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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı 
ile ../../.... tarihinde toplandı.

.... Eski Hâkimi, Hâlen Emekli .......................................... hakkında, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu  Üçüncü Dairesi'nin ../../....  tarih, ............................... dosya ve ..../... karar sayılı 
soruşturma izni üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişi tarafından düzenlenen 
../../.... tarihli soruşturma raporu ve Dairemizin ..../... sayılı dosyası incelendi. 

.... Eski Hâkimi, Hâlen Emekli .......................................... hakkında yapılan soruşturma;
Mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren 

hareketler sergilediği,
 Bu cümleden olarak; 
A) ../../.... -../../.... tarihleri arasında müstemir yetki ile baktığı mahkemede birlikte çalıştığı 

zabıt kâtibi müşteki .......................................’ya karşı;
aa) O’nun sözlü olduğunu bilmesine rağmen “Melek gibisin, çok sakinsin, eşim senin gibi 

değil”, “Çok çekici görünüyorsun, elbisen sana çok yakışmış, hep böyle elbiseler giyin, pantolon 
sana yakışmıyor”, "Ben seni çok seviyorum, biliyor musun","Senin ellerini tutmak istiyorum" 
şeklinde sözler söylediği,

O’na hitaben bilgisayar ortamında yazılmış mektupları duruşmalar öncesi flash disk 
içerisinde verip okumasını istediği,

Sürekli verdiği rahatsızlık nedeniyle mahkemesinde çalışmak istememesi üzerine “Seni 
kesinlikle göndermeyeceğim” dediği,

Görev yeri değişikliği yapılan şikâyetçinin çalıştığı..................... Asliye Ceza 
Mahkemesinin kalemine gidip “Ben dolabı her açtığımda hep seni hatırlıyorum, bu sende kalsın” 
diyerek bir kahve fincanı verdiği, 

Kullanmakta olduğu............................. ve............................ numaralı cep telefonu 
hatlarından onun kullandığı.............................. numaralı telefon hattına sevgi içerikli sözler 
yanında, mahkemeden ayrılmasına, sözlenmesine çok içerlediğine, kırıldığına ve aradaki yaş 
farkının önemli olmadığına dair mesajlar gönderip telefonla aradığı,

Bu şekilde müteselsil cinsel taciz eylemlerinde bulunduğu, 
bb) ../../.... günü saat ../..  sıralarında...................... Asliye Ceza Mahkemesi kaleminde tek 

başına çalışan Zabıt Kâtibi .......................................... yanına giderek kapıyı kapattığı, cebinden bir 
kağıt çıkartarak müştekiye "Karşıma geçeceksin, bunu okuyacaksın, ben de dinleyeceğim" dediği, 
onun "Yeter artık, ben sizden hiçbir şey istemiyorum, bana hiçbir şey vermeyin" demesi üzerine 
gömleğinin yakalarını tutup "Bak, beni ne hale getirdin, sende hiç vicdan yok mu? Beni devamlı 
tersliyorsun, bu akşam her şey bitecek, yanımda silah var, kendimi de seni de bu akşam 
öldüreceğim" dediği ve elini beline attığı, çıkmak istemesine rağmen kendisinin önüne geçip 
"Yeter artık, bana neler yaşatıyorsun, karıma da veda mektubu yazdım, emeklilik dilekçemi de 
hazırladım, bu akşam her şey bitecek" dediği ve belindeki silahı çıkartıp ceketinin iç cebine 
koymak suretiyle alıkoyduğu ve tehdit ettiği,

B) Adliyedeki diğer çalışanların bulunduğu ortamlarda gerçekleştirdiği eylemler açısından;
aa) Müstemir yetkili olduğu .... Asliye Ceza mahkemenin Yazı İşleri Müdüründen 

şikâyetçinin sözlüsünün kim olduğunu ve babasının telefonunu araştırmasını istediği, 
bb) ... Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünü kendi odasına çağırarak “Ben ..........i 

çok seviyorum, onun için her türlü fedakârlığı yaparım, bunu bilmenizi isterim", şeklinde sözler 
söylediği, Yazı İşleri Müdürünün “Siz evlisiniz, eşiniz burada hâkim, korkmuyor musunuz” 
sorusuna “Olsun bir şey olmaz” diyerek cevap verdiği, 

cc) ../../... tarihinde öğle vakti müştekinin .............. Asliye Ceza Mahkemesinde 
görevlendirilmesi sonrasında mahkeme duruşma salonu önünde güneş gözlüğü ve takma sakal 
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takmış, yüzünü gazete kağıdı ile kapatmış halde müştekiyi beklediği, 
dd) ../../..... günü alıkoyma ve tehdit olayından sonra saat .... sıralarında D Blok zemin katta 

bulunan tuvaletteki temizlik arabasına gazeteye sarılı vaziyette bir şeyi bırakıp orada temizlik 
yapan bir bayan görevliye “bu oyuncak silahtır benim için bunu yok eder misin?” diye talepte 
bulunduğu, görevlinin “Hayır ben yok edemem, kendiniz yok edin” demesine rağmen bu yönde bir 
müddet daha ısrarcı olduğu, görevlinin bunu kabul etmemesi üzerine, “Tamam öyleyse” deyip 
hızla oradan uzaklaştığı, 

Konularından ibarettir.
İlgili hakkında ................. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ../../.... tarih, ..../...... soruşturma 

numaralı iddianamesiyle “Görevi Kötüye Kullanma, Cinsel Taciz, Silahla Tehdit, Basit Tehdit, 
Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından açılan kamu 
davasına istinaden ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay ... Ceza Dairesinde yapılan yargılama 
sonucunda; Dairenin,  ../../.... tarih, ..../.. MD. Esas ve..../.. K. sayılı kararıyla; 

Görevi kötüye kullanma suçundan usulüne uygun açılmış kamu davası bulunmadığından 
karar verilmesine yer olmadığına,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanığın CMK'nın 223/2-c maddesi gereğince 
beraatine,

Cinsel taciz suçundan TCK'nın 105/1, 105/2, 43/1, 62/1 maddeleri gereğince neticeten 15 ay 
hapis cezası ve TCK'nın 53/1-2-3-5 maddelerinde öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına 
ilişkin hükmün açıklanmasının, 5271 sayılı CMK'nın 231/5-8-10-11 uyarınca geri bırakılmasına ve 
hükümlünün 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına,

Silahlı tehdit suçundan, TCK'nın 106/2-a, 62/1 maddeleri gereğince neticeten 1 yıl 8 ay 
hapis cezası ve TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinde öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına 
ilişkin hükmün açıklanmasının, 5271 sayılı CMK'nın 231/5-8-10-11 uyarınca geri bırakılmasına ve 
hükümlünün 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı ilgili ve müdafiinin itiraz 
başvurusunun Yargıtay ... Ceza Dairesinin ../../.... Tarih, ..../.. D. İş Esas ve Karar sayılı kararıyla 
reddedilerek kararların ../../.... tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

.... Eski Hâkimi, Hâlen Emekli .......................................... yapmış olduğu savunmasında;
İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
... Eski Hâkimi, Hâlen Emekli .......................................... isnat olunan eyleme ilişkin 

soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; isnat olunan eylemlerin sübuta erdiği ve ilgili 
hakkında Yargıtay ... Ceza Dairesi'nin../../.... tarih, ..../.. MD Esas ve ..../.. Karar sayılı kararıyla 
cinsel taciz suçundan verilen 15 ay hapis ile silahlı tehdit suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis 
cezalarına ilişkin olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek adı geçenin 5 yıl 
denetim süresine tabi tutulduğu, anılan kararların ../../.... tarihinde kesinleştiği tüm dosya 
kapsamından anlaşılmakla, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun 223. maddesi kapsamında "hüküm" olarak kabul edilmemesi nedeniyle 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 69'uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde belirtilen 
"kesin hüküm giymek" ibaresi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmaması karşısında, 
ilgilinin aynı fıkranın son cümlesi uyarınca yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına oy 
birliğiyle, 
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6087 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün 
içerisinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde 
bulunulabileceğine,

../../.... tarihinde karar verildi.

   *Bu belge 5070 sayılı  Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır. 


