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

... Hâkimi (...) ... hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin .../... 
dosya numaralı, .../.../... tarihli ve .../... sayılı soruşturma izni verilmesi teklifi üzerine  HSK 
Müfettişleri ve HSK Başmüfettişi tarafından düzenlenen .../.../... tarihli inceleme ve soruşturma 
raporu sonrası, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üçüncü Dairesinin .../.../... tarihli, .../... sayılı 
soruşturma maddeleri yönünden dosyanın İkinci Daireye tevdii kararına istinaden dosyanın 
Dairemize intikali üzerine .../... esas numarasını alan soruşturma dosyası  incelendi.

... Hâkimi (...) ... hakkında yapılan soruşturma:
Emrindeki kalem personeline ve görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere ve iş sahiplerine 

karşı kırıcı davrandığı, 
Bu cümleden olarak;
Yazı İşleri Müdürü ... ile Zabıt Kâtibi ...'ı .../.../... tarihinde Mahkeme kaleminden dahili hat 

ile arayarak ve her ikisine ayrı ayrı eşyalarını alarak kalemden ayrılmalarını ve derhal çıkmalarını 
söylediği, bu olaydan önce de, kaleminde çalışan zabıt kâtipleri ve mübaşir ile yazı işleri müdürüne 
devamlı bir şekilde sert ve kırıcı bir şekilde davrandığı, onlara kendileri ile çalışmak istemediğini 
söylediği, azarlayıcı tarzda ve sert bir üslup ile hitap ettiği, yine bu kapsamda 2015 yılı Aralık ayı 
başlarında, Yazı İşleri Müdürü ... ile zabıt kâtipleri ... ve ...'ı odasına çağırarak, bu kişilerin 
Mahkeme kaleminden ayrılmak istemelerine ilişkin dilekçe vermeleri nedeniyle kendilerine 
"dilekçelerin hesabını soracağım, sizi ağır cezada yargılatacağım, sizi tutuklatacağım" şeklinde 
sözler söyleyerek odasından kovduğu, .../.../... tarihindeki duruşmalar sırasında da Mahkeme 
Mübaşiri ...'na "sen de git, seni gözüm görmesin, seninle çalışmak istemiyorum." şeklinde 
beyanlarda bulunarak duruşma salonundan çıkardığı,  

Yine, ... .... İcra Hukuk Mahkemesinin .../... esas sayılı dava dosyasının .../.../... tarihli 
duruşması esnasında taraf vekili olarak duruşmada hazır bulunan Av. ...'ye "siz kimsiniz, 
terbiyesizlik ve saygısızlık yapmayın, dışarı çıkın, ben kürsü hâkimiyim, beni kimse küçük 
düşüremez, onlara da göstereceğim, dosyalarına bakmayacağım, beklemek zorunda değilsiniz" 
şeklinde, aynı gün öğleden sonraki duruşmalar esnasında Av. ...'a hitaben "senin dosyandan el 
çekeceğim, göreceksin" şeklinde, yine aynı gün öğleden sonraki duruşmalar esnasında Av. ...'a 
hitaben "ben kürsü hâkimiyim, beni kimse küçük düşüremez, kalk gel mahkemeyi kendin yönet, 
kim olduğunuzu sanıyorsunuz." şeklinde, ... esas sayılı dava dosyasının .../.../... tarihli 
duruşmasında, taraf vekili olarak duruşmada hazır bulunan Avukat .../.../...'a "ya yerine otur ya da 
çık dışarı, çık dışarı defol, beni tehdit mi ediyorsun" şeklinde, .../... esas sayılı dava dosyasının 
.../.../... tarihli duruşması sırasında taraf vekili olarak duruşma salonunda hazır bulunan Av. ...'e "çık 
dışarı, terbiyesiz, saygısız bir gider bin gelirmişsiniz, burası benim mahkemem, git savcıya şikâyet 
et, duruşmanı o yapsın, ben yapmıyorum, atın şunu dışarı" şeklinde, .../... esas sayılı dava 
dosyasının .../.../... tarihli duruşması esnasında taraf vekili olarak duruşmada hazır bulunan Av. ...'a 
"kalbini şeytana satmış satanistler, pislik herif, şerefsizler, hayvan" şeklinde sert ve kırıcı bir üslup 
ile bağırdığı, hakaret içerikli sözler sarf ettiği, ayrıca duruşma esnasında önünde bulunan su şişesini 
Avukat ...'a doğru fırlattığı,

Konularından ibarettir. 
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....... Hâkimi (......) ......... .../.../... Tarihli savunmasında;

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
... Hâkimi (...) ...'ya isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi 

sonucunda; dosya içerisindeki bilgi ve belgeler, müşteki ve tanık anlatımları ile ilgilinin savunması 
birlikte değerlendirildiğinde, ilgilinin emrindeki personele ve görevi nedeniyle muhatap olduğu 
kişilere kırıcı davrandığı anlaşılmakla; soruşturma maddelerinin tümü birlikte değerlendirilerek, 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 63'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 
gereğince uyarma cezası ile cezalandırılmasına; ilgili hakkında dosya kapsamı, eylemlerin 
yoğunluğu ve fazlalığı nazara alınarak 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun  70'inci 
maddesinin 2'nci fıkrasının uygulanmasına yer olmadığına, oy birliği ile,

6087 Sayılı Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün 
içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na yeniden inceleme isteminde bulunulabileceğine, 

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


