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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı
ile 12/11/2013 tarihinde toplandı.

............ eski, hâlen .............. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi (..............) ...................
hakkında, HSYK Başmüfettişi tarafından düzenlenen soruşturma raporu ile eki evrakı havi
Dairemizin 2012/303 (....-...-..-.....-.....) sayılı dosyası incelendi.

............ eski, hâlen ................ Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi ........................... hakkında
yapılan soruşturma:

1-) Mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirdiği,
2-) ../.../...... Cuma, .../..../...... Pazartesi, .../.../...... Salı, .../.../....Pazartesi, .../.../..... Pazartesi,

.../.../..... Perşembe ve.../.../.... Cuma günleri mesaiye gelmediği,
Konularından ibarettir.

.............. eski, hâlen .................... Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi .......................
savunmasında özetle;

Söz konusu dilekçenin bizzat müfettiş tarafından yazıldığını, bu nedenle hukuki değerden
yoksun olduğunu, bu dilekçeye dayanarak soruşturma yapılmasının yasaya açıkça aykırı olduğunu,

Beyan etmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

........... eski, hâlen ................ Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi ......................ya isnat olunan
eylemle ilgili soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; ilgilinin savunması, dosya inceleme
tutanakları ile dosya içindeki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde;

Soruşturmanın 1 inci maddesinde yer alan iddiaya ilişkin olarak; tanık beyanları ve
Adliye güvenlik kamerası görüntüleri başta olmak üzere dosya içerisindeki diğer bilgi ve belgeler
ile de iddianın doğrulandığı, ancak yaklaşık 2 yıllık sürece yayılmış olması nedeniyle eylemin
alışkanlık derecesine ulaşmadığı anlaşıldığından 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 63
üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uyarma cezası cezalandırılmasına oy birliği
ile,

Soruşturmanın 2 inci maddesinde yer alan iddialara ilişkin olarak; İlgilinin belirtilen
günlerde mazeretsiz olarak mesaiye hiç gelmediği dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerle
doğrulandığından; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 64 üncü maddesi gereğince “bir
gün süreyle aylıktan kesme” cezası ile cezalandırılmasına, aynı nitelikte cezayı gerektiren birden
fazla eylem olması nedeniyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 70 inci maddesinin
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birinci fıkrası uygulanmak suretiyle ilgilinin cezası bir derece ağırlaştırılarak “kınama” cezası ile
cezalandırılmasına oy birliği ile,

6087 sayılı Kanun'un 33 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde
bulunabileceğine,

12/11/2013 tarihinde karar verildi.

Nesibe ÖZER
DAİRE BAŞKANI

Ulvi YÜKSEL
ÜYE
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ÜYE
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ÜYE

Halil KOÇ
ÜYE

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


