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

..... Hâkimi iken meslekten çıkarılan (......) ............... hakkında, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin ..../.... dosya numaralı, ..../..../.... tarihli ve ..../.... sayılı 
soruşturma izni üzerine ........ Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan soruşturma sonucunda 
düzenlenen ..../..../.... tarihli soruşturma fezlekesi ile eki evrakı havi Dairemizin ..../.... sayılı dosyası 
incelendi.

 
.... Hâkimi iken meslekten çıkarılan (.......) ....... hakkında yapılan soruşturma;  
..../..../.... Tarihinde ...... Ceza İnfaz Kurumuna gelerek tutuklu eşi Hâkim .................'le 

görüşmesi sonrası, nizamiyede görevli ........ ve ........ sicil numaralı infaz koruma memurlarına 
kurum müdürü ile görüşmek istediğini söylediği, infaz koruma memurlarının görüşme 
yapamayacağı bilgisini vermesi üzerine, "................." diyerek sinirli tavırla ısrarını sürdürdüğü ve 
".............." diyerek yüksek sesle bağırdığı, memurların görüşmek istiyorsa kurum telefonunu 
arayarak santral memuruna durumu izah edip randevu alarak görüşme talebinde bulunabileceğini 
söylemeleri üzerine "................" dediği, santrali telefonla arayarak, telefona cevap veren İnfaz 
Koruma Memuru .................'a ".................." dediği, infaz koruma memurunun kendisine, 
bağırmamasını ve müdürlerinin mahkum yakınları ile görüşmediklerini söylemesi üzerine, 
"......................", "...................." "...................." şeklinde sözler söylediği

Konularından ibarettir.

........ Hâkimi iken meslekten çıkarılan (.......) ............. ..../..../.... tarihli savunmasında 
özetle;

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
..... Hâkimi iken meslekten çıkarılan (........) .............'e isnat olunan eyleme ilişkin 

soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; tanık anlatımları, infaz koruma memurlarınca 
tutulan iki ayrı tutanak ve dosya içindeki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; 
ilgilinin eyleminin sübuta erdiği, hizmet içinde ve dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve 
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu kanaatine varılmakla; ilgilinin 
eylemine uyan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 65 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi gereğince kınama cezası ile cezalandırılmasına, eylemin nitelik itibariyle ağırlığı ile 
ilgilinin geçmiş sicilleri nazara alınarak, hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 
70/2'nci maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına, oy birliği ile,

6087 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün 
içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde 
bulunulabileceğine, 

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

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


