
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
İKİNCİ DAİRE KARARI

Esas No

..../..

Karar No

..../...

Karar Tarihi

.../.../....

 .../...
 *Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır 1/1

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

........ Eski, Hâlen ........ Hâkimi (........) ........ hakkında,  Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Üçüncü Dairesinin (...../.....) sayılı soruşturma evrakı ile .../.../..... tarih ve ...../..... sayılı 
soruşturma izni üzerine ........ Başkanı tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 
.../.../..... tarihli soruşturma fezlekesi ile eki evrakı havi Dairemizin ...../... sayılı dosyası incelendi.

........ Hâkimi (.....) ........  hakkında yapılan soruşturma;
A)Görevli olduğu ve herhangi bir mazereti bulunmadığı halde, ........ Mahkemesinin 

.../.../..... tarihindeki sabah ve öğleden sonraki duruşmalarına katılmadığı,
B)........ Mahkemesi'nin .../.../..... tarihli duruşmalarına mahkeme başkanının katılmadığını 

öğrenmesi üzerine "Ben bugün reis beyin olmadığını bilseydim hastaneye giderdim, dosyaların 
bugün karara çıkacağını sanıyordum. O zaman ben hastaneye gidiyorum." diyerek duruşmalara 
katılmadığı, bu nedenle heyet oluşturulamaması sebebiyle o günkü duruşmalarda gecikme 
yaşanmasına sebebiyet verdiği, 

C)Emrindeki personele ve muhatap olduğu kişilere karşı kırıcı davranışlar sergilediği, 
Konularından ibarettir.

........ Hâkimi (........) ........'ın, Dairemizin .../.../..... tarih, ...../.... Karar sayılı ve yazılı 
savunmasının istenmesine dair kararını .../.../..... tarihinde usulüne uygun şekilde tebellüğ 
ettiği halde savunma yapmadığı, .../.../..... tarihinde muhakkike yaptığı savunmada özetle;

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
........ Hakimi (........) ........'a isnat olunan eylemlere ilişkin soruşturma dosyasının 

incelenmesi sonucunda; eylemlerin kül halinde 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 65 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi gereğince kınama cezasını gerektirdiği anlaşıldığından 
ilgilinin kınama cezası ile cezalandırılmasına, eylemlerin nicelik itibariyle fazla ve nitelik 
itibariyle ağırlığı, hakimlik vasfıyla bağdaşmayan hal ve hareketler gözetilerek ilgili 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 Yüksek Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde 
bulunulabileceğine,  

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


