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....

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

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

.... eski hâlen .... Hâkimi .... hakkında;  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin .... 
dosya numaralı, .... tarihli ve .... sayılı soruşturma izni verilmesi teklifi üzerine Adli Yargı ilk 
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı tarafından yapılan soruşturma sonucunda 
düzenlenen .... tarihli soruşturma raporu ile eki evrakın Dairemize intikali üzerine .... esas 
numarasını alan soruşturma dosyası incelendi.

.... eski hâlen .... Hâkimi ....  hakkında yapılan soruşturma;
Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik göstererek, gerekçeli kararları Anayasa ve yasal 

mevzuata uygun olarak yazmadığı,
Bu kapsamda; 
A) .... Asliye Ceza Mahkemesinin .... Esas .... karar sayılı dosyasında "köy tüzel kişiliğine 

ait veya köylünün ortak yararlanmasındaki taşınmazlara tecavüz" suçundan yargılanan sanık 
hakkında .... tarihinde "Dosya kapsamı muvacehesinde sübut bulmadığından sanığın beraati 
gerekir." gerekçesi ile beraat kararı verdiği,

B) .... Asliye Ceza Mahkemesinin .... Esas  .... karar sayılı dosyasında "görevi kötüye 
kullanma" suçundan yargılanan sanık hakkında .... tarihinde "Dosya kapsamı, deliller 
muvacehesinde sübut bulmayan olay nedeniyle sanığın beraati gerekir." gerekçesi ile beraat kararı 
verdiği,

C) .... Asliye Ceza Mahkemesinin .... Esas  .... karar sayılı dosyasında "ruhsatsız ateşli 
silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan yargılanan sanık hakkında 
.... tarihinde "Dosya kapsamı, kriminal raporu ve diğer deliller muvacehesinde sübuta eren olay 
nedeniyle sanığın tecziyesi gerekir." gerekçesi ile mahkûmiyet kararı verdiği,

 D) .... Asliye Ceza Mahkemesinin .... Esas .... karar sayılı dosyasında "tehdit" suçundan 
yargılanan sanık hakkında .... tarihinde "Dosya kapsamı muvacehesinde sübut bulan olay nedeniyle 
sanığın tecziyesi gerekir." gerekçesi ile mahkûmiyet kararı verdiği,

Konularından ibarettir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

.... eski hâlen .... Hâkimi .... isnat olunan eylemlere ilişkin soruşturma dosyası incelenerek 
dosya içerisindeki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 230 ve devamı maddelerinde çerçevesi çizilen gerekçeli kararda bulunması gereken 
hususlar belirlenmiş olup  iddia konusu kararlarda ilgili tarafından hiç bir gerekçe yazılmadan 
tecziye kararları verildiği, ilgilinin hâkimlik resmi sıfatından beklenen güven ve saygınlık 
duygusunu sarstığı tüm dosya mündericatından anlaşılmakla;  eylemine uyan, 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanununun 65'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince "Kınama" cezası 
ile cezalandırılmasına, eylemin nitelik ve ağırlığı  nazara alınarak, hakkında 2802 sayılı Hakimler 
ve Savcılar Kanununun 70'inci maddesinin 2'nci fıkrasının uygulanmasına yer olmadığına,
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*Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır.

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca, kararın tebliği tarihinden itibaren on gün 
içerisinde; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine veya Genel Sekreterliğe gönderilmek 
üzere Cumhuriyet başsavcılıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 
başkanlıklarına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına veya yurtdışında Türk konsolosluklarına 
verilecek dilekçe ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi nezdinde yeniden inceleme kanun 
yolu açık olmak üzere,

 
.... tarihinde karar verildi. 


