
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
İKİNCİ DAİRE KARARI

Esas No

             .....

Karar No

            .....

Karar Tarihi

             .....

  

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

........... Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi ................................... hakkında, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin ......................................... sayılı soruşturma evrakı ile  tarih ve 
sayılı soruşturma izni üzerine HSYK Müfettişleri tarafından düzenlenen ................... tarihli 
soruşturma raporu ve dosyası incelendi.

........... Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi ............................... hakkında yapılan soruşturma:

1-) Müstemiren görev yaptığı....................... Ağır Ceza Mahkemesinin ..... esas sayılı 
dosyasının sanıklarından .............................. 11.000.00 Türk lirası borç para istediği, ...................... 
ise 11.300.00 Türk lirası borç para aldığı,

2-) Cumhuriyet Savcıları ................................................................................, Hakimler 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
isimli vatandaş olmak üzere bir çok kişiden değişik gerekçelerle borç para istediği, bazılarından ise 
aldığı,

3-) Kesinleşmiş borçları nedeniyle borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara 
başvurulmasına neden olduğu,

Bu Cümleden olarak;
a-) ................... İcra Müdürlüğünün ..... dosyasında 8.985.00 Türk lirası borcu için Garanti 

Bankası,
b-)................. İcra Müdürlüğünün ..... sayılı dosyasında 18.350.00 Türk lirası borcu 

nedeniyle ......... Bankası,
c-) .................... İcra Müdürlüğünün ..... sayılı dosyasında ise 18.298.64 Türk lirası borcu 

sebebiyle Mustafa Kemal Atikeler,
Tarafından hakkında takip yapıldığı,

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

........... Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi isnat olunan eylemlere ilişkin soruşturma dosyasının 
incelenmesi sonucunda; ....... inci Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olarak görev yapan ilgilinin görev 
yaptığı yerdeki bazı kişilerden ve çalıştığı adliye personeli dâhil bir çok meslektaşından borç para 
adı altında para istediği ve bir kısmından aldığı, ayrıca görev yapmış olduğu mahkemede sanık 
olarak yargılanan kişilerden dosya ile ilgisi olmasa bile ödünç para istediği ve birisinden aldığı 
dosya kapsamındaki bilgi, belge ve tanık beyanlarından anlaşılmakla; soruşturmanın (1) ve (2) inci 
maddeleri birlikte değerlendirilmek suretiyle ilgilinin eylemlerine uyan 2802 sayılı Hâkimler ve 
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Savcılar Kanunu'nun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince yer değiştirme cezası 
ile cezalandırılmasına;

Soruşturmanın (3/a ve b) maddelerinde isnat olunan eylemlerin ilgili hakkında aynı 
dönemde yürütülen icra takiplerine ilişkin olan ve henüz karar verilmeyen Dairemizin ..... esas 
sayılı dosyasında birleştirilmesine;

Soruşturmanın (3/c) maddesinde belirtilen ve kesinleşmiş borcunu ödememesi nedeniyle 
............... İcra Müdürlüğünün ..... sayılı dosyasında hakkında icra takibi yapılmasına neden olduğu 
anlaşılmakla, eylemine uyan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 66 ıncı maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince kademe ilerlemesini durdurma cezası ile cezalandırılmasına;

..... tarihinde ..... , kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğine karar verildi.   

 


