
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
İKİNCİ DAİRE KARARI

Esas No
.....

Karar No
.....

Karar Tarihi
.....

*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.   

  ..... Cumhuriyet Savcısı .....  hakkında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 
.....  dosya numaralı,  .....  tarihli ve  .....  sayılı soruşturma izni üzerine  .....  Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen .....  tarihli soruşturma raporu ile eki 
evrakı havi Dairemizin  .....  sayılı dosyası incelendi.  

 .....  Cumhuriyet Savcısı .....  hakkında yapılan soruşturma;   
 .....  Burs programına devam ettiği sırada,  .....  (Merkezi  Finans ve İhale Birimi) tarafından 

 .....  tarihli yazı ile kendisinden istenen burs ile ilgili belgeleri adı geçen kuruma göndermemek 
suretiyle sözleşmenin feshine neden olduğu, burs kapsamında hibe faydalanıcısı sıfatıyla kendisine 
ödenen .....  Euro bedeli amacına uygun kullanmadığı ve aynı miktar tazminatın geri ödemesini de 
yapmayarak hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olduğu,

Konusundan ibarettir.

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
 .....  Cumhuriyet Savcısı  .....  isnat olunan eylemlere ilişkin soruşturma dosyasındaki bilgi, 

belge ve tüm deliller incelendiğinde; davacısı ..... Müsteşarlığı, davalısı  .....  olan,  .....  Asliye 
Hukuk Mahkemesinin  .....  Esas ve  .....  sayılı kararında özetle "  ..... tarihli hibe(burs) 
sözleşmesinin şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle, kapanış evraklarının teslimi için 30 gün 
süre verildiği ve yüksek lisans tezini başarıyla teslim edememesi nedeniyle sözleşmenin 
feshedilerek, verilen bursun 45 gün içinde iadesi .....  tarihli tebellüğ ile istenmiş olmasına rağmen, 
geri ödenmemiş olması nedeniyle davanın kabulüne ve  .....  Euro'nun davalı ilgiliden alınarak 
davacıya verilmesine" karar verildiği ve verilen kararın  .....  tarihinde kesinleşmiş olduğu, 2802 
sayılı Kanun'un Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası başlığı altında yer alan  66'ıncı maddesinin 
(b) bendinde "ödeme gücünün üstünde borçlanmak suretiyle borçlarını ödemeyemez duruma 
düşmek veya kesinleşmiş borcunu kasden ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına 
neden olmak; (e) bendinde ise "nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzeri eylemlerde bulunmak," 
şeklinde düzenlemenin bulunduğu, ilgilinin izah edilen sözleşmeden kaynaklanan  borcunu 
ödemeyerek hakkında dava açılmasına  neden olduğu, .....  tarihi itibariyle de bu borcunu 
ödemediği,  anlaşılmakla; İlgilinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 66'ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile 
cezalandırılmasına oybirliği ile,

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

 .....  tarihinde karar verildi.   


