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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı
ile 10/12/2013 tarihinde toplandı.

............. eski, hâlen ..................... Cumhuriyet Savcısı (..............) ..........................
hakkında, Muhakkik tarafından düzenlenen soruşturma ropuru ile eki evrakı havi Dairemizin
2013/197 (...-..-..-....-....) sayılı dosyası incelendi.

............ Cumhuriyet Savcısı .................................. hakkında yapılan soruşturma:

Kesinleşmiş borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden
olduğu,

Bu cümleden olarak;
a) ............ 1. İcra Müdürlüğünün ..../.... esas sayılı dosyasında 10.544,77 TL birikmiş

alacağını ödemeyerek hakkında icra takibi yapılmasına ve maaşının üzerine haciz konulmasına
sebebiyet verdiği,

b) ............ 1. İcra Müdürlüğünün ..../... esas sayılı dosyasında 21.515,00 TL birikmiş
alacağını ödemeyerek hakkında icra takibi yapılmasına ve maaşının üzerine haciz konulmasına
sebebiyet verdiği,

Konularından ibarettir.

............ Cumhuriyet Savcısı ................................................ savunmasında özetle:

Borçlarının hepsini eski eşiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde ödemeye başladığını,
aleyhindeki tüm hacizlerin kalktığını, buna ilişkin belgeleri ekte sunduğunu, işlem yapılmasına yer
olmadığına karar verilmesini talep ettiğini,

Belirtmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

............... Cumhuriyet Savcısı .................................... 'e isnat olunan eyleme ilişkin
soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; ilgilinin savunması, inceleme tutanakları ile dosya
içindeki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; ilgilinin borçlarını ödememesi
nedeniyle hakkında icra takibi yapılmasına neden olduğu, sonradan borçları ödeyerek aleyhindeki
hacizleri kaldırmasının disiplin suçunun oluşmasına engel olamayacağı, ilgili hakkında benzer
eyleminden dolayı disiplin cezası verilen Dairemizin ......../..... esas sayılı dosyasına ilişkin
soruşturma izni verilmesinden sonraki bir tarihte iş bu dosyaya konu icra takibinin yapılmasına yol
açtığı, dolayısıyla da bu dosyaya konu icra takibine yol açılması eyleminin ayrı bir eylem olarak
değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, kesinleşmiş borçlarını kasten ödemeyerek hakkında
yasal yollara başvurulmasına sebep olması şeklindeki eylemi nedeniyle 2802 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanunu'nun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince kademe ilerlemesini
durdurma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile,
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6087 sayılı Kanun'un 33 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde
bulunabileceğine,

10/12/2013 tarihinde karar verildi.
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