
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
İKİNCİ DAİRE KARARI

Esas No
......

Karar No

......

Karar Tarihi
.....

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 inceleme ve soruşturma izni verilmesi teklifi kararı ve 
Kurul Başkanı'nın ..... tarihli "Olur"u ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin ..... dosya 
numaralı,  ..... tarihli ve  ..... sayılı inceleme ve soruşturma izni verilmesi teklifi, Dosya birleştirme 
kararı ve Kurul Başkanı'nın  ..... tarihli "Olur"una istinaden Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
Başmüfettişi tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen  ..... tarihli soruşturma raporu ile 
eki evrakı havi Dairemizin  ..... sayılı dosyası incelendi.

  ..... Cumhuriyet savcısı  ..... hakkında yapılan soruşturma;    
Hizmet içinde ve dışında, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu 

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu, 
Bu kapsamda;
1) ..... Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı olarak görev  yaptığı dönemde 1/2 

hissesi adına, geri kalan 1/2 hissesi eski eşi  ..... adına kayıtlı, üzerinde  ..... Kooperatifi lehine  ..... 
TL ipotek bulunan  ..... İli, ..... İlçesi, ..... Mahallesi, ..... Ada, .....  Parsel sayılı taşınmaz üzerinde 
kurulmuş bulunan kat irtifakına göre  .....  Blok, ..... arsa paylı, ..... Kat, ..... nolu bağımsız bölüm 
numaralı ( .....) daireyi, yine aynı binada oturması nedeniyle komşusu olan,  ..... TC Kimlik 
numaralı müşteki ..... adı geçenin kullandığı ..... numaralı GSM hattından, kendisinin kullandığı 
..... numaralı GSM hattına WatsApp üzerinden ..... ila ..... tarihleri arasında gönderilip-alınan 
mesajlar yoluyla yapılan pazarlık sonrasında, ..... TL'ye satımı konusunda anlaşıp, bunun  ..... 
TL'sini peşinat olarak  ..... tarihinde alıp, ayı gün buna ilişkin bir sayfadan ibaret el yazısıyla yazıp 
imzaladığı belgeyi verip,  ..... tarihinde haricen "Ön Ödemeli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" 
imzaladığı dairenin sadece 1/2 hissesinin adına, geri kalan 1/2 hissesinin ise boşanmış olduğu  ..... 
adına kayıtlı olup, ayrıca iş bu daire üzerinde ..... Kooperatifi lehine ..... TL ipotek bulunduğunu da 
pazarlık aşamasında komşusu olan ve ifa ettiği görevin ağırlığı nedeniyle ona güven duyan alıcı 
.....'den gizlediği,

2)Ayrıntısı ..... tarihli Bilirkişi Raporunda da belirtildiği üzere, sözü edilen meskenin alıcısı 
ile .....  tarihinde "Ön Ödemeli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesini" imzaladığı gün itibarı ile 
takyidatsız olarak tam hissesinin rayiç bedelinin  ..... Tl olup, iş bu dairenin üzerinde  ..... 
Kooperatifi lehine  ..... TL tutarında ipotek olan 1/2 hissesinin rayiç bedelinin de  ..... TL 
olduğunun tespit edilmesine göre, dairenini sadece adına kayıtlı 1/2 hissesinin ..... TL olmasının 
hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu, bu şekilde müştekinin, dairenin sadece 1/2 hissesinin 
adına, geriye kalan 1/2 hissesinin ise eski eşi ..... adına kayıtlı olup, ayrıca iş bu daire üzerinde  ..... 
Kooperatifi lehine .....TL ipotek bulunduğunu da pazarlık aşamasında gizlediği, alıcı müşteki  ..... 
dairenin tamamının sözü edilen adına kayıtlı olmadığını ve üzerinde ipotek bulunduğunu 
öğrenmesi üzerine bu satım alım işleminden vazgeçtiğini bildirerek ..... tarihinde almış olduğu  ..... 
TL peşinatın iadesini istemesi sonrası, bu peşinat tutarını iadeye yanaşmaması üzerine, alıcı 
müşteki  ..... vekilleri tarafından  ..... tarihinde ihtarname çekilip, bilahare aleyhine ..... İcra 
Dairesinin  ..... Esas sayılı dosyasından takipte bulunması üzerine, nihayet bu borcunu  ..... günü 
..... TL olarak icra dosyasına ödemek zorunda kaldığı,

Konularından ibarettir.  
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İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  .....Cumhuriyet savcısı  ..... isnat olunan eylemlere ilişkin soruşturma dosyasının 

incelenmesi sonucunda, dosya içerisindeki bilgi, belge ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; 
ilgili ile müşteki arasındaki taşınmaz satımına ilişkin sözleşmede, edimlerin karşılıklı ifası 
aşamasına gelinmeden sözleşmenin müşteki tarafından feshedildiği, satım sözleşmesine konu 
taşınmaz üzerinde ilgilinin boşandığı eşi hisse sahibi olarak gözükmekte ise de, eşler arasındaki 
anlaşma uyarınca taşınmazın tamamının ilgiliye ait olduğu, taşınmaz üzerinde başkası lehine tesis 
edilen ipotek hakkının gerçek bir borca karşılık değil, bir yakınının talebi üzerine hatıra binaen 
kurulmuş bir ipotek hakkı olduğu ve borçlunun, ipotek hakkına konu borçlarını süresinde ödediği, 
alıcı müşteki için sorun teşkil ettiği ileri sürülen hususların, taraflar arasındaki sözleşmenin feshi 
sonrasında taşınmazın başkasına satımı esnasında sorun teşkil etmediği, taşınmaz üzerinde 1/2 
oranında hisse sahibi olan eski eşin, kendisine ait hisseyi sorunsuzca devrettiği gibi ipoteğin de 
aynı şekilde sorunsuz bir şekilde çözüldüğü, ataması  ..... iline yapılan satıcı ilgilinin hileli 
davranışlarda bulunduğuna ya da edimini zamanında ve gereği gibi ifa etmediğine dair bir delil 
bulunmadığı, kaparo olarak aldığı bedeli, yeni görev yerinde başka bir dairenin peşinatında ve 
tadilatında kullanan ilgilinin, öngöremediği bir nedenle sözleşmenin feshedilmesi ve ödeme 
emrinin de MERNİS adresine değil, boş eve tebliği suretiyle icra takibinin kesinleştirilmesi 
nedeniyle muzayaka halinde kaldığı, söz konusu bedeli zamanında iade etmemesinin bir kasta 
dayanmadığı anlaşıldığından, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu’nun 87 inci maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına,

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.  


