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ZİLYETLİK İLE İLGİLİ İLAVE PRATİK 

OLAY 

22 yaşından beri aynı işyerinde çalışan ve arkadaş olan Y ve Z, işe başladıklarından itibaren B 

bankasında ortak hesaba birlikte çekebilmek üzere aynı miktarda para yatırmışlardır. 40 yaşına 

geldiklerinde parayı çekip aileleri ile birlikte yaşamak için bir taşınmaz almışlar, iki adet iki katlı 

ev, birlikte kullanabilecekleri bir havuz ve açık bir sauna ve sera yaptırmışlar, Düldül isimli bir at 

ve Cevval isimli bir köpek almışlardır. 

Y’nin 16 yaşındaki oğlu O, binicilikle profesyonel olarak uğraşıyor ve Y oğluna yarışlara katılsın 

diye Rüzgâr isimli at alıyor. Satıcı ile Rüzgâr’ın CB kupasına katılmasından sonra teslimi konusunda 

anlaşıyor. O ile Z’nin kızı K arasında yakınlaşma olunca Z sinirlenmiş, K’nın O’yu görmesini yasaklamış 

ve gece havuzu, saunayı, serayı ve hayvan barınaklarını alacak şekilde taşınmazın ortasına duvar 

örmüştür. Z, ayrıca Y’nin evine giden boruların vanasını kapatmış ve Y’nin elektriğini de kesmiştir. 

Hamile olan Cevval, sevdiği O’yu bulmak için duvarın öbür tarafına geçmiş ve orada doğum yapmıştır. 

SORU 1. Y ve Z’nin bankadaki para üzerindeki zilyetlik türleri nedir? 

Y-Z ile B bankası arasında sözleşme bir ödünç sözleşmesidir. Para misli bir eşyadır. Örneğin bankaya 40.000 
lira yatırdığımızda daha sona bunu çekmek istediğimizde banka bize aynı parayı vermez farklı paralardan 
oluşan 40.000 lira verir. Bu nedenle Y-Z’nin zilyetliği burada tartışılır. Somut olayımızda Y ve Z zilyet değil 
maliktir. Banka ise hem malik hem zilyettir.  

Bankanın zilyetlik türleri 

• Hakka dayanan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Tek başına zilyet  

• Asli fer’i ayrımı yapılmaz. 

B bankası maliktir çünkü parayı istediği gibi kullanabilir sadece Y-Z parayı çekmek istediklerinde parayı 
vermekle yükümlüdür. 

Örneğin, Ali ile Veli’nin bir miktar altını var ve bunları bankada bir kasaya koyduk bu durumda banka zilyet yardımcısı 
olur. Ali ile Velinin altınlarını koydukları kasanın anahtarlarının biri Ali’de biri Veli’de duruyor. Ali ile Veli anahtarlarını bir 
araya getirmedikçe kasa açılmıyor ise bu durumda iştirak halinde zilyetlik vardır. 

 

Kasanın anahtarları 

Kasanın bulunduğu odanın kapısı anahtarlar sadece bankada var. 

 

Bankadaki kasamızın bulunduğu odaya yalnızca banka görevlilerinin elinde bulunan anahtarlar ile girebiliyoruz. Bu 
durumda banka yine zilyet yardımcısıdır. 

SORU2. Y’nin Rüzgar’ın zilyetliğini alması esnasındaki zilyetliğin devri yolunu belirtiniz. 

Somut olayda hükmen teslim sözkonusudur. Hükmen teslim, zilyetliği devreden kişinin zilyetliği devralan 
kişi ile aralarındaki özel bir hukuki ilişkiye dayanarak zilyetliğini devrettiği eşyayı kendi fiili hâkimiyetinde 
alıkoymaya devam etmesi ve karşı tarafa sadece dolaylı bir zilyetlik tanıması durumudur.  

Satıcı S, Rüzgâr’ın zilyetliğini CB kupasına katılmasından sonra teslim edecektir. Satıcı, Rüzgâr’ı kendi fiili 
hâkimiyetinde alıkoymaya devam eder ve Y’ye dolaylı bir zilyetlik tanımıştır. Hükmen teslim söz konusudur. 
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SORU 3. Y ve Z’nin taşınmaz, evler, havuz, sauna, sera ve Düldül, Cevval ve Rüzgâr üzerindeki 

zilyetlik türlerini duvarın örülmesinden önce ve sonra belirtiniz. 

Y ve Z duvarın örülmesinden önce 

Taşınmaz üzerinde Evler üzerinde Havuz, sera, sauna, düldül ve 
Cevval’in üzerinde 

• Hakka dayanan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Müşterek halde zilyet 

• Asli – fer’i ayrımı yapılmaz 

• Hakka dayanan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Tek başına zilyet  

• Hakka dayanan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Müşterek halde zilyet 

• Asli - fer’i ayrımı yapılmaz. 

Z, Rüzgâr üzerinde zilyet değildir (duvarın örülmesinden önce) 

Y’nin Rüzgâr üzerindeki zilyetlik türleri 

• Hakka dayanan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Tek başına zilyet 

• Dolaysız zilyet 
 

Y’nin evi 

 

Z’nin evi 

 

 

 

 

 

 

Duvarın örülmesinden sonra Y, taşınmazın bir kısmı üzerinde zilyet değildir. 

Y’nin A bölgesi üzerinde Z’nin B bölgesi üzerinde Y ve Z’nin evler üzerinde 

• Hakka dayanan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Tek başına zilyet 

• Kötü niyetli hakka dayanmayan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Tek başına zilyet 

• Hakka dayanan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Tek başına zilyet 

Havuz, sauna, sera, Düldül, Cevval ve Rüzgâr üzerinde Y zilyetliği yoktur. 

Havuz, sauna, sera, Düldül, Cevval ve Rüzgâr üzerinde Z’nin zilyetlik türleri 

• Kötü niyetli hakka dayanmayan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet  

• Tek başına zilyet 

 

 

 

A  

B 
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SORU 4. Duvarın örülmesi sonrası Y’nin başvurabileceği yöntemleri ayrıntılı açıklayınız. 

ZİLYETLİĞİN KORUNMASI YOLLARI  

• Zilyedin kuvvet kullanma hakkı 

• Zilyetlik davaları 

o Gasp halinde   **  Geri verme davası 
**  Tazminat davası 

o Saldırı halinde  **  Saldırının sona erdirilmesi davası 
**  Saldırının önlenmesi davası 
**  Tazminat davası 

• Zilyedin idari yoldan korunması 

Y’nin fiil tamamlandıktan sonra kuvvet kullanma hakkı yoktur. Somut olayda gasp mevcuttur ve geri verme 
davası açabilir.  

Geri verme davasının açılabilmesinin şartları: 

o Eşyanın gasp nedeniyle elden çıkması 
o Gasp gerçekleşmeden önce o eşyaya zilyet olunması gerekir. 

Y, aynı zamanda tazminat davası da açabilir. 

Somut olayda Y, zilyetliğin idari yoldan korunmasına da başvurabilir fakat bunu sadece taşınmazlar için 
yapabilir. Taşınmaz, havuz, sera, sauna, barınak için açabilir. Zilyetliğin idari yoldan korunmasına 
başvurabilmek için gasp ve saldırı halinin bulunması gerekir.  

Zilyetliğin idari yoldan korunmasının özelliklerine bakarsak; taşınmaz eşya merkez ilçe sınırları içindeyse 
valiye, diğer ilçelerde kaymakama başvuruda bulunmak gerekir. Başvurudan sonra vali, kaymakam veya 
görevlendireceği bir memur soruşturmayı başlatır, soruşturma en geç 15 günde tamamlanmalıdır. 5 gün 
içinde de icra edilmesi gerekir. Gasp veya saldırı fiilinin ve failinin öğrenildiği andan itibaren 60 gün, her halde 
fiilin vuku bulduğu andan itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre mevcuttur. Bu süre geçerse istihkak davası 
açılabilir. Kamu malı taşınmazları için yetkililer re’sen harekete geçer ve süreye tabi değildir. 

SORU 5. Düldül’ün seyisi A, duvar örülürken Düldül’ü kurtarmak için Z’ye ve duvar ustalarına karşı kuvvet 

kullanmıştır. A’nın böyle bir hakkı var mı, neden? Oğlu O, aynı davranışta bulunsaydı, cevabınız ne olurdu? 

Düldül’ün seyisi A, zilyet yardımcısıdır. A’nın karar verme yetkisi yoktur, eşya üzerindeki hâkimiyetine 
bakarsak fiili hâkimiyet iradesini elinde bulundurmuyor. Bir hizmet sözleşmesi vardır. A, kendi menfaati için 
eşyayı kullanmamaktadır bu nedenlerden dolayı A, zilyet yardımcısıdır. A’nın kuvvet kullanma hakkı 
yoktur, zilyet yardımcısıdır.  

Fakat zilyet yardımcısı meşru savunma durumunda kuvvet kullanabilir. Meşru savunma olması için bir hakka 
veya kişiye karşı saldırı olması gerekir. A, burada üçüncü kişinin hakkını korumaya çalışıyor o halde orantılı 
olması koşulu ile meşru savunmada bulunabilir. 

Oğul O, Düldül üzerinde zilyettir. O, zilyetliğin korunması yollarından olan kuvvet kullanma hakkına 
sahiptir. O, duvar örülürken Düldül’ü kurtarmak için Z’ye ve duvar ustalarına karşı kuvvet kullanabilir. 

SORU 6; Y’nin elektrik ve suyunun kesilmesine karşı başvurabileceği yollar nedir? Neden? 

Somut olayda saldırı mevcuttur. Saldırı halinde açılacak davalar; 

• Saldırının önlenmesi davası 

• Saldırının sona erdirilmesi davası 

• Tazminat davası 

Somut olayda Y, saldırının sona erdirilmesi davası ve tazminat davası açabilir. Bir saldırı başlamış ve 
devam etmekte ise saldırının sona erdirilmesi davası açılır. Burada Z, Y’nin elektriğini ve suyunu kesmiştir. 

SORU 7: Z, kızının çok sevdiği Cevval ve yavrusunu Y’den talep edebilir mi? Hangi yollarla açıklayın. 

Z, Cevval’i taşınır davası açarak geri alabilir. Taşınır davası açar çünkü saldırı ve gasp durumu yoktur. 
Taşınır davasının şartları ve özelliklerinin belirtilmesi gerekiyor bu soruda. Cevvalin yavrusu için ise istihkak 
davası açabilir, çünkü yavruya daha önceden zilyet olma durumu yoktur.  

İstihkak davası zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyede karşı açtığı davadır. 
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12. HAFTA 06. 12. 2017 

Tescilin Yapılışı 

o Kütüğe tesciller, istem tarihine ve sırasına göre yapılır. Tescil istemleri yevmiye defterine kaydedilirken 
işlemin saat ve dakikası, istemde bulunanın adı ve soyadı, istemin niteliği belirtilir. 

o Tapu müdürü, istem yetkisinin ve istemin dayandığı hukuki sebebin varlığını araştırır. 

o Reddedilen istem, yevmiye defterine kaydedilir, durum beyanlar sütununda belirtilir. 

o Ret kararına, tebliğden itibaren 15 gün içinde müdürlüğün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne, bölge 
müdürlüğünün kararına karşı da tebliğden itibaren 15 gün içinde genel müdürlüğe itiraz yapılabilir. 

o Genel müdürlüğün kararı, nihai karar niteliğindedir. 

o Tescil yapıldıktan sonra ilgililere tescilin bir sureti (tapu senedi veya ipotek belgesi) verilir. 

o Mülkiyet sütununda devreden kişinin satırı kırmızı kalemle çizilir, bunun tarih ve yevmiye numarası kırmızı 
kalemle belirtilir. İlk boş satıra yeni malikin bilgileri yazılır. 

o İrtifak hakları, özel sütununda belirtilir. Kişiye bağlı irtifak hakları, irtifak hakları sütununda, mükellefiyet 
anlamına gelen “m” harfi ile gösterilir. Hak sahibinin bilgileri, irtifak çeşidi, süresi yazılır.  

o Taşınmaz yükü, irtifak hakları sütununda belirtilir. Hak sahibi ve kıymeti belirtilir. 

o Rehin hakları, özel sütununda belirtilir. İpotek İ, ipotekli borç senedi İB, irat senedi İS harfleriyle gösterilir. 

TERKİN 

Bir tescilin çizilerek etkisiz hale getirilmesidir.  

Bir ayni hakkı sona erdirmek ya da gerçek durumu yansıtmayan tapu sicilini düzeltmek için yapılır. 

Ayni hakkı sona erdiren terkinler bozucu yenilik doğuran, kütüğü düzelten terkinler ise açıklayıcı niteliktedir. 

Terkin 

 

Ayni hakkı sona erdiren  Sicili düzelten 

 

    Şekli değeri hala varsa   Şekli değeri bile kalmamışsa  

Ayni hakkı sona erdiren terkinler 

 Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı 
beyanı üzerine yapılabilir. Ayni hakkı sona erecekse, sona erecek hakkın sahibinin yazılı terkin isteminde 
bulunması gerekir. 

 Terkin istemi çift yönlü irade beyanıdır. Terkin istemi bir yönüyle tasarruf işlemini meydana getirir, diğer 
yönüyle de tapu memurunu terkin işlemi yapmaya yönelten usuli bir işlemdir. 

 Ayni hakkı sona erdiren tasarruf işlemi, kütükte terkin işleminin yapılmasıyla sonuçlarını doğurur. Bu 
durumda terkin, ayni hakkı sona erdiren tasarruf işleminin tamamlayıcı olgusudur. 

 Terkin istemi tek taraflı bir ayni işlemdir, hak sahibinin açıklaması yeterlidir. Terkinden yararlanacak 
kimsenin rızası aranmaz. 

Sicili düzelten terkinler 

Sicildeki tescil gerçek durumu yansıtmıyorsa, ya şekli bir değer taşır ya da hiç hukuki değeri kalmamıştır. 

 Şekli değeri hala varsa 

Baştan tescilin yolsuz yapılması ya da tescilin sonradan artık gerçek duruma uymaması halinde tescil, 
sadece şekli bir değer taşır. Bu durumda yapılacak terkin, iyi niyetli üçüncü kişilerin yolsuz tescile 
dayanarak ayni hak kazanmalarına engel olacaktır. 
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Alacağın sona ermesi halinde taşınmaz rehini de sona erer. Bunun gibi ayni hak kütük dışı sona ermesine 
rağmen tescilin şekli bir değer taşıdığı durumlarda, terkin için ayni hak sahibinin terkin isteminde 
bulunması gerekir, örneğin rehin hakkı sahibince ipoteğin fekki istenmelidir. 

Hak sahibi terkin isteminde bulunmazsa, malik tapu sicilinin düzeltilmesi davası açmak zorundadır. 

 Şekli değeri bile kalmamışsa 

Bir ayni hakkın sona ermesiyle tescil hukuki değerini kaybediyorsa, yüklü taşınmaz maliki terkini 
isteyebilir. İrtifaklarda sürenin dolması sonucu taşınmaz maliki terkini isteyebilir. Örneğin intifa hakkı 
sahibi ölürse veya süresi sona ererse, intifa hakkına ilişkin tescilin hiçbir hukuki değeri kalmaz. İyi niyetli 
üçüncü kişilerin böyle bir tescile dayanarak ayni hak edinmeleri söz konusu değildir. 

Tapu memuru istemi yerine getirdiğinde, her ilgili tebliğden itibaren 30 gün içinde terkine karşı dava 
açabilir. 

DEĞİŞİKLİK 

Bağımsız bir kayıt şekli değildir. Bir hakkı genişletiyorsa tescil, daraltıyorsa terkin niteliğindedir.  Bir hakkı 
genişletiyorsa malik, daraltıyorsa hak sahibi değişiklik isteminde bulunmaya yetkilidir. 

TESCİLİN HÜKMÜ 

1. TESCİLİN OLUMSUZ HÜKMÜ 

Olumsuz hüküm TMK m. 1021’de ifade edilmiştir. Buna göre, kurulması kanunen tescile tabi ayni haklar, 
tescil edilmedikçe varlık kazanamaz. Kural tescilin kurucu nitelik taşımasıdır. Olumsuz hüküm mutlak 
değildir. İstisna olarak bazı hallerde (TMK m. 705) ayni hak tescilden önce de kazanılabilir. 

Mülkiyet hakkının tescilden önce kazanıldığı haller (kanunda belirtilir) 

a. Miras  

b. Mahkeme kararı 

c. Cebri icra (görevli “sattım” dediğinde ayni hak geçer) 

d. İşgal (uygulaması kalmamıştır) 

e. Kamulaştırma (sınırlı ayni haklar da kamulaştırılabilir) 

Örnekler:  

✓ Mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişi taşınmazları, tescilden önce kamu kuruluşuna intikal eder. 

✓ Vakfın sicile tescil edilmesiyle, taşınmazlar tescilden önce vakfa geçer. 

✓ Ticaret şirketlerinin birleşmesi ve bölünmesi halinde mülkiyet geçişi tescilden önce olur. 

✓ Yeni oluşan arazilerin mülkiyeti devlet tarafından tescilden önce kazanılır. 

✓ Olağanüstü zamanaşımında mülkiyet tescilden önce kazanılır. 

✓ Eşler arasında mal rejimi nedeniyle olan değişiklikler eşlerden birinin istemiyle doğrudan tescil edilir. 

✓ Ticari işletmeler bütün halinde devredilebilir ve taşınmazlar tescilden önce kazanılır. 

✓ Şirket tüzel kişilik kazanmakla, sermaye olarak konulan taşınmazın mülkiyetini tescilden önce alır. 

✓ Mülkiyet hakkının tescilden önce kazanılması hükümleri, irtifak hakkı kazanılmasında da uygulanır.  

Mahkeme kararı tescile zorlama davası ya da sicilin düzeltilmesi davası ile elde edilir. Uygulamada iptal ve 

düzeltme davası deniliyormuş, özel hukukta iptal davası yoktur. 

Sicilin düzeltilmesi davasında; sicil dışında bir ayni hak iddiamız vardır, sicilde yazan ayni hakkın 
olmadığını iddia ediyoruz. 

Tescile zorlama davasında; çekişmeli şahsi hak iddiamız vardır. Önalım hakkında buna rastlayabiliriz. 
Ön alım hakkı, alım hakkı, geri alım hakkında uyuşmazlık halinde tescile zorlama davası ile hak elde 
edilir. Bu konularda çekişmeli şahsi hak vardır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ön sözleşmedir. Bunun 
ikinci aşaması taşınmaz satış sözleşmesidir. Satıcı bu edimi yerine getirmezse, Yargıtay’a göre tescile 
zorlama davası açılabilir ve iki istem birlikte talep edilir. Taşınmaz satış sözleşmesinin yapılması ve tescile 
zorlanma istenebilir. 
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2. TESCİLİN OLUMLU HÜKMÜ (SİCİLE GÜVENİN KORUNMASI) 

Olumsuz hüküm TMK m. 1023’te ifade edilmiştir. Buna göre, tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle 
dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. Bu hükümle 
kanun koyucu, devlet eliyle tutulan tapu siciline kamunun güvenini sağlamak istemiştir. 

Kütüğe tescil edilmiş olan her ayni hakkın geçerli olarak varlık kazandığı kabul edilir. Bu tescilin olumlu 
hükmüdür. İyi niyetli üçüncü kişiler bakımından olumlu hüküm mutlaktır. Onların yolsuz bir tescile 
güvenerek kazandıkları ayni hakları korunur. 

TMK m. 1023’ün uygulanmasının koşulları: 

a. Ayni hak kazanan kişi mutlaka üçüncü kişi olmalıdır. 

b. Üçüncü kişi sicildeki yolsuz tescile dayanmış olmalıdır. 

c. Üçüncü kişi bir ayni hak kazanmış olmalıdır. 

d. Üçüncü kişinin mutlaka iyi niyetli olması gerekir. 

e. Bu kazanımında tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik unsurlarının bulunması gerekir. 

Bu 5 koşul gerçekleşirse, tescile dayanan iyi niyetli üçüncü kişi ayni hakkı kazanacaktır. 

a. Kazanan kişi mutlaka üçüncü kişi olmalıdır. 

Tescilin dayandığı hukuki ilişkinin tarafları ve bunların külli halefleri üçüncü kişi sayılmadıkları için 
sicile güven ilkesinden yararlanamazlar. Çünkü bunlar ayni hak kazanmak isterken sicildeki yolsuz 
tescile güvenmiş değillerdir. 

Örneğin A, taşınmazı B’ye satsa, fakat bu satış batıl olsa, B satışın hükümsüzlüğünü bilmese dahi, buna 
dayanarak adına yapılan tescille mülkiyeti kazanamaz. B taşınmazı sicildeki yolsuz tescile güvenerek satın 
almış değildir. Fakat B, bu taşınmazı iyi niyetli üçüncü kişi C’ye satsa C’nin kazanımı geçerli olur. Çünkü onun 
güveni, B adına mevcut olan yolsuz tescile ilişkindir. 

Sahte vekâletname durumunda, sahte temsilci ile alıcı vardır, alıcı üçüncü kişi değildir, ikinci kişidir. 
Ayrıca sicilde gerçek malikin adı vardır, yolsuz tescil zaten yoktur. Bu iki sebepten dolayı TMK m. 
1023 uygulanmaz. 

Örneğin A, taşınmazı sahte vekâletname ile F’ye satıp F adına tescili sağlasa, F iyi niyetli de olsa mülkiyeti 
kazanamaz. F’nin ölümünden sonra mirasçıları da mülkiyeti kazanamaz. Fakat F veya F’nin mirasçıları bu 
taşınmazı iyi niyetli üçüncü kişi S’ye satarlarsa, S’nin kazanımı geçerli olur. 

Örneğin ev sahibi geldi, evinde F’yi gördü, sicilin düzeltilmesi davası açabilir. 

F (adına tescil olmuş) taşınmazı E’ye satarsa, E beş şartı sağlıyorsa mülkiyeti kazanır. Ev sahibi geldi, evinde 
E’yi gördü, malik sicilin düzeltilmesi davasını kazanamaz. TBK genel hükümlerine göre hakkını arayabilir. Ayni 
hakkı geri alamaz, tazminat yoluna gidebilir. 

• F’ye sebepsiz zenginleşme davası,  

• A’ya (sahte temsilciye) haksız fiilden dolayı tazminat davası açabilir.  

• Notere haksız fiilden dolayı tazminat davası açabilir. 

• Devletin kusursuz sorumluluğuna gidebilir ve devlete karşı tazminat davası açabilir. 

b. Üçüncü kişi sicildeki yolsuz tescile dayanmış olmalıdır. 

Sicile güven ilkesinin işleyebilmesi için mutlaka tapu kütüğünde veya kat mülkiyeti kütüğünde yapılmış 
bir tescil olması gerekir. Bu tescilin de gerçek durumu yansıtmaması yani yolsuz olması gerekir.  
Tescil, dayanağını teşkil eden belgelerle tamamlandığı durumlarda, ayni hak kazanması bu belgelere 
de (plan) dayanabilir. 

Üçüncü kişi sicildeki tescile dayanırken, ayni hakkı tescil yoluyla kazanmış olması gerekmez, sicil dışı 
bir yolla kazanması halinde de TMK m. 1023 uygulanır. 

Örneğin A’nın malik olduğu taşınmaz yolsuz olarak B adına tescil edilmiş ve B bu taşınmazı Ü’ye satmış fakat 
tescilden kaçınmışsa, Ü dava yoluyla mülkiyeti alır ve adına tescil yaptırır. Ü iyi niyetli olmak koşuluyla mülkiyeti 
kazanır. Çünkü mahkeme kararı, sicildeki B adına olan yolsuz tescile dayanmaktadır. 

Yolsuz tescil, bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun tescildir. 
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Tescil baştan veya sonradan sicil dışı kazanımlar sonucu yolsuz olabilir. Örneğin A, başkasına ait nüfus 

kaydını kullanarak elde ettiği mirasçılık belgesi ile ölmüş Ö’nün taşınmazının mülkiyetini kendi adına tescil ettirir 
ve bunu iyi niyetli üçüncü kişi D’ye satarsa, D mülkiyeti kazanır. 

Örneğin A’nın taşınmazını satın alan B, tescilden kaçındığı için A’yı dava etmiş ve mahkemeden karar almışsa 
fakat henüz tescili yaptırmamışsa (tescili yaptırıncaya kadar) A adına mevcut olan yolsuz tescil, üçüncü kişilerin 
A’dan iyi niyetle ayni hak kazanmalarına imkan verir. 

İyi niyetli üçüncü kişi ayni hakkı tescildeki kapsama göre kazanır, sicil dışı doğmuş fakat sicile tescil 
edilmemiş bir sınırlı ayni hak, iyi niyetli üçüncü kişiye karşı ileri sürülemez. İyi niyetli üçüncü kişi sınırlı 
ayni hakla yüklü olmaksızın mülkiyeti kazanır. 

c. Üçüncü kişi bir ayni hak kazanmış olmalıdır. 

Ayni haklar mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklardır. Şahsi hakların bu şekilde korunması mümkün 
değildir. Örneğin A’ya ait bir taşınmazın maliki olarak sicilde B görünüyorsa ve B bu taşınmaz üzerinde 
iyi niyetli C’ye bir hak tanırsa, C’nin bu hakkı korunur. 

d. Üçüncü kişinin mutlaka iyi niyetli olması gerekir. 

Üçüncü kişi tescilin yolsuz olduğunu bilmemeli ve bilebilecek durumda da olmamalıdır.  

İyi niyet, tescil isteminin yevmiye defterine kaydedildiği anda mevcut olmalıdır. 

Üçüncü kişinin, tescile dayanak olan belgelere bakma zorunluğu yoktur, ama şüphelenilecek bir 
durum varsa incelemekten kaçınmamış olması gerekir. 

e. Tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik unsurlarının bulunması gerekir. 

Güvenin korunması sadece tasarruf yetkisinin yokluğunu giderecektir. 

TESCİL İLE İLGİLİ PRATİK 

OLAY: Yurt dışında yaşayan A adına sahte vekâletname çıkaran B, A’nın taşınmazını C’ye satmış 

ve tescil ettirmiştir. C, taşınmaz üzerinde D lehine irtifak hakkı tanımış ve tescil ettirmiştir. E 

lehine ise önalım hakkı tanıyıp şerh verdirmiştir. 

SORU 1. C’nin taşınmazın mülkiyetini kazanıp kazanmadığını tartışın. 

Böyle sorularda öncelikle bir şema çizmemiz işimizi kolaylaştırır. 

A, yurtdışında  B, A adına sahte vekâlet düzenliyor.  C (A’nın taşınmazını B, C’ye devrediyor) 

C’nin taşınmazın mülkiyetini kazanıp kazanmadığını belirlemek için TMK m. 1023’ün yani sicile güvenin 
koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakarız. Sicile güvenin korunmasının koşulları: 

1. Ayni hak kazanacak kişi mutlaka 3. Kişi olmalıdır 
2. 3. Kişi yolsuz tescile güvenmelidir. 
3. 3. Kişi mutlaka bir ayni hak kazanmış olmalıdır. 
4. Tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik koşulları olmalıdır. 
5. 3. Kişi iyi niyetli olmalıdır. 

C, taşınmaz mülkiyetini kazanamaz, çünkü 3. Kişi değil, ikinci kişidir, işlemin karşı tarafıdır. C, yolsuz tescile 
değil sahte vekâletnameye güvenmiştir.  

C, ayni hak iktisap etmiştir, iyi niyetli olduğunu ve geçerlilik koşularının olduğunu kabul etsek de ilk iki şart 
gerçekleşmemiştir. (bu soruda, MK1023’ün beş koşulunu mutlaka yazmamız gerekmektedir. 

SORU 2. B sahte mirasçılık belgesi çıkarması ve taşınmazı adına tescil ettirmesi durumunda ilk soruya 

verilecek cevap değişir mi? 

Mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemesinden ve noterden alınabilir. Bu soru da TMK m. 1023’ün koşullarını 
tekrar yazmamız gerekir. 

C, artık üçüncü kişidir çünkü B, taşınmazı kendi üzerine geçirmiştir. C, yolsuz tescile güveniyor. C, ayni 
hak kazanmıştır. C’nin iyi niyetli olduğu söylenebilir. Diğer geçerlilik koşullarının da varlığı kabul edilirse C, 
mülkiyeti kazanır. 
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SORU 3.  D, lehine tanınan irtifak hakkını kazanmış mıdır? Neden? 

B, A adına sahte vekâlet düzenliyor.      C (A’nın taşınmazını B, C’ye devrediyor) 

D (lehine irtifak hakkı tanınmış)      E (lehine ön alım hakkı tanınmış) 

Yolsuz tescile güven ilkesinin temeli hukuki sebebin geçersiz olmasıdır. Biz burada C’nin gerçekten bir 
mülkiyet hakkı var mıdır yok mudur buna bakmıyoruz. TMK m. 1023’ün şartlarına bakıyoruz. 

D, üçüncü kişidir, yolsuz tescile güvenmiştir. Ayni hak kazanmıştır çünkü irtifak hakkı sınırlı ayni haktır. 
D’nin iyi niyetli olup olmadığını Yargıtay’ın kötü niyet karinelerinden yola çıkarak tartışmalıyız sınavda, diğer 
geçerlilik koşulları da varsa D, irtifak hakkını kazanır. 

Yargıtay’ın kötü niyet karineleri; çok yakın arkadaşı, akrabası, kısa süre içinde devretmek gibi hususlardır. 

SORU 4. E, lehine tanınıp şerh ile kuvvetlendirilen önalım hakkını taşınmazın her malikine karşı ileri 

sürebilir mi? Neden? 

Munzam Etki: Bir kişisel hakkın şerhinden sonra taşınmazda bir başka sınırlı ayni hakkın tescili veya başka 
bir kişisel hakkın şerhi yoluyla edinilmiş olan haklardan doğmuş borcun ifasında alacaklıya yani şerh edilmiş 
kişisel hak sahibine zarar verenler etkisiz kalır. 

Örn. Ben taşınmazımın üzerine A lehine önalım hakkı tanıdım. Daha sonra taşınmazımı B’ye sattım. Önalım 
hakkı burada taşınmazın başka birine satılması durumunda A’ya dava yoluyla taşınmazı alma yetkisi verir. 
Buna munzam etki denir. Munzam etki; sonradan gelmiş olan ayni hakkı veya üstün şahsi hakları kendisine 
tecavüz eden kısımlarını devre dışı bırakır. 

Örn. A ile T hasılat kirası sözleşmesi yaptılar ve bunu şerh verdiler. T, daha sonra gitti, Y lehine intifa hakkı 
tanıdı. İntifa hakkının içeriği kullanma ve yararlanmadır. A ile T arasında hasılat kirası sözleşmesi varken 
intifa hakkı sahibinin yapabileceği bir şey yoktur. 

Eşyaya bağlı borç etkisi: Bir kişisel hak şerh edildiğinde bu hakkın konusunu teşkil eden yükümlülük artık 
eşyaya bağlı borç haline gelir dolayısıyla şerhten sonra taşınmazın her maliki kendi mülkiyet hakkı 
döneminde bu kişisel haktan kaynaklanan yükümlülükten, borçtan sorumludur. 

Örn. T, A ile hasılat kirası sözleşmesi yaptı sonra taşınmazı B’ye devretti. Hasılat kirası sözleşmesine de 
şerh verilmişti. Bu durumda A, verilmiş şerh süresi boyunca taşınmaz üzerinde hasılat kirasını sürdürebilir.  

Pratiğimize dönersek; şerh ile kuvvetlendirilmiş ön alım hakkı şahsi bir haktır. Taşınmazın her malikine 
karşı E’nin bu hakkı ileri sürebilmesi durumu eşyaya bağlı borç etkisi durumudur. Bu soruda yine TMK m. 
1023’ün şartlarına bakacağız. 

1. Ayni hak kazanacak kişi mutlaka üçüncü kişi olmalıdır 
2. Üçüncü kişi yolsuz tescile güvenmelidir. 
3. Üçüncü kişi mutlaka bir ayni hak kazanmış olmalıdır. 
4. Tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik koşulları olmalıdır. 
5. Üçüncü kişi iyi niyetli olmalıdır. 

E, üçüncü kişidir, yolsuz tescile güvenmiştir. Fakat E, ayni hak kazanmamıştır, bir şahsi hak 
kazanmıştır. İyi niyetli ive diğer geçerlilik koşullarının var olduğunu kabul etsek de, bir şahsi hak kazandığı 
için şerhin eşyaya bağlı borç etkisinden E, yararlanamaz. 

SORU 5. Yurt dışından dönen A, D lehine irtifak hakkını öğrenir ve avukat olarak size başvurur. Nasıl 

bir hukuki yol önerirsiniz? 

A, burada devletin sorumluluğuna da, kusur sorumluluğuna da gidebilir. Yarışan haklar söz konusudur. 
Fakat devletin sorumluluğuna gitmesi, A’nın lehine olur. Devletin sorumluğu ağırlaştırılmış, objektif ve 
kusursuz sorumluluktur.  

Devletin sorumluluğunun şartları; fiil, hukuka aykırılık, zarar ve nedensellik bağı mevcut olmalıdır. A, zararını 
bu şekilde tahsil edebilir. 

Devletten maddi zararları talep edebilirken, manevi zararları talep edemeyiz. 
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13. HAFTA 13. 12. 2017 

TESCİLE GÜVENİN KORUNMASI İLKESİNİN (TMK m. 1023)  UYGULANMADIĞI ÖZEL DURUMLAR 

1. Çift tapu durumunda 

2. Eşyaya bağlı irtifaklarda 

3. Bağımsız ve sürekli haklarda 

Bu durumlarda sicildeki yolsuz tescile rağmen TMK m. 1023’ün uygulanması mümkün değildir. Ancak bu 
yolsuzluklardan zarara uğrayan iyi niyetli 3. kişiler, TMK m. 1007 gereği, zararlarını devletten isteyebilirler. 

Çift tapu durumu 

Özellikle kadastro görmemiş yerlerde, bir taşınmazın kütükte iki ayrı sayfaya farklı kimseler lehine 
kaydedilmesi mümkündür. Bu mükerrer tapu veya çift tapu diye adlandırılır. 

• İlk Görüş: Taşınmaz aynı tarihte çift kaydedilmişse, hiçbiri TMK m. 1023’ten yararlanamaz. Kayıtların 

tarihi değişikse, eski tarihli, kayda dayanarak hakkı kazananın iyi niyeti korunur. 

• İkinci Görüş: Bu durumda, ikinci kayıt sahibinin zilyet olup olmadığına bakılmalı, zilyet olması şartıyla 

ondan ayni hak kazanan üçüncü kişilerin iyi niyeti korunmalıdır. 

• Üçüncü Görüş: Çift tapu durumunda, zilyetlikte iyi niyeti koruyan hükümlerin (TMK m. 988-989) burada 

da kıyasen uygulanmasını savunur. 

Hâkim görüş 

Çift tapu durumunda, TMK m. 1023’ün uygulanamayacağı yönündedir. Çift tapu durumunda, tapu sicili 
açıklık hükmünü kaybeder. Bu nedenle açıklık ilkesine bağlı olan sicile güven ilkesi uygulanmaz. Hangi 
kayıt geçerli ise, hak ancak o kayda dayanarak kazanılabilir, Yargıtay’ın görüşü de bu yoldadır. Eğer eski 
kayıt yolsuz ise, bu durumda yeni ve geçerli kayda dayanan hakkın kazanılacağı kabul edilmektedir.  

 

Eşyaya bağlı irtifaklarda 

Eşyaya bağlı irtifakların özelliği bir yararlanan taşınmaz, bir de yüklü taşınmazın olmasıdır. 

Eşyaya bağlı irtifakın kurulması veya sona ermesi için yapılacak olan tescil veya terkin işleminin hem yüklü 
taşınmazın sayfasında hem de yararlanan taşınmazın sayfasına yapılması gerekir. 

Eğer irtifak hakkı, yalnız yararlanan taşınmazın sayfasına yolsuz olarak tescil edilmiş ya da yalnız yüklü 
taşınmazın sayfasından yolsuz olarak terkin edilmiş ise, sayfalar arasındaki çelişki nedeniyle tapu sicili açıklık 
hükmünü kaybeder. Bu tescil veya terkine dayanarak ayni hak kazanan iyi niyeti üçüncü kişi TMK m. 1023’ten 
yararlanamaz. 

Bağımsız ve sürekli haklarda 

Taşınmaz olarak kaydedilebileceği öngörülen bu haklar, devredilebilen ve süreklilik arz eden üst hakkı ve 
kaynak hakkı gibi irtifak haklarıdır. 

Bu hakların sicilde ayrı bir sayfaya taşınmaz olarak kaydedilmesi, her şeyden önce yüklü taşınmazın 
sayfasına irtifak hakkı olarak tescil edilmiş olmasına bağlıdır. 

Bu bakımdan, irtifak hakkı yüklü taşınmazın sayfasına hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmekle beraber 
sonradan sona erdiği için terkin edilmişse, bağımsız ve sürekli hak için sicilde açılmış olan sayfadaki yolsuz 
tescil, TMK m. 1023’ten yararlanamaz. 

TMK m. 1023’e bir örnek 

A      İ lehine irtifak kuruyor.      Hem İ lehine, hem de B lehine tesciller yolsuz olur. 
A      B’ye taşınmazı temlik ediyor. 
A      Ehliyetsiz 

Ü      B’den taşınmazı iyi niyetle kazanıyor       Bu kazanım, İ lehine yolsuz tescili düzeltmez. 

İyi niyetli üçüncü kişinin TMK m. 1023’e göre ayni hak kazanması, sadece o hak açısından etkili olur, başka 
haklara ilişkin yolsuz tescilleri düzeltmez. 
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DEVLETİN SORUMLULUĞU (TMK m. 1007) 

SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur. Tapu sicilinin ayni hakları açıklama 
görevi, onun gerçek durumla daima tam bir uyum içinde bulunmasını zorunlu kılar. 

Tapu sicilindeki her yolsuzlukta, ilgililer yönünden pek çok zarar tehlikesi söz konusudur. 

✓ Devletin sorumluluğu asli sorumluluktur. Memur kusurlu bile olsa, zarar gören kişi, memur aleyhine 
dava açmak zorunda kalmaksızın, zararın tazmini doğrudan devletten talep edebilir. 

✓ Devletin sorumluluğu objektif sorumluluktur. Zarar gören kişi, memurun kusurunu ispat etmek 
zorunda değildir, devlet de memurun kusurunun olmadığını ispat ederek sorumluluktan kurtulamaz. 
Devlete kurtuluş kanıtı getirme imkânı verilmemiştir. 

✓ Devletin sorumluluğu ağırlaştırılmış sebep sorumluluğudur. 

✓ Devletin memur ile ilişkisinde dayanak kusur sorumluluğudur. 

✓ Bu sorumluluk, yarışan sorumluluk olarak çıkabilir. 

✓ Bu sorumluluk, müteselsil sorumluluk olarak çıkabilir. 

Örneğin sahte vekâletnamede devletin dışında, noter de sorumludur. Bu yarışan, müteselsil sorumluluktur. 

✓ Devletin sorumluluğuna giderken kusur ispatı gerekmiyor, bu sebeple yarışan sorumlulukta devletin 
sorumluluğuna gitmeyi tercih etmek daha avantajlıdır, daha ekonomiktir. 

 

SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 

1. Tapu sicilini tutulmasına ilişkin bir fiil veya kaçınma 
2. Fiil veya kaçınmanın hukuka aykırı olması 
3. Zarar 
4. Zarar ile sicilin hukuka aykırı tutulması arasında uygun illiyet bağı 

Haksız fiil unsurları (kusur sorumluluğu) 

1. Fiil 
2. Hukuka aykırılık 
3. Kusur 
4. Zarar 
5. Uygun illiyet bağı 

Kusursuz sorumluluk 

1. Fiil 
2. Hukuka aykırılık 
3. Zarar 
4. Uygun illiyet bağı 

 

1. Tapu sicilini tutulmasına ilişkin bir fiil veya kaçınma 

Devletin sorumluluğuna yol açan zarar verici fiil,  

• Ayni hakkın gerçek hak sahibi yerine başka bir kimsenin adına tescil edilmesi durumunda olduğu gibi 
olumlu bir fiil ya da  

• Tescili veya terkini gereken bir ayni hakkın tescili veya terkin edilmemesi gibi bir kaçınma biçiminde 
ortaya çıkabilir. 

Sicil tutma kavramına giren fiiller: 

✓ Tapu kütüğüne yapılan her çeşit kayıt,  

✓ İstemleri yevmiye defterine işlemek,  

✓ Belgeleri saklamak,  

✓ Plan yapmak,  

✓ Ana sicillerin ilgililer tarafından incelenmesini sağlamak ve sicilden suretler vermek,  

✓ İpotekli borç senedi ve irat senedi düzenlemek,  

✓ İlgililere gerekli bildirimleri yapmak 
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2. Fiil veya kaçınmanın hukuka aykırı olması  

Tapu sicili, ancak görevli memurun sicilin tutulmasında hukuka aykırı bir fiilde veya kaçınmada bulunması 
sonucu yolsuz tutulmuş olur. Burada hukuka aykırılık, kişilerin mal varlığı çıkarlarını koruyan hukuk 
kurallarına aykırılık anlamındadır. Örneğin memur ayırt etme gücü olmayan bir kimsenin istemiyle bir 
tescil yapmış olursa, tapu sicili hukuka aykırı tutulmuş olur. Devletin sorumluluğu için yolsuzluğun 
doğmasında memurun kusuru aranmaz. 

Yargıtay hukuka aykırılık kavramını geniş yorumlama eğilimindedir. Noterde düzenlenen sahte 
mirasçılık belgesi veya vekâletnameye dayanarak yapılan tescilden dolayı, devleti sorumlu tutmaktadır.  

• Örneğin A’nın taşınmazını B, sahte vekâletname ile C’ye satsa ve tescili sağlasa, C de taşınmazı Ü’ye 
devretse Ü mülkiyeti kazanır, TMK m. 1023 sicile güven ilkesi gereği. Bu durumda sahte vekâletname 
kullanılmasından dolayı zarara uğrayan A, TMK m. 1007 gereği devletten tazminat isteyebilir. 

A, devletin sorumluğuna giderse kusuru ispatlaması gerekmez. Devletin sorumluğu, ağırlaştırılmış 
kusursuz sorumluluktur. A, burada B ve C’ye de gidebilir fakat kusuru ispat etmesi gerekir. Burada 
yarışan haklar vardır. A’nın devletin sorumluğuna gitmesi avantajlıdır. 

• Aynı örnekte taşınmaz C’de iken A durumu öğrenirse ve C’ye karşı sicilin düzeltilmesi davası açıp 
mülkiyeti geri alırsa, C zarara uğramış olacaktır. Yargıtay bu durumda da devletin sorumlu olacağını 
kabul etmektedir. 

3. Zarar 

Tapu sicilinin yolsuz tutulmuş olmasından dolayı zarar (maddi) doğmuş olmalıdır. Manevi zarar 
karşılanmaz. Maddi zarar; mal varlığında meydana gelen eksilme (fiili zarar) veya mal varlığında 
meydana gelebilecek bir artmanın önlenmesi (yoksun kalınan kar) biçiminde ortaya çıkar. 

• Bir ipotek hakkının tescil edilmemesi nedeniyle alacağın karşılıksız kalması 

• Sicilin düzeltilmesi için yapılan giderler 

• İyi niyetin korunduğu hallerde, bir ayni hakkın sahibinin iradesi dışında kaybedilmesi, kısıtlanması 

• İyi niyetin korunmadığı hallerde (çift kayıt gibi) alıcının ödediği bedel 

• Yolsuz tescil nedeniyle gerçek malikin yoksun kaldığı ürünler tazmini istenebilecek zararlardır.  

Yolsuzluğun düzeltilmesi mümkün olduğu sürece bir fiili zararın doğması söz konusu değildir. 
Zararın doğmuş olması için alacağın tamamen karşılıksız kalması gerekir. Ayni hakkı geri alabiliyorsak 
ortada zarar kalmaz. Aradaki sürede yoksun kalınan kar için devletin sorumluluğuna gidilebilir. 

4. Zarar ile sicilin hukuka aykırı tutulması arasında uygun illiyet bağı 

Uygun bir illiyet bağının olması, zararın sicilin tutulmasına ilişkin bir fiil veya kaçınmanın uygun bir sonucu 
olarak ortaya çıkmış olmasını ifade eder. Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin hukuka aykırı fiil veya 
kaçınmanın sonucunda zarar doğmuş olması gerekmektedir. 

Tazminat Davasının Diğer Özellikleri: Tapu sicilinin tutulması, idari nitelikte bir kamu hizmeti olduğundan, 
dava kamu hukuku karakterindedir. Ancak, TMK m. 1007’nin özel hukuka ait bir kanunda düzenlenmiş olması 
nedeniyle, bu hükme dayalı açılan davalarda, TBK’nın haksız fiillere ilişkin genel hükümlerinin (TBK m. 49) 
kıyasen uygulanacağı kabul edilmektedir. 

Görevli Yargı Kolu: Kamu hukuku karakteri taşımasına rağmen bu dava, TMK’da düzenlenmiş olması 
nedeniyle adli yargıda açılır. Tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesi (asliye hukuk) yetkilidir. 

Taraflar: Davacı malik veya malikler; davalı ise devlet yani hazinedir. 

Zarar Görenin Kusuru: Tazminat miktarının tespitinde zarar görenin kusuru da dikkate alınır. Yolsuzluğu 
biliyorsa ve şikâyet, sicilin düzeltilmesi davası, geçici tescilin şerhi yollarına başvurmamışsa, kusurludur. 

Zamanaşımı: TMK m. 1007’ye göre açılacak tazminat davaları 2 ve 10 yıllık (TBK m. 72) sürelere tabidir. 
Uygulamada zarar görenin haberi olmaksızın 10 yıl geçebilir, bu nedenle 10 yıllık süreyi zarar verici fiilin 
işlendiği tarihte başlatmak adaletsiz olur. Yargıtay bu süreyi 2 yıllık sürenin başladığı tarihte başlatmaktadır. 

Rücu: Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. 
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ŞERHLER 

Ayni hakkı kuran ve sona erdiren işlem tescil ve terkindir. Ayni hak şerh edilmez. Şerhin bununla alakası 
yoktur. Şerhler sol yaprak en son sütuna yapılır. Hangi şerhin yapıldığı açıkça yazılmalıdır. TMK üç türlü 
şerhi kabul etmiştir. 

 

1. ŞAHSİ (KİŞİSEL) HAKLARIN ŞERHİ: 

TMK, bazı kişisel hakların tapu siciline şerh verilmesi suretiyle kuvvetlendirilmesini sağlamıştır. Şerh 
olanağı, her türlü kişisel hak için değil, ancak kanunda öngörülen kişisel haklar için söz konusu olabilir. 
Şerh verilebilen kişisel haklar ancak sınırlı sayıda olabilir. Kanunla düzenlenmedikçe, herhangi bir kişisel 
hakkın şerh verilebilmesi mümkün değildir.  

Kişisel haklar nispidir, sadece taraflar arasında ileri sürülür. Nispilik ilkesinin istisnası şerh vermektir. Bu 
durumda kişisel hak kuvvetlendirilmiş olur. Bunlar taşınmazı ilgilendiren kişisel haklardır. 

Hangi kişisel haklara şerh verilebilir? (TMK m. 1009) 

Toplam 14 tane vardır;  uygulamada en çok karşılaşılan kira, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, önalım, 
gerialım, alım durumlarıdır. 

1) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan arsa payını edinme hakkı 

2) Taşınmaz satış vaadinden doğan hak 

3) Sözleşmeden doğan ön alım hakkı 

4) Sözleşmeden doğan alım hakkı 

5) Sözleşmeden doğan gerialım hakkı 

6) Rehinli alacakların boş dereceye ilerleme hakkı 

7) Paylı mülkiyetin konusu taşınmazlarda yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin paydaşların 
yaptıkları anlaşmadan doğan hak 

8) Paylı mülkiyetin konusu taşınmazlarda paylı mülkiyetin sürmesine ilişkin sözleşmeler 

9) Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamalarının ortadan kaldırılması veya değiştirilmesine 
ilişkin sözleşme 

10)  Yasal önalım hakkından feragat sözleşmesi 

11)  Üst hakkı sahibine ödenmesi kararlaştırılan bedel ile ilgili anlaşma TMK m. 830 

12)  Aile konutu ve ev eşyasına ilişkin hüküm TMK m. 254 

13)  Bağışlayana dönme koşullu bağışlamadan dönme hakkı 

14)  Kira sözleşmesinden doğan kiracılık hakkı 

 

 

 

 

ŞERHLER

Şahsi Hakların 
Şerhi

Tasarruf 
Yetkisinin 

Kısıtlanması Şerhi
Geçici Tescil Şerhi 
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14. HAFTA 20. 12. 2017 

Kişisel hakların şerhi için aranan şartlar: 

a. Kişisel hakkın doğmuş olması ve 

b. Şerh anlaşması yapmaları gerekir.   Ön koşuldur. 

Şerh isteminin taşınmaz maliki tarafından yapılması, malikin tasarruf yetkisini ve şerhi gerektiren hukuki 
sebebi ispat etmesi gerekir. Ayrıca taraflar arasında yapılmış şerhin hukuki sebebini teşkil eden şerh 
anlaşmasına gerek vardır. Böyle bir anlaşma yoksa kişisel hak sahibi, karşı taraftan hakkının şerh 
edilmesini isteyemez. 

Kişisel hakka ilişkin sözleşme şekle tabi olmasa da, şerh anlaşmasının en azından yazılı olması şarttır. 

Kanun koyucu, bazı kişisel hakların şerhinde şerh anlaşması olmadan şerh isteminde bulunulabileceğini 
kabul etmiştir. Örneğin taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde 
taraflardan her biri şerh isteminde bulunabilmektedir. Asıl sözleşmelerin varlığı şerh için yeterlidir, ayrıca 
şerh anlaşmasına gerek yoktur. 

Şerh Süresi 

Kanun koyucu bazı kişisel hakların şerh süresini azami bir süreyle sınırlamıştır.  

Ön alım hakkı 
Alım hakkı    Azami şerh süresi 10 yıl 
Geri alım hakkı    

    **  Bu üç sözleşmenin TBK’ya göre sözleşme süreleri zaten 10 yıl ile 
           sınırlıdır, böylece şerh için 10 yıllık sürenin varlığı anlamsızdır. 

Taşınmaz satış vaadinden doğan hak 
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hak   Azami şerh süresi 5 yıl 

Bunlar dışındaki şerhler için kanun azami bir süre tayin etmiş değildir. Bu nedenle süre sınırlanmamış 
ise, kişisel hak mevcut olduğu sürece, şerh etkisini sürdürür. Taraflar istedikleri süre ile şerh verebilirler 

Şerhin Hükmü 

Tapu siciline şerh edilen bir kişisel hak, şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların 
sahiplerine karşı ileri sürülebilir. Şerh edilen kişisel haklar herkese karşı değil, sonraki maliklere, sonradan 
sınırlı ayni hak kazananlara ve sonradan şerh verilmiş kişisel hak sahiplerine karşı ileri sürülebilir. 

Şerh bir şahsi hakkı kesinlikle bir ayni hak haline getirmez. Şahsi hak, şahsi hak olmaya devam eder ama 
iki şekilde etkilenmiş olur. O taşınmaz ile ilgili 3. kişilere de ileri sürülebilir hale gelir. 

Şerhin iki türlü etkisi vardır: 

 EŞYAYA BAĞLI BORÇ ETKİSİ   (ÖNEMLİ) 

Bir şahsi hak şerh verildikten sonra, o taşınmazın her yeni maliki o şahsi hak dolayısıyla kendi 
mülkiyeti döneminde doğacak borçtan sorumlu olur. Artık şahsi hak, eşyaya bağlı borç haline gelir, 
eşyanın her yeni maliki şerh devam ettiği sürece o şahsi haktan kaynaklanan borçtan sorumludur. 

Taşınmaz mülkiyetine bağlanmış olur, kişisel hak eşyaya bağlı borç haline gelir. 

 MUNZAM ETKİ (AYNİ ETKİ)   (ÖNEMLİ) 

Şerh verildikten sonra, taşınmaz üzerinde kurulacak bir sınırlı ayni hak veya şerh verilecek başka bir 
şahsi hak eğer şahsi hakkı şerh ile kuvvetlendirilmiş olan alacaklının haklarını kullanmasını 
engellerse, ona bir zarar verirse, zarar verdiği oranda şerh devam ettiği sürece etkisiz kalacaktır. 

Böylece şerh edilmiş kişisel haklar sıra ilişkisine tabi olur. 

Kişisel haklar şerh verilmekle, taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri 
sürülebilir. 
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Örnek: Benim bir taşınmazım var, A’ya bir alım hakkı tanıdım ve alım hakkını şerh verdim. Bu alım 
hakkını şerh verdikten sonra ben taşınmazı M’ye satıp devrettim.  

Şerh verilmeseydi benim mülkiyet dönemimde kullanmadığı için A’nın alım hakkı sona erecekti. 
Şerh verdiğimiz için ben taşınmazı M’ye sattıktan sonra da A, eğer isterse M’ye karşı alım hakkını 
kullanabilir. M, borcunu ifa etmezse, A açacağı dava ile mülkiyetin hükmen kendisine geçirilmesinin 
ister. Burada eşyaya bağlı borç etkisi söz konusudur, yeni malike karşı da ileri sürülür. 

Örnek: A ile B, kira sözleşmesi yapıp tapu kütüğüne şerh veriyorlar. Kira sözleşmesini şerh 
verdikten sonra malik A, taşınmaz üzerinde C’ye intifa hakkı tanıdı. 

Normalde intifa hakkı sahibi hem kullanma hem yararlanma yetkisine sahiptir ama kira sözleşmesi 
şerh verildikten sonra intifa hakkı kurulmuş, dolayısıyla, munzam etki devreye girecek ve kira 
sözleşmesini etkilediği ölçüde, zarar verdiği ölçüde intifa hakkı etkisiz kalacaktır. Yani C, kullanma 
imkânından yararlanamayacaktır. Kira sözleşmesine saygı göstermek zorundadır. Aksi durumda 
B, sicilin düzeltilmesi davası açabilir. 

İntifa hakkı aynı zamanda yararlanma hakkı tanıdığı için intifa hakkı sahibi C, kira sözleşmesinden 
kaynaklanan alacağın alacaklısıyım diyebilir. Yani C, burada kira bedelinin kendisine ödenmesini 
isteyebilir. Bu ödeme kiracının durumunu ağırlaştırmaz. Bu bir intifa hakkı değil de oturma hakkı 
olsaydı oturma hakkı sahibi şerh devam ettiği sürece hiçbir şey yapamayacaktı. 

 

• Ön alım hakkı, satışın tebliğinden itibaren 3 ay (her halde 2 yıl) sonunda düşer. Tescile zorlama 
davası ile iddia edilebilir. 

• Alım ve geri alım hakkı, davasız, irade beyanıyla kullanılır. 

• Şerh vermek kural olarak taşınmazın değerini azaltır. 

2. TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI ŞERHİ 

Bu sınırlamaların tapu siciline şerh edilmesi, onların taşınmaz üzerinde şerhten sonra hak kazanmış olan 
herkese karşı ileri sürülebilmesini sağlar. Kanunda belirtilen hususlar şerh edilebilir, kişiler istediği gibi 
şerh veremez. 

Bu şerhin özelliği kurucu veya bildirici etkiye sahip olmasıdır.  

Tasarruf yetkisi kanun veya mahkeme kararı gereği zaten kısıtlanmış ise şerhin etkisi sadece bildiricidir. 
Fakat bazı durumlarda doğrudan doğruya şerh o tasarruf yetkisinin kısıtlanmasını sağlar. 

TMK’da öngörülen tasarruf yetkisi kısıtlamalarına ilişkin şerhler ve hükmü 

a. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları 

b. Haciz, iflas kararı veya konkordato ile verilen süre 

c. Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması 

d. Taşınmaz malın aile konutu olarak özgülenmesi 

e. Ailenin ekonomik varlığının korunabilmesi için tasarruf yetkisinin kısıtlanması 

a. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları (kurucu etkisi vardır)    (ÖNEMLİ) 

Taşınmaz üzerinde ayni hak değişikliğini gerektirecek, uyuşmazlık konusu kişisel hakların malikin 
tasarruflarına karşı korunmasını sağlayan ihtiyati tedbir niteliğindeki mahkeme kararlarıdır. 

Örneğin; A, B’ye alım hakkı tanıdı. B, alım hakkını kullandı, bu hukuki sebep yerine geçecektir. A’nın 
tescil talebinde bulunması gerekir. Eğer A, tescil talebinde bulunmaz ise B, tescile zorlama davası 
açar.  

Tescile zorlama davasının temelinde şahsi hak vardır. B, tescile zorlama davası açtı fakat davalar 
uzun sürer. Bu süre içerisinde tapu kütüğünde taşınmazın maliki A’dır. Dava devam ederken B’nin bir 
şekilde kendini koruması gerekir. B, mahkemeden A’nın tasarruf yetkisinin kısıtlanmasını talep ederek 
kendini korumaya alacaktır.  

Tescile zorlama davası açtığımızda mutlaka tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhini talep etmemiz 
gerekir. Bu olayda şerhin etkisi kurucudur. 
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b. Haciz, iflas kararı veya konkordato ile verilen süre  

İflas ve konkordato süresi durumları sadece tacirler için geçerlidir. 

Haciz, alacaklının, borçluya ait mallara icra dairesi aracılığıyla el koymasını ifade eder. Taşınmazın 
haczedilmesiyle, borçlunun taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisi borç oranında kısıtlanır. 

Hacizde, borçlunun tasarruf yetkisi sicile şerh verilmeden önce kısıtlandığından, borçlunun taşınmaz 
üzerindeki tasarrufları, edinenler iyi niyetli de olsa, alacaklıya karşı hükümsüzdür. İcra hâkimi kararını 
verdiği anda borçlunun zaten tasarruf yetkisi kısıtlanmış olur ama bunu iyiniyetli üçüncü kişilerin 
görebilmesi için şerh verilmesi gerekir. Burada şerh bildirici niteliktedir. 

Bununla beraber, hacizli taşınmaz üzerinde iyi niyetle hak kazanılması mümkündür. Ancak verilecek 
şerh, üçüncü kişilerin iyi niyetini bertaraf eder ve haczin onlara karşı ileri sürülmesini sağlar.  

İcra mahkemesi, alacaklıların konkordatoyu kabul veya ret konusunda karar vermeleri için, borçluya 
en fazla 3 ay süre verir. Borçlu, bu süre içinde mahkemenin izni olmaksızın mülkiyeti devredemez, 
sınırlı ayni hak kuramaz. 

c. Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması 

Bir taşınmaz malikin talebi ile mahkemenin kararı ile aile yurdu haline getirilebilir. Aile yurdu olan 
taşınmaz devredilemez, rehin edilemez. Aile yurdunun kurulması için mahkemenin kararının tapuya 
şerh edilmesi şarttır. Şerhle, malikin tasarruf yetkisi kaldırılmış olur, tapu kütüğü kapanmış olur. 

Miras bırakan yaptığı ölüme bağlı tasarrufta önce bir ön mirasçı belirler, ön mirasçının miras konusu 
malı art mirasçıya geçirmesini ister. Burada da tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi verilir, buradaki 
şerh kurucu nitelikte bir şerhtir. 

d. Taşınmaz malın aile konutu olarak özgülenmesi 

Malik olan eş, eşinin yazılı rızası olmadıkça aile konutu üzerinde sınırlı ayni hak kuramaz, aile 
konutunun mülkiyet hakkını bir başkasına devredemez. Burada kanun gereği bir sınırlama vardır. 

TMK m. 194, malik olmayan eşe bu taşınmaz üzerine şerh koydurabilme imkânı tanımıştır. Malik 
olmayan eşin koyduracağı şerh, bildirici niteliktedir. Böylece yolsuz tescile güvenen üçüncü kişilerin 
hak iktisabının önüne geçilir. 

e. Ailenin ekonomik varlığının korunabilmesi için tasarruf yetkisinin kısıtlanması 

TMK m. 199’a göre ailenin ekonomik varlığının korunabilmesi, evlilik birliğinden doğan temel mali 
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi nedeniyle, eşlerden birinin istemi üzerine, hâkim diğer eşin 
tasarruf yetkisini kaldırabilir.  

Hâkim, re’sen tapu kütüğüne şerh verilmesini ister. Buradaki şerh bildirici niteliktedir. Böylece yolsuz 
tescile güvenen üçüncü kişilerin hak iktisabının önüne geçilir. 

3. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ 

Geçici tescil şerhi bütün ilgililerin razı olmasına veya hâkimin karar vermesine bağlıdır. 

Geçici tescil şerhi iki durumda karşımıza çıkar. 

a. Sicil dışı ayni hak iddia edilmesi durumunda      (ÖNEMLİ) 

Herhangi bir üçüncü kişi ayni hak iddiasında bulunursa, bu iddia tapu kütüğüne geçici şerh edilebilir. 

C’nin taşınmazını, B sahte vekâletname ile A’ya satıyor. A, adına yolsuz tescil oluşuyor. C, bu 
durumda sicilin düzeltilmesi davasını açar, sicil dışı bir ayni hak iddiası vardır. Sicilin düzeltilmesi 
davası uzun sürer ve C’nin geçici tescil şerhi vermesi gerekir. Böylece C, iyiniyetli üçüncü kişilerin hak 
kazanmasını engellemiş olur. Hâkimin karar vermesine bağlıdır. 

b. Tasarruf yetkisini gösteren belgelerde eksiklik olması durumunda 

Hukuki sebebi gösteren belgeler tam olup tasarruf yetkisini gösteren belgelerde eksiklik olması 
durumunda, yeni ayni hak kazanacak kişi bir şey kaybetmesin diye, eksiklik tamamlanıncaya kadar 
onun adına geçici tescil şerhi verilebilir. Bütün ilgililerin razı olmasına bağlıdır. Eksiklik tamamlanırsa 
şerh, kesin tescilin geçici tescil tarihinden itibaren etkili olmasını sağlar. 
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15. HAFTA 27. 12. 2017 

BEYANLAR 

Beyanlar kısmına yapılacak kayıtlar, ne bir ayni hak tesis eder ne de bir kişisel hakkı kuvvetlendirir. Beyanların 
işlevi taşınmazlar ile ilgili zaten mevcut bazı hakları açıklamaktır. 

• Beyanlar, kurucu nitelik taşımaz, bildirici olmasının bile bağlayıcılığı yoktur. 

• Doğru olduğu durumlarda, bilgilendirmeye yarar. 

• Beyan edilecek konular kanunla belirlenir. 

• Beyan ile mevcut olan durumun daha kolay öğrenilmesi sağlanır.  

TMK ve Tapu Sicil Tüzüğünde Öngörülen Beyanlar 

• Eklenti: Beyan edilmek zorunda değildir. Belge aranmaksızın malikin yazılı istemi üzerine kaydedilir. 
Eklenti taşınır olmalıdır. Beyan edilirse, taşınmaza ipotek kurulduğunda ipoteğin kapsamına eklentiler de 
girer. Beyan edilmemişse, listeye yazılmamışsa, ipotek kapsamına girmez. 

• Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamaları 

• Eski hukuktan intikal eden ve kurulması artık mümkün olmayan ayni haklar 

• Reddedilen tescil istemleri 

• Bir kişinin vesayet altına alındığı veya vesayetin kaldırıldığı hususu 

• Bir arazinin heyelan bölgesinde bulunduğu 

• Doğrudan kanundan kaynaklanan geçit haklarından sürekli nitelikte olanlar  

• Toprağın iyileştirilmesine yönelik maliklerin alacağı bazı kararlar 

Kat Mülkiyeti Kanununda Öngörülen Beyanlar 

• Her bağımsız bölüme ait eklentiler 

• Ana taşınmazın leh ve aleyhine kurulan irtifak hakları (kat mülkiyeti kütüğüne) 

• Kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı 

• Kat mülkiyetinde yönetim planı ve sonradan yapılan değişiklikler 

• Devre mülk kurulmuş ise devre mülkü düzenleyen sözleşme 

TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ 

Yolsuz tescil: Gerçek hak durumuna uymayan tescildir. Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya 
hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. 

Yolsuz tescilin sakıncaları 

➢ Yolsuz tescile dayanarak üçüncü kişiler iyi niyetli olmaları durumunda (diğer şartlar da var ise) ayni hak 
kazanabilirler. Tescil durumunda gerçek hak sahibi hakkını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

➢ Yolsuz tescil olağan kazandırıcı zaman aşımı ile hak kazanmaya yol açabilir.  

➢ Adına yolsuz tescil bulunan kişi hak karinesinden yararlanan kişi olacaktır. 

➢ Gerçek ayni hak sahibi olan kişi tapuda malik gözükmediği sürece taşınmazın üzerinde ayni haklara ilişkin 
bir işlem yapamayacaktır. 

➢ İpotek hakkına ilişkin tescilin, borç ödenmesine rağmen terkin edilmemesi, taşınmazı değeri düşürür. 

Yolsuz tescili düzeltme yolları 

a. Mahkeme kararı ile düzeltme 

b. Sözleşmeyle düzeltme 
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Mahkeme kararı ile düzeltme 

TMK m. 1025’te sicilin düzeltilmesi davası düzenlenmiştir. Sicilin düzeltilmesi davası açan kişinin iddiası; 
yolsuz bir tescil olduğu ve ayni hakkın gerçekte bu kişiye ait olmadığıdır.  

Davanın niteliği, bir dönem tespit davası olduğu kabul edilmiş böyle kabul edilince bu davanın devamında 
istihkak davası açılması gerekecektir. Daha sonda bir eda davası olduğu kabul edilmiştir. Şimdi kabul gören 
budur. Bu nedenle taşınmazlarda istihkak davası açılması büyük ölçüde azalmıştır. 

 Yolsuz bir tescili düzeltmek için 

 Yolsuz bir terkini düzeltmek için 

 Kıyasen yolsuz şerhlerin düzeltilmesi için sicilin düzeltilmesi davası açılabilir. 

 Bu dava mülkiyet hakkı olduğu iddiası ile açıldığı takdirde geçici tescil şerhinin verilmesi de istenmelidir. 

 Davayı yolsuz tescille ayni hakkı zedelenmiş kişiler açabilir.  

 Yolsuz tescil, terkin veya değişiklik kimin lehine yapılmışsa ona, ölmüşse külli haleflerine veya ondan ayni 
hak kazanan kötü niyetli üçüncü kişilere karşı dava açılır. 

Sözleşmeyle düzeltme 

Yolsuz tescilin lehine olan kişi ile gerçek hak sahibi olan kişi aralarında anlaşma yaparak sicilin düzeltilmesini 
sağlayabilirler. 

Tapu Memurunun Hatası ile Tescilin Yolsuz Olması 

 Tapu memuru kural olarak, çok küçük adi yazım hataları varsa eğer, re’sen bunları düzeltme yetkisi 
vardır. Düzeltmeler sicilinde bu durumun gösterilmesi gerekir. 

 Hakkın varlığını etkileyen, re’sen düzeltilemeyecek bir hata varsa ise, ilgililerin her ikisi de razı olursa, 
onların razı olması ile düzeltilebilecek bir hata ise tapu müdürü bunu düzeltir.  

 Eğer bu nitelikte bir hata değil ise tapu müdürü, defterdarlıktan dava açılmasını talep edecektir. Başka 
bir ifade ile tapu müdürleri de fark ettikleri bir hatanın düzeltilmesi için harekete geçip, gerektiği takdirde 
hazine avukatlarına dava açtırma imkânına sahiptirler. 

 Hakta sonradan bir değişiklik meydana gelmişse ve hak sahibi kendisi düzelttirmek istiyorsa hak 
sahibinin talebi ile düzeltme gerçekleşir. Hak sahibi bir talepte bulunmuyorsa sicilin düzeltilmesi 
davasının açılması gerekir. 

 Hak sahibi ile malik de aralarında anlaşarak sicili düzettirebilirler. 

Yolsuz Şerhlerin Düzeltilmesi 

 Şerh verilen hakkın sahibi, düzeltmeye rıza gösterebilir. 

 Rıza gösterilmezse, şerh ile ayni hakkı zedelenen kişi, kıyasen sicilin düzeltilmesi davası açabilir. 

 Taşınmaz maliki, şerh anlaşmasına rağmen şerh isteminden kaçınırsa, açılacak dava sicilin düzeltilmesi 
davası değildir. Çünkü bu durumda sicil ile gerçek hak durumu arasında bir çelişki yoktur. Şerhi temin 
etmek üzere açılacak davada alınacak hüküm, şerh isteminin yerine geçer. 

 Şerh süre sona erdiği için yolsuz olmuşsa, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir. 

 Taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde 5 yıl içinde tescil olmazsa, şerh re’sen 
terkin edilir. 
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PRATİK (13 ARALIK 2017) 
OLAY 

İş gereği yurt dışına çıkan T’nin evine giren hırsız H, T’nin arabasının anahtarlarını ve tapularını almıştır. 
Ayrıca, çok değerli kaşmir mantoyu da almış ve iyi niyetli arkadaşı Ü’ye satmıştır. 

Ü, mantonun güve tarafından yenmiş kısımlarını onarıma vermiş ve mantonun ömrünün uzaması için bakım 
yaptırmıştır. 

T, yurt dışına çıkarken telefonunu, arkadaşı E’ye ödünç vermiştir. İşleri kötü giden E, sonradan geri 
alabileceği düşüncesiyle telefonu Z’ye satmıştır. Z, telefonun eskiyen pilini değiştirmiş, ekran çizilmesin diye 
ekran bandı kaplatmış ve navigasyon programı satın almıştır. 

H, zevkine uygun gördüğü arabanın döşemelerini değiştirmiş, motoru için bakım yaptırmış, dikkat çekmek 
için egzoz susturucusunu açtırmış ve arabanın altını mavi ışıkla kaplatmıştır. Arabanın arkasına da “T sağ 
olsun” yazdırmıştır. 

H, T adına düzenlediği sahte vekâletname ile kendisini T’nin yetkili temsilcisi olarak göstermiş ve T’nin bir 
taşınmazını A’ya satıp devretmiştir. 

H, T’nin çiftlik evine yerleşmiş, T’nin hayvanlarının ve bahçesinin bakımından sorumlu Y’nin içeri girmesini 
engellemiştir. T’nin çiftliğinde bulunan atı ise komşu araziye kaçıp orada yavrulamıştır. 

SORU 1: T, H, E ve Ü’nün şeyler üzerindeki zilyetlik türlerini yazın. 

 
T 

(hırsızlık öncesi) 
H 

(hırsızlık sonrası) 
E 

Ü 
(mantoyu satın aldığında) 

Araba anahtarı 

Hakka dayanan 
Malik sıfatıyla 
Doğrudan 
Tek başına  
Asli-feri ayrımı yok 

Hakka dayanmayan 
(kötü niyetli) 
Malik sıfatıyla 
Doğrudan 
Tek başına  
Asli-feri ayrımı yok 

  

Tapular 
 

Manto 

Hakka dayanmayan 
(iyi niyetli) 
Malik sıfatıyla 
Doğrudan 
Tek başına  
Asli-feri ayrımı yok 

Çiftlik evi  

Telefon 
(arkadaşına 
verdiğinde) 

Hakka dayanan 
Malik sıfatıyla 
Dolaylı 
Tek başına  
Asli zilyettir. 

 
Hakka dayanan 
Emin sıfatıyla 
Doğrudan 
Tek başına  
Feri zilyettir. 

 

T’nin hırsızlık sonrasında hiçbir şey üzerinde zilyetliği yoktur. 

Hırsız H’nin, çaldığı şey üzerinde bir ayni hakkı yoktur. Bunu bir başkasına satıp devrettiğinde satın alan üçüncü 
kişi (Ü) ayni hak kazanamaz. Bu sebeple Ü, iyi niyetli olsa da zilyetliği hakka dayanmamaktadır. 

 
SORU 2: T, Ü’den mantosunu geri alabilir mi? Alabilirse hangi yolla alabilir ve bu durumda Ü, hangi 
masrafları talep edebilir? 

Ü’nün, mantonun mülkiyetini kazanıp kazanmadığını incelemeliyiz. Emin sıfatıyla zilyetten mülkiyeti 
kazanabilir, inceleyelim. 

Emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanma şartları: 5 koşul bir arada gerçekleşirse iyi niyet korunur. 

1. Ayni hakkın emin sıfatıyla zilyetten kazanılmış olması (iradeye dayalı olmalı) 
2. Ayni hakkı kazananın üçüncü kişi olması 
3. Üçüncü kişinin bir ayni hak kazanması 
4. Üçüncü kişinin ayni hakkı iyi niyetle kazanmış olması 
5. Üçüncü kişinin ediniminde tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik unsurlarının olması 
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Somut olayda hırsız için ilk madde gerçekleşmemiştir, emin sıfatıyla zilyet değildir, diğer dört madde vardır. 
5 şart kümülatif olarak gerçekleşmelidir. İlk madde gerçekleşmediği için Ü, manto mülkiyetini kazanamaz. T, 
Ü’den mantosunu geri alabilir. 

Dördüncü maddede, üçüncü kişinin ayni hakkı iyi niyetle kazanmış olmasını incelerken, Yargıtay’ın kötü niyet 
karinelerini açıklamamız gerekiyor. Yargıtay’a göre, malı arkadaşına, akrabasına satmak, çok kısa sürede 
elden çıkarmak gibi eylemler kötü niyet karinesidir. 

✓ Zilyetliğin korunması yollarını kullanamaz, çünkü gasp veya saldırı yoktur. 
✓ Burada taşınır davasını düşünmeliyiz ve bu davanın şartlarını açıklamalıyız. 

Taşınır davası şartları 

1. Zilyetliğin zilyedin iradesi dışında sona erdirilmiş olması ve 
2. Şimdiki zilyedin üstün hak karinesinin çürütülmesi (iki şart birlikte olmalıdır) 

Davacının, şimdiki zilyedin üstün hak karinesini çürütmek için iki imkânı vardır: 

a. Şimdiki zilyedin zilyetliği kötü niyetle edinmiş olması veya 
b. Malın önceki zilyedin iradesi dışında elinden çıkmış olması (iki şarttan en az biri olmalıdır) 

Not: Zilyetliğin irade dışı elden çıkması ile malın irade dışı elden çıkması farklı şeylerdir. 

Not: Taşınır davasını malik olup ama zilyet olmayan kişi açamaz, bu davayı açabilmek için o taşınıra 
daha önceden mutlaka zilyet olmuş olmak gerekir. Ayrıca malın taşınır olması gerekir. Taşınır davası için 
gasp veya saldırı fiili aranmaz. 

Somut olayda bu şartlar vardır, T’nin zilyetliği iradesi dışında sona ermiştir, ilk şart gerçekleşmiştir. İkinci 
şartta, T şimdiki zilyedin üstün hak karinesini Ü iyi niyetli olduğu için tek bir yolla çürütebilir. Malın iradesi 
dışında elinden çıktığını ispat etmesi gerekir. Dolayısıyla T taşınır davasını açabilir. 

Davalının kötü niyetli olması halinde taşınır davasının süresi yoktur, iyi niyetli ise 5 yıllık hak düşürücü süre 
söz konusu olur. Ü iyi niyetli olduğu için 5 yıllık hak düşürücü süre vardır. 

Son olarak, T; ayni hakka dayanan, herhangi bir süreye tabi olmayan, zilyet olmayan malikin malik olmayan 
zilyede açtığı istihkak davasını da açabilir. 

Giderlerin niteliği ve zilyedin iyi veya kötü niyetli olmasına göre farklı hükümler vardır. Üçe ayrılır. 

• Zorunlu giderler: Eşyanın korunması için mutlaka yapılması gereken giderlerdir. 

• Yararlı giderler: Malın değerini artıran giderlerdir.  
• Lüks giderler: Sırf zevk için yapılan, eşyanın daha iyi olmasına katkısı olmayan giderlerdir. 

İyi niyetli zilyet eşyaya yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri talep edebilir. Lüks giderleri ise 
eşyaya zarar vermeden imkânı varsa söküp alabilir, bedelini isteyemez. 

Kötü niyetli zilyet sadece yapmış olduğu zorunlu masrafları talep edebilir. Lüks giderleri ise eşyaya 
zarar vermeden imkânı varsa söküp alabilir, bedelini isteyemez. 

Somut olayda manto onarımı zorunlu masraftır, manto bakımı yararlı masraftır. Ü, iyi niyetli olduğu için bu 
masrafları isteyebilir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 3: T, Z’den telefonu geri alabilir mi? Alabilirse hangi yolla alabilir ve bu durumda Z, hangi 
masrafları talep edebilir? 

Z’nin, telefonun mülkiyetini kazanıp kazanmadığını incelemeliyiz. Emin sıfatıyla zilyetten mülkiyeti 
kazanabilir, inceleyelim. 

Emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanma şartları: 5 koşul bir arada gerçekleşirse iyi niyet korunur. 

1. Ayni hakkın emin sıfatıyla zilyetten kazanılmış olması (iradeye dayalı olmalı) 
2. Ayni hakkı kazananın üçüncü kişi olması 
3. Üçüncü kişinin bir ayni hak kazanması 
4. Üçüncü kişinin ayni hakkı iyi niyetle kazanmış olması  
5. Üçüncü kişinin ediniminde tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik unsurlarının olması 
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SOMUT olayda Z için tüm şartlar gerçekleşmiştir, Z telefonun mülkiyetini kazanır ve masrafları isteme 
konusu olmaz. T, telefonu geri alamaz. 

Üçüncü kişinin ayni hakkı iyi niyetle kazanmış olmasını (4. madde) incelerken, Yargıtay’ın kötü niyet 
karinelerini açıklamalıyız. Yargıtay’a göre, malı arkadaşına, akrabasına, bilen, tanıyan birine satmak, çok 
kısa sürede elden çıkarmak gibi eylemler kötü niyet karinesidir. 

Kötü niyetli olsaydı, sadece zorunlu masrafları alabilirdir. Eskiyen pil zorunlu, ekran bandı faydalı ve 
navigasyon lüks masraftır. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 4: T, arabasını H’den hangi dava marifetiyle geri alabilir?  

Burada zilyetliğin korunması yollarını incelemeliyiz. 

H, T’nin arabasını gasp etmiştir. Gasp; zilyedin eşya üzerindeki fiili hâkimiyetinin iradesi dışında tamamen 
ortadan kaldırılmasıdır. Gaspta eşyanın elimizden ilk çıkış anının iradi olmaması gerekir. 

Somut olayda gasp olduğu için T, zilyetliğin korunması yollarından faydalanabilir. 

• Araba taşınmaz olmadığı için zilyetliğin idari yoldan korunması yoluna başvurulamaz. 

• Kuvvet kullanma hakkından da yararlanamaz, çünkü gasp fiili sona ermiştir. 

• Saldırı olmadığı için saldırı durumunda açılacak davaları da açamaz. 

• Gasp durumunda açılabilen zilyetliğin iadesi davası (geri verme davası) açılabilir. 

Not: Zilyetlik davaları sadece zilyetliğe dayanılarak açılır. Gasp halinde açılabilen geri verme davasını 
eskiden o eşyaya zilyet olan ve gasp suretiyle fiili hâkimiyeti sona eren kişi açabilir. 

✓ Eşyaya gasp fiilinden önce zilyet olunduğu         Bu iki şart çok önemli, iki şart birlikte 
✓ Zilyetliğin gasp sonucu sona erdiği ispatlanmalıdır        ispat edilmelidir. 

Not: Zilyetliğin iadesi davası 2 aylık ve 1 yıllık hak düşürücü sürelere tabidir. 

• Gasp durumunda açılabilen tazminat davası açılabilir. 

• Zilyetlik davaları sürelerini kaçırmışsa, üstün hak karinesine dayalı taşınır davası da açılabilir. H, kötü 
niyetli olduğu için süre sıkıntısı yoktur. 

• İstihkak davası da açılabilir. 

Giderler sorulsaydı; 

➢ Döşemelerin değiştirilmesi     zorunlu 
➢ Motor için bakım yapılması     masraftır. 

➢ Dikkat çekmek için egzoz susturucusunun açtırılması 
➢ Arabanın altının mavi ışıkla kaplatılması   lüks masraftır. 
➢ Arabanın arkasına da “T sağ olsun” yazdırılması 

xxxxxxxxxxx 

SORU 5: A, taşınmazın mülkiyetini kazanmış mıdır? T’nin taşınmazını A’dan geri alabilmesi hangi 
yolla mümkündür?  

Burada güvenin korunması ilkesini (TMK m. 1023) incelemeliyiz. 

TMK m. 1023’e göre, tapu sicilindeki tescile, iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan 
üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. 

Tapu siciline güven ilkesini işletebilmemiz için gerekli 5 şart: 

• Yolsuz tescile güvenmesi gerekir. 

• Üçüncü kişinin ayni hak kazanması gerekir. 

• Üçüncü kişi olması gerekir. 

• Üçüncü kişinin iyi niyetli olması gerekir. 

• Diğer geçerlilik koşullarının bulunması gerekir. 



62 
 

Somut olayda, bir ve üçüncü maddeler olumsuzdur. 5 şart birlikte gerçekleşmemiştir. A, mülkiyeti 
kazanamaz. 

• Yolsuz tescile güven yoktur. A, yolsuz tescile değil, sahte vekâletnameye güvenerek işlem yapıyor.  

• A, ayni hak kazanıyor. 

• A, üçüncü kişi değildir, ikinci kişidir. 

• A, iyi niyetlidir. Yargıtay’ın kötü niyet karinelerini açıklarız. 

• Diğer geçerlilik koşullarının bulunduğunu kabul ediyoruz. 

➢ Burada gasp veya saldırı fiili yoktur. Zilyetliğin korunması yollarına başvurulamaz.  
➢ Taşınır olmadığı için taşınır davası da açılamaz. 
➢ Burada sicil dışı ayni hak iddiasıyla sicilin düzeltilmesi davası açılabilir. 
➢ Çekişmeli hak iddiasına dayanan tescile zorlama davası açılamaz. 
➢ Ayrıca geçici tescil şerhi veririz.  

Geçici tescil şerhi şahsi haklar için verilemez. Taşınmazın tescili bende, rızam olmadan yetkisiz 
temsilci kira sözleşmesi yapıyor, şerh koyuyorlar. Bunu kaldırmak için kıyasen sicilin düzeltilmesi 
davası açılabilir. Taşınmazın tescili bende zaten, bu durumda geçici tescil şerhine gerek yoktur, var 
dersek fahiş hata olur. 

Geçici tescil şerhi, sicil dışı ayni hak iddiasıyla olur. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 6: A, zarara uğrarsa, bu zararı nasıl tazmin edecektir? Ayrıntılı açıklayın. 

• Hırsıza karşı, TBK hükümlerine göre tazminat davası açabilir. 

• Noterin haksız fiilden sorumluluğuna gidebilir. 

• TMK m. 1007’de düzenlenmiş olan devletin sorumluluğuna gidebilir. Tapu sicilinin tutulmasından doğan 
tüm zararlardan devlet sorumludur. Devlet zararın doğmasında kusuru bulunanlara rücu eder. 

✓ Devletin sorumluluğu asli ve objektif sorumluluktur, ağırlaştırılmış sebep sorumluluğudur. 

✓ Bu sorumluluk, yarışan sorumluluk olarak çıkabilir. 

✓ Bu sorumluluk, müteselsil sorumluluk olarak çıkabilir. 

✓ Devletin sorumluluğuna giderken kusur ispatı gerekmiyor, bu sebeple yarışan sorumlulukta devletin 
sorumluluğuna gitmeyi tercih etmek daha avantajlıdır, daha ekonomiktir. 

Devletin Sorumluluğunun Şartları 

1) Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin bir fiil veya kaçınma 
2) Fiil veya kaçınmanın hukuka aykırı olması 
3) Zarar 
4) Zarar ile sicilin hukuka aykırı tutulması arasında uygun illiyet bağı 

Somut olayda; dört şart gerçekleşmiştir. 

• Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin bir fiil vardır.  

• Fiilin hukuka aykırılığı hususunda, Yargıtay geniş yorumlamaktadır. Yargıtay burada ayni hak edindiğini 
zanneden kişi iyi niyetliyse onu da koruyor. O da devletin sorumluluğuna gidebilir diyor.  

• Zarar konusuna gelince, ilk görüşe göre, sicilin düzeltilmesi davası açılabiliyorsa ve taşınmaz geri 
alınabiliyorsa devletin sorumluluğuna gidilemez, çünkü ortada zarar kalmaz. A, taşınmazı geri alamaz, 
yani zararı vardır. A, devletin sorumluluğuna gidebilir. İkinci görüşe göre, zarar tapu sicilinin 
tutulmasından doğmamıştır, devletin sorumluluğuna gidilemez. Buna karşılık Yargıtay, kişi tapu siciline 
değil de, sahte vekâletnameye güvenmiş olsa bile geniş yorum yaparak devletin sorumluluğuna 
gidilebileceğini, tapu memurunun sahte vekâletnameyi kontrol etmesi gerektiğini belirtmektedir.  

• Zarar ile sicilin hukuka aykırı tutulması arasında uygun illiyet bağı olduğunu kabul ediyoruz. 

xxxxxxxxxxx 
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SORU 7: Y’nin, H’nin davranışına karşı ne yapabileceğini açıklayınız. 

Y, zilyet yardımcısıdır. Bu nedenle zilyetliğin korunması yollarına başvuramaz. En fazla meşru müdafaa 
bulunabilir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 8: T, H’nin çiftlik evine yerleşmesine karşı ne yapabileceğini ayrıntılı açıklayınız. 

H’nin çiftlik evine yerleşmesi ve Y’nin girmesini engellemesi gasptır.  

• Zilyetliğin korunması yollarına başvurulabilir. Gasp olduğu için zilyetliğin iadesi davası açılabilir. 

• Taşınır davasına başvurulamaz, çünkü taşınmaz mal söz konusudur. 

• Taşınmaz olduğu için idari yoldan korunma yoluna başvurulabilir. Bunu ayrıntılı açıklamalıyız. 

Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması 

✓ Sadece taşınmazlar için geçerlidir.  

✓ Özel ve kamu malı niteliğindeki taşınmazların zilyetliğinin idari yoldan korunması mümkündür.  

✓ Taşınmaz zilyetliğine yönelik bir gasp veya saldırı fiilinin olması gerekir.  

✓ Önlenmesi için başvuru olmalıdır.  

✓ Özel mülke gasp veya saldırı gerçekleşmişse doğrudan veya dolaylı zilyet başvurabilir. 

✓ Kamu malı ise yetkili kişi, köye ait taşınmaz ise köy halkından herhangi biri başvurabilir.  

✓ Kamu mallarında başvuru zorunlu değildir, vali veya kaymakam re’sen harekete geçebilir. 

✓ Gasp veya saldırı fiilinin ve failinin öğrenildiğinden itibaren 60 gün ve her halde 1 yıl içinde 
valiliğe/kaymakamlığa başvuru gerekir. Kamu malları için süre yoktur. 

✓ Soruşturma 15 gün içerisinde tamamlanarak karara bağlanır.  

✓ 5 gün içerisinde bu tecavüz veya müdahalenin ortadan kaldırılması zorunludur. 

✓ Gasp veya saldırı tekrarlanacak olursa bu artık suç teşkil eder, yani tekerrür suça yol açar. 
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SORU 9: T, A’ya dava açmadan önce, A taşınmazı B’ye satıp devretmiş olsaydı, T taşınmazı B’den 
geri alabilir miydi? Cevap evet ise nasıl, hayır ise T’nin zararını tazmin edebilme imkânı var mıdır? 

Durumu tespit edelim. 

o H    A’ya sahte vekâletname ile satıp devrediyor. A adına yolsuz tescil oluştu. 

o A   B’ye satıp devrediyor (T, A’ya dava açmadan önce) 

Burada B açısından yolsuz tescile güven var mıdır, bunu incelemeliyiz. TMK m. 1023’ü inceleyeceğiz. 

Tapu siciline güven ilkesini işletebilmemiz için gerekli 5 şart: 

• Yolsuz tescile güvenmesi gerekir. 

• Üçüncü kişinin ayni hak kazanması gerekir. 

• Üçüncü kişi olması gerekir. 

• Üçüncü kişinin iyi niyetli olması gerekir. 

• Diğer geçerlilik koşullarının bulunması gerekir. 

Somut olayda, 5 şart birlikte gerçekleşmiştir. B, mülkiyeti kazanır. 

• Yolsuz tescile güven var. B, yolsuz tescile güvenerek işlem yapıyor.  

• B, ayni hak kazanıyor. 

• B, üçüncü kişidir. 

• B, iyi niyetlidir. Yargıtay’ın kötü niyet karinelerini açıklarız. 

• Diğer geçerlilik koşullarının bulunduğunu kabul ediyoruz. 

B mülkiyeti kazandığı için, T taşınmazı B’den geri alamaz. Cevap hayırdır. 
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➢ A, burada B lehine örneğin ön alım hakkı tanısaydı ve şerh ettirseydi, durum ne olurdu? 

Ön alım hakkı bir şahsi haktır, dolayısıyla ikinci şart (ayni hak kazanılması şartı) gerçekleşmemiş olur. 

TMK m. 1023’ün uygulanabilmesi için ayni hak olma zorunluluğu vardır. İntifa hakkı gibi sınırlı ayni hak 
olsaydı, B bunu kazanabilirdi, ama şahsi hak olduğu için TMK m. 1023 uygulanamaz. 

T’nin zararını tazmin edebilme imkânı açısından TMK m. 1007 yani devletin sorumluluğuna gideceğiz. 

Tapu sicilinin tutulmasından doğan tüm zararlardan devlet sorumludur. Devlet zararın doğmasında kusuru 
bulunanlara rücu eder. 

✓ Devletin sorumluluğu asli ve objektif sorumluluktur, ağırlaştırılmış sebep sorumluluğudur. 

✓ Bu sorumluluk, yarışan sorumluluk olarak çıkabilir. 

✓ Bu sorumluluk, müteselsil sorumluluk olarak çıkabilir. 

✓ Devletin sorumluluğuna giderken kusur ispatı gerekmiyor, bu sebeple yarışan sorumlulukta devletin 
sorumluluğuna gitmeyi tercih etmek daha avantajlıdır, daha ekonomiktir. 

Devletin Sorumluluğunun Şartları 

1) Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin bir fiil veya kaçınma 
2) Fiil veya kaçınmanın hukuka aykırı olması 
3) Zarar 
4) Zarar ile sicilin hukuka aykırı tutulması arasında uygun illiyet bağı 

Somut olayda; dört şart gerçekleşmiştir. T, devletin sorumluluğuna gider. 
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SORU 10: T’nin atını ve yavrusunu komşu arazi malikinden alabilme imkânı var mıdır, evet ise nasıl? 

Somut olayda atı ve yavrusunu ayrı değerlendirmeliyiz. At ve yavru için farklı davalar açılır. 

At için 

1. Gasp veya saldırı fiili yoktur. Zilyetliğin korunması yollarına başvurulamaz. 

2. Zilyetlik karinelerine başvurmak gerekir. Zilyetlikten doğan üstün hak karinesine 
dayanarak taşınır davası açılabilir. 

Taşınır davası şartları 

a. Zilyetliğin zilyedin iradesi dışında sona erdirilmiş olması ve 

b. Şimdiki zilyedin üstün hak karinesinin çürütülmesi (iki şart birlikte olmalı) 

Davacının, şimdiki zilyedin üstün hak karinesini çürütmek için iki imkânı vardır: 

1) Şimdiki zilyedin zilyetliği kötü niyetle edinmiş olması veya 

2) Malın önceki zilyedin iradesi dışında elinden çıkmış olması (iki şarttan en az biri 
olmalı) 

Not: Taşınır davasını malik olup ama zilyet olmayan kişi açamaz, bu davayı 
açabilmek için o taşınıra daha önceden mutlaka zilyet olmuş olmak gerekir. 

Somut olayda bu şartlar vardır, T’nin zilyetliği iradesi dışında sona ermiştir, ilk şart 
gerçekleşmiştir. İkinci şartta, T şimdiki zilyedin üstün hak karinesini çürütebilir. Malın 
iradesi dışında elinden çıktığını veya komşu arazi malikinin kötü niyetli olduğunu 
ispat edebilir. Dolayısıyla T taşınır davasını açabilir. Davalının kötü niyetli olması 
halinde taşınır davasının süresi yoktur. 

3. Son olarak, T; ayni hakka dayanan, herhangi bir süreye tabi olmayan, zilyet olmayan malikin 
malik olmayan zilyede açtığı istihkak davasını da açabilir. 

Yavrusu 
için 

1. Taşınır davası açılamaz, çünkü daha önceden hiç zilyet olmamıştır, şartları sağlamıyor. 

2. Sadece zilyet olmayan malikin malik olmayan zilyede açtığı istihkak davasını açabilir. 
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PRATİK (20 ARALIK 2017) 
OLAY 

Diplomat olarak Suriye’de bulunan A, arkadaşı V’ye Foça’da bir ev ve küçük bir tekne alması için vekâlet 
verir. V, bu vekâletnameye dayanarak bir ev ve hız motoru olmayan, ama gerekli teçhizat sağlandığında hız 
yapmaya müsait bir tekne alır. 

Tapu memuru yanlışlıkla evi A’nın değil, V’nin üzerine tescil eder. V durumu fırsat bilerek bir zeytinlik ve bi r 
arazi satın alır, üzerine ev yaptırmaya karar verir. Bunlar için B bankasından aldığı krediye teminat olarak 
aslında A’nın olan ama yanlışlıkla üzerine tescil edilen evin üzerine 600 bin TL’lik ipotek koydurur. V, Z ile 
ayrıca noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapar ve tapu kütüğünde şerh koydurur. 

V, teknenin kırık pervanesini değiştirir, tekneye hız motoru taktırır ve hız esnasında gerekli güvenlik 
teçhizatını tekneye monte ettirir. Komşu taşınmaz maliki C, teknenin anahtarlarını akşam yemeğe davet ettiği 
V’den aşırı alkol nedeniyle ayırt etme gücünden yoksun olduğu bir anda alır ve tekneyi T’ye satar.  

A, eşinin de olduğu toplantıda konuşma yaparken, İ’nin intihar saldırısı sonucu A ve eşi ölür. Tek çocukları 
olan ve Fransa’da öğrenci olan Ç, Türkiye’ye döner ve V’nin yaptıklarını öğrenir. 

SORU 1: A ve V’nin tekne ve ev üzerinde zilyetlik ve hak türlerini sebepleriyle yazınız. 

A’nın ev üzerinde zilyetliği yoktur. Çünkü tapu memuru evi V’nin üzerine tescil etmiştir. 

A’nın tekne üzerinde zilyetliği vardır. Çünkü A, temsil edilmektedir ve yanlış tescil yoktur. A’nın 
tekne üzerinde zilyetlik iradesi mevcuttur. Zilyetlik iradesi mevcut olduğu durumlarda fiili hâkimiyet 
sonradan kurulabilir. 

V’nin ev üzerinde zilyetliği A’nın tekne üzerinde zilyetliği V’nin tekne üzerinde zilyetliği 

• Hakka dayanmayan kötü 
niyetli zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Tek başına zilyet 

• Asli-feri ayrımı yoktur. 

• Hakka dayanan zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaylı zilyet 

• Tek başına zilyet 

• Asli zilyet 

• Hakka dayanan zilyet 

• Emin sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Tek başına zilyet 

• Feri zilyet 

V, Anın tekne üzerinde zilyetliğini tanımazsa A’nın tekne üzerinde zilyetliği kalmaz.  
Bu durumda V’nin zilyetliği 

• Hakka dayanmayan kötü niyetli zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Tek başına zilyet 

• Asli-feri ayrımı yoktur. 

 

İlk başta, V emin sıfatıyla zilyet olduğu için A, tekneyi geri almak isterse sözleşmeye dayanır. 
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SORU 2: B’nin ipotek hakkını, Z’nin de taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hakkı kazanıp 
kazanmadığını tartışınız. 

Burada sicile güven konusunu (TMK m. 1023) ele almalıyız. 

Tapu siciline güven ilkesini işletebilmemiz için gerekli 5 şart: 

• Yolsuz tescile güvenmesi gerekir. 

• Üçüncü kişinin ayni hak kazanması gerekir. 

• Üçüncü kişi olması gerekir. 

• Üçüncü kişinin iyi niyetli olması gerekir. 

• Diğer geçerlilik koşullarının bulunması gerekir. 
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Somut olayda, ipotek hakkı açısından değerlendirelim. İpotek hakkı bir sınırlı ayni haktır. Ayni haklar 
tescil olur, şahsi haklar şerh olur. 

• Yolsuz tescile güven var. B bankası, yolsuz tescile güvenerek işlem yapıyor.  

• B, ayni hak kazanıyor, ipotek hakkı sınırlı ayni haktır. 

• B bankası, üçüncü kişidir. (A birinci, V yolsuz tescil sahibi ikinci kişidir) 

V, vekâletname ile A adına işlem yapsaydı, (A ile V) birinci, B bankası ikinci kişi olurdu. 

• B bankası, iyi niyetlidir. Yargıtay’ın kötü niyet karinelerini açıklarız. 

• Diğer geçerlilik koşullarının bulunduğunu kabul ediyoruz. 

B bankası TMK m. 1023 gereği ipotek hakkını kazanır. 

Somut olayda, taşınmaz satış vaadi açısından değerlendirelim. 

• Yolsuz tescile güven var. Z, yolsuz tescile güvenerek işlem yapıyor.  

• Z, ayni hak kazanmaz. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hak ayni hak değildir. Şahsi hak 
söz konusudur ve TMK m. 1023’ten yararlanamaz. Ayrıca, ayni haklar tescil edilir, şahsi haklar şerh 
edilir. Bu hak şerh edildiğine göre şahsi haktır. 

• Z, üçüncü kişidir. 

• Z, iyi niyetlidir. 

• Diğer geçerlilik koşullarının bulunduğunu kabul ediyoruz. 

5 şart birlikte gerçekleşmemiştir. Z, hakkı kazanamaz. 
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SORU 3: Ç’nin V, B ve Z’ye karşı taşınmaz için izleyebileceği yollar nelerdir? Ayrıntılı açıklayınız. 

V’ye karşı; 

Somut olayda, Ç, A’nın külli halefidir ve aralarında vekâletname vardır. Sözleşmeye dayanarak aynen ifa 
davası açması gerekir. Sözleşmeden doğan sorumluluğa başvurur.  

Burada namı müstear durumu yoktur. Namı müstear, dolaylı temsile dayanan vekâlet ilişkisidir. Burada ise 
doğrudan temsil vardır. 

Z’ye karşı; 

Z hakkı kazanamamıştır, ama şerh koyulmuştur. Kıyasen sicilin düzeltilmesi davası açması gerekir. 

B’ye karşı; 

B, TMK m. 1023 gereği ipotek hakkını kazanmıştır. Ç, dava açamaz. 

Zarar doğmuşsa, TMK m. 1007 gereği devletin sorumluluğuna gidebilir. Devletin sorumluluğu asli ve 
objektif sorumluluktur, ağırlaştırılmış sebep sorumluluğudur. 

Devletin Sorumluluğunun Şartları 

1) Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin bir fiil veya kaçınma 
2) Fiil veya kaçınmanın hukuka aykırı olması 
3) Zarar 
4) Zarar ile sicilin hukuka aykırı tutulması arasında uygun illiyet bağı 

Burada ipotek paraya çevrilirse, zarar ortaya çıkar, çevrilmezse zarar doğmaz. 

Somut olayda; zarar doğarsa Ç, devletin sorumluluğuna gider. Devletin sorumluluğuna gidilmezse, 
arada sözleşme olduğu için V’ye karşı tazminat davası açılabilir. 
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SORU 4: Ç’nin avukat olarak size başvurması halinde 3. sorunun cevabına ilave olarak ne önerisiniz? 

Tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhinin temelinde çekişmeli bir şahsi hak vardır. Burada ise, Ç’nin sicil dışı 
bir ayni hak iddiası vardır. Bu nedenle geçici tescil şerhi koydurabilir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 5: V, tekne için yapmış olduğu masrafları Ç’den talep edebilir mi? 

V, tekneyi A’ya teslim etmekten vazgeçtiği an kötü niyetli haksız zilyet olmuştur. Kötü niyetli haksız zilyet 
sadece zorunlu giderleri isteyebilir, diğer masrafları isteyemez. Lüks masrafları söküp alabiliyorsa alabileceği 
kabul edilmektedir. Hiç talep edemez diyen bir görüş de vardır. 

• Kırık olan pervaneyi değiştirmek zorunlu masraftır, talep edebilir. 

• Hız motoru ve güvenlik teçhizatı monte ettirmesi lüks masraftır, talep edemez, sökebilirse alır. 
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SORU 6: T, teknenin mülkiyetini kazanmış mıdır? 

V, tekne açısından emin sıfatıyla zilyet durumundadır. Ama V’nin ayırt etme gücü eksiktir. Bu durumda iken 
C, anahtarları alıyor. 

C, tatil için Foça’ya gelen T’ye satıyor. 

Taşınır mülkiyetinin devrinde emin sıfatıyla zilyetten mal iktisabı durumu, özel bir durumdur. 

Kimse hakkı olandan fazlasını devredemez. Burada V’nin ayırt etme gücü yoktur, bu durumda T, mülkiyeti 
kazanamaz. 

T, iyi niyetli olduğu için V’den tekneyi alsaydı hakkı kazanabilirdi. Ama araya C girdiği için kazanamaz, C 
kötü niyetli olduğu için emin sıfatıyla zilyetten mal iktisabı yapmamıştır. 

İlave bilgi: 

V, C’ye karşı (C tekneyi satmasaydı) gasp olduğu için zilyetliğin iadesi davası açabilirdi. Zarar varsa tazminat 
davası açabilirdi. Süre geçtiyse, taşınır davası açabilirdi. 

V, T’ye karşı taşınır davası açabilir, gasp olmadığı için zilyetliğin korunması davalarını açamaz. 
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İLAVE PRATİK 

OLAY 

A, yurt dışında çalışan kardeşi B’nin kimliğini kullanarak ve kendini B olarak tanıtarak C ile bir taşınmaz satım 
sözleşmesi yapmış, ancak tescili talep etmekten kaçınmıştır. 

SORU 1: C, B aleyhine dava açabilir mi? Cevabınız evetse hangi davayı açabilir? Dava sonunda 
verilen hükmün niteliği nedir? 

Sicilin düzeltilmesi davası açılamaz, çünkü bu dava sicil dışı ayni hakka dayanılarak açılır. Burada çekişmeli 
bir şahsi hak vardır bu durumda tescile zorlama davası açılır. 

Bu dava sonucunda verilen hükmün niteliği; tescil için verilen hüküm kurucu niteliktedir, tescilin yapılması 
anındaki tescilin hükmü bildirici niteliktedir. Tescile zorlama davası sonucu verilecek hüküm tescildir. Böyle 
bir durumda tapuya yapılacak olan tescilin bildirici bir hükmü vardır. Tescilin kurulmasını sağlayan unsur 
mahkeme kararıdır ve kurucu niteliktedir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 2: C, dava esnasında hakkını korumak için başka ne yapmalıdır? 

C, tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhinin verilmesini istemelidir, çünkü çekişmeli şahsi hak vardır. 

xxxxxxxxxxx 
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SORU 3: B, tescili talep etmiş olsaydı, C mülkiyeti kazanır mıydı? 

C, mülkiyeti kazanamazdı, çünkü eşya hukukunda illilik ilkesi hakimdir. Burada hukuki sebep geçersizdir 
bundan dolayı C, mülkiyeti kazanamaz. 
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SORU 4: C, taşınmazı Ü’ye satıp devretmişse, Ü’nün mülkiyet hakkını kazanıp kazanmaması 
ihtimallerini dikkate alarak, A’nın ne yapabileceğini açıklayınız. 

C adına yolsuz tescil olduğunu kabul edelim soruyu buna göre değerlendirelim. TMK m. 1023’e bakarız;   

• Ü, üçüncü kişidir, yolsuz tescile güvenmiştir, iyi niyet tartışmasının yapılması gerekir, ayni hak 
kazanmıştır, diğer geçerlilik şartlarını taşırsa Ü, mülkiyet hakkını kazanır. 5 şart birlikte gerçekleşmiştir. 

• Bu durumda B, Ü mülkiyet hakkını kazandığı için devletin sorumluluğuna ya da kusur sorumluluğuna 
gidebilir. Fakat B’nin devletin sorumluluğu ağırlaştırılmış, objektif ve kusursuz sorumluluktur, B’nin kusuru 
ispatlaması gerekmeyecektir. 

• Eğer Ü, iyiniyetli değilse mülkiyet hakkını kazanamaz. B’nin bu durumda sicilin düzeltilmesi davasını açar, 
bu davayı sicil dışı ayni hak iddiası ile açar. Geçici tescil şerhi verilmeli. 

DİKKAT !!! Sınavda 

Sicilin düzeltilmesi davası ile            Sicil dışı ayni hak iddiası + geçici tescil şerhi  

Tescile zorlama davası ile                       Çekişmeli şahsi hak + tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi  
               mutlaka yazılmalıdır. 

 

 

İLAVE PRATİK 

OLAY 

Aynı evi paylaşan A ve B, ortak bilgisayar almışlardır. B, bilgisayarı C’ye ödünç vermiş, akşam C’nin evine 
giren hırsız H, bilgisayarı çalmıştır. H, bilgisayarı A ile aynı fakültede okuyan iyi niyetli İ’ye satmıştır. İ’nin 
elinde bilgisayarını gören A, kuvvet kullanarak bilgisayarı almak istemiştir. İ, buna izin vermemiş, fakat 
bilgisayarın ekranı zarar görmüştür. 

SORU 1: Bilgisayarın C’de olması ve İ’ye geçmesi anında kişilerin zilyetlik türleri nelerdir? 

C’de iken 

A’nın C’ye verildiğinden haberi yoksa zilyetliği 
ortadan kalkacaktır. 

A’nın C’ye verildiğinden haberi varsa 

B’nin zilyetliği C’nin zilyetliği A ve B’nin zilyetliği C’nin zilyetliği 

• Hakka 
dayanmayan  

• Malik sıfatıyla  

• Dolaylı  

• Asli  

• Tek başına  

 

• Hakka dayanmayan  

• Başka sıfatla (C, A’nın izni 
olmadan verildiğini biliyor 
ise kötü niyetli hakka 
dayanmayan zilyet, 
bilmiyorsa iyi niyetli hakka 
dayanmayan zilyettir) 

• Dolaysız  

• Fer’i  

• Tek başına  

• Hakka dayanan  

• Malik sıfatıyla  

• Birlikte zilyet (müşterek) 

• Dolaylı  

• Asli  

• Hakka dayanan  

• Başka sıfatla  

• Dolaysız  

• Tek başına  

• Fer’i  
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İ’ye geçmesi anında  

A, B, ve C’nin zilyetlikleri ortadan kalkmıştır. 

İ’nin zilyetliği H’nin bilgisayarı çaldığında H’nin zilyetliği 

• Hakka dayanmayan  

• Tek başına  

• Dolaysız  

• Malik sıfatıyla  

• Hakka dayanmayan kötü niyetli  

• Malik sıfatıyla  

• Tek başına  

• Dolaysız  

 

SORU 2: A’nın İ’ye karşı kuvvet kullanma hakkı olup olmadığını tartışınız. 

Zilyetliğin korunması yollarında biri de karşı kuvvet kullanma hakkıdır. Karşı kuvvet kullanma hakkının şartı 
gasp ve saldırı fiili ile arasına hiçbir şey girmemesidir, kesintisiz olmasıdır.  

Burada gasp ve saldırı fiili ile arasına zaman girmiştir. A, zaten burada zilyet değildir, dolayısıyla kuvvet 
kullanmak hakkından yararlanamayacaktır. Zilyet olsa bile gasp ve saldırı fiili ile arasına zaman girmiştir, 
kesintisiz olma şartı gerçekleşmemiştir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 3: A ve B’nin İ’ye karşı öne sürebilecekleri bir hakları var mıdır? 

A ve B’nin zilyetlikleri sona ermiştir bu nedenle zilyetlik davalarına başvuramazlar.  

A ve B burada taşınır davası açabilirler. Taşınır davası açmanın 2 şartı vardır. 

• Zilyedin zilyetliğinin irade dışı sona ermesi gerekir ve 

• Şimdiki zilyedin yani İ’nin üstün hak karinesinin çürütülmesi gerekir. Bu da iki şekilde olabilir. 

o Şimdiki zilyedin kötü niyetli olduğunun kanıtlanması veya 
o Malın elimizden irademiz dışında çıktığını kanıtlamamız gerekecektir (bu sayılanlardan birini 

kanıtlamamız yeter) 

 

Somut olayda A ve B’nin zilyetliği irade dışında sona ermiştir. A ve B’nin iradesi C’ye ödünç vermektir fakat 
bilgisayar çalındığı için zilyetlikleri irade dışı sona ermektedir.  

Son olarak istihkak davası açılabilir. Bu dava zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyede açtığı davadır. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 4: İ, bilgisayarı iade etmekle yükümlü müdür? 

Burada emin sıfatıyla zilyetten mal iktisabı durumu söz konusu değildir.  

Taşınır davası açıldığında İ, geri vermekle yükümlüdür. Ekrana gelen zararı İ, gidermekle yükümlü değildir, 
çünkü iyi niyetli haksız zilyet geri verme esnasında eşya hangi durumdaysa o durumda vermekle yükümlüdür. 

İ, kötü niyetli olsaydı eşyayı ilk hali ile vermekle yükümlü olurdu. 
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ESKİ BİR VİZE SINAVI ÇÖZÜMÜ 

OLAY 1 

1 yıl için yurt dışına giden T, işlerini yürütmesi için arkadaşı E’ye vekâletname vermiş ve arabasını kullanması 
için ona bırakmıştır. 

İşten çıkartılan E, yerine koyabileceği düşüncesiyle T’nin İ bankasındaki tüm parasını çekmiş ve ayrıca 
arabayı A’ya satmıştır. 

A, arabanın periyodik bakımlarını yaptırmış, eskiyen koltukları deri kaplatmış, arabanın altına mavi ışık 
taktırmış, dikkat çekmek için susturucusunu açtırmış ve “Babam sağ olsun” yazdırmıştır. 

E, T’nin eşyalı evindeki kiracısı K’nın evden çıkmasını fırsat bilerek T’nin evine yerleşmiş, evdeki papağanın 
sürekli konuşmasından rahatsız olunca, papağanı bakması için arkadaşı L’ye vermiş, ardından papağanı 
evcil hayvan satıcısı P’ye satmış ve papağanı L’nin evinde teslim alabileceğini söylemiştir. 

Evdeki temizliğe yardım için S’yi çağıran E’nin evde bulunmadığı sırada, eve giren hırsız H, S’nin karşı 
çıkmasına rağmen, onu bir odaya kilitleyip T’nin televizyonunu, elektrik süpürgesini ve 3 000 TL’lik bisikletini 
almıştır. Kaçarken apartman kapısında bisikleti tanıyan E, H’ye karşı koymaya çalışmış ve H, bıçağı bacağına 
saplamıştır. 

SORU 1.  T, V ve İ bankasının para üzerindeki zilyetlik türleri E’nin parayı çekmesinden önce ve sonra 
olmak üzere nedenleriyle birlikte yazınız. (6 puan) 

E’nin parayı çekmesinden önce T, zilyet değil 
maliktir çünkü banka yatırdığımız paranın aynısını 
iade etmez, seri numaraları farklı para iade eder. 

İ bankasının zilyetlik türleri 

E’nin parayı çekmesinden sonra, İ bankasının ve 
T’nin zilyetlikleri ortadan kalkar.  

E’nin zilyetlik türleri:  

• İyi niyetli hakka dayanan zilyet 

• Başka sıfatla zilyet 

• Tek başına zilyet  

• Dolaysız zilyet 

• Asli – fer’ ayrımı yok. 

• Hakka dayanan kötü niyetli zilyet 

• Malik sıfatıyla zilyet 

• Tek başına zilyet 

• Dolaysız zilyet 

• Asli – fer’ ayrımı yok. 

 

xxxxxxxxxxx 

SORU 2.  A, arabanın mülkiyetini kazanmış mıdır? (7 puan) 

Emin sıfatıyla zilyetten mal iktisabının koşullarının yazılması 5 puan, iyi niyet tartışması 2 puan 
değerindeymiş. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 3.  A, arabanın mülkiyetini kazanmadığı ve iade etmesi gerektiği düşünülürse T’den hangi 
masrafları talep edebilecektir? (9 puan) 

Bu soru muhakeme gerektiren bir soruymuş çünkü soruda “A’nın arabanın mülkiyetini kazanmadığını ve iade 
etmesi gerektiği düşünülürse” demiş. Demek ki A kötü niyetlidir ve sorunun ona göre cevaplanması gerekir.  

Kötü niyetli zilyet zorunlu masrafları talep edebilir, yararlı masrafları talep edemez. Lüks masrafları ise 
tartışmalı olmakla birlikte eşyaya zarar vermeden söküp alabilir.  

Periyodik bakım, zorunlu bir masraftır. Deri koltuk kaplatmak bizim değerlendirmemize kalmıştır sebebiyle 
açıklandığında tam puan almak mümkündür. Hocamıza göre yararlı masraftır. Mavi ışık taktırmak, yazı 
yazdırmak, susturucuyu çıkarmak ise lüks masraftır. 

 

xxxxxxxxxxx 
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SORU 4.  P’nin zilyetliği hangi yolla kazanmış olduğunu nedenleriyle belirtin. (5 puan) 

P, zilyetliğin havalesi yolu ile zilyetliği kazanmıştır, zilyetliğin havalesinin açıklaması yapılır. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 5.  E’nin H’ye yönelik davranışı haklı mıdır? Aynı davranışta S’nin bulunması durumunda 
cevabınız değişir miydi? (10 puan) 

E’nin kuvvet kullanma hakkı vardır, Çünkü E, zilyettir. Kuvvet kullanma hakkının bazı şartları vardır; ölçülü 
olması ve fiilin tamamlanmamış olması gibi soruda tartışılması 2 şer puanmış.  

S, zilyet yardımcısıdır ve zilyede tanınmış kuvvet kullanma hakkından faydalanamaz fakat, meşru 
müdafaadan faydalanabilir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 6.  T’nin döndükten sonra papağanı P’den geri almak için izleyebileceği yol ve kanıtlaması 
gereken hususlar? (8 puan) 

Taşınır davası ve şartlarının yazılması gerekir. Burada istihkak davası da açılabilirdi. 

xxxxxxxxxxx 

OLAY 2 

A ile sorunlarına son vermek isteyen komşusu B, A’nın seyahate çıkmasını fırsat bilerek sahte olarak 
düzenlediği A’nın kimliği ile A’nın taşınmazını, tapu memuru önünde C ile yaptığı taşınmaz satış 
sözleşmesine dayanarak C’ye satmış ve C adına tescil ettirmiştir. Taşınmaz ticareti yapan C, Ö lehine ön 
alım hakkı tanımış ve şerh verdirmiş, ardından taşınmazı tanıdığı D’ye satmıştır. 

SORU 1.  D, taşınmaz mülkiyetini kazanır mı? (15 puan) 

TMK m. 1023’ün şartlarını yazıyoruz ve Yargıtay karinelerinden yola çıkarak iyi niyet tartışması yapıyoruz. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 2.  D’nin mülkiyeti kazandığı varsayılırsa, ayni hakkın kuruluş anını ve hangi andan itibaren 
hüküm ve sonuç doğurmuş olacağını belirtin? (5 puan) 

Yevmiye defterine kayıttan itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlar fakat tescil şartı ile. Tescil ile kurulur, 
yevmiye defterine kayıtla hüküm ve sonuç doğurur. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 3.  D’nin taşınmazın mülkiyetini kazanıp kazanmama hallerini dikkate alarak, A’nın hangi yolu 
izleyebileceğini ayrıntılı açıklayın. Ayrıca avukat olarak neler önerirdiniz? (15 puan) 

D’nin mülkiyeti kazanıp kazanmama durumları ayrı ayrı incelenir. D, mülkiyeti kazanmıştır. A, B’nin kusur 
sorumluluğuna gidebilir ama kusuru ispatlaması gerekir. A, devletin sorumluluğuna gidebilir, şartlarını 
yazmamız gerekir. D, mülkiyeti kazanmamış olsaydı A’nın sicil dışı ayni hak iddiası ile sicilin düzeltilmesi 
davası açması gerekirdi. Ayrıca, geçici tescil şerhi talep etmek gerekir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 4.  Ö lehine kurulan ön alım hakkı geçerli midir? A, bu şerhi sildirebilir mi? (10 puan) 

Önalım hakkı şahsi bir haktır ve bu nedenle TMK m. 1023’ün koşulları sağlanmamış olur. Sicilin düzeltilmesi 
davana kıyasen, şerhin kaldırılması davasıyla silinebilir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 5.  Ön alım hakkı şerhinin etkileri nedir? Ön alım hakkının bir an geçerli olduğu varsayıldığında, 
bu hakkını D’ye karşı kullanmayan Ö’nün, D’nin taşınmazı E’ye satması durumunda bu hakkını E’ye 
karşı kullanabilir mi? (10 puan) 

Şerhin 2 etkisi vardır ve soru da iki etkinin açıklanması gerekir. 1. Eşyaya bağlı borç etkisi 2. Munzam etki. 
Sorumuzda eşyaya bağlı borç etkisi vardır.  
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PRATİK (27 ARALIK 2017) 

OLAY 

A’nın evinde çalışan B, A’ya fiziksel benzemesinden yararlanarak ve A’nın iş seyahatine çıkmasını fırsat 
bilerek A’nın kimliğini almıştır. A’nın taşınmazını C’ye satıp devretmiştir. 

İş hayatında zorlanan A, taşınmazına ipotek karşılığı kredi çekebileceğini düşünmüş, ancak taşınmazın C 
adına tescil edildiğini öğrenmiştir. Hemen dava yoluna başvuran A, taşınmazını geri almıştır. 

A, kredi alamadığı için işleri kötü gitmiş ve taşınmazı satmaya karar vermiştir. A, taşınmazı noterde satmıştır. 

SORU 1: C, mülkiyeti kazanır mı? 

TMK m. 1023’ün şartları incelenir. İyi niyet tartışması unutulmamalıdır. Ayrıntılı olarak TMK m. 1023’ün 
şartlarını açıklamalıyız. C, mülkiyeti kazanamaz. 

SORU 2.  C taşınmazı iyi niyetli E’ye satsaydı, E mülkiyeti kazanır mı? A’ya ne önerirdiniz? 

TMK m. 1023’ün şartları incelenir. İyi niyet tartışması unutulmamalıdır. E, mülkiyeti kazanır. 

A’ya TMK m. 1007’ye yani devletin sorumluluğuna gitmesini önerirdik. 

Ayrıntılı olarak TMK m. 1023’ün ve TMK m. 1007’nin şartlarını açıklarız. 

Haksız fiil sorumluluğu ile B’ye gidilebilir. 

NOT: Sicilin düzeltilmesi davası ile devletin sorumluluğu aynı anda talep edilemez. Devletin sorumluluğu 
kapsamında sadece maddi zarar (dolaylı zarar olmaz) talep edilebilir. 

SORU 3.  A, hangi dava yoluna başvurmuştur? Bu dava esnasında A’ya hakkını kaybetmemesi için 
başka ne önerirdiniz? 

Sicilin düzeltilmesi davası açmıştır, çünkü sicil dışı ayni hak iddiası vardır. 

Geçici tescil şerhi koymasını önerirdik, bu şerhin hukuki sonucu iyi niyeti ortadan kaldırmasıdır. 

Burada üç tür şerhi kısaca izah edip geçici tescil şerhinin ve tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhin ayrımını 
açıklarız. 

SORU 4.  D, taşınmaz satış sözleşmesinden doğan hakkı kazanmış mıdır? D’ye ne önerirdiniz? 

D, taşınmaz satış sözleşmesinden doğan hakkı kazanmamıştır. Taşınmaz satış sözleşmesi resmi şekilde, 
tapuda yapılır, noterde yapılmaz. Noterde yapılırsa taşınmaz satış vaadi sözleşmesine tahvil edilir. 

D, bu durumda asıl sözleşmenin yapılmasını talep edebilir. Asıl sözleşmeyi yapma hakkı doğmuştur. 

• Aynen ifa veya tazminata zorlayabilir. 

• Tescile zorlama davası açabilir. 

Yargıtay iki aşamayı usul ekonomisi gereği tek seferde yaptırıyor. Doğrudan tescile zorlama davası açtırıyor. 

Tescile zorlama davası çekişmeli durumlarda açılır, ayrıca tasarruf yetkisini kısıtlayan şerh verilir. 

SORU 5.  D, taşınmazın maliki olduktan sonra F ile sözleşme yapıp parayı ödeyebileceği zaman 
taşınmazı ona devretmeyi istemektedir. F de aynı zamanda, D taşınmazı 3. kişiye satsa bile sahip 
olduğu hakkı kullanarak her zaman taşınmazı almak istemektedir. Onlara ne önerirdiniz? D ile F’nin 
bütün istekleri hukuk dünyasında karşılık bulur mu? 

Somut olayda alım hakkı kullanılmalıdır. Bu hak tek taraflı irade beyanıyla kullanılır. Alım hakkı ile ilgili 
açıklamalarda bulunuruz. Gerekirse tescile zorlama davası yoluna gidilir. 

F, kişisel hakkı şerh ettirerek eşyaya bağlı borç etkisinden yararlanmak istiyor. Eşyaya bağlı borç etkisini 
açıklarız.  

Soruda dikkat edilecek bir nokta vardır. DİKKAT!!!! her zaman ifadesi yanıltıcıdır. Alım hakkı her zaman 
kullanılamaz, süresi 10 yıldır, bu sürenin sonunda tekrar yenilenebilir. 

Bu soruda ön alım hakkı demiyoruz, çünkü ön alım hakkının kullanılabilmesi için taşınmazın üçüncü kişiye 
satılması gerekir. Ancak taşınmaz üçüncü kişiye satılırsa, ön alım hakkı devreye girebilir. Taşınmaz üçüncü 
kişiye satılmazsa ön alım hakkına ihtiyaç yoktur. 
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OCAK 2017 VİZE SINAVI ÇÖZÜMÜ (27 ARALIK 2017) 

OLAY 1: İki arkadaş A ve B, yan yana iki arazi alırlar ve kendi adlarına tescil ettirirler. Birer ev yaptıran A ve 
B, arazilerinin sınırlarını birleştiği yerde bir havuz yaptırmışlardır. Havuzun yarısı bir arazide, diğer yarısı diğer 
arazidedir. 4 yıllığına yurt dışına gidecek olan A, televizyonunu B’ye satmış, ancak yurt dışına giderken teslim 
anlaşması yapmıştır. 

A’nın yurt dışına gidişini fırsat bilen ve organik beslenmeye önem veren B, A’nın arazisi üzerinde bir kümes 
yaptırır. Tavukların A’nın arazisinde serbest dolaşmasını, kendi bahçesine zarar vermemesi için kendi 
arazisine geçmemelerini sağlamıştır. B, tavukları A’nın arazisinde beslemektedir. 

A, 6 ay sonra tatil için dönmüştür. 

SORU 1: Araziler ve havuz üzerinde zilyetlik türlerini yazın. 

A’nın kendi arazisi üzerinde B’nin kendi arazisi üzerinde A ve B’nin havuz üzerinde 

Hakka dayanan zilyet 
Malik sıfatıyla zilyet 
Doğrudan zilyet 
Tek başına zilyet 
Asli-feri zilyet ayrımı yok 

Hakka dayanan zilyet 
Malik sıfatıyla zilyet 
Doğrudan zilyet 
Tek başına zilyet 
Asli-feri zilyet ayrımı yok 

Hakka dayanan zilyet 
Malik sıfatıyla zilyet 
Doğrudan zilyet 
Birlikte (müşterek) başına zilyet 
Asli-feri zilyet ayrımı yok 

 
SORU 2: A’nın televizyonun zilyetliğini B’ye hangi yolla devrettiğini belirtiniz. 

Bu soruda zilyetliğin devri yollarını kısaca izah ederiz. Somut olayda hükmen teslim yoluyla devredilmektedir. 
Açıklamasını yaparız. 

SORU 3: A’nın kümesi yıkması mümkün müdür. A’nın kümesi yıkmaya başladığını gören B, ne 
yapabilir? 

A açısından bakalım, ihkak-ı hak yasağı vardır, bu nedenle A kuvvet kullanamaz, yani kümesi yıkamaz. 

A kümesi yıkarsa, B’nin bir hakkı söz konusu olduğu için yani B, zilyetliğini korumak için ölçülülük ilkesine 
uygun olarak kuvvet kullanabilir. B’nin kümeste zilyetliği vardır. 

SORU 4: Arazisine kümes yapıldığını ve tavukların dolaştığını gören A’ya ne önerirsiniz? Ayrıntılı 

Araziye kümes yapılması ve tavukların dolaşması eylemlerini değerlendirmeliyiz, gasp mı veya saldırı mı 
olduğunu tartışmalıyız. Kümes ne kadar büyük, arazinin tamamının kullanımını engelliyor mu? Evet diyorsak 
bu bir gasp olur, hayır diyorsak saldırı olur. 

Somut olayda kümes yapılması saldırıdır. Tavukların dolaşması da saldırıdır. 

• Gasp dersek; 

1. İdari yoldan korunma yoluna gidebiliriz. Bu yolun tüm özelliklerini ayrıntılı yazıyoruz.  
2. Açılabilecek zilyetlik davalarını belirtiriz. Geri verme davası ve tazminat davası açılabilir. 
3. Taşınır davası açamayız, gaspa uğrayan taşınmazdır. 

• Saldırı dersek; 

1. İdari yoldan korunma yoluna gidebiliriz. Bu yolun tüm özelliklerini ayrıntılı yazıyoruz.  
2. Açılabilecek zilyetlik davalarını belirtiriz. Saldırının önlenmesi, durdurulması ve tazminat davası 

açılabilir. Somut olayda kümes ve tavuklar için saldırının durdurulması ve tazminat davası açılabilir.  

SORU 5: A, tavukları geri vermekten kaçınsaydı, B tavukları ve yumurtaları hangi yolla alabilir? 

• Tavuklar için; 

B, tavukları iradesi ile oraya koyuyor, dolayısıyla gasp veya saldırı yoktur. Zilyetlik davalarını açamaz, 
kuvvet kullanamaz. Taşınır davasına başvurabilir. Taşınır davasının ayrıntılı açıklamasını yaparız. 
Mülkiyet hakkına dayanarak istihkak davası açılabilir. İstihkak davasını tanımlarız. 

• Yumurtalar için; 

B, hiç zilyet olmamıştır. Taşınır karinesine dayanamaz. Mülkiyet hakkına dayanarak istihkak davası 
açılabilir. 
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OLAY 2: V, A’nın taşınmazını sahte vekâletname ile B’ye satmıştır. B, taşınmaz üzerinde C lehine taşınmaz 
yükü kurmuş ve D ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmıştır. B’nin bu sözleşmenin gereklerini yerine 
getirmekten kaçınması üzerine D, sicilin düzeltilmesi davası açmıştır. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 1: Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tapu siciline nasıl kaydedilir ve etkileri nedir? Ayrıntılı 

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kişisel hakların şerh edilmesi yolu ile şerh edilir ve bu şerh 5 yıl geçerlidir. 

Burada eşyaya bağlı borç etkisinin ve munzam etkisinin açıklamasını ayrıntılı olarak yapıyoruz. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 2: İyi niyetli D’nin B’ye karşı açtığı sicilin düzeltilmesi davası doğru mudur? Cevabınız evetse 
ek olarak başka ne önerirsiniz? Hayırsa ne tavsiye edersiniz? 

Sicil dışı ayni hak söz konusu değildir. Sicilin düzeltilmesi davasının açılması doğru değildir.  

D, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hakkı kazanmıştır. Bu durumda asıl sözleşmenin yapılmasını 
talep edebilir. Asıl sözleşmeyi yapma hakkı doğmuştur. 

• Aynen ifa veya tazminata zorlayabilir. 

• Tescile zorlama davası açabilir. 

Yargıtay iki aşamayı usul ekonomisi gereği tek seferde yaptırıyor. Doğrudan tescile zorlama davası açtırıyor. 

Tescile zorlama davası çekişmeli durumlarda açılır, ayrıca tasarruf yetkisini kısıtlayan şerh verilir. 

xxxxxxxxxxx 

SORU 3: C, taşınmaz yükünden doğan hakkı kazanmış mıdır? A’ya ne tavsiye edersiniz? 

TMK m. 1023’ü ele alıyoruz. 5 şartı inceliyoruz. C, yolsuz tescile güvenmiştir, üçüncü kişidir. Sonuç olarak 
taşınmaz yükünden doğan hakkı kazanmıştır. 

A, sicilin düzeltilmesi davası açabilir, ama C bu hakkı kazanmış olduğu için A, davayı kaybeder. 

Bundan sonra A’nın zarar görüp görmediğini değerlendiririz. Zarar varsa, devletin sorumluluğuna gidilebilir. 
TMK m. 1007’yi ayrıntılı açıklarız. 

V’ye ve notere karşı haksız fiil sorumluluğuna gidilebilir. 

SORU 4: Şerh verilmesi halinde A’nın D’ye karşı başvurabileceği hukuki yol var mıdır? 

A, kıyasen sicilin düzeltilmesi davası açabilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


