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2016-2017 AKADEMİK YILI EŞYA HUKUKU VİZE SINAVI  

(ÖRGÜN ÖĞRETİM ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) CEVAP ANAHTARI 

 

SORU I 

Bay (M) kaşmir paltosunu Bay (K)’nın kuru temizleme dükkânına bırakır. Dükkâna kendi eşyalarını almak üzere gelen 

Bay (Ü), (M)’nin paltosunu görüp çok beğenir ve (K)’ya fark ettirmeden kendi eşyalarıyla birlikte gizlice bu paltoyu da 

alır. Bay (M)’ye ait paltonun cebinde ayrıca 1.000 TL tutarında hamile yazılı senet bulan Bay (Ü), bu senedi arkadaşı 

(A)’ya devreder, paltoyu da yüksek bir fiyata eskici Bay (E)’ye satar.  

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?  

Doğru cevap: Bay (Ü) paltonun ve senedin mülkiyetini kazanamaz. Ancak senedi Bay (Ü)’den iktisap eden Bay (A) 

iyiniyetli ise onun kazanımı tam koruma görür. Paltoyu satın alan Bay (E) ise iyiniyetli olsa dahi, ona karşı beş yıl içinde 

taşınır davası açılabilir.  

SORU II 

Yüklenici Bay (M) ile arsa sahibi Bay (A), noterde düzenleme şeklinde yaptıkları arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde 

Bay (M)’nin Bay (A)’ya ait arsada on bağımsız bölümlü bir bina inşa etmesi, Bay (A)’nın da inşaatın tamamlanmasıyla 

bağımsız bölümlerden dördünün mülkiyetini Bay (M)’ye devretmesi konusunda anlaşmışlardır. İnşaat devam ederken 

kredi ihtiyacı içinde olan Bay (M) ileride kendisine düşecek bağımsız bölümlerden iki adedini adi yazılı şekilde Bay (Ü)’ye 

devretmiştir. Bay (M) inşaatı sözleşmeye uygun şekilde tamamlamış ve Bay (A)’dan bağımsız bölümlerin kendisine 

devrini talep etmektedir.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

Doğru cevap: Bay (M) ile Bay (A) arasında noterde düzenleme şeklinde yapılmış olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi 

şekil bakımından geçerlidir. Bay (M) inşaat bittiğinde bu sözleşmeye dayanarak Bay (A)’dan bağımsız bölümlerin tapuda 

kendi adına tescilini talep edebilir. Yargıtay yükleniciye bırakılan bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere adi yazılı şekilde 

yapılan satışlarını da alacağın temliki niteliğinde görerek geçerli saydığından, temlik alan Bay (Ü) de tescil talebinde 

bulunabilir.  

SORU III 

(M1) ile (M2) bir taşınmaz üzerinde paylı maliktirler. (M1) payını arkadaşı (A)’ya tapuda satmış ve (A) adına tescil 

ettirmiştir. (M1) ve (A) yapmış oldukları satım sözleşmesinde satım bedelini olduğundan daha yüksek göstermişlerdir. 

Bu olayla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

Doğru cevap: Burada tapuda yapılan görünüşteki yüksek bedelli satış sözleşmesi muvazaa sebebiyle, düşük bedelli asıl 

satış sözleşmesi ise şekle uyulmaması sebebiyle geçersizdir. Ancak (M2) önalım hakkını düşük bedel üzerinden kullanmak 

isterse ona karşı gizlenen gerçek satışın şekle aykırılık sebebiyle geçersizliğini ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması 

sayılacaktır.  

SORU IV 

Zilyetliğin kazanılmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Doğru cevap: Ayırt etme gücü olmayan (M) adına eşyanın zilyetliğini kazanan kanuni temsilci (V), (M)’ye dolaylı 

zilyetlik kazandırır. (V) kendisi ise eşyanın dolaysız zilyedi olur.  

SORU V 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?  

Doğru cevap: Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri doğru değildir.  
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SORU VI 

(M1), (M2) ve (M3) paydaş oldukları taşınmazın kullanılması tarzı ile ilgili sözleşme akdetmişlerdir. Sözleşmede her 

birinin kullanabileceği kısım belirlenmiştir. 

Verilen bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Doğru cevap: Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi bütün paydaşların oybirliği ile anlaşmalarına ve taşınmaz söz konusu 

olduğundan resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Somut olaydaki sözleşme resmi şekilde yapılmadıysa geçerli olmaz. 

 

SORU VII 

Yapılan imar uygulaması neticesinde bir parseldeki hisselerin tapuya hatalı geçirildiği ve 436/5216 olması gereken hissenin 

paydaşlardan (M1) adına 436/2616 olarak kaydedildiği anlaşılmıştır. (M1), sahip olduğu hisseyi satmış ve yeni paydaş 

alıcı (Ü) durumu farkederek, tapu kaydının hatalı tutulduğunu ileri sürerek Devlet’e karşı dava açmıştır. Daha sonra yapılan 

araştırmada (M2)’nin tapu kaydının düzeltilmesi davası açtığı ve tapuda payların durumunun düzeltildiği ve dava 

masraflarını kendisinin üstlendiği anlaşılmıştır.  

Olaydaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Doğru cevap: Olayda (Ü)’nün herhangi bir zararı yoktur. Zira tapuda paylar düzeltilmiş ve bu nedenle herhangi bir masraf 

yapmamıştır. Üstelik payın miktarının azalması nedeniyle, öncelikle satıcı (M1)’e aralarındaki hukuki ilişki uyarınca 

başvurması gereklidir.  

 

SORU VIII 

(M)’ye ait olan ve aile konutu olarak kullanılan fakat tapuya bu yönde şerh kaydı düşülmeyen Üsküdar’daki dairenin 

kendine haber verilmeden satıldığını duyan Bayan (E), alıcı (A)’ya karşı tapu iptali davası açmış ve taşınmazın yarı 

hissesinin kendi adına kaydını talep etmiştir. Dava açılmadan önce (A)’nın aldığı kredi karşılığında daire üzerinde (F) 

Bankası lehine ipotek tesis ettiği anlaşılmıştır. Bayan (E), açmış olduğu tapu iptali davasında (F) Bankasına karşı ayrıca 

ipoteğin terkinini de talep etmiştir.  

Olaydaki bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Doğru cevap: Taşınmaz aile konutu olduğundan (E)’nin rızası olmadan tapuda devri geçerli olmaz. Bu yüzden (A) 

mülkiyeti kazanamamıştır. Ne var ki tapuda kayıt maliki olduğundan, taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kullanabilmiştir. 

(A) gerçek malik olmasa bile (F) bankası, her halükarda ipotek hakkını kazanmış sayılır.  

SORU IX 

(B) Şirketi, (A) Bankası’ndan aldığı kredi karşılığında sahip olduğu arazi üzerinde rehin tesis etmiştir. Arazi üzerinde (X) 

şirketine ait hazır beton santrali bulunmaktadır. Kredi borcunun ödenmemesi üzerine, (A) Bankası ipoteğin paraya 

çevrilmesini talep etmiştir. 

Olayda verilen bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Doğru cevap: Hazır beton santrali üçüncü kişiye ait olsa bile eklentisi olduğu taşınmazdaki tasarruf işlemlerinden etkilenir. 

Bu yüzden taşınmaz rehninin kapsamına, hazır beton santrali de girecektir.  

SORU X 

(M), sahip olduğu taşınmazı (A)’ya satmayı taahhüt etmiş ve taraflar noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 

akdetmişlerdir. Ne var ki tapuda devir gerçekleşmeden (M) vefat etmiştir ve geriye (Ç1) ve (Ç2)’yi mirasçı olarak 

bırakmıştır. (A), tapunun kendine devrine yönelik dava açmıştır.  

Olaydaki bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Doğru cevap: (Ç1) ve (Ç2) mülkiyeti sicil dışı iktisap etmişlerdir. (A)’nın açmış olduğu dava neticesinde davayı 

kazanması halinde onun iktisabı da mahkeme kararına dayanacak ve sicil dışı gerçekleşecektir.  


