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İÜ HUKUK FAKÜLTESİ  
MEDENİ HUKUK (GİRİŞ – KİŞİLER ve AİLE HUKUKU)  

VİZE SINAVI 
 
 
Hasta olan ve hastalığının etkisi ile oldukça duygusallaşmış olan A, üniversite eğitimi gören 
kardeşi K’nın kendisine ait Zeytinburnu’nda bulunandairede uzun süre oturmasını arzu 
etmekte ve bunun için hukuki bir yol aramaktadır. A, ölümünden sonra kızı Ç’nin sıkıntı 
çekmemesi için Silivri’de bulunan arazisiniona bağışlamak istemektedir.  Ancak oğlu ve 
eşinin bu bağışa karşı çıkacağını düşünerek Ç ile anlaşmak suretiyle aralarındakihukuki işlemi 
tapuda satış gibi gösterir. Ç, açmayı düşündüğü butik için X Bankasından 300.000 TL 
değerinde kredi çeker ve karşılığında Silivri’de bulunan arazi üzerinde X Bankası lehine 
ipotek kurulmasını sağlar. 
 
Uzun süren hastalığı nedeniyle artık yaşamak istemeyen A, bir hastaneye yatarak hastane ile 
kendisine sadece acısını dindiren tedaviler yapılması konusunda anlaşır. Ancak Doktor D, 
A’nın karşı koymasına rağmen ona kan verilmesi uygulamasında bulunur. A, bu arada sahibi 
olduğu dergide ötenaziyi savunan ve bu uygulamanın kendisine yapılabilmesi konusunda 
birçok yayın yapılmasını sağlar. Dergiye karşı birçok şahıs ve dernektarafından dava açılır.  
 
SORULAR:  
 
1. A, kardeşi K’nın taşınmazında oturmasını sağlamak amacıyla K’ya ne tür haklar 

tanıyabilir?Bu hakların tanınması hangi yollarla hangi şekillerde mümkün olur? 
Açıklayınız. 
Öncelikle A, K lehine bir sınırlı ayni hak tesis edebilir. Bu amaçla söz konusu olacak ilk 
yol, A’nın K’ya taşınmaz üzerinde intifa hakkı tanımasıdır. İrtifak hakları arasında yer alan 
intifa hakkı, bir malı kullanma ve semerelerinden yararlanma hakkı sağlar. Bu yönüyle 
mülkiyet hakkına yakın yetki sağlamaktadır. İntifa hakkı başkasına ait olduğu sürece malın 
maliki önemli yetkilerden yoksun durumdadır (Bu sebeple intifa ile yükümlü mülkiyete 
“çıplak mülkiyet/kuru mülkiyet” denilmektedir).  Bununla beraber intifa hakkı mülkiyet 
hakkından farklı olarak hak sahibine tüketme (abusus) yetkisi vermez. İkinci olarak A’nın 
K lehine söz konusu taşınmaz üzerinde oturma hakkı tanıması da mümkündür. İrtifak 
hakları arasında yer alan oturma (sükna) hakkı, hak sahibine bir evde veya evin bir 
kısmında oturma hakkı verir. İntifa hakkı ve sükna hakkı şahısla kaim irtifaklardır. 
Başkasına devredilemez ve mirasçılara intikal etmezler. Birer sınırlı ayni hak olan intifa ve 
sükna hakkı taşınmaz üzerinde tesis edileceği için, bunlara ilişkin senetlerin tapuda resmi 
şekilde yapılmaları gerekir. Taşınmazlarda aynî haklarla ilgili resmi senetleri düzenleme 
yetkisi ise tapu sicil memurlarına verilmiştir. Yine bu hakların kazanılabilmesi için tapu 
kütüğüne tescil edilmeleri de gerekir  
Öte yandan A ile K aralarında kira sözleşmesi yaparak da, K’nın taşınmazda oturmasını 
sağlayabilirler. Kira sözleşmesinden doğan alacak hakkı bir nisbi haktır. Sadece 
sözleşmenin tarafına (A’ya) karşı ileri sürülebilir. Bu sözleşme şekle tâbi değildir. 
 
 
 



2. A’nın Ç ile yapmış olduğu hukuki işlemin akıbeti ne olacaktır? Açıklayınız. 
 

Olayda muvazaa söz konusudur. Muvazaa, tarafların dışa açıkladıkları iradeleri çerçevesinde 
hukuken ortaya çıkmış bulunan işlemi yapmış gözükmek, fakat gerçekte işlemin hiç hüküm 
doğurmaması (mutlak/basit muvazaa) veya aslında doğurması gerekenden farklı biçimde 
sonuç doğurması hususunda anlaşmalarıdır (nitelikli/nisbi muvazaa). Olayımızda söz konusu 
olan nitelikli muvazaadır. A ile Ç aslında aralarında bağışlama sözleşmesi yaptıkları halde, 
dışa karşı bunu gizlemek için tapuda satış sözleşmesi yapmışlardır. Bir diğer ifadeyle satış 
sözleşmesinin hüküm ifade etmeyeceğini, gerçekte bağışlama sözleşmesinin hüküm 
doğuracağı hususunda aralarında anlaşmışlardır. Burada görünüşteki sözleşme olan satış 
sözleşmesi muvazaa nedeniyle hükümsüzdür. Gizlenen sözleşme olan bağışlama 
sözleşmesi ise şekle uyulmamış olması nedeniyle hükümsüzdür. Zira taşınmaz mülkiyetini 
devir borcu doğuran sözleşmeler resmi şekle tâbidir. Olayda, söz konusu taşınmazın (arazinin) 
mülkiyetini nakil borcunu doğuracak bağışlama sözleşmesi, tapuda resmi şekilde 
yapılmamıştır.  
Tescile sebep teşkil eden satış sözleşmesi muvazaa nedeniyle hükümsüz olduğu için Ç lehine 
tapuda tapılan tescil yolsuz tescildir. 

 
3. X Bankası’nın olayda aktarıldığı şekilde ipotek hakkını kazanması mümkün müdür? 

Açıklayınız. 
 

Taşınmazlarda tasarruf işlemleri sebebe bağlıdır. A’nın Ç’ye taşınmazın mülkiyetini 
kazandırması da bir tasarruf işlemi teşkil eder. Somut olayda devre sebep oluşturan bağışlama 
sözleşmesi şekil eksikliği nedeniyle kesin hükümsüz olduğundan mülkiyet Ç tarafından 
kazanılmamıştır. Tapu sicilinde Ç lehine yer alan tescil yolsuzdur, gerçek hak durumunu 
yansıtmamaktadır.  

 
Kural olarak bir kişi, tasarruf yetkisine sahip olmadığı hak üzerinde tasarruf edemez. Bu 
nedenle X bankasının taşınmaz üzerinde Ç’nin tasarruf işlemiyle ipotek hakkı kazanması 
mümkün olmaması gerekirdi. Ancak kanunla açıkça düzenlenen istisnai hallerde tasarruf 
yetkisi bulunmayan kişinin tasarruf işlemlerinin lehine kazandırma yapılan kişilerin iyiniyetli 
olması halinde hüküm doğurmasını kabul eder. 

 
Nitekim kanun, tapu sicilindeki tescile iyiniyetle dayanan üçüncü kişilerin ayni hak 
kazanımlarını korumaktadır. Somut olayda Ç lehine tapuda yer alan tescil yolsuzdur. X 
bankası da bir ayni hak olan ipotek hakkını kazanmaktadır. A ve Ç arasındaki işleme dâhil 
olmamakla üçüncü kişi sıfatına sahiptir. Bu itibarla X bankasının tapu sicilinde Ç lehine olan 
kayda iyiniyetli olup olmamasına göre rehin hakkını kazanıp kazanmadığı anlaşılır. Yani X 
bankası, Ç’nin gerçekten malik olmadığını biliyorsa veya bunu bilmesi gerekiyorsa 
kötüniyetli sayılacak ve ipotek hakkını kazanamayacakken, Ç’nin gerçek malik olduğuna 
güvenmekte ise iyiniyetli üçüncü kişi olarak ipotek hakkını kazanacaktır. 

 
4. A’nın hastane ile yaptığı anlaşmayı ve doktorun yaptığı uygulamayı yorumlayınız. 

 
Taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca A, tedaviye yönelik bir uygulamaya tabi 
tutulmayacaktır. Bunun sonucunda ise A’nın hayatını kaybetmesi söz konusu olabilecektir. 
Bu ise, kişinin yaşam hakkın vazgeçmesi anlamına gelir ve kişilik haklarına aykırılık teşkil 
eder. Dolayısıyla kişinin yaşam hakkından vazgeçmesine yönelik olarak yaptığı bu sözleşme 
kişilik haklarını ihlal ettiğinden kesin olarak hükümsüz olur.   

 



Hekimin yaptığı A’ya yönelik uyguladığı tedavi ise hukuka uygunluk sebepleri bakımından 
değerlendirilmek gerekir. Kişinin vücut bütünlüğünü ihlal eden her müdahale hukuka 
aykırıdır. Ancak hukuka uygunluk sebebinin bulunması halinde hekimin müdahalesi hukuka 
uygun sayılabilir. Somut olayda gecikmesinde sakınca bulunan bir hal, yani A’nın hayati 
tehlikesi mevcutsa hekimin kanun hükmünün verdiği yetkiyi kullandığı ifade edilebilir. 
Ayrıca A’nın yaşamı, kan verilmediği takdirde tehlikeye girecekse, A’nın bu müdahalede 
üstün özel yararının bulunması, yani hayatının kurtarılacak olması, sebebiyle müdahale 
hukuka uygun sayılır. Bu çerçevede A’nın işlemi kabul etmemesi işlemin hukuka uygunluğu 
bakımından bir sonuç doğurmaz. 

 
5. Dergiye karşı açılan davalarla ilgili olarak;  

 
a) Dava açma hakkının olup olmadığı; 

Kişiliği korumaya yönelik davaların açılabilmesi için kural olarak kişilik hakkına yönelik 
bir ihlalin olması gerekir. Bu ihlal sonucunda kişilik hakkı zarara uğrayan şahıs tarafından 
söz konusu davaların açılması mümkündür. Olayımızda esasen dergide çıkan yazı ile 
doğrudan herhangi bir şahsa yönelik kişilik hakkı ihlali yoktur. Ancak kişilik hakkı ihlali 
olsa dahi, bu durumda kişiliği saldırıya uğrayan kişiler dışında derneklerin de söz konusu 
kişilerin kişilik hakkına ilişkin saldırılar dolayısıyla dava açıp açamayacakları 
tartışılmalıdır. Bu davalarda dava açma hakkına kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişi veya 
kişiler sahiptir. Ancak tüzel kişinin üyelerinin kişilik hakkına saldırı gerçekleşmesi halinde 
dava açıp açamayacakları tartışmalıdır. İsviçre’de öğreti tüzel kişilerin üyelerin kişilik 
hakkını ihlal eden saldırılara karşı tüzel kişilerin koruyucu davaları açmasını kabul 
etmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi de dernek tüzüğünün buna izin vermesi halinde 
tüzel kişilerin üyeleri adına dava açmalarını kabule etmektedir. Ancak burada da sadece 
koruyucu davaların açılabileceği ve maddi ve manevi tazminat davalarının açılamayacağı 
savunulmaktadır.  
 

b) Olduğu varsayımında derginin savunmasının ne olabileceği hususlarında tartışınız. 
 
Burada kişilik hakkına ihlalin gerçekleşmiş olduğu varsayımında derginin kendisini ne 
şekilde savunabileceği tartışılmalıdır. Kanunda bir takım hususların hukuka aykırılığı 
ortadan kaldıracağı kabul edilmektedir. Bu unsurlardan biri de üstün nitelikte kamu 
yararıdır. Dolayısıyla kişilik hakkının ihlali üstün nitelikte kamu yararının olduğu hallerde 
hukuka aykırı olmayacaktır. Dergi bir basın organı olarak basın özgürlüğüne sahiptir. 
Basın özgürlüğü kamu yararı dolayısıyla korunmaktadır. Dergi olayda halkı bilgilendirme 
ve yönlendirme işlevini gördüğü ve bu hususta üstün kamu yararı olduğundan bahisle 
kendisini savunabilecektir. Ancak bunun için dergideki yazının içeriğinin öğrenilmesinde 
kamuoyunun yararı olmalıdır. Tüm bu hallerde kişilik hakkının korunması açısından 
kişinin sahip olduğu menfaat ile kamuoyunun yazının içeriğini öğrenme hususundaki 
menfaatleri karşılaştırılarak hangisinin daha üstün olduğu tespit edilecektir. Burada yazı 
içeriğinin öğrenilmesindeki bireysel çıkarlara değil toplum yararına bakılmalıdır. Bu 
husustaki takdir yetkisi hakime aittir. Yargıtay bu husustaki değerlendirme bakımından bir 
takım kriterleri kabul etmektedir. Bunlar gerçeklik (haberin verildiği andaki veriliş 
biçimine uygunluk), kamu yararı ve toplumsal ilgi, güncellik, konu ile ifade arasında 
düşünsel bağlılık olarak sayılabilir.  
 

 


