
OLAY 

A, ellerindeki mirasçılık belgesine göre mirasçı görünen B ve C ile yaptığı satış sözleşmesi ile 2000 

yılında Balıkesir-Edremit’te bulunan 100 dönümlük araziyi satın almış ve arazi A adına tapuda 

tescil edilmiştir. A, bu arazinin ayrılabilir bir parçasına lüks bir villa yapmıştır. Daha sonra, B ve C 

adına çıkarılan mirasçılık belgesi mahkemece iptal edilerek, D’nin de mirasçı olduğu karara 

bağlanmıştır. 03.02.2012 tarihine kadar araziyi kullanan A, bu tarihte 1.000.000 TL karşılığında 

E’ye satmış ve tapuda E adına tescil ettirmiştir.  

E, Z Bankasından aldığı 350.000 TL’lik kredi için bu taşınmaz üzerinde birinci derecede ve 

400.000 TL’ye kadar teminat olmak üzere, banka lehine 15.03.2012 tarihinde ipotek tesis 

ettirmiştir. E'den taşınmaz satış bedelinin yarısı 500.000 TL’yi almış olan A da, geri kalan bedeli 

teminat altına almak için aynı taşınmaz üzerinde 20.03.2012 tarihinde ipotek tesis ettirmiştir. E, 

ayrıca aynı taşınmaz üzerinde F’ye ödememiş olduğu 125.000 TL’lik borcu için, 18.05.2012 

tarihinde F lehine ikinci derecede ipotek kurmuştur.  

Bu arada E’nin arazisine komşu arazinin maliki G, karayoluna çıkışı olmadığı gerekçesiyle 

mahkemeden 16.07.2012 tarihinde aldığı kararla, E’ye ait bu arazi üzerinde geçit hakkı tesis ettirir. 

G’nin kendi tarlasında hataen kullandığı yasal tarım ilaçları nedeniyle, o bölgedeki tüm arazilerin 

organik tarım sertifikaları iptal edilir. Bunun üzerine normal tarıma geçen G, komşu arazi maliki 

E’ye ait arazinin bir kısmını da eker.  

A’nın üst katında ikamet ettiği, kat mülkiyetine tabi apartmanın çatısı, yağmura dayanamayarak 

çökmüştür. Diğer kat maliklerinin hareketsiz kalması üzerine A tamiratı bizzat yaptırmıştır.  

A, kardeşleri K1 ve K2 ile birlikte bir taksi plakalı otomobile malik olup; A, %50, K1, %30 ve K2 

de %20 oranında pay sahibidir. K1 ve K2, A’nın itirazlarına rağmen, taksiyi işletilmek üzere gizlice 

İ’ye kiralarlar ve teslim ederler. 

 

SORULAR 

1- A ve E’nin Edremit’teki taşınmazın mülkiyetini kazanıp kazanamadıklarını, hukuki gerekçeleriyle 

açıklayınız. 

2- A’nın söz konusu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını kazanamadığı varsayımında, arazi üzerinde 

yaptırdığı lüks villa ile ilgili hukuki durumu, arazinin E’ye satışından önceki tarih itibariyle değerlendiriniz. 

3- a. Z Bankasının faizleriyle birlikte toplamda 450.000 TL’lik borcu için ipoteğin paraya çevrilmesini 

16.8.2012 tarihinde talep etmesi üzerine taşınmazın 925.000 TL’ye paraya çevrildiği varsayıldığında, 

alacaklıların hangi sırayla, hangi tür alacaklarını, hangi miktara kadar alabileceklerini, olaydaki verilere göre 

değerlendiriniz.  

b. Paraya çevrilen miktarın alacaklarını karşılamaması ihtimalinde taşınmazın değerini azalttığı gerekçesiyle 

geçit irtifakının terkini talep edilebilir mi? Açıklayınız. 

4- G’nin komşu arazinin bir kısmına ürün ekmesi karşısında kim, hangi yollara başvurabilir? 

5- Organik tarım sertifikaları iptal edilen bölgedeki taşınmaz maliklerinin başvurabileceği bir hukuki imkân 

bulunmakta mıdır? Varsa, taleplerin kapsamını ve bağlı oldukları koşulları açıklayınız. 

6- A, apartmanın çatısının tamiri için yaptığı masrafları kimlerden talep edebilir? Bu alacak için kanunda 

öngörülen hangi imkânlardan yararlanır?  

7- Otomobilin kiralandığını üç ay sonra öğrenen A’nın, K1, K2 ve İ’ye karşı kullanabileceği hukuki 

imkânları tüm ihtimalleri dikkate alarak açıklayınız. 

 

 

 


