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2016-2017 AKADEMİK YILI EŞYA HUKUKU FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI 

(YILLIK ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER)  

 

 

OLAY I 

(V) sahte bir vekaletname ile, (M)’nin maliki olduğu taşınmazı (A)’ya satar ve tapuda (A) adına 
tescil ettirir. Durumdan haberdar olan (M), (A)’ya karşı dava açmak üzere harekete geçer ve bu 
sırada (A)’nın taşınmazı satmak amacıyla emlak ofisleriyle görüşmelerde bulunduğunu öğrenir. 
Bunun üzerine (M), taşınmazın üçüncü kişi tarafından kazanılmasının önüne geçebilmek ve kendi 
adına kaydı sağlamak amacıyla avukatına başvurur. 

Avukatı olarak (M)’ye hangi davayı açmasını önerirsiniz? (M) hak kaybına uğramamak için 
sizce hangi hukukî imkânı kullanmalıdır? Bu hukukî imkânın kullanılma usulü ve yarattığı 
etkileri kısaca belirtiniz. 

Cevap: V’nin sahte vekâletname ile yaptığı satış işlemi geçersiz ve buna dayanarak yapılan tescil 
yolsuzdur. Bu yanlışlığı gidermek üzere M, mülkiyet hakkına dayanan, tapu kaydının düzeltilmesi 
davası açacaktır. M’nin kullanması gerekli hukukî imkân geçici tescil şerhidir. Sicil dışı aynî hak 
iddiasında bulunan kişinin (olayda M’nin) iddiasının ispatı ve hakkının tescili gerçekleşinceye 
kadar, sicildeki kayda iyiniyetle dayanan 3. kişilerin aynî hak iktisapları korunur. Ancak aynî hak 
iddiasının geçici tescili halinde bu şerh, 3. kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırıcı rol oynar ve şerhin 
konusu hak sonradan gerçekleşirse, şerh tarihinden başlayarak 3. kişilere karşı da ileri sürülebilir. 
Geçici tescil şerhi ilgililerin bu hususta anlaşması veya hâkimin karar vermesi üzerine yapılır. 
Hâkim tarafları dinleyerek dosya üzerinden inceleme yapar ve şerhe konu olan hakkın varlığına 
kanaat getirirse şerhe karar verir. Hâkimin bu kararı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında 
bir ihtiyati tedbir kararı niteliğindedir. Buna göre geçici tescil şerhi verilmesi asıl davayla örneğin 
tapu sicilinin düzeltilmesi davasıyla istenebileceği gibi asıl davadan önce veya sonra da istenebilir. 
Şayet ihtiyati tedbir kararı esas davanın açılmasında önce verilmişse M kararın uygulanmasından 
itibaren iki hafta içinde dava açmak zorundadır. Aksi halde ihtiyati tedbir kalkar (HMK.m.397/f.1). 
Doktrinde bu şerhin taşınmaz üzerindeki tasarrufları engellememesi gerektiği belirtilse de 
uygulamada hâkimin ihtiyatî tedbir kararıyla birlikte tapu kütüğü işlemlere kapanmaktadır (10 
Puan). 
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OLAY II 

X taşınmazı (A) ve (B)’nin paylı mülkiyetindedir. (A), taşınmazdaki payı üzerinde önce (İ) lehine 
ipotek tesis etmiş, daha sonra payını (Ü)’ye devretmiştir. Ekonomik sıkıntı içinde olan (B) ön alım 
hakkını kullanamamıştır. X taşınmazının kullanımı konusunda (B) ile anlaşamayan (Ü), bir süre 
sonra paydaşlığın giderilmesi için dava açar. 

(A) kendi payı üzerinde (B)’nin izni olmaksızın ipotek tesis edebilir mi? (A) ve (B), paylı 
mülkiyete sahip oldukları dönemde, paya sonradan malik olan (Ü)’nün paydaşlığın 
giderilmesini istemesine engel olacak bir imkâna sahipler miydi?  

Cevap: MK.m.688/f.3’e göre, ... Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve 
yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından 
haczettirilebilir.” Buna göre A’nın kendi payı üzerinde ipotek tesis etmesi için B’nin rızasına 
ihtiyacı yoktur.  

MK.m.698/f.2’ye göre, “Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile 
sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle 
bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir.” Buna göre A ve B resmi şekle riayet etmek koşuluyla 
en çok on yıllığına paydaşlığın devamı sözleşmesi yapabilirler. Bu sözleşmeyi tapuda şerh 
ettirirlerse taşınmazda sonradan pay sahibi olan Ü de sözleşmeye uymak zorunda kalır. Bu 
durumda Ü ancak önemli bir sebep varsa paylaşma isteyebilir (15 Puan). 

 

OLAY III 

(V) sahte bir vekâletname düzenleyerek (M)’nin taşınmazını 01.02.2006 tarihinde (A)’ya satar ve 
tapuda (A) adına tescil gerçekleştirilir. 01.02.2007 tarihinde (A) ölmüş ve söz konusu taşınmaz 
05.02.2007 tarihinde (A)’nın tek mirasçısı eşi (E) adına tescil edilmiştir. (M), (A) adına yapılan 
tescilden kısa bir süre sonra vefat ettiğinden durumdan geç haberdar olan (M)’nin mirasçıları, 
15.02.2016 tarihinde tapu kaydının düzeltilmesi amacıyla (E) aleyhine dava açarlar. 

Sizce bu dava başarıya ulaşacak mıdır? (A)’nın iyiniyetinin bu konuda etkisi var mıdır? 
Açıklayınız. 

Cevap: Temsilcinin temsil yetkisinin varlığına güvenilmiş olması MK.m.1023’ün kapsamı 
dışındadır. Temsilcinin temsil yetkisinin bulunmaması sebebiyle geçersiz olan bir tasarruf işlemi 
sonucunda adına tescil yapılan kimse tescile iyiniyetle dayanarak ayni hak kazandığını ileri 
süremeyeceğinden, A tescil anında mülkiyeti kazanamayacaktır. 

Buna karşılık olayda olağan zamanaşımı yoluyla iktisap mümkündür. MK.m.712’ye göre, 
“Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki 
zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla 
kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.” 

Buna göre A lehine yapılan tescil yolsuz da olsa, A taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve 
aralıksız on yıl süreyle iyiniyetli olarak sürdürürse mülkiyet hakkına itiraz edilemez. 
MK.m.712’den yararlanan bir kimsenin mirasçıları da kendi adlarına tescil yapıldıktan sonra 
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mirasbırakanlarının zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilirler. Hatta diğer bir görüşe göre 
mirasçılar adına tescil yapılmasına dahi gerek yoktur. Böylece E de MK.m.712’den yararlanabilir. 
Bu durumda dava başarıya ulaşmaz.  

MK.m.712’nin uygulanabilmesi için iyiniyetin 10 yıl süreyle devam etmiş olması gerekir. A 
iyiniyetli değilse, E’nin 10 yıllık iyiniyetli zilyetlik süresi tamamlanmış olmayacağından dava 
başarıya ulaşacaktır (15 Puan). 

OLAY IV 

Bay (K), kendisinin bakımını üstlendiği ancak tapuda Bay (M) adına kayıtlı badem tarlasını 
haricen satış sözleşmesiyle 100.000 TL karşılığında Bay (A)’ya satar. Tarlayı satın alan Bay (A) 
tarlanın ortasına kendi kişisel kullanımı için lüks bir villa yaptırır. Villanın değeri yaklaşık olarak 
300.000 TL’dir. Bir süre sonra durumu öğrenen malik Bay (M) Bay (A)’ya karşı el atmanın 
önlenmesi davası açarak (A)’nın taşınmazından çıkmasını talep eder; ancak yapılan villayı 
beğendiği için yıktırmak istemez.  

Yukarıdaki olay çerçevesinde Bay (A)’nın Bay (M)’ye ait tarlada inşa etmiş olduğu villaya 
ilişkin olarak Bay (M)’ye karşı ileri sürebileceği herhangi bir talep söz konusu mudur? 
Açıklayınız.  

Cevap: Olayda Bay A, Bay K ile yaptığı haricen satış sözleşmesiyle tarlanın mülkiyetini 
kazanamaz. Zira tapuda kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetini kazanabilmek için satıcı sıfatıyla 
sözleşmeyi yapanın malik Bay M veya onun yetkili temsilcisi olması, satış sözleşmesinin tapu 
memuru tarafından resen düzenlenmesi ve bu sözleşmeye istinaden malik veya yetkili 
temsilcisinin tapuda alıcı adına tescil talebinde bulunması gerekir. Olayda bu şartlar 
gerçekleşmediğinden Bay A tarlanın mülkiyetini kazanamamıştır. Bu durumda Bay A, tapuda Bay 
M adına kayıtlı tarlayı onun rızası olmaksızın kullandığından haksız zilyet konumundadır.  

Ancak Bay A haksız zilyet olsa da, kendi malzemesi ile başkasının taşınmazı üzerine inşaat 
yapmıştır ve bu inşaat arazinin bütünleyici parçası haline gelerek, Bay M’nin mülkiyetine dahil 
olmuştur. Bu yüzden haksız inşaata ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, bir 
kimse kendi malzemesi ile başkasının arazisine yapı yapmışsa arazi malikinin malzemenin 
sökülerek kaldırılmasını istemek hakkı vardır. Ancak malzemenin sökülüp kaldırılması aşırı zarara 
yol açacaksa, arazi maliki malzemenin sökülüp kaldırılmasını isteyemez (MK m. 722). Bunun 
dışında malzemenin sökülüp kaldırılamaması durumunda miktarı malzeme sahibinin iyiniyetli 
olup olmamasına göre değişecek şekilde malzeme sahibi için tazminat talebi söz konusu olur (MK 
m. 723). Yine malzeme sahibi iyiniyetli olmak şartıyla arsanın mülkiyetinin kendisine 
geçirilmesini isteyebilir (MK m. 724). 

Öncelikle olayımızda Bay M villayı beğendiği için yıktırılmasını istememektedir. Dolayısıyla Bay 
A açısından haksız inşaata ilişkin diğer imkanlar değerlendirilmelidir. Olayın şartları dikkate 
alındığında tapuda kayıtlı bir taşınmazı haricen satın alan Bay A’nın iyiniyetli olduğu ileri 
sürülemez. Zira Bay A haricen satış sözleşmesini yaptığı Bay K’yı gerçek malik zannetmiş olsa 
dahi, tapuda kayıtlı bir taşınmaz söz konusu olduğundan ve kimse tapu sicilindeki kaydı 
bilmediğini ileri süremeyeceğine göre iyiniyetli sayılması mümkün değildir. Dolayısıyla olayda 
villanın değeri açıkça tarlanın değerinden fazla olmasına rağmen, Bay A tarlanın mülkiyetinin 
kendisine geçirilmesini isteyemez (MK m. 724).  
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Ancak tarlanın maliki Bay M villanın sökülüp kaldırılmasını da talep etmediğinden, malzeme 
sahibi Bay A’ya her halde bir miktar tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Bu durumda malzeme 
sahibi Bay A’nın talep edebileceği tazminat miktarı kendisinin iyiniyetle hareket etmiş olup 
olmamasına göre değişir. Olayda Bay A iyiniyetli değildir; bu durumda hakimin hükmedeceği 
miktar bu malzemenin arazi maliki Bay M için taşıdığı en az değeri geçmeyebilir (MK m. 723) 
(15 Puan).  

 

OLAY V 

Avukat Bay (K), 10 daireli bir apartmanın birbirine bitişik 1 ve 2 no.lu zemin kat dairelerini 
malikleri (M1) ve (M2)’den kiralar. Her iki malikin rızasıyla aradaki bağlantı duvarını kaldırır ve 
kütükte mesken olarak kayıtlı bu daireleri avukatlık bürosu olarak kullanmaya başlar. Diğer kat 
malikleri dava açarak, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde ancak kat malikleri 
kurulunun oybirliği ile vereceği kararla avukatlık bürosu açılabileceğini, yine iki bağımsız bölüm 
arasındaki duvarın yıkılarak bunların birleştirilebilmesi için de oybirliğiyle karar alınması 
gerektiğini ileri sürer; bu sebeple (K)’nın kira sözleşmesinin feshini, dairelerin tahliyesini ve ortak 
alana yapılan haksız müdahalenin sona erdirilerek yıkılan duvarın tekrar örülüp eski hale iadesini 
talep ederler. 

Bu davaya bakan hâkim siz olsaydınız kararınız ne olurdu, gerekçeleriyle birlikte 
açıklayınız. 
Cevap: KMK m. 24/II uyarınca; “Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız 
bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi 
eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve 
imalâthane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun 
oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi 
üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.” 

Her ne kadar avukatlık bürosunun da bu hüküm kapsamında değerlendirileceği düşünülebilirse de, 
kanun avukatlık büroları için özel bir düzenleme öngörmüştür.  

KMK m. 24/III uyarınca; “1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları 
ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine 
devam ederler.”  

2013 yılında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43. maddesinin 1. fıkrasına bu konuya ilişkin bir 
hüküm eklenmiştir. Buna göre; "23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre 
anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve 
benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim 
planındaki aksine hükümler uygulanmaz."  

Dolayısıyla Bay K’nın M1 ve M2’ye ait bağımsız bölümde avukatlık bürosu açabilmesi diğer kat 
maliklerinin iznine tabi olmadığından, Bay K diğerlerinin rızası olmasa dahi bağımsız bölümde 
avukatlık bürosu açabilir. Kural olarak mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümleri işyeri olarak 
kullanan kiracının tahliyesine karar verilebilecekse de, somut olayda söz konusu işyeri avukatlık 
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bürosu olduğundan ve bu konuda açık düzenleme bulunduğundan bu sebeple tahliye kararı 
verilemeyecektir. 

KMK m. 19/II uyarınca kural olarak; “Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte 
dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, 
değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.”  

Ancak, yine aynı hükmün son cümlesi gereği; “Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı 
bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile 
anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.”  

Olayda birbirine bitişik iki bağımsız bölüm arasındaki bağlantı duvarı Bay K tarafından bu iki 
bağımsız bölüm malikinin rızasıyla yıktırılmıştır. Madde metninden anlaşılacağı üzere bu iş için 
diğer kat maliklerinin rızalarının alınmasına gerek yoktur. Ancak yapılan bu işlemin anayapıya 
zarar verecek nitelikte olmaması gerekir. Dolayısıyla diğer kat malikleri söz konusu bağlantı 
duvarının yıktırılmasının anayapıya zarar verdiğini (binanın statiğine olumsuz bir etkisi 
bulunduğunu) ispat edemedikleri taktirde, ortak alana yapılan haksız müdahalenin sona erdirilerek 
yıkılan duvarın tekrar örülüp eski hale iadesini talep edemezler (15 Puan). 

 
OLAY VI 

(M) Vakfı arazisi üzerinde (Ü) şirketi lehine 49 yıllık üst hakkı tescil edilmiştir. (Ü) yaptıracağı 
tatil köyü tesisi için duymuş olduğu finans ihtiyacı nedeniyle (B) bankası ile noterde 7.000.000 
USD’lik kredi sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmedeki maddelerden biri uyarınca, üst hakkı 
üzerinde (B) lehine birinci derecede olmak üzere 7.000.000 USD’lik ipotek tesis edilecektir. 

Sözü edilen rehin hakkına (M) vakfının karşı çıktığı ve tesciline engel olmak istediği 
belirtilmektedir. 

1. Sözleşmedeki rehin düzenlemesine dayanarak ipoteğin tapuda tescili sağlanabilir mi? 
Tescilin sağlanabilmesi için gerekli koşulları açıklayınız. Konuyu rehnin konusu, alacağın 
para cinsi, sözleşmenin şekli gibi tescili etkileyebilecek meseleler açısından değerlendirmeyi 
ihmal etmeyiniz. 
Cevap: Sözleşmedeki rehnin konusu arazi değil üst hakkıdır. Bu yüzden araziye ilişkin tapu 
sayfasında değil; varsa üst hakkına ilişkin tapu sayfasında tescil sağlanabilir. 

Üst hakkını konu edinen ipotek hakkının tapuya tescili için üst hakkının sürekli ve bağımsız olması 
ve tapuda ayrı sayfaya kaydının sağlanmış olması gerekir. Olayda bağımsız ve sürekli üst hakkı 
bulunmaktadır. Bunun tapuda ayrı sayfaya kaydı mümkündür.  

Üst hakkının ayrı sayfaya kaydını üst hakkı sahibi arazi malikinin rızasına ihtiyaç olmaksızın 
sağlayabilir. Ayrı sayfa açıldıktan sonra üst hakkının sayfasına ipoteğin tesciline arazi malikinin 
engel olması mümkün değildir. 

Tapuda tescilin gerçekleşebilmesi için ipotek tesisine ilişkin sözleşmenin tapuda akdedilmiş 
olması şarttır. Olayda noterde yapılan sözleşmedeki düzenleme, hakkın tescilini sağlamaya yeterli 
değildir. Gerekli şekle uygun yapılmayan ipotek sözleşmesinin geçerli olmadığı kabul edilmelidir. 
Bu yüzden kural olarak tescil sağlanamaz. Ne var ki, bankaların akdettiği kredi sözleşmeleri 
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bakımından Tapu K. m. 26/9’daki düzenleme gereğince ayrıca bir resmi senet yapılması şart 
değildir. Noterde veya kendi aralarında akdettikleri sözleşme tescil için yeterlidir. Bu yüzden 
somut olayda tescilin şekle aykırılık nedeniyle reddi söz konusu değildir.  

TMK. m. 851 gereğince kredi kuruluşlarınca verilen yabancı para kredileri yabancı para üzerinden 
rehinle teminat altına alınabilmektedir. Bu açıdan somut olayda yabancı para üzerinden rehin 
kurulmasına engel söz konusu değildir. Yeter ki derecenin de değeri aynı para cinsi ile tescil 
edilmiş olsun (15 Puan). 
2. Üst hakkının sona ermesi halinde bundan üst hakkı üzerindeki rehin hakkı nasıl 
etkilenecektir. Alacağını henüz tahsil edememiş rehin hakkı sahibine tanınmış imkânlar 
bulunmakta mıdır? Açıklayınız. 
Cevap: Üst hakkı sona erince, bunun için açılmış olan tapu sayfası kapatılır ve onu kayıtlayan 
rehin hakkı sona erer. Hakkın arazi üzerinde devam etmesi söz konusu değildir (TMK. m. 828). 
Üst hakkının sona ermesi nedeniyle üst hakkı sahibine ödenmesi gereken bir bedel söz konusuysa 
bu bedel, üst hakkı üzerindeki rehin hakkı sahibinin teminatını teşkil etmeye devam eder. Onların 
rızası olmaksızın bedelin üst hakkı sahibine ödenmesi söz konusu olmaz.  
Bedel ödenmezse, üst hakkı üzerinde rehin hakkına sahip olan kişi lehine üst hakkı ile aynı sırada 
bir yasal rehin hakkı bulunmaktadır. Rehin hakkı sahibi bu sefer arazi üzerinde bu rehnin tescilini 
isteyebilecektir (TMK. m. 829) (15 Puan). 
 


