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TAPU KÜTÜÖÜNE GÜVEN İLKESİ 

Sendi Y akuppur 

ÖZ 

Türk Medeni Kanunu'nun 1023 maddesinde tapu kütüğüne güven ilkesi 

düzenlenmiştir. İlke uyarınca, tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak 

mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. 

Görülüyor ki kanun koyucu bu ilke ile tapu kütüğünün yarattığı güçlü hak karinesine 

dayanarak bir ayni hak kazandığına inan iyi niyetli üçüncü kişilerin bu güvenini 

korumayı amaçlanmıştır. 

Söz konusu ilkenin sağladığı korumadan yararlanabilmek için bazı şartların 

bulunması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada güven ilkesi ve etkileri 

açıklandıktan sonra uygulama alanı bulabilmesi için aranan şartlar ayrıntılarıyla ele 

alınmıştır. Ardından bu ilkenin uygulama alanı bulduğu, uygulama alanı bulmadığı 

ve uygulama alanı bulup bulmadığı tartışmalı olan haller incelenmiştir. 

İyi Niyet 

Güven İlkesi 

Tapu Kütüğü 

İktisap 

Yolsuz Tescil 
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THE PRİNCİPLE OF TRUST TO THE LAND REGİSTRY 

Sendi Y akuppur 

ABSTRACT 

The principle of trust to the land registry is set forth in the aı1icle 1023 of the 

Turkish Civil Code. According to this article, any person who, relying in good faith 

on an entry in the land register, has acquired property or any other right in rem in 

reliance thereon is protected in such acquisition. This principle aims to protect the 

good faith of the third. parties who rely on the_acquisition.ofthe real right based.on 

the virtual presumption of right that the land registry creates. 

Ceıtain conditions are required in order to benefıt from the protection provided 

by the said principle. Therefore, following the explanations about the principle of 

trust and its effects, the conditions required to be applied are clarified with details. 

Afterwards it is clarifıed that in details; where the principle is applied, not applied and 

disputable circumstances if it is applied or not. 

Good Faith 

The principle of trust 

Land registry 

Unwarranted entry 

acquisition 
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ÖNSÖZ 

Tapu siciline hakim olan ilkelerden biri olan tapu kütüğüne güven ilkesi ile 

Devlet tarafından tutulan sicillerin yarattığı hak karinesine dayanarak bir ayni hak 

kazandığına inananların iyi niyetinin koruması amaçlanmıştır. Böylelikle, tescilin 

gerçek durumu yansıtmıyor olsa da iyi niyetli üçüncü kişiler için bir hukuki sonuç 

doğurması sağlanmıştır. 

Tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulması halinde gerçek hak 

sahibinin en temel hakkı olan mülkiyet hakkı kimi zaman sona ermekte-kimi zaman 

sınırlanmaktadır. Uygulama alanı bulması halinde bu kadar önemli sonuçlar doğuran 

ilkenin incelenmesi ve hangi hallerde uygulama alanı bulacağının tespit edilmesi 

büyük önem taşımaktadır. 

Tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için yolsuz bir 

tescil mevcut olmalı, ilkenin sağladığı korumadan yararlanacak olanlar iyi niyetli 

olmalı ve iyi niyetli bu kişiler mevcut yolsuz tescile dayanarak geçerli bir biçimde 

ayni bir hak kazanmalıdır. Buradaki yolsuz tescil kavramına bakıldığında doktrinde 

bazı hallerde mevcut tescilin yolsuz olmasının gerekip gerekmemesi konusunda 

görüş ayrılıkları olduğu görülmektedir. Bunun gibi iyi niyetin tespiti de kolay 

olmadığından kimi zaman iyi niyet kavramı bakımından da farklı görüşlerin 

benimsendiği görülmektedir. Güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için 

gereken son şartın kapsamı bakımından da doktrinde tartışmalar mevcuttur. 

Çalışmanın amacı bir yandan hangi hallerde bu şartların mevcut olduğunu tespit 

etmek diğer yandan ise uygulama alanı bulması halinde doğuracağı hukuki sonuçları 

belirlemektir. 

Tapu kütüğüne güven ilkesinin düzenlendiği MK m. 1023 'te bu ilkenin hangi 

deftereler ve hangi kayıtlara uygulanabilir olduğu konusunda bir açıklık yer 

almamaktadır. Ayrıca her ne kadar ilgili madde de "mülkiyet veya bir başka ayni 

lıak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. " şeklinde bir ifade yer alsa da bu 

ilkeye dayanan iyi niyetli üçüncü kişilerin sadece bir ayni hak kazanabileceği 

konusunda da görüş birliği yoktur. Tapu kütüğüne güven ilkesini incelemekteki 
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temel amacımız Medeni Kanun'da özel olarak düzenlenmiş olan bu ilkenin 

uygulama alanlarını da tespit edebilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için öncelikle 

uygulama alanı bulduğu haller açıklığa kavuşturulmuş ardından ise güven ilkesinin 

tüm şartları mevcut olsa da uygulanamayacağı istisnai haller belirtilmeye 

çalışılmıştır. 

Burada öncelikle tezimi yazmaya başladığım ilk günden beri verdiği akademik 

ve manevi destek için Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde asistanlığını yaptığım 

değerli hocalarım Prof. Dr. Cumhur ÖZAKMAN ve Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN'E 

çok teşekkür etmek isterim. 

Son olarak tezimin oluşumundaki uzun ve yorucu dönemde yazdıklarımı hiç 

geciktirmeden her defasında büyük sabır, özen ve titizlikle okuyan, eleştiren ve beni 

yönlendiren; tezimde büyük emeği bulunan değerli hocam ve tez danışmanım Prof. 

Dr. İlhan HELVACI' YA sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

Devlet, taşınmazlar bakımından tapu sicillerinin tutulmasını üstlenmiş, 

bunların aleniliğini sağlamış, iyi ve doğru tutulmamasından doğan sorumluluğu 

kabul etmiştir. Bunun bir sonucu olarak da tapudaki kayda güvenerek taşımnaz mal 

üzerinde bir ayni hak edinen kişinin bu güvenini koruma zorunluluğunu hissetmiştir. 

Bir yanda Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu sicilinin doğruluğuna güvenerek 

ayni hak kazandığına inanan kimse diğer yanda ise. kendisi için maddi, hatta bazı 

hallerde manevi değer taşıyan taşınmaz üzerindeki ayni hakkım yitirme tehlikesiyle 

karşı karşıya kalan gerçek malik bulunmaktadır. Kanun koyucu tapu kütüğüne güven 

ilkesini benimseyerek hukuki görünüşe ve alışveriş hayatına güveni sağlama uğruna, 

tapu kaydında ismi bulunmayan asıl malikin hakkım feda etmiştir. Başka bir 

anlatımla, kanun koyucu, bir yandan kişilerin satın aldıkları taşınmazların ileride 

kendilerinden geri alınabileceği endişesini taşımayarak huzur ve güven içerisinde alış 

veriş yapabilmeleri, diğer yandan tapu sicilinin yarattığı hukuki görünüşe güvenin 

korunmasını sağlayabilmek amacıyla Medeni Kanun'un 1023. maddesine yer 

vermiştir. Çalışmanın konusu olan tapu kütüğüne güven ilkesi, Medeni Kanun'un "2. 

İyiniyetli üçüncü kişilere karşı" kenar başlıklı 1023. maddesinde şöyle ifade 

edilmiştir: 

"Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet 

veya bir başka aynf hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı 

korunur." 

Bu ilkenin uygulama alanı bulduğu hallerde gerçek hak sahibinin en temel 

haklarından biri olan mülkiyet hakkı kimi zaman sona ermekte kimi zaman ise 

sınırlanmaktadır. Bu derece ciddi sonuçlar doğuran tapu kütüğüne güven ilkesinin 

hangi hallerde uygulama alanı bulacağı da büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle 

çalışmada öncelikle tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulanabilmesi için gereken 

şartlar açıklanmaya çalışılacak ardından ise ilkenin uygulama alanları ele alınacaktır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır İlk bölümünde öncelilde genel olarak tapu 

kütüğüne güven ilkesinin sağladığı korumanın kapsamı ve niteliği açıklanmıştır. 
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Ardından güven ilkesinin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki etkisi ele alınmıştır. 

Son olarak, tapu siciline hakim olan diğer ilkeler kısaca açıklandıktan sonra güven 

ilkesi ile aralarındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, tapu kütüğüne güvenen iyi niyetli üçüncü 

kişilerin ayni hak kazanımlarının korunabilmesi için gerekli şartlar ele alınmıştır. Bu 

bağlamda öncelikle tescilin yolsuz olması şartı üzerinde durulmuştur. Yolsuz tescil 

kavramı açıklandıktan sonra hangi hallerde yolsuz bir tescilin söz konusu olabileceği 

teker teker incelenmiştir. Bölümün devamında ise doktrinde sübjektif şart olarak 

anılan iyi niyet şartı ele alınmıştır. Öncelikle iyi niyet kavramı; ardındansa kimlerin 

hangi anda iyi niyetli olması gerektiği, iyi niyet karinesi ile kimlerin bu karineden 

faydalanamayacağı üzerinde durulmuştur. Bölümün sonunda ise güven ilkesinin 

uygulama alanı bulabilmesi için gereken, iyi niyetli şahsın hukuka uygun bir şekilde 

ayni hak iktisap etme şartı incelenmiştir. Bu şart kapsamında ise özellikle iyi niyetli 

üçüncü kişiler adına yapılan tescilin hukuki sebebi üzerinde durulmuştur. Bu 

bağlamda her türlü hukuki sebebin kazanma sebebi olup olamayacağı hususu 

irdelenmiştir. 

Son bölümde ise ilk olarak güven ilkesinin uygulama alanları ele alınmıştır. Bu 

bağlamda güven ilkesinin defterler, kayıtlar, haklar ve şahıslar bakımından uygulama 

alanı bulduğu ve bulmadığı haller tespit edilmeye çalışılmıştır. Ardından ise 

uygulama alanı bulabilmesi için gereken tüm şartların mevcut olmasına rağmen 

güven ilkesinin sağladığı korumadan faydalanmanın mümkün olmadığı istisnai haller 

ele alınmıştır. 
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l.BÖLÜM 

TAPU KÜTÜGÜNE GÜVEN İLKESİ,HÜKÜMLERİ ve TAPU 

SİCİLİNE HAKİM OLAN İLKELER 

I. TAPU KÜTÜGÜNE GÜVEN İLKESİ 

Medeni Kanun'un "11 'İyiniyet" kenar başlıklı 3. maddesi uyarınca: 

"Kanunun iyiniyete hukukf bir sonuç bağladığı 

durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. 

Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen 

özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz. " 

"Kanunun iyiniyete hukukf bir sonuç bağladığı durumlarda" ifadesinden de 

anlaşılabileceği gibi iyi niyet sadece kanunda öngörüldüğü hallerde ve ölçüde 

koruma görür1
• Diğer bir ifadeyle iyi niyetin kısmen veya tamamen korunduğuna 

dair özel bir hüküm yoksa iyi niyet koruma görmez. 

İyi niyetin korunması için getirilen hükümleri sadece bir gerekçeye 

dayandırmak mümkün değildir. Kanun koyucu kimi zaman işlem güvenliği ve 

hukuki görünüşe güveni sağlayabilme kimi zaman ise yapılan işlemleri 

basitleştirebilme adına iyi niyetin koruma göreceği bazı halleri düzenlemiştir2. İyi 

1Pascal Pichonnaz / Benedict Foex, Commentaire Romand, Code Civil 1, Art. 1-359, Helbing 
Lichtenhahn, Art. 3, s. 65, N. 9, Henri Deschenaux, Le titre preliminaire du code civil, Traite de 
Droit Civil Suisse, Tome 11/1, Edition Universitaires Fribourg, Fribourg, 1969, s. 207, Paul
HenriSteinauer, Le titre prelinıinaire du code civil et droit des personnes, Publie par Pierre Tercier, 
Helbing Lichtenhahn, Traite de Droit Prive Suisse, il/ 1, s. 288, N. 760, M.Kemal Oğuzman/ Nami 
Barlas, Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, Vedat Kitapçılık, 19. Bası, İstanbul, 
2013, s. 244, N. 821, Halil Akkanat,Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, Filiz 
Kitapevi, İstanbul, 2010, s. 10, Mustafa Dural / Suat Sarı, Türk Özel Hukuku, C. 1, Temel 
Kavramlar ve Madeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012, s. 220, N. 
1197. 
2Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Akkanat, İyiniyet, s. 9, Dural/Sarı, a.g.e., s. 219-220, N. 
1195,N. 1196. 
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niyet, bazen malik olmayan kişiden ayni hak kazanılmasını sağlarken bazen ise 

sorumlu kişiye sorumluluktan kurtulma avantajı sağlar (MK m. 993-994)3. Medeni 

Kanun'un 1023. maddesi de Medeni Kanun m. 3'te belirtilen kanunun iyi niyete 

hukuki sonuç bağladığı hallerden biridir. Buna göre, hüküm, taşınmazlar 

bakımından, tapu kütüğüne dayanarak hak kazandığına inanan kişilerin iyi niyetini 

koruyan özel bir hükümdür. 

Bir kişinin maliki olmadığı bir eşya üzerinde tasarrufta bulunması kural 

olarak mümkün değildir. (nemo plus juris tranferre potest quam se ipso habet). 

Buna göre hiç kimse maliki olmadığı malı üçüncü bir kişiye devredemeyeceği gibi 

gerçek malikin hakkını da sınırlandıramaz.Bununla birlikte kanun koyucunun iyi 

niyeti koruduğu bazı hallerde bu kuralın istisnası ile karşılaşılır4 • Nitekim tapu 

kütüğüne güven ilkesi ile iyi niyetin tasarruf yetkisi eksikliğini düzeltmesi 

sağlanmıştır5 • 

Kural olarak taşınmazlar üzerindeki ayni haklar tescille kazanılır6 • Ancak bir 

aynı hakkın tescille kazanılabilmesi, hakkın doğumu için gereken tüm kurucu 

unsurların geçerli olması şartına bağlıdır. Kurucu unsurlardaki eksiklik veya 

geçersizliğe rağmen yapılan tescil yolsuz bir tescil olur. Buna göre tescil hükümlerini 

doğurmaz; yapılan tescile rağmen bir ayni hakkın kazanılması söz konusu olmaz
7

• 

Nitekim tescilin düzeltici bir etkisi yoktur. Bununla birliktetescil, yolsuz da olsa 

güven ilkesi sayesinde, iyi niyetli üçüncü kişiler için anlam ifade eder hale gelmiştir. 

3Rona Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, Vedat kitapçılık, İstanbul, 2013, s. 263, N. 2. 
4

, HenriDeschenaux, Le registre foncier, in Traite de Droit de Prive Suisse, Volume V, Fribourg, 
1983, s. 615, Serozan, Medeni Hukuk, s. 267, N. 13, Erol Cansel, Tapu Siciline İtimat Prensibi, 
Ankara, 1964, s. 9. 
5Serozan, Medeni Hukuk, s. 267, N. 13 . 

. 
6 Kuralın istisnaları için bkz. Sonradan, sicil dışında yolsuz hale gelen tesciller, s.114 vd. 
7 Yolsuz tescil işlemin taraflarını etkilemez. Bu anlamda işlemin karşı tarafı iyi niyetli olsa bile tescil 
ile ayni hakkı kazanmış olmaz. Pierre Tuor, Le Code Civil Suisse, traduit de l'allemand d'apres la 
4emc edition par Henri Deschenaux, edition polygraphiques S.A Zurich, s. 443, Paul-HenriSteinauer, 
Les droits reels, Tome 1, Staempfli Editions SA, Troisieme edition, Berne, 2012, s. 318, N. 914, 
Deschenaux, a.g.e., s.8. 
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Zira yolsuz kayda güvenerek tapuda malik görünen ve fakat hakkın gerçek sahibi 

olmayan kişiden hak iktisap ettiğine inanan iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti kanun 

koyucu tarafından korunmuştur. İşte kanun koyucunun taşınmazlar bakımından işlem 

güvenliğini sağlamak amacıyla benimsediği bu kurala tapu kütüğüne güven ilkesi 

denir. Bu ilke tescilin sonuçlarını düzenleyen ve Medeni Kanun'un "2. İyiniyetli 

üçüncü kişilere karşı" kenar başlıklı 1023. maddesinde şöyle kaleme alınmıştır: 

"Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet 

veya bir başka aynf hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı 

korunur." 

Tescilin olumlu etkisinin bir sonucu olan tapu kütüğüne güven ilkesi, gerçek 

hak sahipliğini yansıtmayan bir tescile (yolsuz tescile) dayanarak iyi niyetle 

kazanılan bir ayni hakkın geçerli olarak hükümlerini doğurması demektir
8

• 

Nasıl ki taşınırlarda fiili durumu göstemıeye yarayan zilyetlik kurumu var ve 

zilyetlik ayni hakkın varlığına bir karine teşkil ediyorsa taşınmazlarda da tapu 

kütüğündeki tescil, ayni hakkın varlığına karine teşkil eder
9

• Tıpkı zilyetlik 

8Tuor, a.g.e., s. 444, Akipek/AkıntUrk, a.g.e., s. 357, Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 286-287, Gürsel 
ÖcalDörtgöz, (Tapu İşlemleri; Birlik matbaacılık, Ankara, 2005, s. 67), güven ilkesini "tapu 
sicilindeki kaydın doğruluğuna güvenerek bir hak iktisap etmiş olanın bu hakkının hukukça 
korunması" olarak ifade etmiştir. 
9 PierreEngel, L'apparance efficace en droit prive

1 
expose presente a la Societe genevoise de doit et 

legislation le 10 Octobre 1988, La Semaine Juridicaire (1965-1998), s. 86 Deschenaux, a.g.e., s. 6,7, 
Schm~d, s. 111,Ste!nauer,Tome 1, s. 196, N. 534,537, TufanÖğüz, "Taşınmazlar Üzerinde Ayni 
Hak iktisabında Iyiniyetin Korunmadığı Haller", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 1988, s. 1, RonaSerozan,Taşınır Eşya Hukuku, 
Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, s. 135, Suad Bertan, Ayni Haklar, Medeni Kanunun 618-764 üncü 
Maddelerinin Şerhi, C. I, Ankara, 1976, s. 35, Cansel, a.g.e., s. 3,18, Selahattin SulhiTekinay / 
SermetAkman /Haluk Burcuoğlu/ AtillaAltop,Eşya Hukuku, Zilyetlik - Tapu Sicili - Mülkiyet, 
Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul, 1989, s. 241-242, Oktay-Özdemir, 
a.g.e., s. 503-504, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 356.Y.14.HD., T. 15.6.2011, E. 2011/6816, K. 
2011/7814: "(. .. )bu yönden tescil sakat dahi olsa, iyi niyetli, yani sakatlığı bilmeyen ve bilmeleri de 
kendilerinden beklenemeyen kimseler ( T.MK. m. 3 ) karşısında geçerli bir tescilin sonuçlarını 
doğurur. Böyle bir tescile dayanarak iyiniyetle o gayrimenkul üzerinde ayni bir hak iktisap eden 
korunur ( T.MK. m. 1023 ). Yani iyi niyetli kimseler kütüğün görünüşüne inanmakta haklıdır. Bu 
kuralın tapu kütüğüne güven sağlamak için getirildiği kuşkusuzdur (T.MK. 111. 1020 )" Kazancı 
Hukuk Otomasyonu. 
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karinesinde olduğu gibi tapuda ayni hak sahibi görünen şahsın esasen bu hakka sahip 

olmadığının ispatı da mümkündür 10
• 

Bununla birlikte, kanun koyucu,taşınırlarda zilyetlik karinesine dayananların 

ıyı niyetiniancak belirli hallerdetam olarak korumuştur11 • Halbuki taşınmazlar 

bakımından, tapu kütüğüne güven ilkesini benimseyerek, yolsuz da olsa tapudaki 

tescile güvenerek ayni hak kazandığın_ainanan iyiniyetli üçüncü şahıslarıistisnasız her 

durumda tam olarak korunmuştur12.Bu ilkenin taşınmazlar bakımından istisnasız 

benimsenmiş olması tapudaki fiili durumun, maddi durumu tam olarak yansıttığı 

hususundagüçlü bir karine teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır13 • 

Bu konudaki açıklamalara son vermeden önce belirtmekte fayda vardı ki adına 

yolsuz tescil yapılan şahsın iyi niyetinin koruma görınesi ile tescilin yolsuzluğunu 

bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü şahısların iyi niyetinin koruma 

görmesini birbirine karıştırmamak gerekir. Adına yolsuz tescil yapılan şahsın iyi 

niyetli olması halinde kanun koyucu bu şahsın iyi niyetini birçok alanda korumuştur. 

Buna göre, öncelikle adına yolsuz tescil yapılan şahıs için iyi niyetli zilyedin iade 

borcuna ilişkin kurallar uygulanır. İkinci olarak adına yolsuz tescil yapılmış şahıs 

eğer taşınmaz üzerinde bir inşaat meydana getirmişse MK m. 724 ve MK m. 725 

'
0 Engel, s. 73, Steinauer, Tome 1, s. 196, N. 537, Kemal TahirGürsoy, Türk Eşya Hukukunda 

Zilyedlik Ve Tapu Sicili, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1970, s. 299. 
11Medeni Kanunda sadece emin sıfatıyla zilyetten iyi niyetle taşınır üzerinde bir ayni hak kazananın 
iyi niyeti tam korunmuştur.İyiniyetli herkes zilyetlik karinesine day~narak taşınır üzerinde bir ayni 
hakkı kazanamaz. Betan, C. 1, s. 35. Taşınırlar bakımından iyi niyetin tam koruma gördüğü haller 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Özdeınir, a.g.e.,s. 114 vd. Serozanda, (Medeni 
Hukuk, s. 268, N. 16), zilyetliğe dayanan iyiniyetli şahısların iyi niyetinin ancak taşınırın gönül 
rızasıyla elden çıktığı hallerde koruma gördüğünü belirtmiştir. 
12Deschenaux, a.g.e., s. 9, DuraVSarı, a.g.e., s. 221, N. 1201, Zahit İmre,Medeni Hukuka Giriş, 
Temel Kavramlar, Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ve Hakiki Şahıslar Hukuku, 
Yenilenmiş Üçüncü Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1980, s. 337, Bertan, C. 1, s. 35,Serozanda, 
Medeni Hukuk, s. 268, N. 16-17, Devlet tarafından tutulan tapu sicilinin yarattığı karineye güvenin, 
zilyetlik karinesine güvenden daha fazla koruma gördüğünü ifade etmiştir. Buna göre taşınırlardan 
farklı olarak, bir taşınmaz gerçek malikinin elinden rızası dışında çıksa bile iyi niyetli üçüncü kişilerin 
iyi niyeti koruma görür. · 
13Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 358, Serozan da, (TaşınırEşya Hukuku, s. 135), kamu görevlilerince 
tutulduğundan, zilyetlikten çok daha sağlam, güçlU ve glivenilir bir hak karine teşkil ettiğini 
belirtmiştir. · 
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uyarınca sahip olduğu hakları ileri sürebilir. Ayrıca bu kişi olağan kazandırıcı 

zamanaşımı olan on senenin sonunda söz konusu taşınmazın maliki olma hakkını da 

kazanabilir (MK m. 712). Son olarak, adma yolsuz tescil yapılan şahıs eğer söz 

konusu satım sözleşmesi kapsamında satıcıya bir bedel ödemişse, bu bedel kendisine 

iade edilinceye kadar alıkoyma hakkını kullanabilir14
• Dikkat edilecek olursa 

bunların büyük çoğunluğu, kanun koyucunun adına yolsuz tescil yapılan şahsın iyi 

niyetli olmasına bağladığı hukuki sonuçlardır; tapu kütüğüne güven ilkesinin 

sonuçları değildir. 

14Tekinay/Akrnan/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 675-676. 
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il. TAPU KÜTÜGÜNE GÜVEN İLKESİNİN HÜKÜMLERİ 

A. İlkenin Olumlu Hükmü 

Tescilin düzeltici bir etkisi yok ıse de güven ilkesi yolsuz tescilin üçüncü 

kişiler için bir anlam ifade etmesini sağlar15 • İlkenin olumlu etkisi tapu kütüğünde 

kayıtlı olan ayni hakların gerçeğe uygun olmasa bile üçüncü kişilerce doğru 

olduğunun kabul edilmesidir16
• Buna göre olumlu etki, tapudaki kaydın gerçeği 

yansıtmadığını bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişilerin, tapudaki 

fiili durum çerçevesinde hakkı kazanmalarını sağlar. Diğer bir anlatımla kazanma 

konusu hak, tapu kütüğünde ne şekilde yer alıyorsa aynı kapsam,_ sıra ve içerikle 

iktisap edilir17
• Görülüyor ki güven ilkesi ile yolsuz bir tescilin, adeta gerçek durumu 

yansıtan bir tescil gibi hükümlerini doğurması sağlanmıştır. 

Belirtmek gerekir ki olumlu etki sadece tapu kütüğündeki yolsuz kayda 

güvenen üçüncü kişiler üzerinde doğmaz. Tapu memurları üzerinde de tapu 

kütüğüne güven ilkesinin olumlu sonuçları doğar. Zira kanun koyucu tapu 

memurlarının tescil talebinde bulunacakların talep yetkisini araştırırken tapuda malik 

görünen kişi olup olmadığının araştırılmasını yeterli görmüştür18 • 

15 Deschenaux, a.g.e.,s.8-9, Engel, s. 73. 
16 Charles Besson, "L'acquisition de droits immobiliers en dehors du registre foncier" (Expose 
presente aux Soirees d'etudes juridiques a Lausanne le 26 janvier 1982), RNRF, 63/1982, s. 130. 
17Deschenaux, a.g.e., s. 642-643, PaulPiotet, "L'usucapion d'une propriete ou d'une servitude et le 
registre foncier'',RNRF, 75/1994 Zürcher Notariatsverein, s. 66, Steinauer, Tome 1, s. 327, N. 939, 
A.Homberger, Ayni Haklar, Üçüncü Kısım, Zilyetlik ve Tapu sicili, çeviren Suat Sertan, Ankara 
yeni cezaevi baskısı, 1950, Art. 973, N. 19, CarlWieland, Kanuni Medenide Ayni Haklar, C. 2, 
çeviren i. Hakkı Karafakı, Ankara yeni cezaevi Basımevi, 1949, Art. 973-974, s. 931, , Jean
BaptisteGrisoni, Les conceptions française et suisse de la publicite fonciere et leurs effets, 
İmprimerie Chabloz S.Z., Tolochenaz, 1990, s. 135, Eugene Curti-Forrer, Commentaire du Code 
Civil Suisse, Traduit de l'Allemand par Max-E. Porret, Delachaux &Niestle S.A., Neuchatel,1912, 
Art. 973, N.8, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N.19, 37b, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 371, Mehmet 
Ünal /Veysel Başpınar, Şekli Eşya Hukuku, Giriş, Zilyetlik, Tapu Sicili, Gözden geçirilmiş ve 
Genişletilmiş 6. Bası, Yetkin Yayınlar, Ankara, 2012, s.306, SafaReisoğlu, Türk Eşya Hukuku, C. 1, 
Gözden Geçirilmiş 7. Bası, Sevinç Matbaası, Ankara,1984, s. 197, Gürsoy, a.g.e., s. 310-311, Aydın 
Zevkliler, Gayrimenkul Sınır İhtilafları, Pars Matbaası, Ankara 1976, s. 95,Turhan Esener/ Kudret 
Güven,Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, 2012, s. 147. 
18 Schmid, s. 116. 
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Tapu siciline güven ilkesinin olumlu etkisi iyi niyetli tarafa bir hak 

kazandırırken ayni hakkın gerçek sahibi için sakınca teşkil etmektedir. Zira bu halde 

gerçek hak sahibi arzusu olmaksızın taşınmaz üzerindeki hakkını kaybetmiş olur19
• 

Bu kaybın mutlak bir kayıp olması da şart değildir. Ayni hak sahibinin hakkını 

kısmen kaybetmesi,diğer bir ifadeyle ayni hakkının sınırlanması da söz konusu 

olabilir. Söz gelimi, iyiniyetli üçüncü kişinin sınırlı bir ayni hak kazanması halinde 

gerçek malikin hakkı sona ermiş olmaz; sadece mülkiyet hakkı sınırlı ayni hak 

kapsamında daralır20 • Pek tabi hakkını kaybeden bu şahsın kayba sebep olan, adına 

-yolsuz tescil yapılmış ve buna dayanarak hakkı devretmiş kişiye veya Devlete karşı 

hukuki yollara müracaat etmesi mümkündür21
• Ancak iyi niyetli üçüncü kişiye karşı 

tapu sicilinin düzeltilmesi davası açarakhakka tekrardan sahip olması mümkün 

d v"ld" 22 egı ır . 

B. İlkenin Olumsuz Hükmü 

T_apu sicilinin yarattığı karine sadece kütükte yer alan kayıtların doğru 

olduğuna değil, eksiksiz ve tam olduğuna da ilişkindir. Diğer bir ifadeyle güven 

ilkesi sadece tapudaki kayıtların doğruluğunu güvence altına almaz. Aynı zamanda 

bu kayıtların eksiksiz olduğu konusunda da bir güvence verir23
• İşte bu nedenle 

ilkenin olumsuz etkisi kayıtlı olmayan ayni hakkın iyi niyetli üçüncü kişilerce 

19 Schm"id, s. 116. 
20Deschenaux, a.g.e., s. 644, Steinauer,Tome 1, s. 328, N. 945, Homberger, Art. 973, N. 21, 
21 Wieland, Art. 973-974, s. 933, Piotet, L'usucapion d'une proprietc ou d'une servitude et le 
registre foncier, s. 66. 
22Akipel<JAkıntürk, a.g.e., s. 367. 
23 Steinauer, Tome 1, s. 328, N. 942, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 31, Lale Sirmen, Tapu 
Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Sevinç Matbaası, Ankara, 
1976, s. 8, Jenny, Franz, Der Öffentliche Glaube des Grundbuclıes, Bern, Verlag von Stampfli & 
Cie, 1926, s. 3-4, Virgile Rossel / F.-H Mentha, Manuel de Droit Civil Suisse, Tome Troisieme, 2 
eme Edition, Completement refondue, Librairie Payot & Cie, Lausanne, Geneve,1922-1930, s. 337, N. 
1796, Reisoğlu, a.g.e., s. 197, Zevkliler, Sınır İhtilatları, s. 95, Piotet, L'usucapion d'une propriete 
ou d'une servitude et le registre foncier, s. 66, Aydın Aybay, Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, 
Ahmet Said Matbaası, İstanbul, 1962, s. 10-11. 
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mevcut olmadığının kabul edilmesidir24
• Buna göre tapu kütüğünde kayıtlı 

bulunmayan veya yolsuz olarak terkin edilmiş bir ayni hak söz konusu ise, iyiniyetli 

üçüncü şahıs taşınmaz üzerindeki hakkı esasen mevcut ancak kayıtlı olmayan ayni 

haktan arınmış bir şekilde kazanır25 • Söz gelimi, bir taşınmaz üzerinde intifa hakkı 

bulunan (İ)'nin bu hakkı yolsuz olarak terkin edilmişse, terkinin yolsuz olduğunu 

bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü bir kişi taşınmazın mülkiyetini 

intifa hakkından arınmış bir şekilde kazanır. Diğer bir ifadeyle, tapu kütüğündeki 

kayıtlara güvenen iyi niyetli üçüncü kişilerin bu kazanımları korunur. Hakkı yolsuz 

olarak terkin editmiş intifa hakkı sahibi bu hakkını MK m. 1023 nedeniyle kaybeder. 

Aynı şekilde yolsuz olarak silinmiş bir kişisel hakkın şerhi halinde de iyi 

niyetli üçüncü kişiler taşınmaz üzerinde kazandıkları ayni hakkı tapu kütüğüne güven 

ilkesi kapsamında yanlışlıkla terkin edilmiş kişisel haktan ari bir şekilde iktisap eder. 

Nitekim herkese karşı ileri sürülebilir bir ayni hak sahibi dahi güven ilkesinin 

olumsuz hükmü sonucu bu hakkını kaybediyorsa kişisel haklar kanımızca evleviyetle 

iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Zaten İsviçre doktrininde kabul 

edilen fikre göre, tapu kütüğüne güven ilkesinin olumsuz hükmü şerhler bakımından 

da uygulama alanı bulur26
• 

Belirtmek gerekir ki iyiniyetli üçüncü kişi tapu kütüğüne güven prensibi 

çerçevesinde sınırlı ayni hak kazanırsa, hakkı tescil edilmemiş olan sınırlı ayni hak 

sahibinin söz konusu hakkı sona ermez; sadece çakışmadığı sürece sıra olarak iyi 

24 Tuor, a.g.c., s. 444, JdT 19981262 = ATF 123 III 346. 
25Engel, s. 87, Deschenaux, a.g.c., s. 9, dipnot 12, 615, Wieland, Art. 973-974, s. 931, Steinauer,Tomc 
1, s. 328, N.943, Curti-Forrer, a.g.c., Art. 973, N.8, Rossel-Mentha, a.g.c., s. 338, N. 1796, Schmid, 
Baslcr Kom., Art. 973, N.24, Akipek/Akıntürk, a.g.c., s. 371, Schmid, s. 113, Akkanat, İyiniyct, s. 
93, Reisoğlu, a.g.c., s. 198, Esener/Güven, s. 147, dT 1973 1 370 = ATF 98 il 191, ATF 124III 293, 
ATF 82 il 103, ATF 56 il 89, JdT 1999 1 174/177, kararda irtifak haklarının geçerli olarak doğumu 
için de tapu kütüğüne tescil yapılması gerektiği belirtildikten sonra bu tescilin geçerli olabilmesi için 
ayni hakkın tüm esaslı unsurlarını içermesi gerektiği belirtilmiştir. Karara konu olan olayda 4418 
no'lu parselin lehine düzenlenmiş olan yüksek inşaat yapmama irtifak hakkının yüklü taşınmazı 
belirtilmemiştir. Taşınmaz maliklerinin 25 Haziran 1970 tarihli sözleşmelerinde dahi yüklü taşınmazın 
5403 no'lu parsel olduğu belirtilmemiştir. Açıklanan tüm bu nedenlerle güven ilkesinin olumsuz 
hükmünün bir sonucu olarak kişi 5403 no'lu taşınmazın mülkiyetini bu irtifak hakkından ari bir 
şekilde iktisap etmiştir. 
26Schmid, Basler Kom.,Art. 973, N. 24. 
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niyetli üçüncü kişiden sonra gelir27
• Söz gelimi, (A) bankası alacağına karşılık olarak 

(M) 'nin taşınmazı üzerinde ilk derecede bir ipotek hakkı kazanmış ancak sonradan 

bu hak yolsuz olarak terkin edilmiş olsun. Sonrasında (B) bankası malikin başka bir 

alacağına karşı aynı taşınmaz üzerinde terkin edilen birinci sırada bir ipotek hakkı 

tescil ettirirse, (B) bankasının iyi niyeti güven ilkesi kapsamında koruma görecektir. 

Ancak bu durum (A) bankasının yanlışlıkla terkin edilen ipotek hakkını sona 

erdirmemeli sadece derece olarak artık (B) bankasının ipotek hakkından sonra 

gelmesine sebebiyet vermelidir. 

Kanunda özel olarak belirtilen tescilsiz iktisap hallerinde, tapu kütüğüne iyi 

niyetle dayanarak hak iktisap eden kişiler, bu hakkı tescilsiz kazanılmış ayni 

haklardan arınmış bir biçimde kazanır28 • Diğer bir ifadeyle ilkenin olumsuz hükmü 

tescilsiz iktisap hallerinde de uygulama alanı bulur. Zira açıklayıcı tescil yapılıncaya 

kadar tapudaki tescil, yolsuz tescil teşkil eder. Bu bakımdan güven ilkesinin olumsuz 

hükmü uyarınca zarar görmek istemeyen tescilsiz ayni hak kazanan kişi, yolsuzluğu 

düzeltmek içinbiran evvel adına açıklayıcı tescili yaptırmalıdır.Buradaki fark yolsuz 

tescilin, MK m. 1025'e gitmeye gerek olmaksızın açıklayıcı tescilin yapılmasıyla 

düzele bilmesindedir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki,İsviçre Hukukunda kabul edilen bir görüşe göre 

kendini güvence altına almak isteyen, tedbirli üçüncü kişinin yevmiye defterine de 

bakması gerekmektedir29
• Zira ilkenin olumsuz hükmü tapu kütüğüne kayıt anından 

itibaren değil yevmiye defterine kayıt anından itibaren doğar. Bu nedenle, yevmiye 

defterine kaydedilmiş ve fakat henüz ~apu kütüğüne tescil edilmemiş bir ayni hak, 

27Wieland, Art. 973-974, s.931, Piotet, L'usucapion d'une propriete ou d'une scrvitude et le 
rcgistrc foncicr, s. 66. 
28Wieland, Art. 973-974, s. 932, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s.365.ATF 109 II 102, JdT 1956 1 
598/605601 602 = ATF 82 il 103, 110, kararda tescilsiz iktisap edilen ayni hakların varlığı halinde de 
aynı kuralın uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle, tescilsiz kazanılmış bir ayni hak, 
tapuya açıklayıcı tescil yapılmadığı sürece iyi niyetli üçüncü kişilerce bu ayni haktan ari bir biçimde 
kazanılır. Yani tescilsiz iktisap halleri tapu kütUğüne güven ilkesinin negatif hükmüne bir istisna teşkil 
etmez. 
29Homberger, Art. 972, N.11, Wieland, Art. 973-974, s. 932, Jenny,a.g.e., s. 15. 
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tescilinden önce dahi hakkın yevmiye defterine kaydedildiğinden haberi olmayan 

kişilere karşı da hüküm ifade eder. 
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111. TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN İLKELER 

Devlet, tapu sicillerinin tutulmasını üstlenmiş, bu sicilin düzgün ve doğm 

tutulmasını sağlamak için bazı ilkelerbenimsenmiştir. Tapu siciline hakim olan bu 

ilkeler: Sicilin aleniliği, ayni hakkın tescille doğması, Devlet'in kusursuz 

sommluluğu, ayni sistem, sicilin geçerli bir hukuki sebebe dayanması ve tapu 

kütüğüne güven ilkesidir30
• 

Bu ilkelerin her biri birbiriyle bağlantılıdır. Söz gelimi tapu kütüğüne güven 

ilkesinin uygulanabilmesi için sicilin aleni olması gerekir. Alenili~ ise tescil ilkesi ile 

sağlanır .. Diğer _taraftan tapu kütüğüne güven ilkesinin benimsenmesinin en büyük 

sebebi devletin sicillerin tutulmasından doğan sorumluluğu kabul etmesidir. 

Çalışmanın bu bölümünde tapu sicilinehakim olan ilkeler kısaca açıklandıktan sonra 

güven ilkesi ile aralarındaki ilişkiye değinilecektir. 

A.Aleniyet İlkesi 

Ayni haklar herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Herkese karşı ileri 

sürülebilme, hakkın herkesçe biliniyor olduğu varsayımına dayanır. Zira bir hakkın 

herkese karşı ileri sürülebilmesi için herkesçe bilinebilir olması gerekmektedir31
• 

Taşınırlarda kamuya açıklık zilyetlik ile sağlanırken, taşınmazlarda bir ayni hakkın 

herkesçe bilinmesini sağlamak amacıyla, tapu sicili kurumuna yer verilmiştir32 • Zira 

taşınmazlarda zilyetlik tek başına mülkiyet hakkına karine teşkil edecek nitelikte 

30 Y.1.HD., T. 06.07.2011, E. 2011/2907, K. 2011/7956: "( ... )tapu sicillerinin tutulması kamu düzeni 
ile ilgili olup bazı prensiplere bağlıdır. Bunlardan ilki tescil, diğeri sicilin aleniliği (güvenir/iliği), 
bir diğeri Hazine'nin kusursuz sorumluluğu ve sonuncusu ise sicilin geçerli bir hukuki nedene 
dayanması, başka bir ifade ile illetten mücerret o/mamasıdır.( ... ) "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 

31 Akkanat, İyiniyet, s. 13, Schmid, s. 111. 
32 • .. · Deschenaux, a.g.e., s. 5, Steınauer, Tome 1, s. 194, N. 526, s.195, N. 533, Oğilz, a.g.e., s. 1, 
Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, s. 75, 96, Gilrsoy, a.g.e., s. 135-136,226, MehmetKıhç,"4721 Sayılı 
Tilrk Medeni Kanun'un Tapu Sicili Hukukunda Getirdiği Yenilikler",Fikret Eren'e Armağan, 
Ankara, 2006, s.627, Ünal/Başpınar,a.g.e., s. 300. 
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değildir. Sicilin herkese açık olduğu "Tapu sicilinin açıklığı" kenar başlıklı MK 

1020/f. I' de açıkça ifade edilmiştir: 

"Tapu sicili herkese açıktır. 33
" 

Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakların herkesçe bilinmesini sağlayan 

defterler ve belgeler bütünüdür34.Aleniyet prensibi, tapu sicilini oluşturan tüm belge 

ve defterlere hakim olan bir ilkedir. Buradan yola çıkarak sadece taşınmaz üzerindeki 

tüm hakları gösteren tapu kütüğü değil; kat mülkiyeti kütüğü veya yevmiye defteri ve 

belgeler gibi tamamlayıcı sicillerin de aleni olduğu rahatlıkla söylenebilir35
• 

Tapu sicilini oluşturan tüm defter ve belgelerin herkese açık olması, isteyen 

herkesin, her zaman taşınmazın kayıtlı olduğu sayfaya bakabileceği anlamına 

gelmemektedir36
• Bu husus Medeni Kanun'un konuyu düzenleyen 1020. maddesinin 

ikinci fıkrasında açıkça şöyle ifade edilmiştir: 

"İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili 

sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine 

gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini 

isteyebilir. " 

Görülüyor kiher ne kadar Medeni Kanun'un 1020. maddesinde tapu sicilinin 

herkese açık olduğu belirtilmiş olsa da tapudaki sayfaya sadece ilgisini inanılır kılan 

33 Tapu Sicil Tüzüğü'nün "Tapu sicili" kenar başlıklı5. maddesinde de tapu sicilinin tutulmasında 
aleniHk prensibinin hakim olduğu açıkça belirtilmiştir: "Tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, 
tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere 
tutulan sicildir." 
34 Deschenaux, a.g.e., s. 3, 51, M.Kemal Oğuzman / ÖzerSeliçi /Saibe Oktay-Özdemir, Eşya 
Hukuku, Filiz Kitabevi, 15. Bası, İstanbul, 2012, s. 142.Türk Medeni Kanunu'nun 997. maddenin 
ikinci fıkrasıda bu defterlerin hangi tür defterler olduğunu belirtmiştir: "Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat 
mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plcinlardan oluşur. " 
35Bununla birlikte, Yargıtay Hukuku Genel Kumlu'nun 2003 yılında verdiği bir kararda şöyle bir 
ifadeye yer vermiştir: "Tapu kayıtlarının aleniyeti, tapu kütüğü ile sınırlıdır. Tapuda işlem yapacak 
kişinin tapu kütüğünün tüm dayanaklarına bakması beklenemez.( ... )" Görülüyor ki Yargıtay bu 
kararında aleniyet ilkesinin sadece tapu kütUğüne özel bir ilke olduğu gibi bir sonuca varılmıştır. 
YHGK., T. 25.06.2003, E. 14-402, K. 435, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
36Ünal / Başpınar, a.g.e., s. 301, ATF 112 11422, JdT 1934 1 66, kararda sadece mimar olduğunun 
belgelenmesinin ilgili kişi olduğunun bir göstergesi olmadığı belirtilmiştir. 
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kişiler bakabilir.Bir kişiyi ilgili sayabilmek için o kişinin hukuken korunmaya layık 

bir menfaatinin bulunması gerekmektedir37
• Buna göre, bir kadının ileride evleneceği 

erkeğin mali durumunu öğrenmek için alenilik ilkesine dayanarak tapu siciline 

bakması mümkün değildir. İlginin makul sebeplere dayanıp dayanmadığını takdir 

yetkisi tapu memurundadır.- Ancak tapu memurlarına böyle bir takdir yetkisi 

verilmesi farklı tapu dairelerinde farklı uygulamalara rastlanılmasına neden 

olmaktadır. Bu eşitsizliğin ortadan kalkması için "ilgili" kavramından ne anlaşılması 

gerektiğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bazı yazarlar bu ilginin hukuki 

bir ilgi olabileceği gibi bilimsel bir ilgi de olabileceğini savunmuştur38 • Federal 

Mahkeme de verdiği kararlarında bu menfaatin:mutlaka hukuki olmasını aramamış, 

bilimsel, kişisel, ailevi veya ekonomik bir menfaat söz konusuysa tapu sicilinin 

incelenebileceğine hükmetmiş; ancak sadece merakın tapu sicilini incelemek için 

yeterli olmadığı sonucuna varmıştır39 • 

Belirtmek gerekir ki İsviçre' de yapılan değişiklikler40 ile aleniyet kavramı 

genişletilmiştir. Bu değişiklikler daha ziyadeelektronik tapu siciline geçebilme ve 

370ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 159, Deschenaux, a.g.e., VIII, N. 1276, s. 5-6, Homberger, Art. 
970, N. 8, Ferit Hakkı Saymen / H.K. Elbir, Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz Kitabevi, 
1963, s. 131, Grisoni, a.g.e., s. 185, Hıfzı Velidedeoğlu, Medeni Hukuk, Gün Matbaası, İstanbul, 
1969, s. 293, Esmer, Galip,Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri Ve Tapu Sicili, Ankara, 
Olgaç Matbaacılık, 1984, s. 701, Tuor, a.g.e., s. 438. 
38Grisoni, a.g.e., s. 185, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 159, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
a.g.e., s. 243, Saymen/Elbir, a.g.e., s. 131. 
39 ATF 112 il 422, Fed~ral Mahkeme bu kararında korunmaya layık menfaatin ekonomik, bilimsel, 
kişisel, ailevi olabileceğine ancak salt meraka dayanamayacağını belirtmiştir. Buna göre satış bedelini 
öğrenme de haklı bir ilgi değildir. Aynı yöndeki karar için bkz. ATF 132 111603. 
40 1994 yılına kadar aleniyet ilkesinden sadece haklı ve korunmaya değer bir menfaati olanlar 
yararlanabilmekteydi. Ancak her ilgiliden ne anlaşılması gerektiği tartışmalıydı. Malik hakkında bilgi 
almak için bir ilginin bulunduğunun ispatlanmasının gerekmediğini düşünen yazarlar mevcuttu. 
İsviçre' de konuyu düzenleyen 970. madde 4.10.1991 yılında bu yönde bir değişikliğe uğramış ve 1 
Ocak 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Buna göre, herkes, ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, 
herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir menfaate ihtiyaç olmaksızın, tapuda malik görünen 
kişiyi öğrenme hakkına sahipti. Bununla birlikte, bu kişilerin örnek alma hakkı bulunmamaktaydı. 
Ayrıca, hüküm ile herkese tapu sicilini tümüyle inceleme hakkı verilmemiş sadece tapuda malik 
görünen kişiyi öğrenme hakkı verilmiştir. Ancak mevcut madde 2003 tarihinde yapılan ve 1 Ocak 
2005 yılında yürürlüğe giren bir kanunla tekrar değişikliğe uğramıştır. Buna göre 970. maddeye 2. ve 
3. fıkralar getirilmiş ve menfaat ispatlamaya gerek olmaksızın herkesin tapu kütüğünden hangi 
bilgileri öğrenme hakkına sahip olduğu açıkça sayma usulü ile belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
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taşınmazlarda yapılan 

gerçekleştirilmiştir41 .Böylelikle 

spekülasyonları 

öncelikle tapu 

önleme amacıyla 

sicilinin aleniliğinin sınırı 

genişletilmiş sonra da bu alenilik çerçevesinde kişilere on-line, İnternet üzerinden 

tapu sicilini görme hakkı tanınmıştır. 

4 721 sayılı Türk Medeni Kanunu 1994 tarihli İsviçre' deki değişikliklerin 

yapılmasındansonra yürürlüğe girmiş olsa da söz konusu değişiklikler kanuna 

alınmamış ve aleniyet ilkesinin sınırı daha dar bırakılmıştır. Kuşkusuz bunun en 

önemli nedeni Medeni Kanunumuzun kabul edildiği yıllarda ülkemizde elektronik 

tapu sicili sistemine girme gibi herhangi bir planın olmamasıydı. Bununla 

birlikte17.08.2013 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yeni Tapu Sicil 

Tüzüğü'ünde tapu sicilinin elektronik ortamda tutulacağıdüzenlenmiştir. 

Ancak bu hükümler sicilin aleniyetinin sınırı genişletmemiştir. Zaten Medeni 

Kanun'umuz da aleniyet ilkesine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığıgöz 

önünde bulundurulduğunda projenin amacının tapu sicilinin İsviçre' deki gibi üçüncü 

kişilerin on-line olarak bilgilere ulaşabilmesini sağlamak olmadığını söylemek 

gerekir. Nitekim TAKBİS projesi ile tapu sicilleri İnternet ortamında üçüncü kişilere 

açılmış değildir. Görülüyor ki TAKBİS daha çok tapu müdürlüklerinin artık 

defterlerde kayıt tutmak yerine bilgisayar ortamında kayıt tutmalarını amaçlayan bir 

sistem olmuştur. 

Steinauer, Tome 1, s. 214, N. 579, s. }15, N. 581, Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 503-513, Başpınar, s. 
101. ATF 126 il 512, Oğuzman/Seliçi/Ozdemir, a.g.e., s. 159, dipnot 444, ATF 111II48, Homberger, 
Art. 970, N.8, VeyselBaşpınar, "Elektronik Tapu Sicili Düzenlenirken, Tapu Sicilinin Aleniyeti Ve 
Diğer Alanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler", AÜHF, C.57, S. 3, 2008, s. 100. Steinauer, Tome 
J, s. 214, N. 579a, Kılıç, s.627-629. Değişen 970. maddenin ikinci fıkrası uyarınca, taşınmaz ve 
taşınmazla ilgili bilgiler, ma.likin isim ve kimliği ile mülkiyet şekli ve kazanma tarihi herkesçe 
serbestçe öğrenilebilecektir. irtifak hakları, taşınmaz yükü ve beyanlara ilişkin olan üçüncü fıkra 
uyarınca ise, menfaatin ispatına gerek olmaksızın hangi bilgilere herkesin ulaşabileceğine karar verme 
yetkisi Federal Konsey'e bırakılmıştır. Steinauer, Tome 1, s. 215, N. 581, Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 
516, Başpınar, s. 101, yazara göre bu bentler ile belli konularda sınırsız aleniyet ilkesi benimsenmiş 
olmaktadır. 

410ktay-Özdemir, a.g.e., s. 517, Başpınar, s. 100, 103. 
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Tapu sicilinin aleniliği ilkesinin doğal bir sonucu olarak kimse tapudaki kaydı 

bilmediğini ileri süremeyecektir42
• Medeni Kanun'un 1020. maddesinin son fıkrası 

tapu sicilinin aleniliği ilkesi ile tapu siciline güven ilkesi arasındaki bağı kurar 

niteliktedir. Hüküm kanuni kesin karine (faraziye) getirmiştir. Bu faraziye uyarınca: 

"Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri 

süremez. " 

Alenilik ilkesinin bir sonucu olarak, taşımiıaz üzerinde hak iktisap edenlerin 

tapu sicilindeki kayıtları bilerek hareket ettikleri kabul edilir. Diğer bir ifadeyle, bu 

ilke sayesinde kimse tapu sicilindeki kaydı görmediğini bu sebeple iyi niyetli 

olduğunu iddia edemez. Görülüyor ki iyi niyet ancak kamuya açıklığın bulunduğu 

ayni haklarda korunur43
• Zaten Yargıtay'ın da belirttiği gibi iyi niyetin korunması 

ilkesi Devlet'in sicillerin tutulmasından sorumlu olması ve sicilin herkese açık 

olmasının doğal bir sonucudur44.Aleniyet ilkesi ile tapu kütüğüne güven ilkesi 

birbirini tamamlayan ilkelerdir. Nitekim tapu kütüğüne güven ilkesinin kendisinden 

beklenen sonuçları doğurabilmesi için aleniyet ilkesine ihtiyaç vardır45.Öte yandan, 

aleniyet mevcut olduğu sürece kimse iyi niyetli sayılmayacağından tapu kütüğüne 

güven ilkesi de uygulanamayacaktır. 

Son olarak, belirtmekte fayda vardır ki aleniyet ilkesinin bir sonucu olarak 

kanun koyucu şarta bağlı tescil işleminin yapılmasını yasaklamıştır46 • Nitekim şarta 

42 İsviçre Medeni Kanun'un 970. maddesinin 4. fıkrası aynı kuralı benimsemiştir. Steinauer,Tome ı, 
s. 221, N. 590, Deschenaux, a.g.e., s.7, Wieland, Art. 973, s. 922. 
43 Serozan, Medeni Hukuk, s. 268, N. 16, Cüneyt Pekmez, Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin 
Sorumluluğu, XII Levha, İstanbul, 2013, s. 12. 

44 YHGK., T. 15.02.1995, E. 1-15, K. 70, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 

45Zevkliler, Sınır İhtilafları, s. 95, Erten, Ali, "İyiniyetin Korunmadığı Hukuki Durumlar'', Hüseyin 
Cahit Oğuzoğlu'na Armağan, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972, s. 187, yazar da aleniyet ilkesinin 
tapu kütüğüne güven ilkesinin bir şartı olduğunu belirtmiştir, Schmid de, (Jörg Schmid, "Gedanken 
zum öffentlichen Glauben des Grundbuchs Vom Sein und Schein im lmmobiliarsachemecht", RNRF, 
90/2009, s. 112), tapu kütüğüne güven ilkesinin merkezinde aleniyet ilkesinin olduğunu belirtmiştir. 

46 Foex,Commentaire Romand, CO 217, n. 1. 

17 



bağlı bir işlemin geçerli olup olmayacağınınbelirsiz olduğu birsıradahakkın 

aleniyetinden bahsedilemez. 

B. Ayni Hakkın Tescille Kazanılması İlkesi 

Her bir taşınmaz için tapu kütüğüne açılan özel sayfaya, o taşınmaz üzerindeki 

ayni hakların yazılmasına tescil denir47
• Ayni haklar taşınmaza ait.olan sayfaya tescil 

edilmedikçe kazanılamaz48 • Buna göre kural olarak, ayni haklar kurulurken tapu 

kütüğüne tescil edilir v_e ortadan kaldırılırken tapu kütüğünden terkin edilir49
• Tescil 

burada kurucu nitelik taşır50 • Bu açıklamalardan yola çıkarak tescil ilkesini; 

taşınmazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin her türlü hukuki işlemin, sicilde o 

taşınmaza ait sayfaya kaydedilmesi şartı olarak tanımlamak mümkündür51
• 

Medeni Kanun'un " Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması" ve "Tescil" kenar 

başlıklı 705. maddesinde taşınmaz mülkiyetinin kazanılması için tescilin gerektiği 

açıkça ifade edilmiştir: 

"Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. " 

470ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 201,Steinauer, Tome 1, s. 249, N. 689,MustafaDural, Eşya 
Hukuku Dersler, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1984, s. 40, Aday, Kişisel Hakların Şerhi, İstanbul 
Barosu Dergisi 1992/7-8-9'dan Ayrı bası, İstanbul, 1993, s. 4, Akipek/Akıntürk, (a.g.e., s. 283-284), 
tescili, "ayni hakların kazamlması için yapılan tapu işlemi" olarak tanımlamışlardır. 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, (a.g.e., s. 323-324), tescili, ayni hak tesis eden kayıt olarak 
tanımlamıştır. Cansel(a.g.e.,s. 16 dipnot 3) tarafından yapılan tanıma göreyse, tescil ayni hakkın 
doğumunu sağlayan tasarruf işleminin son safhasıdır. AlainColombara, (L'opposabilite aux tiers des 
droits personnels annotes au registre foncier et l'execution forcee, Editions Payot Lausanne, 1992, 
s. 53-54), teknik anlamda tescili, kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş ayni haklara ilişkin tapu kütüğüne 
yapılan her türlü işleme verilen ad olarak tanımlamıştır. 
48 • • •• • 
Oğuzman/Selıçi/Ozdemır, a.g.e., s. 157, Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 254, Saymen/Elbir, a.g.e., 

s. 149. 
49Deschenaux, a.g.e., s.7, Öğüz, a.g.e., s.l, Dörtgöz, s. 57, Velidedeoğlu, a.g.e., s. 292. 
50Tuor, a.g.e., s. 442, Steinauer, Tome 1, s. 196, N. 536.s. 249, N. 690, Paul-HenriSteinauer, Les 
droits reels,Tome II, Staempfli Editions SA, Troisieme edition, Beme, 2012, s. 73, N. 1539, Akkanat, 
İyiniyet, s. 91, Cansel, a.g.e., s. 15, Eren, Fikret, Mülkiyet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011, 
s. 201, Erten, _s. 186. İleride ayrıntılarıyla göreceğimiz üzere tescil, bazı hallerde kurucu değil 
açıklayıcı rol oynar. 

Si Kılıç, s. 302. 
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Aynı kural "1 Tescilin yapılmamasının sonuçları" kenar başlıklı Medeni 

Kanun'un 1021. maddesindede tekrarlanmıştır: 

"Kurulması kanunen tescile tabi aynf haklar, tescil 

edilmedikçe varlık kazanamaz. " 

Bu maddede,Medeni Kanun'un 705. maddesinden farklı olarak özellikle 

"Kurulması kanunen tescile tabi aynf haklar" ifadesine yer verilmiştir. Ziratescil 

ilkesi mutlak değildir52 .Kanunda sayılan istisnai hallerde ayni haklar tescil edilmeden 

de kazanılabilir53 • Tescil, bu hallerde hakkın doğumunu değil kamuya açık hale 

gelmesini sağladığından, kurucu değil açıklayıcıdır54• 

Teknik bir terim olan "tescil" sadece kanunda sınırlı sayıda olan55 ayni haklar 

için kullanılır.Ayni hakkı sona erdiren tescillere terkin denildiğinden, tescil 

kavramının terkin işlemlerini de kapsadığını söylemek gerekir. Nasıl ki ayni hakkın 

kazanılması için tescil şartsa, ayni hakkın ortadan kalkması için de terkin şarttır.Pek 

tabii tescil gerekmeyen istisnai durumlar terkin için de mevcuttur. Diğer bir ifadeyle 

terkin de tıpkı tescil gibi kurucu değil de açıklayıcı ise, ayni hak terkinden önce sona 

ermiş olur. Bu gibi hallerde terkin ayni hakkın sona erdiğinin üçüncü kişilerce 

bilinmesini sağlar. 

52 Tuor, a.g.e., .s. 442, Ünal/ Başpınar, a.g.e., s. 302, Aybay, Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, s. 11. . 
53Deschenaux, a.g.e., s.7, Tuor, a.g.e., s. 442, Steinauer, Tome 1, s. 196, N. 536, Akipek/Akıntürk, 
a.g.e., s. 355, Ünal/ Başpınar, a.g.e., s. 302, Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 254. 

54Tuor, a.g.e., s. 442, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 157, 359, Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 
255. 
55Qğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 21 O, Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Al top, a.g.e., s. 324, 
Colombara, a.g.e., s. 38. Kanunda sayılanlardan başka bir hakkın yanlışlıkla tescil edilmesi o hakkı 
ayni hak yapmaz. Tescil ile aleniliği sağlanan ayni haklar Medeni Kanunumuzda sayılmıştır. "/. 
işlemlerin konusu" başlıklı 1008. maddede uyarınca: 

"Taşınmaza ilişkin aşağıdaki haklar, tapu kütüğüne tescil edilir: 
1. Mülkiyet, 
2. irtifak hakları ve taşınmaz yükleri, 
3. Rehin hakları. " 

Aynı husus "3. Sicilin unsurları a. Tapu kütüğü" başlıklı Medeni Kanun'un 1000. maddesinin 
üçüncü fıkrası da tekrarlanmıştır. 
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Bununla birlikte, tapu siciline kaydı yapılan haklar ayni haklardan ibaret 

değildir. Kanunda belirtilmiş bazı kişisel hakların da tapuya şerh edilmesi 

mümkündür. Ancak şerh bu nispi hakların ileri sürülebileceği çevreyi genişletmeye 

yarar. Nitekim nispi hakların doğumu için tescil gerekmez. Bu nedenle tapu 

kütüğünde ayni hakkın kurulmasıyla ilgili olmayan, şerhler56 ve beyanlar bakımında 

tescil ilkesi uygulama alanı bulmaz57
• 

Yolsuz bir tescilin iyi niyetli üçüncü kişiler için bir anlam ifade etmesi ve 

yolsuz da olsa sicil kaydına güvenlerinin korunması tescilin olumlu etkisinin bir 

sonucudur58
• Diğer bir ifadeyle, tapu kütüğüne güven ilkesi tescil ilkesinin 

doğurduğu olumlu etkinin bir sonucudur. 

C. Ayni Sistem İlkesi 

Bir taşınmaz üzerindeki tüm ayni hakları o taşınmaza ait tek bir sayfada 

gösteren prensibe ayni sistem adı verilmektedir. Ülkemizde, tıpkı İsviçre' de olduğu 

gibi59 h~r taşınmaz için kütükte ayrı bir sayfaya açılır ve tapu kütüğünde 

sınıflandırma taşınmazlara göre yapılır60 • Ayni sistem ilkesi aleniyet ilkesinin en iyi 

biçimde işlemesini sağlayan sistemdir. Nitekim bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlar. 

Taşınmazla ilgilenenler, taşınmaz üzerindeki tüm ayni ve etkisi kuvvetlendirilmiş 

56 Aday, Kişisel Hakların Şerhi, s. 4. Eklemek gerekir ki "Geçici tescil şerhi" tabiri teknik anlamda 
tescil anlamına gelmez. Geçici tescilin şerhi MK. m. 1O1 1 'de bahsi geçen hallerde taşınmaz üzerinde 
ayni hak iddia eden şahısların haklarının sabit oluncaya kadar tapu kütüğüne güven ilkesine dayanarak 
iyiniyetli üçüncü kişilerin hak kazanmasını engellemek adına yapılan bir şerhtir. 

57Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 323-324, Rossel / Mentha, s. 320, N. 1771. 

58 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 236-237. 

59Deschenaux, a.g.e.,s.6, Steinauer, Tome 1, s. 196, N. 534, Tuor, a.g.e., s. 431. 

60 Steinauer,Tome 1, s. 196, s. 207, N. 565, Saymen/Elbir, a.g.e., s. 149, Kılıç, s. 624. İsviçre'de bu 
tip sınıflandırmalara « classement reel » denir. Eskiden kanton kadastrolarının büyük çoğunluğunda 
sınıflandırma kişiye göre yapılmaktaydı. « Classement Personnel ». 
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nispi hakları herhangi başka bir deftere veya kütüğe bakmadan, bir bütün halinde 

.. b"l kt d" 6 ı gore ı me e ır . 

Ayni sistem ilkesi, Medeni Kanun'un 1000. maddesinin ilk fıkrasında açıkça şu 

ifadelerle belirtilmiştir: 

"Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa 

numaraları birbirini izler. " 

Taşınmaz eşya, bir yerden başka bir yere taşınamayan eşyalara verilen 

addır.Taşınmazların neler olduğunu "2. Taşınmazların kaydedilmesi" ve "a. 

Kaydedilecek taşınmazlar" kenar başlıklı 998. maddesi sayılmıştır: 

"Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: 

1. Arazi, 

2. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, 

3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler." 

Görülüyor ki kanun koyucu taşınmaz kavramını genişleterek nitelik olarak 

taşınmaz olmayan bazı hakları da taşınmaz olarak kabul etmiş ve onlar için de tapu 

kütüğünde ayrı bir sayfa açılabileceği öngörmüştür. Buna göre nitelik itibariyle 

taşınmaz olan arazi ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler dışında tapu 

kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar62 da ayni sistem 

ilkesinin uygulanacağı taşınmazlar olarak kabul edilmiştir. Maddede adı geçen 

bağımsız ve sürekli haklar üst hakkı ve kaynak hakkıdır. Buna göre söz gelimi 

bağımsız ve sürekli nitelikte olan bir üst hakkı için ayrı bir sayfa açılmış ve olabilir. 

Bu üst hakkı üzerinde ipotek tesis edilebilir. Eklenmelidir ki hiç kimse taşınmaz 

610ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 157, Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 508. 

62 Bir ayni hakkın hangi hallerde sürekli bir hak sayılabileceği aynı maddenin 3. fıkrasında 
belirtilmiştir. Buna göre "Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul 
tüzükle belirlenir. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yrl süreli 
olması gerekir. " 
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olmamasına rağmen bir hakkın kendince taşınmaz olarak kabul edileceğini iddia 

edemez63
• 

Devlet'in hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile parklar, meydanlar, 

köprüler, yollar gibi doğrudan doğruya kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş 

yerlerdir.Bu tür taşınmazlar tapuya kaydedilmediklerinden ayni sistem ilkesi bunlar 

bakımından uygulama alanı bulmaz64
• Bu taşınmazlar üzerinde herhangi bir işlem 

yapılması söz konusu olmayacağından aleniyet ilkesine ve bu ilkenin en iyi şekilde 

işlemesine yardımcı olacak ayni sistem prensibinin uygulanmasına da gerek yoktur. 

Bu husus "Kaydedilmeyecek taşınmazlar" kenar başlıklı MK m.999/f.I'de şu şekilde 

kaleme alınmıştır: 

"Özel mülkiyete ttibi olmayan ve kamunun 

yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili 

gerekli bir ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça 

kütüğe kaydolunmaz. 

Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda ttibi olmayan bir 

taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır. " 

Kadastrosu yapılmamış yerlerde zabıt defterleri tutulmaktadır. Bu 

taşınmazlarda aleniyet, tarih esasına dayanarak tutulan zabıt defterleri ile 

sağlandığından ayni sistem ilkesi uygulanmaz. Zabıt defterlerinde her bir taşınmaz 

için ayrı bir sayfa açılmadığı gibi ipotek işlemlerine ilişkin kayıtlar da "ipotek kayıt 

defteri" adı verilen başka bir defterde tutulur. Her ne kadar bu defterler arasında 

bağlantı sağlanmış olsa da kadastrosu yapılmamış bir taşınmaz söz konusu 

olduğunda, taşınmaz üzerinde işlem yapmak isteyen şahısın taşınmaza ilişkin tüm 

ayni hakları ve bilgileri görebilmesi için farklı farklı defterlerin hepsine bakması 

gerekmektedir. Görülüyor ki ayni sistemilkesiuygulanamadığından kadastrosuz 

63Dörtgöz, a.g.e.,s. 88, Homberger, Art. 943. N. 8, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.652. 
640ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 195, dipnot 573. 
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taşınmazlarda alenilik ilkesi de yeterince iyi işlemez. Tüm bu açıklamalardan yola 

çıkarak, MK m.1020 /f.III'te düzenlenmiş bulunan ve kimsenin tapu sicilindeki kaydı 

bilmediğini ileri süremeyeceği faraziyesinin zabıt defterleri bakımından geçerli 

olmayacağı sonucuna varılabilir65 • Buna göre sadece zabıt defteri tutulan yerlerde bir 

üçüncü kişi taşınmaza ait bilgilerin tümünün tek bir sayfada göremiyor olması 

nedeniyle kaydı bilmediğini ileri sürebilir66
• Pek tabi zabıt defterindeki kaydı bilen 

kötü niyetli şahıslar iyi niyet iddiasında bulunamaz. Fakat bunun ispatı gereklidir67• 

D. Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi 

Bir hakka doğrudan doğruya etki yaparak o hakkı sınırlayan, değiştiren, sona 

erdiren veya başkasına devreden hukuki işlemlere tasarruf işlemi denir. Tasarruf 

işlemleri sebebe bağlı ve sebepten soyut olmak üzere iki çeşittir. İşlemin geçerliliği 

buna temel teşkil eden bir borçlanma işleminin geçerliliğine bağlı ise sebebe bağlı; 

bağlı değilse sebepten soyut bir tasarruf işlemidir. Buradaki geçerli sebepten kasıt 

gerek içerik gerekse şekil yönünden geçerli bir hukuki işlem yani borçlandırıcı 

işlem68veya olaydır69 • 

65Kaydı bilmediğini ileri sürebilmekle zabıt defterleri bakımından güven prensibinin uygulama alanı 
bulup bulamayacağı iki ayrı konudur. Bir kişi zabıt defterine güvenerek hareket etmiş ve defterdeki 
kaydın yolsuz olduğunu bilmeyerek bir ayni hak kazandığını sanıyor olabilir. Tapu kütüğüne güven 
ilkesi zabıt defterleri bakımından da uygulanacağı için zabıt defterindeki yolsuz kayda güvenerek 
işlem yapan üçüncü kişinin iyi niyeti koruma görür.Bkz. Defterler bakımından uygulama alanı, s. 165 
vd .. 
660ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 160, Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 508. 

670ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 160. 

68 Oğuzman/ Barlas,a.g.e., s. 180-181, N. 635. 

69 Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 254-255. 
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MK m. 1024/f.2 'de taşınmaz mülkiyetinin devrinin sebebe bağlı bir tasarruf 

işlemi olduğu ve geçerli bir hukuki sebebi olmayan tescilin hükümlerini 

doğurmayacağıaçıkça belirtmiştir70 • Hüküm uyarınca: 

"Bağlayıcı olmayan bir lıukukl işleme dayanan veya 

hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. " 

Tescil işlemi sebebe bağlı bir tasan-uf işlemidir71 • Bu nedenle sadece şeklen 

değil maddi olarak da geçerli bir tescil işleminden bahsedebilmek için hukuki 

sebebin mevcut ve geçerli olması gerekir72
• Geçerli bir sebebin yokluğu halinde . 

tescil etkisiz kalır. Nitekim tescilin düzeltici bir etkisi yoktur73.Borçlandıncı işlem 

geçersiz ise ayni hakkın el değiştirmesi söz konusu olmaz74
• Diğer bir ifadeyle, tescil 

işleminin geçerli olabilmesi için sadece tasarruf işleminin değil, borçlandırıcı işlemin 

de geçerli olması gerekir. 

Buradaki hukuki sebep çoğu zaman bir sözleşmedir. Bu sözleşme taşınmaz 

satım sözleşmesi olabileceği gibi trampa, bağışlama vaadi, ölünceye kadar bakma 

70Andreas von Tuhr, Borçlar Hukuku, Cevat Edege çevırısı, Ankara, 1983, s. 199, 
Kocayusufpaşaoğlu,N ecip,Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/ Arpacı, Borçlar Hukuku Genel 
Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 4. Basıdan (Filiz Kitabevi, 
İstanbul 2008) 5. Tıpkı Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010, s. 129-130, N.57, Gürsoy/ Eren/ Cansel, 
a.g.e., s. 261-262, Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, s. 82, Oğuzman/ Barlas, s. 181,N. 
636,Tekinay/Akman!Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 324, Alman hukukunda ise tescile esas teşkil eden 
hukuki işlemin geçersizliği tescil işlemini de geçersiz yapmaz. YHGK, T. 15.02.1995, E. 1995/1-15 
K. 1995/70 : "Mülkiyet hakkı tescil ile doğmakla birlikte, Türk Medeni Kanunu Alman sisteminden 
ayrılarak tescil yolu ile mülkiyet hakkının doğumunu, sebebe bağlı bir hukuki işlem olarak kabul 
etmiştir. Bunun sonucu olarak, mülkiyet hakkının tescil ile doğabilmesi için bu tescilin geçerli bir 
hukuki sebebe de dayanmasını zorunlu saymıştır. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 

71Tuor, a.g.e., s. 445, Steinauer, Tome 11, s. 73, N. 1542, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 287-288, Öğüz, 
a.g.e., s. 4, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 502, Gürsoy, a.g.e., s. 12. 

72Ayrıntılı bilgi için bkz. Tescilin sebebe bağlılığı ilkesi, s.24.Saymen!Elbir, a.g.e.,s. 180, Eren, s. 187, 
Oğuzman /Barlas, a.g.e.,s. 205, N. 715. 

73Tuor, a.g.e., s. 443, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 157, Öğüz, a.g.e., s. 5, Colombara,a.g.e., s. 
37, Deschenaux, a.g.e., s. 591, Y.14.HD., T. 31.03.1975, E. 1613, K. 1821 : "( ... )Muteber bir sebep 
bulunmaksızın yapılan tescil, gayrimenkul mülkiyetinin karşı tarafa geçmesi için yeterli 
olamaz( ... )"Karahasan, Mustafa Reşit, Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, Öğreti Yargıtay 
Kararları, İlgili Mevzuat, C. il, İstanbul, Arıkan, 2007, s. 934-935. 

74 Serozan, Medeni Hukuk, s. 340, N. 10.Y.3.HD., T. 29.1.2013 E. 2012/18656K. 2013/1300, 
kararda,tescile sebep teşkil eden sözleşmenin geçerli olmadığı hallerde mülkiyetin intikal etmeyeceği 
açıkça ifade edilmiştir, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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sözleşmesi veya bir miras taksim sözleşmesi de olabilir. Ayrıca sulh sözleşmesi veya 

inanç anlaşması gibi herhangi bir atipik- sözleşme de tescil işleminin sebebinP: 

oluşturan borçlandırıcı işlem olabilir. Pek tabii, vekalet sözleşmesi veya adi ortaklık 

sözleşrrıesi gibi sözleşmeler de taşınmazın devri işleminin sebebini teşkil eden 

sözleş-meler olabilir75
• 

Bunun gibi mülkiyetin devri borcunu doğuran hukuki sebep sağlar arası işlem 

veya ölüme bağlı bir tasarruf _da olabil~r76 • Ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu 

hukuki sebep ·bir hukuki işlem olabileceği gibi bir tescilsiz iktisap hali de 

.::ölabilir77.Diğer bir ifadeyle, hukuki sebep sadece kurucu tescillerin yapılabifmesinde 

aranan bir şart değildir. Açıklayıcı tesciller bakımından da tescilin hüküm 

doğurabilmesi geçerli bir hukuki sebebin mevcudiyetine bağlıdır. Özellikle açıklayıcı 

tescillerde hukuki sebebin bir sözleşmeden ziyade işgal, olağanüstü zamanaşımıyla 

veya miras yoluyla kazanma gibi hukuki durumlar olduğu görülür78
• Aynı şekilde 

hukuki sebep kimi zaman bir kanun hükmü de olabilir. Söz gelimi kanundan doğan 

rehin haklarında durum böyledir79
• 

Tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulması için aranan şartlardan 

biri de ileride ayrıntılarıyla göreceğimiz üzere mevcut tescilin hüküm ifade etmeyen 

(yolsuz) bir tescil olmasıdır. Yolsuz bir tescil ise hukuki sebebin hükümsüzlüğünden 

de kaynaklanabilir. Yargıtay da bir kararında bu hususu şu şekilde belirtmiştir: 

"Medeni Yasa mülkiyet hakkının doğumunu nedene (illete) bağlı bir hukuksal işlem 

75Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Al top, -- a.g.e., s.655, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 360, 
Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 505. 

76Tuor,a.g.e., s. 462, Eren, Mülkiyet Hukuku, s.202-203, Mehmet Ayan, Eşya Hukuku il, 
Mülkiyet, Mimoza, Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. Baskı, Konya, 2012, s. 126. 

77Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 361, AkipelrJAkıntürk, a.g.e., s. 364, Alman 
hukukunda iyi niyete kazanım sadece hukuki işlemler için mümkündür, Staudinger, Kommentar 
m.892, N.1 vd., (Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 364'den naklen). 

78Tuor,a.g.e., s. 462,- 463, Öğüz, a.g.e., s. 4, ~arahasan, Mustafa Re~it, Yeni Türk Medeni Kanunu 
Eşya Hukuku, Öğreti Yargıtay Kararları, ilgili Mevzuat, C. I, Istanbul, Arıkan, 2007, s. 538, 
Homberger, Art. 965, N. 14-15. 

79 Akipek/ Akıntürk, a.g.e., s. 288. 
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olarak kabul etmiştir. Medeni Yasanın sistemine göre; tescilin geçerli olabilmesi ve 

mülkiyet hakkının doğması için geçerli bir hukuksal nedene dayanması 

zorunludur80
. " Sebebe bağlılık ilkesi ile uygulamada yolsuz tescil hallerine daha çok 

hukuki sebepteki sakatlık nedeniyle rastlandığı söylenebilir. Gerçekten de yolsuz bir 

. tescil daha ziyade tasarruf işlemindeki sakatlıklarından değil borçlandırıcı işlemdeki 

sakatlıklardan . kaynaklanmaktadır .. Kuşkusuz bunun en önemli sebebi tapu 

memurlarının tasarruf işlemlerini yaparken hukuki sebebin içerik olarak geçerliliğini 

kontrol etmekle yükümlü olmalarıdır. 

Hukuki sebebe ilişkin ayrıntılı bilgiler, yolsuz tescil halleri altında 

ayrıntılarıyla incelendiğinden burada daha fazla açıklama yapılmayacaktır. 

E.Tapu Sicilinin Tutulmasından · Doğan Zararlardan 

Devlet'inSorumlulugu İlkesi 

Türk Medeni Kanunu'nun "Sorumluluk" kenar başlıklı 1007. maddesinin ilk 

fıkrasında Devlet'in sorumluluğu ilkesi yer almaktadır. Buna göre: 

"Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan 

Devlet sorumludur. " 

Devlet'in sorumluluğu kusursuz; objektif sorumluluktur81
• Tazminat talep 

edebilmek için tapu memurunun kusurlu olması gerekmez. Bununla birlikte 

80 Y.20.HD., T. 21.03.2008, E. 2008/2766, K. 2008/4435, Kazancı Hukuk Otomasyonu. Aynı yönde 
karar için bkz., YHGK., T. 30.05.2001, E. 1-464,K. 470, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
81Henri Deschenaux, "La responsabilite pour la tenue du registre foncier",RNRF, 59/1978 p. 129, 
Zürcher Notariatsverein, s. 130, Deschenaux, a.g.e., s. 178, Ertaş, Şeref,"Tapu Sicilinin Yanlış 
Tutulmasından Doğan Zararlardan Hazinenin Sorumluluğu",Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce'ye 
Armağan, İzmir, 2001, s. 45, Sirmen, Devletin Sorumluluğu s. 33, Dörtgöz,a.g.e.,s. 64, Jenny,a.g.e., 
s. 246, Wieland, Art 955, s.857, Esmer,a.g.e., s. 703, Gürsoy, a.g.e., s. 216-217, Pekmez, a.g.e., s. 19, 
HalukTandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, 1961 yılı birinci basıdan 
tıpkı bası, s. 100: "Burada kusursuz mes'uliyet esasının kabul edilmesi, tapu siciline bağlı büyük 
menfaatlerle ve yanlış tesciller neticesinde sicile itimat prensibi yüzünden ayni hakların telafi olunmaz 
şekilde değişmesi ve bu hakların sahiplerinin onlardan mahrum olmaları tehlikesinin mevcudiyetiyle 
izah olunabilir. " 
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Devlet'in gerçek malikin uğradığı zarardan sorumlu tutulabilmesi için tapu sicilinin 

tutulmasına ilişkin hukuka aykırı bir fiilin; maddi bir zararın ve zarar ile fiil arasında 

illiyet bağının bulunması gerekmektedir82
• 

Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki her ne kadar kanunda açıkça ifade 

edilmiş olmasa da buradaki tapu sicilinin tutulmasından kasıt hukuka aykırı 

tutulmadır83 • Ancak hukuka aykırılığın tapu memurunun kusurundan kaynaklanması 

gerekmez. Önemli olan tapu memurunun uyması gereken hukuk kurallarına aykırı 

davranmış olmasıdır84 • 

Medeni Kanun'un 1013,1014 ve 1015. maddelerinde tescil ve terkinin 

koşulları açıkça belirtilmiştir. Buna göre,tapu memurlarının söz konusu tescil 

işlemini gerçekleştirebilmesi için hak sahibinin yazılı olarak tescil talebinde 

bulunması ve talepte bulunurken -tasarruf yetkisi ile tescil talebine esas teşkil eden 

hukuki sebebi belgelemesi gerekir.Memur, her ne kadar söz konusu hukuki sebebin 

geçerliliğine ilişkin ayrıntılı bir araştırma yapmak zorunda değilse de kanunda 

öngörülmüş şekle uygun yapılıp yapılmadığını araştırmakla yükümlüdür. Görülüyor 

ki kanun koyucu Devlet'in sorumluluğunun gündeme gelmesine engel olmak 

amacıyla tapu memurlarını olabildiğince yazılı belgelere dayanarak işlem yapmaya 

82Homberger, Art. 955, N. 2,7, ayrıntılı bilgi için bkz. Deschenaux, a.g.e., s. 194-197, Sirmen, 
Devletin Sorumluluğu, s 41 vd., Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 100. 

83 Sirmen, Devletin Sorumluluğu, s. 26. Hukuka aykırılığın tespiti bakımından doktrinde iki farklı 
görüş vardır. Bir görüş, hukuka aykırılıktan bahsedebilmek için sübjektif hukuka aykırılığın yani 
görev ihlalinin olması gerektiğini savunurken diğer bir görüş objektif hukuka aykırılığın yeterli 
olacağını savunmaktadır. Bu iki görüş arasındaki fark kendini sahte belgeye dayanarak işlem yapıldığı 
hallerde gösterir. Söz gelimi, sahte veraset ilamı ile tapuda işlem yapıldığında, eğer sübjektif hukuka 
aykırılık görüşü kabul edilecek olunursa, Devlet sorumlu tutulamaz. Nitekim tapu memurunun tescil 
talebinin ve hukuki sebebin geçerliliğini araştırma yükümlülüğü yoktur. Bununla beraber sahtelik 
biliniyor veya araştırma yükümlülüğünü yerine getirseydi kolaylıkla anlaşılabilecek idiyse pek tabii 
Devlet sorumlu olacaktır. Objektif hukuka aykırılık görüşün savunucularına göreyse sahte veraset 
ilamı ile işlem yapılması halinde Devlet kusursuz sorumlu olduğundan sorumlu olur. Doktrindeki 
hakim görüş Devlet'in sorumlu olması gerektiği yönündedir. Ertaş, Hazinenin Sorumluluğu, s. 54, 
Y.4.HD., T. 05.01.1978, E. 11251, K. 5, YKD., 1979, C. 5, S. 3, s. 344, YHGK., 08.01.1978, E. 4-
1268, K. 972, YKD., 1979, C. 5, S. 4, s. 465, kararda sahte vekaletnameye dayanarak yapılan 
tescillerde noterin sorumlu olduğuna hükmedilmiştir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sirmen, 
Devletin Sorumluluğu, s.35, 62-66. 

84 Grissoni, s. 185, dipnot 555. 
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itmiştir. Bu bağlamda sadece tescil talebinin yazılı olmasını ve tasarruf yetkisinin 

belgelenmesini aramakla yetinmemiş; hukuki sebebin geçerliliğini de şekil şartına 

bağlamıştır85 • Geçerli bir hukuki sebep için aranan şekil şartı bir yandan tarafları 

düşünmeye sevk ederken diğer yandan da tescil işlemini yapacak tapu memurunu 

resmi bir belgeye dayandırarak hataların en aza indirilmesini sağlar86 • 

Belgelerin tamam olmamasının nasıl bir hukuki sonuç ·doğuracağına ilişkin 

bilgi aynı kanunun "Belgelerin tamamlanması" kenar başlıklı 1016. maddesinin ilk 

fıkrasında açıkça ifade edilmiştir. Buna göre: 

"Tasarruf yetkisine ve hukukf sebebe ilişkin belgeler 

tamam değilse istem reddedilir. " 

Söz konusu belgelerin tamam olmamasına rağmen tapu memuru tescil veya 

terkin işlemini yaparsa, yapılan tescil dolayısıyla uğranılan zararlardan yineDevlet 

soruınlu olur87• Eklenmelidir ki görevli memur sadece olumlu davranışlarından değil, 

olumsuz davranışlarından dolayı meydana gelen yolsuzluklardan da sorumludur. 

Şöyle ki tapu memuru, geçerli bir tescil veya terkin talebine rağmen bu talebi 

reddeder veya yevmiye defterine kaydetmezse yine Devlet'in sorumluluğu gündeme 

gelir88
• 

85YHGK., T. 10.11.1993, E. 13-125, K. 711: "Yasa taşınmaz satımlarında biçim koşulunu yalnız 
tarafların acele etmelerini engellemek, bu suretle onlar için bir güvence oluşturmak için değil, 
kanıtlamayı kolay/aştırmak ve taraflar arasında hukuki güvenliği sağlamak amacıyla öngörülmüştür. 
Bu son hususta aynı zamanda kamu yararı da söz konusudur. "YKD. 1994, S. 343 vd.,Yavuz,a.g.e., s. 

115. 
86Steinauer, Tome il, s. 74, N. 1544, Mooser, Michelle, "La lecture de L'acte authentique dans la 
procedure ordinaire d'instrumentation", RNRF, 83/2002 p. 1,Zürcher Notariatsverein, s. 2, JdT 19591 
372, kararda da şekil şartının hukuki güvenliği sağlamaya yardımcı olma ve kanıt teşkil etme 
bakımından önemli olduğu belirtilmiştir. Pierre Tercier I Pascal G. Favre Lcs contrats speciaux, 
4eme edition, Schulthess, Editions Romandes, 2009, s. 158, N. 1061. 

87 Ertaş, Hazinenin Sorumluluğu, s . 46-4 7, Sirmen, Devletin Sorumluluğu, s. 41. 

88 Sirmen, Devletin Sorumluluğu, s. 41, Homberger, Art. 955, N.3, Ertaş, Hazinenin Sorumluluğu, 

s. 46-47. 
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Hemen belirtmekte fayda vardır ki tapu kütüğüne yapılan tescil, yevmıye 

defterine kayıt anından itibaren hüküm ifade edeceğinden89 yevmiye defterine 

yapılan kayıttan sonra ve fakat tapu kütüğüne tescilden önce meydana gelen ölüm 

veya ehliyet kaybı gibi değişiklikler tapu memurunca göz önünde bulundurulmaz90
• 

Diğer bir anlatımla, tapu memuru bu aşamada talepte bulunanın tasarruf ehliyetinin 

bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir91 • Nitekim tapu memuru 

_tescilin şartlarının mevcut olup olmadığını değerlendirirke?- ilk talep anını göz 

önünde bulundurur92
• Bu dönemde meydana gelen değişiklikler nedeniyle bir zarar 

meydana gelse de Devlet tazminat ödemekle yükümlü olmayacaktır. 

Eklemek gerekir ki Devlet'in sorumluluğu sadece tesciller bakımından değil 

yolsuz şerhler ve beyanlar bakımından da mevcuttur.Zira tapu kütüğüne şerh 

verilmesi veya beyanlar da tapu sicilinin tutulması kavramına girer93
• Aynı şekilde 

rehne ait düşünceler bölümüne yapılan kayıtlar dolayısıyla da Devlet'in sorumluluğu 

gündeme gelebilir94
• Ayrıca Devletsadece asli sicillerin değilyardımcı sicillerin 

yanlış tutulmasından da sorumludur95
• 

89Tuor, a.g.e., s. 431, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.338, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, 
a.g.e., s. 209-210, dipnot 633, Cansel, a.g.e., s. 17, Homberger, Art. 972, N. 6, Fomi, Ronaldo, 
"Retrait unilateral de la requisition d'inscription au registre foncier et inscription de droits reels limites 
assortis de conditions", RNRF, 71/1990 p. 1, Zürcher Notariatsverein, s. 3. 

9° Fomi,a.g.e.,s. 3. Geçici tescilin şerh edildiği hallerde de tescilin hükmünü geriye etkili olarak 
doğuracağı kuralı geçerlidir. Buna göre geçici tescil dahi olsa belgelerin tamamlanması halinde tescil 
hükümlerini bu konudaki talebin yevmiye defterine kaydından itibaren doğurur. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.210, Homberger, Art. 972, N. 6. 

91 Qğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 207, dipnot 627, Homberger, Art. 972, N. 10, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.337, yazarlar, tapu memurunun önündeki belgelerden 
anlamasa dahi tescil talebinde bulunanın fiil ehliyetinin olmadığını veya kısıtlanmış olduğunu 
anlaması halinde tescil talebini reddetmesi gerektiğini belirtmiştir. 

92 Nomer, Haluk, Beklenen Haklar Üzerindeki Tasarrufların Hukuki Sonuçları, Betaş, İstanbul, 
2002, s. 99, Homberger, Art. 972, N. 10, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.209-210, dipnot 633, JdT 
1986 ı 125 = ATF 111 il 39, JdT 1985 1 118 = ATF 110 il 128, kararda tescil talebinin yevmiye 
defterine kaydındansonra tasarruf yetkisinin kısıtlanması üzerine tapu memurunun tescili reddetmesi 
söz konuş olmuş, mahkeme bunu hukuka aykırı bulmuştur 

93Deschenaux, a.g.e., s. 186, Sirmen, Devletin Sorumluluğu, s. 45-48, 79-82. 

94 Sirmen, Devletin Sorumluluğu, s. 48. 

95 Ertaş, Hazinenin Sorumluluğu, s. 46. 
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Devlet'in sorumluluğu aslidir. Buna göre tapu sicilinin tutulmasından zarar 

görenler zararlarının tazminini doğrudan Devlet'ten talep edebilir96
• Tapu sicilinin 

güvenilir bir aleniyet aracı olması Devlet'in kusursuz ve asli sorumluluğu üstlenmesi 

ile sağlanmıştır.Böylece tapu siciline duyulan güven daha da artmaktadır97.Hukuki 

görünüş ne kadar kuvvetli olursa iyi niyet o ölçüde koruma görür98
• İşte bu 

nedenledir ki taşınırlardan farklı olarak taşınmazlarda üçüncü kişilerin iyi niyetini 

her zaman ve tam korunmuştur99 • 

96Deschenaux, La responsabilite pour la tenue du registre foncier, s. 132, Wieland, Art. 955, s. 
856, Homberger, Art. 955, N. 1, Deschenaux, a.g.e., s. 177, Jenny,a.g.e., s. 246, Grisoni, a.g.e., s. 
185, Sirmen, Devletin Sorumluluğu, s. 29, Velidedeoğlu, a.g.e., s. 310, Esmer, s. 703, Gürsoy, a.g.e., 
s. 216, Pekmez,a.g.e., s. 30. 

97 Sirmen, Devletin Sorumluluğu, s. 28,30,110. 

98 Akkanat, İyiniyet, s. 14,Serozanda, (Taşınır Eşya Hukuku, s. 135), kamu görevlilerince 
tutulduğundan, zilyetlikten çok daha sağlam, güçlü ve güvenilir bir hak karine teşkil ettiğini 

belirtmiştir. 

99 Deschenaux, a.g.e., s. 9, Dural/Sarı, a.g.e., s. 221, N. 1201, İmre, a.g.e.,s. 337, Bertan, C. 1, s. 35, 
Serozan, (Medeni Hukuk, s. 268, N. 16), "sicil zilyetliği" ifadesini kullanmaktadır. 
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2.BÖLÜM 

TAPU KÜTÜGÜNE GÜVEN İLKESİNİN UYGULAMA 

ALANI BULABİLMESİNİN ŞARTLARI 

1. GENEL OLARAK 

Yukarıda da belirtildiği gibi, tapu kütüğüne güven ilkesi, tapudaki yolsuz 

tescilegüvenerek, bir ayni hak iktisap ettiğine inanan iyi niyetli üçüncü kişilerin buiyi 

niyetini koruyanilkedir. Bu tanımdan yola çıkarak tapu kütüğüne güven ilkesinin 

uygulama alanı bulabilmesi için gereken şartları üçe ayırmak mümkündür: 

! .Tapuda kütüğündeyolsuz bir tescilin bulunması, 

2. İlkeden yararlanacak olan kişinin iyi niyetli olması, 

3. İyi niyetli üçüncü kişinin yolsuz tescile dayanarak geçerli bir biçimde ayni 

hakkı kazanması gerekir. 

Çalışmanın bu bölümünde, tapu kütüğüne güvenen iyi niyetli üçüncü kişilerin 

ayni hak kazanımlarının korunabilmesi için gereken saydığımız şartlar sırasıyla ve 

ayrıntılarıyla ele alınacaktır. 
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il. TESCİLİN YOLSUZOLMASI 

A. Yolsuz Tescil 

Tapu kütüğüne güven ilkesinden faydalanabilmek için gereken objektif ilk şart 

tescilin yolsuz olmasıdır. Gerçek hak durumuna uymayan tescillere yolsuz tescil 

denir100• Akipek/Akıntürk101 tarafından yapılan tanıma göre: ''yolsuz tescil, sadece 

şeklen mevcut olan, maddi ve gerçek durumu yansıtmayan ve taraf olanları 

bağlamayan bir tescildir. " Ancak hemen belirtmekte fayda vardır ki taraf olanları 

bağlamama sadece belirli bir süre için geçerli olabilir. Zira adına yolsuz tescil 

yapılan kişi eğer iyi niyetli ise olağan kazandırıcı zamanaşımı süresinin sonunda 

yolsuz tescil düzelir. 

Medeni Kanun'un 1013,1014 ve 1015. maddelerinde tescilin şartları 

belirtilmiştir. Buna göre tescilin hükümlerini doğurabilmesi için tasarruf yetkisine 

sahip kişinin yazılı tescil talebi ve bu talebin dayandığı geçerli bir hukuki sebebin 

mevcut olması gerekir102.Diğer bir ifadeylegerekli tüm kurucu unsurlar bulunmalı ve 

ıooOğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 264, Kurt, Ekrem, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, Kazancı, 
İstanbul, 2004, s. 29, Eren, Mülkiye~ Hukuku, s. 62, İsmet ~ülümser Sungurbey, İsviçre Türk 
Hukukuna Göre Müruru Zaman, Ismail Akgün Matbaası, Istanbul, 1956, s. 88, Dural, Eşya 
Hukuku, s. 51, Schmid, (s. 111 ), genel olarak gerçek durum ile tescildeki kayıt arasındaki 
uyumsuzluktan bahsetmiştir.YHGK., T. 26.11.2008, E. 2008/7-699, K. 2008/714: "( ... ) 743 sayılı 
Medeni Kanun, ayni hakkın kazanılmasında tescilin haklı ve hukuki bir sebebe dayanmasını zorunlu 
tutmuş, geçersiz. bir işleme dayanılarak yapılan tescili yolsuz tescil olarak nitelendirip 933. maddesi 
ile de yolsuz tescil sonucu ayni hakkı zarara uğrayan kimseye tapu iptal ve tescil davası açma hakkı 
tanımıştır.( ... )"Kazancı Hukuk Otomasyonu.Y.14.HD.,T. 23.9.2008, E. 2008/5533, K. 2008/10598: 
"( ... ) Yine belirtilmelidir ki ayni hak kütüğe tescil yoluyla yazılmışsa ( ... ) tescilin yanı başında bir de 
bunun haklı bir sebebe dayanması ve tescil talebinin o hak üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan 
kimse tarafından yapılmış olması şartı aranmalıdır (Türk Medeni Kanunu m. 1013 ). Yetkisiz bir 
kimse tarafından yapılan talep veya haklı bir sebep olmadan yapılan bir tescil hakkı iktisap ettirmez. 
Fakat bu yönden tescil sakat dahi olsa iyi niyetli, yani sakatlığı bilmeyen ve bilmeleri de kendisinden 
bek/enemeyen kimseler karşında geçerli bir tescilin sonuçları meydana gelir. Başka bir anlatımla; iyi 
niyetli kimseler kütüğün görünüşüne inanmakta haklıdır. Gerçek hak durumuna uymayan tescil yolsuz 
tescil sayılacağından, gerçek hak sahibinin hakkının sona ermesine veya zarar/anmasına neden 
olacağı açıktır.( ... ) "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 

101Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 483. 

102 Karabasan, C.I, s. 537. 
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bunlar geçerli olmalıdır. Bu şartlardan birinin yokluğuna rağmen tapu kütüğünde 

mevcut olan tescillere yolsuz tescil denir. 

MK m. 1024/f.2 yolsuz tescil tanımına yer vermiştir. Buna göre: 

"Bağlayıcı olmayan bir hukukf işleme dayanan veya 

hukukf sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. " 

Tescil, sebebe bağlılık ilkesinin bir sonucu olarak sebepteki sakatlıklar 

nedeniyle yolsuz olabilir. Bununla birlikte, yolsuz tescil bizzat geçersiz bir tasarruf 

işlemine de dayanabilir. Örneğin, tasarruf yetkisi eksikliğine rağmen yapılan tasarruf 

· işlemleri de kesin hükümsüz olduğundan, . bu hukuki işleme. dayanılarak yapılan 

tesciller de yolsuz olur. Diğer bir ifadeyle, yolsuz tescil sadece sebebe bağlılık ilkesi 

nedeniyle borçlandırıcı işlemin geçersizliğinden değil doğrudan doğruya tasarruf 

işleminin geçersizliği yüzünden de meydana gelebilir103
• 

Belirtmek gerekir ki tapu kütüğüne güven ilkesinden faydalanabilmek ıçın 

aranan yolsuz tescil kavramı yolsuz terkinleri de kapsayan bir terimdir104
• Nitekim 

güven ilkesinin olumsuz hükmünde gördüğümüz üzere tapu kütüğündeki kayıtların 

sadece doğru olduğuna değil aynı zamanda eksiksiz olduğuna da güven söz 

konusudur. Bu nedenle ayni hakkın yolsuz olarak terkin edilmesi halinde de tapuda 

gerçek hak durumunu yansıtmayanyolsuz bir terkin mevcuttur105
• 

Tapu sicilindeki kayıt daha kaydın yapıldığı andan itibaren yolsuz olabileceği 

gibi ayni hakkın sicil dışında bir üçüncü kişiye geçmesi veya sona ermesi nedeniyle 

l b·1· 106 G l. sonradan da yolsuz aşa ı ır . eçer ı bir tescilin sonradan yolsuz bir tescile 

103Karahasan, C. 1, s. 538. 

104 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.238, dipnot 720. Kurt, (a.g.e., s. 28-29), yolsuz tescil 
kavramının yolsuz şerh ve beyanları da kapsayan bir terim olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte 
yazar, Medeni Kanun' da yolsuz şerh ve beyanların düzeltilmesine ilişkin bir maddenin yer almadığını 
ifade etmiştir. 

ıos Deschenaux,a.g.e.,s. 593, terkin işlemi baştan itibaren yolsuz olabileceği gibi sonrada yolsuz hale 
gelebilir. 

106 Deschenaux,a.g.e., s. 592, Homberger, Art. 974, N. 2, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 290-291. 

33 



dönüşmesi hakta sonradan meydana gelen değişikliklerin sicile kaydedilmemiş 

olmasından kaynaklanır107 • 

r· Yolsuz Doğan Tesciller 

Yukarıda da belirtildiği gibi, tescil işleminin geçerli olarak hükümlerini 

doğurabilmesi için üç şart gereklidir. Buna göre,yazılı bir talep mevcut olmalı, bu 

talep tasarruf yetkisine sahip kişi tarafından yapılmalı ve tescil geçerli bir hukuki 

sebebe dayanmalıdır. Bu şartlar göz önünde bulundurularak yolsuz doğan tesciller 

aşağıdaki üç.başlık altında incelenebilir: 

1. Tescil talebindeki sakatlıklardan kaynaklanan yolsuz tesciller 

2. Hukuki sebepteki sakatlıklardan kaynaklanan yolsuz tesciller 

3. Tasarruf yetkisindeki sakatlıklardan kaynaklanan yolsuz tesciller. 

Ayrıca belirtmek gerekir kiyolsuz tescil, gerekli kurucu unsurların geçerli 

olarak mevcut olmasına rağmen tapu memurlarının hatasından da kaynaklanabilir. 

Söz gelimi, tapu memuru tarafların anlaştığından farklı bir irtifak hakkını da tescil 

edebilir. Örneğin, taraflar intifa hakkı kurulması hususunda anlaşmış ve bunun 

tescilini talep etmişken tapu memuru intifa hakkını tapuya tescil edeceğine oturma 

hakkı tescil edebilir108
• Bunun gibi tapu memurunun yanlış kadastro tespitine 

. dayanılarak yapılan tesciller de yolsuz tescil teşkil eder109
• 

107Homberger, Art. 974, N. 2, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 238, dipnot 720, Dural, Eşya 
Hukuku, s. 51. 
1080ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 269, Dural, Eşya Hukuku, s. 53. Esasen kanımızca bu halde 
hukuki sebebi olmayan bir yolsuz tescilden de bahsedilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sebebin mevcut 
olmamasından doğan yolsuz tesciller, s. 43. 

109 Eren, Mülkiyet Hukuku, s.263, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, (a.g.e., s. 194), ayrıca bu yolsuz tescile 
dayanarak ayni hak kazananların. iyi niyetlerinin MK. m. 1023 kapsamında korunacağını da açıkça 
ifade etmiştir. Bununla birlikte, Kadastro Kanunu'nun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yanlış 
kadastro tespitine dayanan yolsuz tescillere itiraz etmek için 1 O yıllık bir hak düşürücü süre 
öngörillmüştür. Bu silre sonunda, yanlış kadastro tespiti nedeniyle meydana gelmiş olan yolsuz 
tescillerin dilzeltilmesi için dava açmak mümkün değildir. Görülüyor ki kanun koyucu burada olağan 
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1. Tescil Talebindeki SakatlıklardanKaynaklanan 

Tescil veya terkin işleminin yapılabilmesi için öncelikle tescil talebinde 

bulunulması gerekmektedir. Bu husus, gerek Medeni Kanun'un 1013. ve 1014. 

maddelerinde gerekse bu maddelere paralel olarak düzenlenmiş olan Tapu Sicil 

Tüzüğü'nün 16. maddesinde açıkça ifade edilmiştir. MK m. 1013 uyarınca: 

"Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı 

beyanı üzerine yapılır110. " 

Paralel bir düzenleme "b. Terkin ve değişikli~ için" kenar başlıklı MK 

m.1014'te yer almaktadır: 

"Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu 

kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı 

üzerine yapılabilir. " 

"İstem" kenar başlıklı Tapu Sicil Tüzüğü'nün 16. maddesinin 1. fıkrası ise 

aynı konuyu aşağıdaki gibi düzenlemiştir: 

"(l)Kanunlarda veya bu Tüzükte belirlenen istisnalar 

dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem 

yapılamaz. " 

Her üç maddeden de açıkça anlaşılabileceği gibi tescilin yapılabilmesi için bir 

talepte bulunması gerektiği gibi bu tescil talebinin yazılı olması da gerekmektedir. 

Esasen talepııı, yazılı yapılabileceği gibi, sözlü olarak da yapılabilir. Ancak sözlü 

kazandırıcı zamanaşımı için gereken şartların mevcudiyetini aramaksızın, tutanakların kesinleşme 
tarihinden itibaren 1 O yıl sonra hükümlerini doğuracağına hükmetmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 190. 

ııoTapu Sicil TüzUğü'nün 69. maddesinin ikinci fıkrasında da "Kayıtların terkininde, tescil 
istemleriyle ilgili hükümler uygulanır. " denilerek terkin taleplerinin de tescil talepleriyle aynı şekilde 
yapılması gerektiği açıkça belirtilmiştir. 

ııı Talepler, taşınmazın kayıtlı olduğu bölgenin Tapu Sicil MüdUrlüğüne yapılır. Bu husus Medeni 
Kanun'un 1004. maddesinde "Taşınmazlar, bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir." denilerek 
açıkça belirtilmiştir. 
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yapılan taleplerin de tapu memurları tarafından yazılı hale getirilerek talep eden 

tarafından imzalanması gerekir112
• Basılı tescil talebi örneklerinin imzalanması 

yazılı şekilde yapılmış talep olarak kabul edilir113
• 

Talebin yazılı olması gereğinin bir geçerlilik şartı olup olmadığı tartışmalıdır. 

Baskın görüşe göre talebin yazılı olması bir geçerlilik şartıdır114 • Geçerlilik şartı 

olduğu kabul edilirse tapu memurunun şekle uygun olmayan bir talebe dayanarak 

yaptığı tescil yolsuz tescil olur. Zira gerekli şekle uygun olarak yapılmayan tescil 

veya terkin talebi tapu memurlarınca reddedilmelidir. Her nasılsa şekle aykırı 

olmasına rağmen reddedilmeyen bir tescil veya terkin istemine dayanılarak yapılan 

tescil sadece şeklen bir anlam ifade eden yolsuz bir tescil veya terkin olur115
• 

Tescil talebindeki sakatlıklar nedeniyle meydana gelen yolsuz tescil, tescilin, 

talepte bulunma yetkisi olmayan kişinin talebine dayanılarak yapılması halinde de 

sözkonusu olabilir. Bu nedenle kimlerin tescil talebinde bulunmaya yetkili olduğu 

hususununda açıklığa kavuşturulmasında fayda vardır. 

Tapu kütüğünde malik olarak gorunen kişiler tescil talebinde 

bulunabileceklerin başında gelir116
• Zira tasarruf yetkisi esasen hakkın sahibine 

Medeni Kanun 'un takip eden "2. Birden çok bölgede" kenar başlıklı 1005. maddesi uyarınca taşınmaz 
birden fazla bölgede bulunuyorsa talep, taşınmazın en büyük kısmının yer aldığı bölge tapu sicil 
memurluğuna yapılır. 

112 Tapu Sicil Tüzüğü'nün 16. maddesinin devam eden fıkralarında söz konusu yazılı talebin nasıl 
meydana getirileceğini ayrıntılı olarak açıklanmıştır: "(2) istem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı 
kayıt ve şarta bağlanamaz, (3) Müdürlüklere her türlü tapu işlemi için yapılacak istemde, başvuru 
istem belgesi düzenlenir. (4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması 
istemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya taşınmazın ada ve parsel numarasının 
belirtilmesi zorunludur. Aksi halde istem reddedilir. " 

ı1 30ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 205, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.332, 
Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 295, Saymen/Elbir, a.g.e., s. 165. 

1140ğuzman/Seliçi/Özdemir, (a.g.e., s. 205, dipnot 617), usul şartı 
suistimallere neden olabileceği görüşündedir. Düzen hükmü 
Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 540. Karş. Sungurbey, a.g.e., s. 95. 

ııs Akipek/ Akıntürk, a.g.e., s. 294, Ayan, Eşya il, s. 181. 

116Saymen/Elbir, a.g.e.,a.g.e., s. 167, Esener/Güven, s. 127. 

olarak kabul edilmesinin 
olduğu yönünde bkz. 
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aittir117• Zaten talepte bulunan kişinin tasarruf yetkisi, tapuda hak sahibi olarak 

kayıtlı olduğunun belgelenmesiyle ispatlanmış olur118
• 

Tescilsiz iktisap hallerinde malikin tescil talebinde bulunmasi aranmaz119.Bu 

halde tescili talep yetkisi,kural olarak ayni hakkı sicil dışında kazanmış 

kişilerdedir120 • Bu husus "Tescili İsteme Hakkı" kenar başlıklı 716. maddedesinin 

ikinci fıkrasında şöyle ifade edilmiştir: 

"Bir taşınmazın mülkiyetini işgal, miras, kamulaştırma, 

cebri icra veya mahkeme kararına dayanarak kazanan kişi 

tescili doğrudan doğruya yaptırabilir." 

Benzer bir kural "11 Tescilin ve terkinin koşulları" başlıklı 1013. maddenin 

ikinci ve üçüncü fıkralarında aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 

"Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme 

kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu 

beyana gerek yoktur. 

1170ğuzman/Barlas, a.g.e., s. 203, N. 711. 

1180ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 236-237, Gürsoy/ Eren/ Cansel, (a.g.e.,s. 275), tasarruf 
yetkisinin bulunup bulunmadığını tapu memurunun kendiliğinden araştırmak zorunda olduğunu 
belirtmiştir. Ancak buradaki araştırmadan kasıt, tapu kütüğünde malik görünüp görünmediğinin 
kontrolüdür. Zaten tapu memurunun tescil talebinde bulunan ve tapuda malik olarak görünen kişinin 
gerçek malik ol~p olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur. Esasen bunun bir önemi de yoktur. 
Oğuzman/Seliçi/Ozdemir, a.g.e., s. 203. ATF 111 il 39 =JdT 1986 1 125, 126, tapu memurunun tescil 
talebinde bulunanın tasarruf yetkisinin varlığını kontrol etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Karara 
konu olayda, iradi temsilcinin, temsil ettiği malikin ölümünden sonra tescil talebinde bulunması söz 
konusu olmuştur.YHGK., T. 25.06.2003 , E. 2003/14-402, K. 2003/435: "( ... )azil keyfiyetini tapu 
sicil müdürlüğüne bildirmesine rağmen, bu husus araştırılmadan vekil aracılığıyla gerçekleştirilen 
ipotek işleminden dolayı, bu husus kendilerine bu işlemden önce usulünce bildirilmediğinden azil 
keyfiyetini bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen vekil ile üçüncü kişinin gerçekleştirdiği ipotek işleminin 
yukarıda yapılan açıklama karşısında geçerli olacağı kabul edilmelidir." YHGK., T. 21.04.1999, E.1-
222, K.226, karar uyarınca isim benzerliğine dayanan sahtecilik yüzünden meydana gelen yolsuz 
tescile dayanarak bir ayni hakkın iyi niyetli üçüncü kişilerce kazanılması halinde de devlet sorumlu 
olur, YKD. 2000, S.9, s.1489. 

ıı9Saim Üstündağ, Tapu Kütüğünün Tashihi Davası, İstanbul, 1959, s. 62. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Sonrada sicil dışında ılsuz hale gelen tesciller, s. 114. 

120 Sirmen, Eşya Hukuku, s. 199, Oğuzman/Seliçi/özdemir, a.g.e., s. 204. Belirtmekte fayda vardır ki 
bir ticaret şirketine taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki sınırlı ayni hakkın sermaye olarak konması 
ihtimalinde tescil talebinde bulunmaya yetkili olanlar şirket adına ticaret sicil müdürleridi~ 
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Bir aynf hakkı tescilden önce kazanan kimse, gerekli 

belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir. " 

Her iki maddeden de anlaşılabileceği gibi taşınmaz mülkiyetini tescilsiz olarak 

iktisap eden kişi tapu kütüğünde malik olarak görünen şahsın onayını almak zorunda 

olmaksızın ayni hakkın kazanılmasında rol oynayan hukuki sebebi gösteren ve kanun 

tarafından öngörülen belgeleri ibraz ederek adına tescil yapılmasını talep edebilir121
• 

Eklemek gerekir ki 03.05.2012 Tarih ve 6302 sayılı kanunla Tapu Kanunu'na 

eklenen ek madde ile miras yoluyla gerçekleşen tescilsiz iktisap hallerinde hak sahibi 

olan mirasçının tescil talebi olmaksızın da tescilin yapılabilmesi mümkün 

kılınmıştır122 • Anılan hüküm uyarınca: 

"Ölüm tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tapu 

sicilinde miras intikalinin gerçekleşmemesi halinde tapu 

müdürlüğü, mirasçılık belgesi düzenlenmesi için yargıya 

başvurabilir. Tapu müdürlüğü mirasçılık belgesine göre tapu 

sicili kayıtlarını elbirliği mülkiyeti şeklinde tescil ederek 

güncelleştirir. (. . .)" 

Bu konudaki açıklamalara son vermeden önce tescil talebinin hukuki 

mahiyetinden de bahsetmek gerekir. Zira tescil talebinin hukuki mahiyetinin 

belirlenmesi, talepteki sakatlıkların varlığı halinde bir yolsuz tescilin söz konusu olup 

olmadığı ve buna bağlı olarak MK m. 1023 'ün uygulama alanı bulup 

bulamayacağının tespit edilebilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

ı21Esener/Güven, s. 128. Benzer bir hüküm Tapu Sicil Tüzüğü'nün "Terkin" başlıklı 69. maddesinin 
birinci fıkrasıda yer almaktadır. Hak sahibinin rızaen terkini talep etmemesi ihtimalini de göz önünde 
bulunduran kanuıı koyucu hükmU şu şekilde kaleme almıştır: "Tapu sicilinde terkin, tescilin kendisine 
hak sağladığı kimsenin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır. " 

122 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 205. 

38 

~' . 
" •' •I 

1 
.ı 

'/ 
I ~ , 

~! 

f. 



Tescilin kurucu olduğu ve ayni hakkın tescille kazanıldığı durumlarda talebin 

hukuki mahiyetinin ne olması gerektiği hususu doktrinde tartışmalıdır123 • Bizim de 

katıldığımız hakimgörüş, tapuda malik görünen şahıs (satıcı) tarafından yapılan tek 

taraflı tescil talebinin tasarruf işlemi olduğu yönündedir. Bu fikre göre tescil talebi 

bir taraftan tapu memurunu harekete geçiren usuli bir işlem bir taraftan da mülkiyetin 

naklini sağlayan, sebebe bağlı bir tasarruf işlemidir124• Tescil talebinin tasarruf işlemi 

~lduğu görüşü savunulursa, geçerli bir t~lep olmadan yapılan tescillerin yolsuz tescil 

olacağı kuşkusuzdur. 

Ancak doktrinde Kocayusufpaşaoğlu tarafından kabul edilen bir diğer görüşe 

göre tescil talebi, tescilin yapılmasını sağlamaya yönelik usuli işlemdir. Nitekim 

tasarruf işlemi olan ayni hakkın devrine yönelik iradeler borçlandırıcı işlemin içinde 

yer alır. Tescil talebi ve onun içerdiği mülkiyetin geçişine ilişkin irade beyanı tek 

başına hukuki sonuç doğurmaz.Mesela satışta beklenen nihai hukuki sonucun 

doğması ancak taşınmazın alıcı adına tapu kütüğüne tescili ile gerçekleşmektedir. 

Buna bağlı olarak, yazara göre taşınmaz satış işlemlerinde tescil, taşınmaz satışına 

ilişkin tasarruf işleminin hüküm doğurması için ona eklenmesi gereken ve Devlet 

123 Tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Öğüz, a.g.e., s. 20-30, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, 
a.g.e., s. 206-207, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 292-294. 

124 Sirmen, Eşya Hukuku, s. 201, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 207, Bu anlamda çift yönlü bir 
işlem olduğu yönünde bkz. Akipek/Akıntürk, a.g.e., s .. 293,. Nomer, (s.100), tartışmalı olduğunu 
belirtmekle beraber tescil talebinin tek taraflı tasarruf ışlemı olduğu görilşilnil benimsemektedir. 
Gilrsoy/ Eren/ Cansel, (a.g.e., s. 264), tescil talebinin matbu formlarda sözleşmenin içerisinde yer 
aldığını bu nedenle tescil talebinin sadece tescil talebini içermeyen sözleşmelerde bağımsız bir işlemle 
yapılacağını belirtmektedir. Hıfzı Velidedeoğlu I Galip Esmer, Gayrimenkul Tasarrufları ve Tapu 
Sicili Tatbikatı, İstanbul Matbaacılık, 2. Bası, İstanbul, 1956, s. 632, Homberger, Art. 963, n. 3-4. 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, (a.g.e., s.329) tarafından savunulan diğer bir fikre göre ise, 
taşınmaz satımında tasarruf işlemi mülkiyeti devir amacıyla yapılan sözleşme, malikin tek taraflı 
yapacağı devir talebi ve tapu memuru tarafından yapılan tescil olmak üzere üç aşamalıdır. Buna göre 
tescil, tasarruf işlemi unsurlarından sonuncusudur. Aynı yönde görüş için bkz. Cansel, a.g.e., s. 16, 
dipnot 2. 
Wieland (Art. 963, s.890), tarafından savunulan bir diğer eski görüş tescil talebini ayni sözleşme 
olarak nitelendirmektedir. Bu fikre göreyse tescil talebi sözleşme niteliğinde bir tasarruf işlemidir. 
Nitekim her ne kadar tescil talebi malik tarafından tek taraflı bir beyanla yapılsa da hakkı kazananın 
kabul beyanı işin doğası gereği mevcut farz edilir. Oğuzman/Seliçi/Özde~ir, a.g.e., s. 206, 
Kocayusufpaşaoğlu,Necip, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, İstanbul Universitesi, İstanbul, 
1959, s. 13-17. 

39 

,, 

•"' 
"' .ı'I 

:ıl 
'i 



tarafından gerçekleştirilen resmi bir fiildir125
• Tescil talebinin sadece usuli bir işlem 

olduğu görüşünün benimsenmesi halinde, tescil için gereken diğer şartların mevcut 

olması halinde talep edilmeksizin yapılan tesciller de geçerli olarak hükümlerini 

doğuracaktır126• Bu halde talep bulunmasa dahi tescilin yolsuzluğu söz konusu 

olmayacağından MK m. 1023 'ün uygulama alanı bulması da söz konusu 

olmayacaktır. 

Eklemek gerekir ki bizzat tescil talebindeki sakatlıklardan kaynaklanmasa da 

tapu memurunun herhangi bir talep olmaksızın yapacağı tescil de kuşkusuz yolsuz 

bir tescil olacaktır. 

Buradaki açıklamalara son vermeden önce belirtmek gerekir ki uygulamada 

genellikle hukuki sebep teşkil eden sözleşme tescil talebini de içerisinde 

barındırdığından tescil talebinin yokluğundan veya yazılı olmadığı nedeniyle 

geçersizliğinden kaynaklanan yolsuzluğa pek rastlanmamaktadır127• 

125 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 93, § 10, N. 11. 
126 Üstündağ, a.g.e., s. 62, dipnot 94. 

121u" d 62 stün ağ, a.g.e., s. . 
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2. Hukuki Sebepteki SakathktanKaynakianan 

a. Sebebin Mevcut OJmamasındanDoğan 

Sebebe bağlı tasarruf işleminin hüküm ifade edebilmesi, bir hukuki sebebin 

mevcudiyetine bağlıdır128• Kazanma sebebi olarak da anılan hukuki sebep 

Akipek/ Akıntürk tarafından yapılan tanıma göre "tescilin dayanağı olan ve ayni 

hakların kazanılması, devredilmesi ve ortadan kaldırılması isteminde bulunma 

yolunda ilgililere hak ve borçlar d~ğuran hukuki işlemdir129. 

Esasen hukuki sebebin hiç olmaması halinde tapudaki resmi memurun tescil 

işlemini yapması düşünü1emez 130.Bununla birlikte bazı hallerde tescil hukuki 

sebepten yoksun kalabilmektedir. Söz gelimi isim benzerliği sebebiyle ayni hakkın 

başka biri adına tescil edildiği hallerde durum böyledir131
• Bunun gibi, satım, 

128 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 157, Sirmen, Eşya Hukuku Dersleri, s. 136. 
129 

Akipek/ Akıntürk, a.g.e., s. 288. Bu tanımın kabul edilmesi ihtimalinde işgal gibi hukuki fiillerin 
kazanma sebebi teşkil edemeyeceğini söylemek gerekir. Nitekim tanımda sadece hukuki işlemlerin 
hukuki sebep teşkil edebileceği belirtilmiştir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. IV. Üçüncü 
kişinin ayni hak kazanması için gerekli diğer kurucu unsurların geçerli olması, s. 158 vd. 
130 Medeni Kanun'un "2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesr kenar başlıklı 1015. maddesinin ilk 
fıkrasında bunu açıkça ifade etmiştir: "Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin 
yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukuki sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır. 11 

Aynı şekilde aynı kanunun takip eden 1016. maddesinde hukuki sebebin mevcut olmaması halinde 
tapudaki resmi memurların tescil talebini reddedecekleri açıkça belirtilmiştir: MK.m.1O16/f. l uyarınca 
: "Tasarruf yetkisine ve hukuki sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir. 11 

131 Deschenaux,a.g.e.,s. 600, Sungurbey, a.g.e., s. 89, Aybay,Tapu Sicilinde Muvakkat ·Tescil s. 
30,Yargıtay 1959 yıllında verdiği bir kararında isim benzerliği halinde tapu kütüğüne güven ilkesi~in 
uygulanamayacağını açıkça hükme bağlamıştır. YHGK., T. 18.12.1959, E. 1/21, K. 23, Karabasan c. 
1, s. 933. Bununla birlikte Yargıtay'ın 1986 tarihinde verdiği kararında aksi yönde 'bir 
değerlendirmeye gitmiştir. Anılan karar uyarınca: "Dava konusu taşınmazın, davacının herhangi bir 
borcu bulunmadığı halde, isim benzerliğinden dolayı yapılan icra takibi sonucunda 27.11.1978 günü 
Erol adındaki üçüncü kişiye ihale edildiği, Erol 'un 09. 03.1979 tarihinde Arif'e, Arif' in 31. 07.1984 
tarihinde Hülyaya, Hülya'nın da 23.08.1984 tarihinde davalıya satışları ile halen davalı üzerinde 
kayıtlı bulunduğu dosyadaki belge ve kayıtlardan anlaşılmaktadır. Davacıya ait çaplı taşınmazın 
başkasının borcundan dolayı kendisine tebligat yapılmadan gerçekleştirilen icra takibi sonucunda 
Erol adındaki ilk alıcıya ihale edilerek adına kayıt oluşturulmasının yolsuz tescile dayandığına kuşku 
yoktur. ( ... ) Davalının iktisabında kötü niyetli olduğu kanıtlanamadığı takdirde kural olarak MK. nun 
931. maddesinin koruyuculuğu altında bulunacağı, anılan yasa hükmü ve devamlılık kazanan yargısal 
uygulamalar gereğidir.( ... )", Y. l.HD.,T. 28.01.1986, E. 14935, K. 545, YKD. 1986, C. 12, s. 9, 
s. 1269. 
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bağışlama veya trampa gibi mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde tarafların 

irade beyanları birbirine uygun değilse sözleşme meydana gelmediği için tescil 

hukuki sebepten yoksundur132
• Aynı şekilde yanlış ipotek derecesine yapılmış tescil 

halinde de hukuki sebepten yoksun bir tescil söz konusu olmuş olur133• Tapu 

memurunun alakadan veya parsel numarasını karıştırması ihtimalinde de sebebi 

olmayan bir tescil işlemiyle karşılaşılabilir134• 

b. Hukuki Sebebin Hükümsüz Olması 

Tescile temel teşkil eden hukuki sebebin geçerli bir hukuki işlem olması 

gerekir135• Yukarıda da açıklandığı üzere, tapu siciline hakim olan tescilin sebebe 

bağlılığı ilkesinin bir sonucu olarak hukuki sebebin geçersizliği, tescil işlemini de 

geçersiz; diğer bir ifadeyle yolsuz yapar. Geçersiz işleme dayanılarak yapılmış tescil 

veya terkin işlemi kaydın yapıldığı andan itibaren yolsuz olur
136

• 

Uygulamada en sık görünen yolsuz tescil halleri tescile esas teşkil eden hukuki 

sebebin hükümsüz olmasından kaynaklanır. Nitekim tapu memurları hukuki sebebin 

sadece şekli olarak kanuna uygun olup olmadığını ve hukuki sebebin taleple 

uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Ancak görevli resmi memurlar, hukuki 

132 Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 262, 
133Cansel, a.g.e., s. 23, Kurt, a.g.e., s. 32. 
134Homberger, Art. 974, N.4, Deschenaux, a.g.e., s. 600, Aybay, Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, s. 
30, Sungurbey, a.g.e., s. 89. 
135Steinauer Tome il s. 73, N. 1542.Homberger, (Art. 965, N. 19), Her ne kadar tapu memurunun 
sebebin ge~erliliğini kontrol etme. y~kümlülilğü yoksa da ~eçers~z b~r iş.leme dayanılarak yapılan 
tescilin yolsuz olduğunu ifade etmıştır. Tapu memurunun böyle bır görevı olmaması yapılan işlemi 
geçerli hale getirmez. 
136wieland Art. 973-974, s. 926, Kurt, a.g.e., s. 31, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 202,Grisoni, (a.g.e., 
s. 139) hukuki sebebin hiç olmaması gibi tescil işlemine temel teşkil eden borçlandırıcı işlemin kesin 
hüküm~üz olmasının da sebebe bağlı tasarruf işlemini kesin hükümsüz kılacağını ifade etmiştir. 
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sebep teşkil eden sözleşmenin veya tek taraflı tescil talebininiçerik olarak 

geçerliliğini kontrol etmekle yükümlü değildirler137• 

Buradaki geçersizlikten kasıt sadece hukuki işlemin kesin hükümsüzlüğü 

değildir. İptal edilebilir bir işlemin sonradan iptal hakkının kullanılmasıyla geçersiz 

hale gelmesi halinde de sebebin geçersizliğinden kaynaklanan bir yolsuz tescil söz 

konusu olur. Ayrıca bir idari kararın iptal edildiğine dair kesinleşen mahkeme kararı 

da hukuki sebebin sonradan fakat geçmişe etkili olarak hükümlerini ortadan 

kaldırmasına sebebiyet verebilir138
• Bu halde de tescil, geçmişe etkili olarak yolsuz 

tescil olacaktır.Sebep teşkil eden hukuki işlem pek çok farklı nedenle baştan itibaren 

kesin hükümsüz olabilir. Kesin hükümsüzlük mülkiyeti devir borcu doğuran 

sözleşmenin kanunda belirtilen şekle uygun yapılmamasından doğabileceği gibi 

taraflardan birinin ayırt etme gücünden yoksun olmasından da kaynaklanabilir. Aynı 

şekilde tescile sebep teşkil eden hukuki işlemin muvazaalı olması veya ahlaka 

aykırılık teşkil etmesi nedeniyle de kesin hükümsüz olması söz konusudur. 

Çalışmanın bu bölümünde hukuki sebebin hükümsüz olması nedeniyle 

meydana gelen yolsuz tescil halleri üzerinde durulacaktır. 

137Bununla birlikte geçersizlik açıkça görülebiliyorsa tapu memuru tescil talebini 
reddetınelidir.Homberger, Art. 965, N. 42,43, Cansel, a.g.e., s. 25. Tapu memurunun sahteliği bilmesi 
veya bilecek durumda olması durumunda, bu talebi reddetmeyerek işlem yapması halinde devletin 
sorumluluğuna gidilip gidilemeyeceğine ilişkin açıklamalar için bkz. Sirmen, Devletin sorumluluğu 
ilkesi, s. 62-64. 
138Y.14.HD.,T. 21.01.2003, E. 5084, K. 198: "( ... ) Türk hukuk sisteminde tapu kayıtlarının 
oluşmasında sebebe bağlılık kuralı kabul edilmiştir. Bu kuralın gereği olarak bir tapu kaydının 
sıhhatli olması, dayanağı oluşturan sebebin geçerli olmasına bağlıdır. Başka bir anlatımla tapu 
kaydının dayanağı sebep (idari işlem veya resmf senet~ her~~ngi bir nedenle geçersiz hale gelmişse 
tapu kaydının iptalinin ilgililerce her zam~n ıstenebılece~ınd~~ kuşk~ yoktu~. Somut olayda da, 
çekişmeli taşınmazın tapu kaydının dayanagını oluşturan ıdarı ışlem ıptal edılmekle davalı adına 
yapılan tescil işlemi artık yolsuz tescil niteliğinde kalmıştır. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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(1) Şekle aykırılık sebebiyle hükümsüzlük 

i. Resmi şekil şartı 

Kanun koyucu hukuki işlem için aranan genel geçerlilik şartlarının yanı sıra 

hukuki sebep teşkil eden borçlandırıcı işlemin şekle uygun yapılmış olmasını 

aramıştır. Bu husus "Yetkinin ve sebebin belirlenmesi" kenar başlıklı Medeni 

Kanun'un 1015. maddesinin en son fıkrasında açıkça belirtilmiştir: 

"Hukuki sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için 

gerekli·şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur. " 

"Hukuki İşlem" kenar başlıklı Medeni Kanun'un 706. maddesi de yukarıdaki 

1015. maddede bahsi geçen "gerekli şeklin" ne olduğunu açıklamaktadır. Bu hüküm 

uyarınca: 

"Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin 

geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına 

bağlıdır. " 

Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin en sık rastlananı olan taşınmaz 

satım sözleşmesinde de benz~r bir hüküm yer almaktadır. Konuyu düzenleyen 

Borçlar Kanunu'nun 237. maddesinin ilk fıkrasına göre: 

"Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin 

resmi şekilde düzenlenmesi şarttır. " 

Bunun gibi taşınmaz bağışlama vaadine ilişkin sözleşmenin geçerli olabilmesi 

için TBK m. 288/f.II'de de sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerektiği açıkça 

ifade edilmiştir. Aynı zorunluluk taşınmaz satış vaadi, alım, geri alım, mahkeme dışı 

sulh veya kabul ve isteğe bağlı özel arttırma gibi sözleşmeler bakımından da 

mevcuttur 139
• 

139 Eren, Mülkiyet Hukuku, s.205. 
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Tüm bu maddelerden de açıkça anlaşılabileceği gibi taşınmaz mülkiyetinin 

devrine yönelik sözleşmeler kanun koyucunun ön gördüğü resmi şekilde 

yapılmadıkça geçerli olmazlar140
• Buradaki geçersizlik kesin hükümsüzlüktürı4 1. Bu 

14° Kaneti,Selim, "La Forme du Contrat de Vente d'İmmeubles En Droit Civil Turc",Travaux de la 
Seme Semaiiıe Juridique Turco-Suisse, La Forme Dans Les Actes Juridiques,Journees d'İstanbul s 
267, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 326,673, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 504, Ôğllz: 
a.g.e., s.7, Y.8.HD., T. 13.06.1985, E. 6706, K. 6662, YKD. 1985, C. 11, S. 10, s. 1474, .l.HD., T. 
27.02.1986, E. 2254, K. 2126, YKD. 19Ş6, -C.12, S.9, s. 12.72-1273, Y.l.HD., T. 24.03.1986, E. 
2254, K. 2126, YKD. 1986, C.12, S. 9, s. 1273-1274. Doktrınde bu tür sözleşmeleri nisbi butlanla 
sakat olduğunu ileri sürenler de mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
a.g.e., s. 673-674. -
141

Türk Hukukunda doktrin ve uygulamada baskın görüş bu yöndedir. YİBK., T. 30.09.1988, E. 2 
K.2: " (. . .)Gerçekten, Borçlar Kanununun 11. maddesinin ikinci fıkrasına göre kanunun öngördüğ~ 
bir şeklin kapsam ve sonuçları hakkında başka bir hüküm konulmamışsa, bu şekle uyulmadan yapılan 
sözleşme sahih olmaz. Başka bir anlatımla Kanun, öngördüğü şekli, bir geçerlik (sıhhat) şartı olarak 
düzenlemiş bulunmakta ve buna uyulmadan yapılan sözleşme/ere, "geçersizlik" müeyyidesini (hukuki 
sonucunu) bağlamaktadır. O halde, Medeni Kanunun 634 ncü maddesi ile Borçlar Kanununun 11 ve 
213 ncü maddelerinin bu açıklıkları karşısında, tapuda kayıtlı taşınmazın haricen satımına ve noterde 
düzenleme biçiminde (re 'sen) yapılmamış olan taşınmaz satış vaadine ilişkin sözleşme/er geçersizdir. 
Bu geçersizliğin hukuki mahiyeti doktrinde tartışmalı olup, klasik olarak nitelenen "butlan" görüşüne 
karşı son yıllarda "kendine özgün geçersizlik görüşü" de savunulmakta ve şekil kurallarının amaçsal 
yorumundan hareketle (Şekil noksanlığının herkes tarafından değil, bundan zarar gören tarafça def'i 
olarak ileri sürülebileceği; şekil noksanlığının hakim tarafından re 'sen gözetilemiyeceği ... ) ileri 
sürülmekte ise de; lsviçre Federal Mahkemesi gibi, Yargıtay butlan görüşünü benimsemektedir 
( .. .) "RG., 21.12.1988, S: 20026. KemalOğuzman, "La Jurisprudence Suisse et Turque En Matiere De 
L'abus De Droit D'invoquer La Nullitedu Contrat Pour Vice de Forme",Travaux de la Seme 
Semaine Juridique Turco-Suisse, La Forme Dans Les Actes Juridiques , Journees d'Istanbul, s. 143, 
Saymen/Elbir, a.g.e., s. 283, Müller, ChristophContrats de Droit Suisse, Stampfli Editions SA 
Berne, 2012, s. 84, N. 395, Tercier / Favre, a.g.e., s. 161, N. 1080. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
a.g.e., s. 674, Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C.111, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, s. 233-234, 
Ayan, Eşya il, s. 166-167, Yavuz, a.g.e., s. 119, HalukTandoğan, "Les Problemes Concernant La 
Forme de la Vente Immobiliere En Droit Turc",Travaux. de la Seme Semaine Juridique Turco
Suisse, La Forme Dans Les Actes Juridiques, Journe:s d'Istanbul, 13-20 Avril 1975, s.233, Kevork 
Acemoğlu,Eşya Hukuku Meseleleri, Filiz kitabevi, Istanb?l, 1970 , s. 121, Esener, Turhan, Türk 
Hukukunda Muvazaalı Muameleler, Fakülteler Matbaası, Ist~nbul, 1956, s.62-69,.İlhanPostacıoğlu, 
Gayrimenkullerin Ferağma Müeteallik Akitlerde Şekle Rıayet Mecburiyeti,. Istanbul, 1945, s. 
183, Pierre Tercier / Pascal Pichonnaz, Le droit des obligations, Seme Edition, Revue et 
Augmnentee, Schulthess, Editions Romandes, 2012, s. 158, N. 697, Serozan, (Borçlar Hukuku özel 
Bölüm, s. 160), kesin hükümsüzlük yaptırımını kabul etmek!e b~l~kte öğretide kendine özgü bir 
geçersizlik olarak gören azınlık bir görüşün de olduğunu belirtmıştır. Bu tür hükümsüzlük hakim 
tarafından re'sen dikkate alınmayan sadece geçersizlikten zarar gören kişi tarafından ileri sürülebilen 
zayıflatılmış bir hükümsüzlüktür.Hüseyin Altaş, (Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının 
Düzeltilmesi Yetkin Yayınları, Ankara 1998, s. 143-145), en iyi görüşün kendine özgü geçersizlik 
görüşü olduğ~nu savunmaktadır. İsviçre'de doktrin tarafından savunulan bakim görüş kendine özgü 
hükümsüzlük olduğu görüşüdür. X.ou.dis de, (Com?1e.n~a.ire Romand, .co 11, N. 43), sui generis bir 
hükümsüzlük görüşünü benimsemıştır. Ayrıntılı ~ılgı ıçın b~'. Tercı~r / Favre, a.g.e., s. 161, N. 
ı 081. Resmi şekilde yapılmayan taşınmaz devrı sözleşmesının kendıne özgü hükümsüzlüğe tabi 
olduğunu savunan yazarlar hakimin bunu re'sen nazara alamayacağını savunmaktadır. Ayrıntılı bilgi 
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sebeple zamanın geçmesi veya icazetle ortadan kalkmayacağı gibi herkes tarafından 

da ileri sürülebilir. Ayrıca hakim tarafından re'sen nazara alınır142• Şekil eksikliğine 

rağmen alıcı adına tapu kütüğünde yapılan tescil ise yolsuz bir tescildir143• 

Resmi şekil, sözleşme taraflarının gerçek iradelerini yetkili resmi memur 

önünde tam ve birbirine uygun biçimde açıklamasıdır144• Burada bahsi geçen resmi 

memurun kim olduğu ne Medeni Kanunda ne de Borçlar Kanununda belirtilmemiştir. 

Bununla birlikte Noterlik Kanunu uyarınca kanunda farklı bir makam 

öngörülmedikçe resmi şekle tabi işlemler noterlerce yapılır 145 • Bu durum önceleri 

uygulamada çeşitli tartışmaların doğmasına sebebiyet vermiştir.Ancak sorun, 

10.06.1931 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştiıme Kararı 146 ile çözüme 

kavuşturulmuştur. Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararı ile taşınmaz satımı 

sözleşmelerinin noterler tarafından değil, tapu sicil müdürü veya memurları 

tarafından düzenleneceği kabul edilmiştir. Bu kararın ardından da 1934 tarihli Tapu 

Kanunu'nun 26. maddesi yürürlüğe girmiş ve "Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni 

için bkz. Kılıçoğlu, Ahmet, "Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Taşınmaz Satımında 
Şekil ve Hakkın Kötüye Kullanılması", Yargıtay Dergisi, 1989, C.15, Ocak-Ekim, S. 1-4, s. 292-
293,Xoudis, Commentaire Romand, CO 11, s. 90, N. 33, Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C.I/I, s. 
233-234. Bununla beraber İsviçre uygulamasında şekle aykırı sözleşmenin kesin hükümsüz olduğu 
kabul edilmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi verdiği bazı kararlarında hakimin hükümsüzlüğü 
re'sen nazara alacağını ve sözleşmenin kesin hükümsüz olduğunu özellikle belirtmiştir. Bu yönde 
kararlariçin bkz. JdT 1959 1 372, JdT 1964 1 572. Ne tür hükümsüzlük olduğu konusunda doktrinde 
farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hüseyin Altaş, Şekle 
Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 1998, s. 89 vd., Kubat, 
Mehmet Doğan, Yolsuz Tescil ve Düzeltilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998, 
s. 10-12, Eren, Fikret, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku 
Genel Hilkümler, Yetkin Yayınları, 14. Baskı, Ankar~, 2012, s. 289-295. Belirtmek gerekir ki 
konumuz bakımından hangi tür hükümsüzlük olduğunun hır önemi bulunmamaktadır. 
142 Oğuzman/ öz, c. ı, s. 126-127, Oğuzman/Barlas, s. 217, N. 753, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 346. 
143 Acemoğlu, Meseleler, s. 132, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 349, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
a.g.e., s. 674, Öğilz, a.g.e., s. 8, Karayalçın, Yaşar, "Tapuda Kayıtlı Olan ve Olmayan Taşınmazlarda 
Resmi Şekil ve Noterler",Batider, 2004, s. 20. 
144 Kıhçoğlu, Taşııımaz Satımıııda Şekil, s.293. 

145 Bu konudaki tarihi süreç hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Karayalçın, Taşınmazlarda Resmi Şekil 
ve Noterler, s. 17-20, Oğuzman/ Öz, s. 124, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 206. 

146 R.G 12.08.193 l, S. 1871. 
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haklara ( .. .)mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileril47 

tarafindan tanzim edilir." hükmü getirilmiştir148.İsviçre'de ülkemizdekinden farklı 

olarak taşınmaz satımı sözleşmesini düzenleme yetkisi noterlere de bırakılmıştırl49. 

Resmi şekilde düzenlenmesi öngörülen taşınmaz satım sözleşmesinin esaslı 

unsurları içermesi gerekmektedir150. Esaslı noktalar Esener taratindan yapılan tanıma 

göre, "akit tarafların aralarında kararlaştırmaları mecburi olan asgarf 

noktalardır. 151 "Buna göre esaslı noktalar, tarafların isimlerini ve varsa 

temsilcilerini152, tarafların taşınmazın satımına ilişkinbirleşen ortak iradelerini153, ve 

sözleşme konusu taşınmazın belirtilmesini kapsar154. Taşınmazın belirtilmesinden 

147 Ancak belirtmekte fayda vardır ki söz konusu tapu sicil görevlileri sadece bölgeleri içinde resmi 
senet düzenlemeye yetkilidirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 363 
dipnot 331, Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 326,665, Kaneti, s. 268, Ayan, Eşya 11, s'. 
128. 
148Veyse1Başpınar, "Taşınmaz Satımında Vekiilet",AÜHF, 1996, C. 45, S. 1-4, s. 484. 
149Tercier / Pichonnaz, s. 157, N. 690, Kaneti, s. 267, Tandoğan, La Forme de la Vente Immobilier, 
s. 224. 
150Tandoğan, La Forme de la Vente Immobilier, s.228, Acemoğlu, Meseleler, s. 130, 
Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.362, Antalya,Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, c. ı, 
Beta, ı. Baskı, İstanbul, 2012, s. 348, Yavuz, s. 115, Tercier I Pichonnaz, s. 157, N. 694, JdT 1964 ı 
565 = ATF 90 il 154, JdT 1964 1 568, JdT 1960 1 554,556 ~ ATF 86 11 33, kararda alım hakkına 
ilişkin sözleşmelerin şarta bağlı taşınmaz satım sözleşmesı olduğundan resmi şekilde yapılan 
sözleşmenin tüm esaslı unsurları içermesi gerektiği belirtilmiştir. ATF 51 il 570, 573, kararda 
taşınmaz satış vaadi sözleşmesi bedelin gerçek bedel olarak belirtilmediği gerekçesiyle kesin 
hükümsilz kabul edilmiştir. 
151 Esener Turhan "Akitlerde Esaslı Noktalar İle İkinci Derecedeki Noktaların Tefriki Meselesı'" 

' ' ' AÜHF, 1959, C. 16, Sayı 1-4, s. 267. . 
152 Müller, a.g.e., s. 84, 390, ATF 112 il 330, 332, Tercier I Favre, a.g.e., s. 159, N. 1069, kanuni 
temsilcilerin belirtilmesi gerekmemektedir. 
153 Tercier ı Favre, a.g.e., s. 159, N. 1069, Müller, a.g.e., s. 83, N. 390, ATF 135 III 295, 
299.Steinauer, Tome il, s. 76, N. 1545, Esener, Muvazaa, s. 63, şekil sadece mülkiyetin nakli 
taahhüdünü değil, bedelin miktarını da kapsamalıdır. Yavuz, a.g.e.,s. 116, satış bedelinin tayin 
edilebilir olması yeterli değildir. Devir. t~a.hhüdünün ~arşı lığı olan ?~rcun yanlış ~österilmesi halinde 
hukuki sebep teşkil eden işlemin geçerlılığı hakkındakı açıklamalar ıçın bkz. Kısmı muvazaa, s. 64 

154Steinauer, Tome 11, s.75, N. 1545, Kaneti, s. 268, Oğuzman/ Öz, s. 125, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, 
a.g.e., s. 362, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.327,666, Müller, a.g.e., s. 83, N. 390, JdT 
2001 I 263, 264; ATF 127 II1 248,ATF 106 il 146, ,JdT 1964 1 567, 570-571 =ATF 90 II 21/24, 
kararda taşınmazın numarasının belirtilmiş olması şart olmadığı; anlaşılır ve belirli olmasının yeterli 
olduğu belirtilmiştir. "akit tarafların aralarında kararlaştınnaları mecburi olan asgari noktalardır. 
Tercier ı Favre, (a.g.e., s. 158, N. ~06?), ,esaslı noktalard~n ne ~nl~şılma~ı ~erektiği konusunun 
tartışmalı olduğunu belirttikten sonra Isvıçre de mahkemelerın, şeklın tün objektıf esaslı noktalar ile 
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kasıt tapu kütüğündeki tüm kayıtların sözleşmeye yazılması anlamına 

gelmemektedir. Taşınmazın, sözleşme metninde belirtilen özellikler ışığında 

anlaşılabilir olması yeterli görülmüştür155 . 

Bununla birlikte, tarafların bedelin ileride kararlaştırılacağı konusunda 

anlaşmış olması ihtimalinde satım sözleşmesinin kurulduğu söylenemez. Nitekim 

bedele ilişkin esaslı nokta saklı tutulmuştur156• Birden fazla taşınmazın satımı söz 

konusu olduğu hallerde de her bir taşınmaza ilişkin bedelin ayrı ayrı gösterilmesi 

gerekmektedir157
• Ayrıca edim borcunu kuvvetlendiren, cezai şart gibi kayıtlar kural 

olarak esaslı nokta olmamakla birlikte taraflarcasözleşınenin vazgeçilmez bir şartı 

olarak kabul edilmesi halinde esaslı unsur sayılacağından resmi şekilde yapılması 

gerekecektir158
• 

Kanun koyucu, mülkiyeti devir borcu doğuran hukuki işlemleri resmi şekle 

tabitutarak hem sözleşme taraflarını düşünmeye sevk etmiş, hem de tescil işleminin 

sebebini oluşturan bu işleme olabildiğince açıklık getirmiştir. Böylece kanun koyucu, 

sübjektif esaslı noktaları kapsaması gerektiğine hükmettiğini belitmiştir. Aynı yönde, Mtiller, a.g.e., 
s. 83, N. 389 Xoudis Commentaire Romand, CO 11, s. 86, N. 26, ATF 135 III 295, 299, kararda 
açıkça tarafl~rın obj~ktif esaslı noktalar ile objektif olarak ikincil olmakla beraber taraflar için 
sübjektif esaslı nokta sayılan hususların resmi şekil kapsamında yer alması gerektiği belirtilmiştir. 
JdT 1943 I 70 = ATF 68 II 229, kararda şekle tabi sözleşmenin sadece esaslı unsurları değil taraflarca 
önemli sayılan tüm unsurların içermesi gerektiği belirtilmiştir .. J~T 1950 I 77, JdT 1953 I 236; RO 78 
II224, JdT 1959 I 170.Esash unsurların neler olması gerektığı konusunda farklı teoriler için bkz. 
Tandoğan, La Forme de la Vente Immobilier, s.229-230. Belirtmekte fayda vardır ki farklı teorilere 
göre nitelikli muvazaa halinde şekle aykırı yapılmış olan gizli sözleşmenin geçerliliği farklılık 
gösterecektir. 
155Müller, a.g.e., s. 84, N. 390,Steinauer, Tome II, s. 76, N. 1545, ATF 106 il 146, 148= JdT 1980 ı 
5801581, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.666, ?ürs~y~ren/Cansel, a.g.e., s. 480, Ayan 
da, (Eşyan, s. 128), tapu numaralarının ayrıntılarıyla gösterılmesının zorunlu olmadığını belirtmiştir. 
156Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.327, dipnot 2. 

ı57Bununla birlikte ödeme koşullarının resmi 
değildir, Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s.669. 

senette belirtilmesi şart 

1580ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 362, Tekinay/Akınan/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.670-671. 
İsviçre'de esaslı noktaların sadece obkektif esaslı noktalar mı olduğu yoksa sübjektif esaslı noktaları 
kapsayıp kapsamadığı taıiışmalıdır. Ayrıntılı b_ilgi iyin ?kz. ~.ou?is, <?onımentaire ~o.mand, CO 11, 
s. 86-87 N. 26-28. İsviçre Federal Mahkemesı, aslı edımlerı ılgılendıren ve taraflar ıçın sözleşmenin 
esaslı u~suru sayılacak unsurların da resmi şekil kapsamında belirtilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bkz. 
ATF 135 III 295. 
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bir yandan parasal değeri yüksek taşınmaz mülkiyetinin devri borcu doğuran bu 

işlemleri basit günlük işlemlerden farklılaştırmış; diğer taraftan, tescil işlemine 

güvenilirlik ve açıklık sağlamıştır. Ayrıca belirtmek gerekir kiresmi şekilde yapılan 

bu sözle~me ile ehliyetsizlik gibi nedenlerle hükümsüzlük iddiası güçleşir159. 

ii. İstisnaları 

Eski Medeni Kanun zamanındaki "Mülkiyeti Nakleden Akitler" şeklindeki 

kenar başlığı taşınmaz mülkiyetinin, vasiyetname gibi tek taraflı hukuki işlemle de 

devredilebileceği göz önünde bulundurularak Medeni Kanun'un 706. maddesinde 

"Hukuki İşlem" olarak değiştirilmiştir. Kenar başlıkta yapılan değişikliğe paralel 

olarak madde metninde de değişiklik yapılmış ve ikinci fıkrada ölüme bağlı tasarruf 

ve mal rejimi sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin devri ihtimalleride ele 

alınmıştır160• Hüküm uyarınca: 

"Ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimi sözleşmeleri, 

kendilerine özgü şekillere tabidir. " 

Görülüyor ki resmi şekil şartı mutlak değildir. Kanun koyucu, ölüme bağlı 

tasarruflar ve mal rejimi sözleşmeleri için farklı şekil şartı öngörmüştür161 .Buna göre, 

mal rejimi sözleşmeleri de kendilerine özgü şekilde 162 yapılarak mülkiyetin devrini 

1590ğuzman/Seliçi/Özdemir; a.g.e., s. 361, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.657. 

160 Bu değişiklikten önce de Noterlik Ka?unu'nun Medeni Hukuk kurallarını değ~ştinnediği görüşü 
benimsennıekteydi. Öğilz, a.g.e., s. 7, YIBK., T. 26.11.1980, E.5, K. 3: " ( ... )Öte yandan, miras 
taksim sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasını yeterli gören MK.nun 61112. maddesi, Noterlik 
Kanunu 'nun 89. maddesine nazaran daha özel bir hükümdür. Bu yönden de Medeni Kanunun bu özel 
hükmüne göre, yazılı olarak yapılan "miras taksim sözleşmesini" geçerli kabul etmek 
zorunludur( ... ) "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
161 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.661, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 361. 

162 Bu bağlamda mal rejimi sözleşmesinin hangi şekil şartına tabi olduğunu açıklamakta fayda vardır. 
Söz konusu sözİeşmeler için gereken şekil şartı Medeni Kanun'un 205. maddesinde aşağıdaki gibi 
belirtilmiştir: . 
"Mal rejimi sözleşmesi, noterde ~üz~~lenıe. vey~ ~naylama şeklınde ~a!'ılı~ .. Ancak, taraflar evlenme 
başvurusu sırasında hangi mal repmını seçtıklerını yazılı olarak da bıldırebılırler. 
Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur." 
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gerçekleştirebilirler. Ancak belirtmekte fayda vardır ki sadece mal ortaklığı rejiminin 

kabul edilmesi halinde eşlerin ortaklığa giren tüm malları ve dolayısıyla taşınmaz 

üzerinde elbirliği mülkiyeti doğar. Diğer bir ifadeyle bu hüküm sadece eşlerin mal 

rejimlerinden mal ortaklığını seçmesi halinde uygulanacaktır.Zira diğer mal rejimleri 

mülkiyet değişikliği yapmaz163
. Aynı şekilde,madde uyarınca ölüme bağlı tasarruflar 

taşınmaz mülkiyetinin devrine ilişkin hükümler içerse dahi Medeni Kanun'da ölüme 

bağlı tasarruflar için öngörülen şeki~lerden birine uygun olarak yapılmalıdır164 • 

Yargıtay'ın 1931 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı ve 1934 tarihli Tapu 

Kanunu'nun 26. maddesine rağmen miras paylaşma sözleşmeleri ile ölünceye kadar 

bakma sözleşmelerinin mülkiyeti devir borcu doğurması halinde ne şekilde yapılması 

gerektiği tartışmalı kalmıştır. Miras paylaşma sözleşmesi hakkında Yargıtay, ı 952 

yılında verdiği bir İçtihadı Birleştirme Kararında taşınmazlarla ilgili olsa dahi 

Medeni Kanun'un öngördüğü yazılı şekilde yapılmasını yeterli görmüştür. Karar 

uyarınca Tapu Kanunu'nda öngörülen resmi senede gerek yoktur165
• Bununla 

birlikte, daha sonra yürürülüğe giren 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 89. 

maddesinderesen düzenlenmesi gereken senetlerin arasında miras paylaşma 

sözleşmesinin de sayılmış olması bumaddeninMK m. 611/f. II (TMK m. 676) son 

fıkrasındaki "Miras taksim (paylaşım) sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde 

yapılmasına bağlıdır. "hükmünü değiştirip değiştirmediği tartışmasını ortaya 

çıkarmıştır. Yargıtay'ın farklı dairelerinin bu konuda verdiği farklı kararları konu 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Gilrsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 507, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 207. 

1630ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 361, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.661. 

164 İsviçre Hukukunda da ölüme bağlı tasarrufların. k~~d~ özgü şe~ilde yapılmaları taşınmaz 
mülkiyetinin devri için yeterli görülmüştür. Ayrıntılı bılgı ıçın bkz. Steınauer, Tome il, s. 78, N. 
1548. 

165 YİBK., T. 10.12.1952, E. 2, K. 4: "izah olunan sebeplere binaen mirasa dahil gayrimenkullerin 
taksimi hakkına mirasçılar arasında yapılacak sözleşmenin muteber olması için yalnız yazılı olması 
kafi olur, bu akdin ayrıca tapu memuru huzurunda resmi senede bağlanması mecburiyeti olmadığına 
ve bu itibarla Beşinci Hukuk Dairesi'nin bu yoldaki son içtihadının Kanun 'un metin ve ruhuna uygun 
görüldüğüne ittifakla karar verildi. "RG. 13.03.1953, S. 8358, Y.8.HD., T. 13.06.1985, E. 6706, K. 
6662, YKD. 1985, c. ı ı, S. 10, s. 1474: "( ... ) 24.05.1985 tarihli içtihadı Birleştirme Kararına göre, 
MK.. mm 612. maddesi uyarınca bir mirasçının miras payının alelade yazılı şekilde yapılan bir 
sözleşme ile diğer bir mirasçıya devri geçerlidir.( ... )" 
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hakkında İçtihadı Birleştirme Kararı ihtiyacını doğurmuş ve Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Kurulu, 1980 yılında verdiği kararla166 doktrinde tarafından savunulan 

görüşü kabul etmiş ve mirasçılar arasında yapılan yazılı miras paylaşım sözleşmesini 

geçerli saymıştır167 • 

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin taşınmaz mülkiyetinin devri taahhüdü 

içermesi halinde ne şekilde yapılması gerektiği sorunu da 1952 tarihli Yargıtay 

İçtihadı Birleştirme Kararı 168 ile çözümlenmiştir. Buna göre, söz konusu sözleşmeler 

MK m. 532 uyarınca noter veya sulh hakimleri tarafından düzenlenebileceği gibi 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 11.12.1951 tarihinde yayınladığı 1187 

sayılı genelge uyarınca tapu sicil memurları tarafından da düzenlenebilir169
• 

Karına bir sözleşme olan arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinde hangi 

şekle uyulması gerektiği sorunu biraz daha karmaşıktır. Nitekim bu sözleşme 

kanunen şekle tabibir sözleşme olan taşınmaz satım sözleşmesi ile şekle tabiolmayan 

eser sözleşmesinin birleşmesinden meydana gelen bir sözleşmedir. Bu gibi 

166 YİBK, T. 26.11.1980, E. 1980/5 K. 1980/3: "1512 sayılı Noterlik Kanunulıun yürürlüğe 
girmesinden sonra MK .. nun 611. maddesinin 2. fıkrasına göre yapılan ':vazıh miras taksim 
sözleşmesinin" geçerli olduğuna ve anılan Noterlik Kanunu'nun 89. mc:ddesinin MK.nun 61112. 
maddesi hükmünü değiştirmediğine, 26.11.1980, tarihli ilk görüşmede üçte ikiyi aşan çoğunlukla 
karar verildi. "RG. 03.01.1981, S. 17209. 
1670ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 363, aynı yönde görüş için bkz. RonaSerozan ! Baki İlkayEngin, 
Miras Hukuku, Seçkin Kitapevi, 3. Baskı, Ankara, 2012, s. 508, N. 63, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 
207-208 Karabasan, C. I, s. 543, Kılıçoğlu, Taşınmaz Satımında Şekil, s. 294, Kocayusufpaşaoğlu, 
Necip, Miras Hukuku, Hiç . değiştirilmemiş 3. Bası,. Filiz Kitapevi, İstanbul, 1987, s. 730, 
Saymen/Elbir, a.g.e., s. 278. Isviçre J:Iukukun?a da mıras pa_Y~a~ma sözleş.meleriııin resmi şekil 
şartının istisnalarından olduğu kabul edılmektedır. Ayrıntılı bılgı ıçın bkz. Steınauer, Tome n, s. 76, 
N. 1546. 

168yjBK 10.12.1952, E. 4, K. 5: "izah olunan işbu sebeplere binaen; akitlerden birinin, ölünceye 
kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartıyla diğerine bir gayrimenkul tem/ikini mutazammın olarak 
yapmak istediği mukaveleleri tanzime, Sulh Hdkimlerı~l~, Noterlerin v: Tal!~ ~i.cil Muhafız veya 
Memurlarının salahiyetli bulunduklarına 10.12.1952 tarıhınde mevcudun uçte ıkısını geçen oyçokluğu 
ile karar verildi." RG. 13.03.1953, S. 8358. 

169 Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 508, Nomer, Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta, 12. 
Bası, İstanbul, 2012, s. 88, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 208-209, Esmer, s. 323-. 
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sözleşmeler bakımından uygulama, şekle tabisözleşmenin karakteristik bölümünü 

içeren kısmının şekle tabiolarak yapılmasını şart ve yeterli görmüştür 170• 

Belirtmekte fayda vardır ki taşınmaz mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşmenin 

tapu memurlarınca resmi şekilde yapılması kuralına diğer bir istisna da ihtiyari açık 

arttırmalardır. Buna göre, ihtiyari açık arttırmalarda (TBK.m.275) resmi şekle 

uymaya gerek kalmaksızın mülkiyeti devir borcu doğar171 • Ancak, özel arttırmalarda 

taşınmazın devri için yine resmi şekil şartiır 172• 

Tapu memurları borçlandırıcı işlemin resmi şekilde yapılıp yapılmadığını 

denetlemekleyükümlüdür173
• Bu nedenle uygulamada şekle aykırı bir taşınmaz satım 

sözleşmesine dayalı yolsuz tescillere pek rastlanmaz. Şekle aykırılık sebebiyle yolsuz 

tescile daha ziyade muvazaalı taşınmaz satım sözleşmelerinde rastlanır. Nitekim 

muvazaalı bir taşınmaz satımı sözleşmesi söz konusu olduğunda görünüşteki işlem 

muvazaa sebebiyle; tarafların esas ortak arzularını içeren gizli sözleşme(çoğunlukla 

taşınmazın bağışlanması veya satımı) ise şekle aykırılık sebebiyle kesin hükümsüz 

olurı74. 

Doktrinde kabul edilen bir görüşe göre resmi şekil şartının istisnaları sadece 

Medeni Kanunun'un 706. maddesinde belirtilenlerden ibaret değildir. Buna göre 

hukuki sebep özelliği teşkil eden sözleşmeler için kanunda öngörülmüş bir şekil şartı 

ı10 Oğuzman / öz, s. 126, Turgut Öz,İş Sahibinin Eser Sözleşme~inden Döl?mesi,_ Kazancı Kitap 
Ticaret, İstanbul, 1989, s. 2, not. 5, Tandoğan, (Haluk Tandoğan, Ozel Borç ilişkileri, C.11, Vedat 
Kitapçılık, İstanbul, 2010, s. 29 vd.), bu sözleşmeler~ taşınmaz mülkiyetinin geçirilmesine 
yöneldiklerinden kural olarak resmi şekilde dUzenlenmelerı gerektiği görüşündedir. Y.15.HD., T. 
04.12.1980, E. 1990, K. 2594, YKD. 1982, C. 8, S. I, s. 90. 

171Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s.661, Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C. I/1, s. 324, 
Akipek/ Akıntürk, a.g.e., s. 290, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 509, Kılıçoğlu, Taşınmaz Satımında 
Şekil, s.294, Steinauer, Tome il, s.76, N. 1546. "IL Kurulması" kenar başlıklı Borçlar Kanunu'nun 
275. maddesinin ilk fıkrası uyarınca: "Satıcı artırma koşullarında aksi yönde bir irade açıklamasında 
bulunmamışsa, herkesin katılabileceği isteğe bağlı açık artırmalarda satış sözleşmesi, artırmayı 
yönetenin en yüksek bedeli öneren kişiye ihale etmesiyle kurulmuş olur." 

172Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C. 1/1, s. 324. 

173Wieland, Art. 965, s.905. 

174 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hukuki işlemin muvazaalı olması, s. 60 vd. 
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varsa bu sözleşmenin kendisine özgü şekilde yapılması yeterlidir. Diğer bir ifadeyle 

bu görüşe göre kanun koyucu hukuki sebep teşkil eden sözleşme için özel bir şekil 

şartı öngörmüşse tescilin hüküm ifade etmesi için bu sözleşmenin mutlaka tapu 

memurunun önünde yapılması gerekmemektedirı 75
• 

Tüm bunlarla beraber, şekil eksikliğini ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması 

teşkil ederse buradaki tescilin yolsuz olduğundan bahsedilemez176
• Hakim, durumun 

özelliklerinden şekil eksikliğinin ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılmasına 

neden olduğuna karar verırse meydana gelen tescil yolsuz bir tescil 

sayılmayacağından, hakkı devralan şekil eksikliğine rağmen ayni hakkı da kazanınış 

sayılır177 • 

175 Akipek/ Akıntürk, a.g.e., s. 289. 

t76Pek tabi şekil eksikliğinin ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması teşkil edip etmeyeceği 
somut olayın özelliklerine göre belirlenir. 

177 JdT 1964 ı 565 = ATF 90 il 154,Öğüz, a.g.e., s. 11, Te~inay/Akm.an/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 
678, Yavuz,a.g.e.,s. 119, Ayan, Eşya il, s. 167, Tandoğan, Ozel Borç ilişkileri, C. 1/1, s. 239. Şekle 
aykırılığın hakkın kötüye kullanılması ile aşılması konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kılıçoğlu, 
Taşınmaz Satımında Şekil, s. 299-321, Antalya, a.g.e.,, s. 209, 351. Bu konuda İsviçre Federal 
Mahkemesinin görüşü ve bu görüşün eleştirileri hakkında bkz. Oğuzman, La Nullite du Contrat 
Pour Vice de Forme, s. 147, 150. JdT 1959 1 372, kararda geçersizliği iddia edenin sözleşmeyi 
imzaladığı sırada şekil eksikliğini bilmediği göz önünde bulundurularak hakkın kötüye 
kullanılmasının söz konu olmadığına hükmedilmiştir. JdT 1953 1 236 = 78 il 224, kararda hakkın 
kötüye kullanılması teşkil ettiğine karar verildikten sonra şekil eksikliğine rağmen sözleşme geçerli 
sayılmıştır. JdT 1950 I 77, kararda ki somut olayda esaslı unsurlardan birini içennediğini ileri 
sürmenin hakkın kötüye kullanılması teşkil ettiğine hükmedilmiştir. ATF 104 il 99, ATF 98 11 316, 
ATF 90 il 156, YİBK., T. 30.09.1988, E. 2, K.2: "( ... )Gerçekten de hukukun her alanında uygulanma 
niteliğine sahip olan hakkın kötüye kul~an~l:;:~~ı ya~ağı kıı~alının; şekle ay~ırılığı ileri sürme hakkı 
için de bir sınır teşkil ettiği, buyurucu nıtelıgı ıtıbarıyle hakım tarafından re sen gözetilmesi gerektiği 
bugün Türk-lsviçre öğretisi ve uygulamasında tartışmasız olarak kabul edilmektedir (Yargıtay HGK. 
mm 13.2.1974 gün ve 5241103 sayılı; 2.10.1974 gün ve 21810-1043 sayılı; 7.12.1983 gün ve 41224-
1276 sayılı kararları)( ... )" RG. 21.12.1988, S. 20026. 
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(2) Akitlerden en az birinin fiil ehliyetinin bulunmaması 

i. Akitlerden birinin tam ehliyetsiz olması 

Tapu Sicil Tüzüğü'nün 19. maddesinde "Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi" 

başlığı altında aşağıdaki hükme yer verilmiştir: 

"(1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup 

bulunmadığı araştırılır. 

(2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve 

davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı 

hususunda şüpheye düşerse resmf veya özel sağlık 

kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı 

hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve 

numarası resmf senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir 

ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır. " 

Hükme bakıldığında tasarruf yetkisinden değil tasarruf ehliyetinden 

bahsedildiği görülür178
• Görülüyor ki tapu müdürleri, talepte bulunan şahsın ayırt 

etme gücüne sahip olup olmadığı hususunda şüpheye düşerse, sağlık raporu talep 

edebilir179
. 

Kişinin kendi iradi davranışıyla hak edinebilip borç altına girebilmesine fiil 

ehliyeti denir180.Ayırt etme gücüne sahip her kısıtlı olmayan ergin kişi fiil ehliyetine 

sahiptir. Ayırt etme gücü, kişilerin akla uygun biçimde davranma 

178 Belirtmekte fayda vardır ki bu hata eski tapu sicil tüzüğünde de mevcuttu. Görülüyor ki yeni Tapu 
Sicil Tüzüğü de aynı kavram kargaşasını devam ettirmektedir. 

179 Y.1.HD., T. 26.09.1996, E. 10070, K. 10532 : " ( ... )Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, miras 
bırakanın tem/iki işlemi yaptığı tarihte hukuki ehliyeti'nin bulunup bulunmadığı yönünde rapor 
alınması ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken( ... )", Karabasan, C. il, s. 938. 

180oğuzman,Kemal/ Seliçi, Özer/ Ok~ay-.ôzdemir, .saibe? Kişiler ~ukuku ,Gerçek ve Tüzel 
Kişiler, Filiz Kitabevi, Gözden Geçırılmış ve Yenılenmış 12. Bası, Istanbul, 2012, s. 47, Mustafa 
Dural; Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, C. il, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012, s. 

47, N. 222. 
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kapasitesidir181 .Ayırt etme gücü olmayanların fiil ehliyeti yoktur. Fiil ehliyeti 

olmayan şahısların yaptığı her türlü hukuki işlemler (borçlandırıcı veya tasarrufı 

işlemler) ise kural olarak kesin hükümsüz olur. Bu nedenle tescil işlemine esas teşkil 

eden borçlandırıcı işlemin taraflarından birindeki ehliyetsizlik borçlandırıcı işlemi 

kesin hükümsüz; sebebe bağlı tescil işlemini de yolsuz yapar182• Belirtmekte fayda 

vardır ki ayırt etme gücü olmayan hak sahibinin tapuda yapacağı tescil talebi de başlı 

başına kesin hükümsüzdür183
• 

Ayırt etme gücü olmayanların yaptığı hukuki işlemler, kanuni temsilcinin 

sonradan onay vermesi ile bile geçerli olamayacağından geçerli olabilmesi için 

· temsilciler tarafından tekrar yapılması gerekecektir. Nitekim tam ehliyetsizler, 

temsilcileri aracılığıyla kanunda belirtilen bazı istisnalar hariç her türlü hukuki işlemi 

yapabilirler. 

Tam ehliyetsiz bir kişi, tescil işleminin hukuki sebebini teşkil eden 

borçlandırıcı işlem yaptıktan sonra, fakat tescilden önce ayırt etme gücünü kazansa 

bile tescil yolsuz olur. Nitekim ortada tescilin hüküm ifade edebilmesi için gereken 

geçerli bir borçlandırıcı işlem kesin hükümsüzdür184
• 

1810ğuzman/Barlas, a.g.e., s. 198, N. 690,0ğuzman/Öz, (M.Kemal Oğuzman/ M.Turgutöz,Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, C.I, Gözden Geçirilmiş 11. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, s. 81), 
ayırt etme gücünü "makul surette hareket edebilme iktidarı" olarak tanımlamıştır. Benzer tanım için 
bkz. Dural/Öğüz, a.g.e., s. 57, N. 287. Tercier / Pichonnaz, (s. 83, N. 340), ayırt etme gücünü akıl 
hastalığı, yaş küçüklüğü veya sarhoşluk gibi objektif bir nedene dayanan akla uygun davranma 
becerisinin yoksunluğu olarak tanımlamıştır. 

182 Helvacı, İlhan, Türk Medeni Kanuna Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, XII Levha, 
İstanbul, 2008, s. 65-66, Kurt, a.g.e., s. 39, Olgaç, Senai/ Karahasan, .Mustafa, Gayrimenkullerin 
Akid Esasına Dayanan İktisap ve Tescilleri, Kutulmuş Matbaası, Istanbul 1956, s. 28, Kubat, s. 29, 
von Tuhr İsviçre Hukukuna Göre Mülkiyetin Nakli, s. 645, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop 
Borçlar H~kuku, s.386, Dural/Öğüz, a.g.e., s. 69, N. 354, Tercier/Pichonnaz, s. 82, N. 335. ' 

183 Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 40, Ayan, Eşya il, s. 163, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 386. Y. 1.HD., T. 09.06.1989, E. 6084, K. 
7468, YKD. 1990,C.16, S.2, s. 190-192, Y.l.HD., T. 28.l~.2006, E. 11386, K. 13273, YKD. 2008, 
C.34 s. 2 s. 206-209, kararda tasarruf veya borçlandırıcı ışlem ayırımı yapılmaksızın işlemin kesin 
hükü~süz,olacağı belirtilmiş; karşı tarafın iyi niyetli olmasının da bu durumu değiştirmeyeceği açıkça 
ifade edilmiştir. 

I84Öğüz, a.g.e., s. 13, von Tuhr, İsviçre Hukukuna Göre Mülkiyetin Nakli, s. 645, Dural/Öğüz, 
a.g.e., s. 69, N. 354. 
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Mülkiyeti devralan şahsın, ayırt etme gücünden yoksunluk nedeniyle 

geçersizliği bilmemesi ve bilecek durumda olmaması durumda bir farklılık yaratmaz. 

Onun iyi niyeti koruma görmez. Nitekim bu halde yolsuz kayda değil kesin 

hükümsüz bir işleme güven söz konusudur ki kanun . koyucu bu halde iyi niyeti 

korumamıştır185 • Ayrıca fiil ehliyetinden yoksun olan şahsın korunması, onunla 

hukuki işlem yapan şahsın iyi niyetin korunmasından daha önemlidir186• 

Son olarak belirtmekte fayda vardır ki ehliyetsizliği ileri sürmek hakkın kötüye 

kullanılması teşkil ederse, tıpkı şekil eksikliği halinde olduğu gibi geçersizlik iddiası 

dinlenmez. Bu nedenle sefa konusu halde yapılan tescilin yolsuzluğundan 

bahsedilemeyecek; tescil ayni hakkın hukuka uygun bir biçimde kazanılmasında rol 

oynayacaktır187 • Yargıtay bir içtihadı birleştirme kararında sadece karşı tarafın değil; 

tam ehliyetsizin de kesin hükümsüzlüğü ileri sürmesinin hakkın kötüye kullanılması 

teşkil edebileceğine hükınetmiştir188• 

185Deschenaux / Steinauer, a.g.e.,s. 87, N. 281, Oğuzma1?1Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 245, 
Oğuzman/Seliçi/Özdemir, Kişiler Hukuku, s. 78, Dural/Oğüz, a.g.e., s. 70, N. 356, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Huku~.u, s. 377, Helvacı, Serap, Gerçek Kişiler, Legal, 
4. Bası, İstanbul, 2012, s. 67, Kurt, a.g.e., s.38, Oğüz, a.g.e., s. 13, Olgaç/Karabasan, a.g.e.,s. 28. 
Y. l.HD., T. 28.12.2006, E. 11386, K. 13273, YKD. 2008, C.34, S. 2, s. 206-209. YİBK, T. 
11.06.1941, E.4, K. 21: "( ... )Mümeyyiz olmıyan bir kimse ile hukuki muamelede bulunan diğer akidin 
bunu bilmeyerek hüsnüniyetle hareket etmiş olması zikri geçen on beşinci maddenin mutlak ve kat'i 
sarahati karşısında öyle bir kimsenin tasarrufu üzerine hukuki hükmün terettüp etmesi için kafi 
değildir. Kanun 0 gibi temyiz kudretinden mahrum kimselerin esasen hüküm ifade etmeyen 
tasarrufları hususunda o tasarruftan dolayı hak iddia edenlerin hüsnüniyetini himaye 
etmemektedir.( ... ) "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
186 Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 41, Dural/Öğüz, a.g.e., s. 70, N. 356. 

187öğüz, a.g.e., s. 14, Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 39, dipnot 4, Oğuzman/Öz, C.I, 

s. 82, dipnot 123. 
188 YİBK., T. 09.03.1955, E.22, K.2: "( .. .)mümeyyiz olmıyan kimse tarafından, diğer taraf aleyhine 
dermeyan edilmesi de hal ve şartlara göre hüsnüniyet esaslarına aykırı bir durum mahiyeti 
arzedebilir. "RG. 27.06.1955, S. 9039,Tekinay/Akınan/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s.377, 
Dural/Öğüz, a.g.e., s. 73, N. 373. 
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ii. Akitlerden birinin sınırlı ehliyetsiz olması 

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar sınırlı ehliyetsizdir. Sınırlı 

ehliyetsizler Medeni Kanun'un 16. maddesindede belirtildiği gibi yasal 

temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi iradeleri ile borç altına giremezler189• Bıma 

bağlı olarak, sınırlı ehliyetsizlerin yaptıkları,tescilin hukuki sebebi olan borçlandırıcı 

işlemler askıda hükümsüz olur. Pek tabii yasal temsilcinin izin veya onayı 

alınamazsa yapılan işlem baştan itibaren kesin hükümsüz olacağından bu işleme 

dayanılarak yapılmış olan tescil de yolsuz olur. Ayrıca yasal temsilcinin izin veya . 
icazeti olmaksızın yapılan tescil talebi de başlı başına kesin hükümsüz olur190• 

Sınırlı ehliyetsiz bir kişinin yasal temsilcisi veli olabileceği gibi vasi de 

olabilir. Yasal temsilcinin veli olması halinde hukuki işlemin geçerliliği için sadece 

velinin izin veya icazeti yeterlidir. Bununla birlikte, yasal temsilcinin vasi olması 

halinde Medeni Kanun'un 462. maddesinde belirtilmiş olan işlemlerin hüküm ifade 

edebilmesi için vasi ile birlikte yetkili vesayet makamından da izin alınması gerekir. 

Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak 

kurulması, vesayet makamının izninin gerekli olduğu işlemlerden olduğu için 

kendisine vasi atanmış kişinin sayılan işlemleri yapabilmesi hem vasisinin hem de 

vesayet makamının izin vermesine bağlıdır191 • Her hangi birinin eksikliği halinde 

yapılan işlem askıda hükümsüz olur. 

Bununla birlikte, Medeni Kanun'un 449. maddesinde sınırlı ehliyetsizlerin 

yasal temsilcilerinin onayı ile dahi hiç yapamayacağı işlemler sayılmıştır. Bunlar 

sınırlı ehliyetsiz adına vakıf kurmak, kefil olmak ve ·önemli bağışta bulunmaktır. Bu 

nedenle bir taşınmazın vakıf kurma veya önemli bağışta bulunmaya konu olması 

sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin onayı ile dahi mümkün değildir192 • Her nasılsa 

1890ğuzman/Barlas, a.g.e., s. 199, N. 693. 
19° Kubat, s. 31, Dural/Ôğüz, a.g.c., s. 85, N. 433. 
191Kurt, a.g.c., s. 40, ÔğUz, a.g.e., s. 14, Olgaç/Karahasan,a.g.e.,s.31. 
1920ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, Kişiler Hukuku, s. 100, Serap Helvacı, s. 68, Kurt, a.g.e., s. 39. 
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hukuki sebebi bu iki yasak işlemden biri olan tescil veya terkin işlemi, borçlandırıcı 

işlem kesin hükümsüz olacağından yolsuz olacaktır193 • 

Son olarak sınırlı ehliyetsizlerin ehliyetlerinin genişlediği hallerden de kısaca 

bahsetmekte fayda vardır. Vesayet altındaki kişiye vesayet makamı tarafından bir 

meslek veya sanatın yürütülmesi için izin verilmiş ise, o kişi bununla ilgili her türlü 

olağan işlemleri yapmaya yetkilidir. Bu nedenle bu gibi istisnai hallerde sınırlı 

ehliyetsiz şahıs meslek veya sanatın yürütülmesi için olan her türlü olağanişlerde 

yasal temsilcisinin rızasını almaksızın taşınmaz mülkiyetinin devrine ilişkin geçerli 

bir hukuki işlem yapabilecektir194
• 

iii. Akitlerden birinin sınırlı ehliyetli olması 

Sınırlı ehliyetliler ise kural olarak ehliyetli olmakla beraber korunabilmeleri 

için bazı işlemler bakımından fiil ehliyetleri sınırlanmış ve kendisine yasal danışman 

atanmış kişilerdir. Yasal danışmanlık oy danışmanlığı şeklinde olabileceği gibi 

yönetim veya karma danışmanlık şeklinde de olabilir
195

• 

Kendisine oy danışmanı atanmış sınırlı ehliyetlilerin Medeni Kanun'un 429. 

maddesinde sayılan işlemleri yapabilmeleri yasal danışmanlarınonayına tabidir. 

Kanunda teker teker sayılmış bulunan bu işlemlerden biri de taşınmazların alımı, 

satımı ve taşınmaz üzerinde başka bir ayni hak kurulmasıdır. Bu işlemler sınırlı 

ehliyetli tarafından yapılır ancak yasal danışmanın onayı şarttır. Oy danışmanınınrıza 

vermemesine rağmen yapılan işlemler kesin hükümsüz olur. Bu. nedenle sınırlı 

ehliyetsizlerde olduğu gibi yasal danışmanın rızası alınmaksızın tapuda yapılan bir 

tescil varsa, rıza alınıncaya kadar tescil askıdadır. Yasal danışmanın borçlandırıcı 

193 Ayan, Eşya il, s. 164. 

194 Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 51. Ancak belirtmekte fayda vardır ki kısıtlılar 
sadece olağan işlerde tam ehliyetli konumundadır. 
195 Serap Helvacı, s. 63. 
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işleme rıza göstermesi ile tescil hükümlerini doğuracağı gibi yasal danışmanın rıza 

göstermemesi halinde tescil yolsuz olacaktır196• 

Kendisine yönetim danışmanlığı atanmış kişiler ise malvarlıklannın gelirleri 

üzerinde tek başlarına diledikleri gibi tasarrufta bulunabilirken ana sermayeleri 

üzerinde tasarrufta bulunabilmek için yönetim danışmanının onayını almak 

zorundadır. Yönetim danışmanının izin veya icazetinin alınması gereken hukuki 

. işlemlerde onayın alınmaması, sınırlı ehliyetlinin tek başına gerçekleştirdiği hukuki 

işlemin askıda hükümsüz olmasına sebebiyet verir. Buna göre yönetim danışmanının 

işleme daha sonra onay vermemesi halinde hukuki işlem baştan itibaren ·kesin 

hükümsüz olur. Öğretide savunulan görüşe göre
197 

Medeni Kanun'un 462. ve 463. 

maddelerinde sayılan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için yönetim danışmanının 

onayı tek başına yeterli değildir. Ayrıca vesayet makamı ile denetim makamının 

onayı da gerekir. Bu bağlamda, yönetim danışmanının ve vesayet makamının onayı 

olmaksızın ayni hakka ilişkin yapılmış hukuki işlem kesin hükümsüz olacağından 

buna dayalı olarak yapılan tescil de yolsuz olur. 

(3) Hukuki işlemin muvazaalı olması 

Muvazaa tarafların, görünürdeki sözleşmenin hiç hüküm doğurmayacağı veya 

görünürdeki işlemden başka bir işlemin hukuki sonuçlarını doğuracağı konusunda 

anlaşmalarıdır 198 • Tanımdan da anlaşılabileceği gibi iki tür muvazaa vardır. Aşağıda 

basit ve nitelikli muvazaa olarak anılan bu iki tür muvazaalı işleme dayanan tesciller 

1960ğuzman/Seliçi/Özdemir, Kişiler Hukuku, s. 102, Kurt, a.g.e., s. 40-41, Dural/Öğilz, a.g.e., s. 67, 
N. 344. 
197 Serap Helvacı, s. 64, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, Kişiler Hukuku, s. 103. 
1980ğuzman/Öz, c.ı, s. 130, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 377, Esener, Muva~aa, s. 7, Kenan 
Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, C.J, Genel Hilkilmler, Sernıet Matbaası, 6. Bası, Istanbul, 1976, s 
. 291, Antalya, a.g.e.,, s. 201. Y. l.HD., T. I 1.04.2005, E. ~715, K. 4348: "(·! muva~aa kısaca irade 
ve beyan arasında bilerek yaratılan uyumsuzluk şeklınde tammlanabılır ( ... ) ,Nurten Yetik, 
Açıklamalı-İçtihatlı Türk Medeni Kanununda Eşya Hukuku, Mülkiyet, Sınırlı Aynı Haklar, 
Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 1506. 
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ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu açıklamalara geçmeden önce belirtmek gerekir ki ister 

basit ister nitelikli muvazaa olsun tarafların üçüncü kişilerin yaptıkları görünürdeki 

işlem muvazaa nedeniyle kesin hükümsüzdür199
• 

i. Basit muvazaa 

Tarafların yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurmayacağı konusunda 

anlaştıkları muvazaaya mutlak/basit muvazaa denir. Muvazaalı işlem, tarafların 

gerçek arzusunu yansıtmadığı için BK m. 19 uyarınca kesin hükümsüz o1ur200.Buna 

bağlı olarak da mutlak muvazaalı-bir işleme-dayanarakyapılan tescil de yolsuz tescil 

olur201. 

ii. Nitelikli muvazaa 

Nitelikli muvazaa olarak adlandırılan muvazaada ise taraflar, yaptıkları 

sözleşmenin görünüştekinden başka gizli bir sözleşmenin hükümlerini doğuracağı 

konusunda anlaşmış olur202. Nitelikli muvazaanın söz konusu olduğu hallerde de 

görünürdeki işlem kesin hükümsüz olur. Ancak tarafların gerçek arzularına göre 

199 JdT 1953 J 236 JdT 1972 I 155 = ATF 96 II 383, JdT 1920 s. 322, Aday, Taşınmaz Mülkiyetinin 
Naklinde Muva;aa; Kazancı Yayınları, İstanbul, 1992, s: 24, Nomer, Borçlar Genel, s. 71, 
Oğuzman/Öz, C.I, s. 132, Olgaç/Karahasan,a.g.e., s. 43, Tekınay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 
554, Tekinay/Akınan/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 412, Tunçomağ, C. 1, s. 300, Antalya, 
a.g.e.,s. 205, von Tuhr, İsviçre Hukukuna Göre Mülkiyetin Nakli, s. 154. Doktrindeki baskın görüş 
bu olmakla beraber savunulan diğer bir görüşe göre görünürdeki muvazaalı bu işlem yok 
hükmündedir. Kocayusuipaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 354-355, N. 19, Tercier / Favre, a.g.e., s. 
159, N. 1070, Eren, s.356. 
20°Kurt, a.g.e., s. 43, von Tuhr, Borçlar Hukuku, s. 274. 
201 von Tuhr, Borçlar Hukuku, s. 275, dipnot 25, Aday, Taşınmaz Mülkiyetin Naklinde Muvazaa, 
s. 25, Esener, Muvazaa, s. 122, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.; s. 515,Ayan, Eşya il, s. 177, Tunçomağ, 
C.I, s. 302, Y.1.HD., T. 26.05.2005, E. 6029, K. 6521, Yetik, s. 1496-1497, Y. l.HD., T. 11.04.2005, 
E. 3715, K. 4348, Yetik, s. 1507. 
202oğuzman/Öz, c.ı, s. 13 ı, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 377, Kurt, a.g.e., s. 42, Esener, 
Muvazaa, s. 49-50, Antalya, a.g.e.,, s. 203. 
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yapılan gizli işlem geçerlilik şartlarına sahipse hükümlerini doğurur203 • Söz gelimi 

gizli sözleşme taşınır mülkiyetinin nakli borcu doğuran bir sözleşmeyse işlemin 

geçerliliği için tarafların birbirine uygun irade beyanı yeterli olduğundan geçerli bir 

sözleşme olarak hükümlerini doğuracağı tartışmasızdır. 

Bununla birliktetarafların yaptıkları gizli sözleşmenin bir şekle tabi olması 

halinde görünüşteki sözleşmenin yapıldığı şeklin gizli sözleşme için aranan şekli 

gerçekleştirmiş sayılıp sayılmayacağı doktrinde tartışmalıdır204.Söz gelimi, taraflar 

yapmak istedikleri bağışlama sözleşmesini saklamak için aralarındaki sözleşmeyi 

taşınmaz satımı gibi göstermiş olabilirler. Başka bir anlatımla taraflar bağışlama 

sözleşmesini taşınmaz satım sözleşmesi ile gizlemiş olabilirler. Bu halde satım 

sözleşmesi muvazaa sebebiyle hükümsüz olur ancak tarafların asıl yapmak istediği 

bağışlama sözleşmesinin geçerliliğinin ne olması gerektiği doktrinde tartışmalıdır. 

Fransız hukukundan esinlenen bir grup yazar
205

görünürdeki muvazaalı 

sözleşmede uyulan şeklin gizli sözleşmenin şekli şartlarını gerçekleştinniş 

sayılacağını kabul etmektedir. Nitekim kanun koyucunun burada belli bir şekil şartı 

~03Winiger,Commentaire Romand, CO 18, ~· 153, N. 90, Oğuzman/Öz, C.I, s. 133, H. Becker, 
Isviçre Medeni Kanunu Şerhi (Bem Şerhı), C.VI, Borçlar Kanunu, l.Kısım, Genel Hükümler 
Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara Yarı Açık Cezaevi Matbaası, 1967, s.87, N. 36, Kurt, a.g.e., s'. 
44, Esener, Muvazaa, s. 60-61, von Tuhr, Borçlar Hukuku, s. 274, Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar 
Hukuku, s. 355-356, N. 22, Nomer, Borçlar Genel, s. 72, JdT 19721155 = ATF 9611390, Antalya, 
a.g.e.,, s. 207, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., Borçlar Hukuku, s. 412-413, Eren, s. 361. 
Y.1.HD.,T. 22.11.1984, E. 11652, K. q356, YKD. 1985, C. 11, S. 10, s. 1436-1437, Y.1.HD., T. 
12.02.1987, E. 1434, K. 978, YKD. 1987, C. 13, S. 8, s. 1142-1143.YHGK., T. 22.12.1982, E. 
979/13-1905, K. 966: "( ... ) Muvazaada görünüşteki işlemin her türlü hukuki sonuçtan yoksun olması, 
tarajlarm ortak iradelerinin bu yolda olmasından ötürüdür. Şu halde, özellikle mevsuf ( nisbi ) 
muvazaada ilke olarak görünüşteki işlemin altına saklanan ve tarafların muhteva ve sonuçlarıyla 
birlikte gerçekleştirmek istedikleri işlem ( gizli sözleşme ) geçerlidir. Çünkü bu geçerlilik, yine 
tarajlarm gerçek ve uygun iradelerinin bu yolda olmasından kaynaklanır ve çünkü, onun muvazaalı 
hukuki işlemin altına gizlenmiş olması, kural olarak geçerliğini etkilemez. ( .. .) ", Kazancı Hukuk 

Otomasyonu. 
204 Tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aday, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa, 
s. 40-44. 
205Tekinay ı Akman/Burcuoğlu/ Al top, a.g.e., s.43 8-439, Postacıoğlu, Gayrimenkullerin Ferağına 
Müteallik Akitlerde Şekle Riayet Mecburiyeti, s. 119-129-130, Karayalçın, Yaşar, Mirasbırakanın 
muvanzası mı? Tasarruf özgürlilğil ve saklı payın korunması mı? Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, s.34, 
Aday, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa, s. 41. 
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öngörmesinin sebebi tarafları düşünmeye sevk etmektir. Taraflar bağışlama 

sözleşmesini gerekli şekle uygun olarak yapmamış olsa damuvazaalı satım 

sözleşmesinin şekil şartlarına uygun olarak yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda 

kanun koyucunun tarafları düşünmeye sevk etme fonksiyonu yerine getirilmiş olur. 

Bu nedenle bağışlama sözleşmesinin şekle aykırılık nedeniyle geçersiz olacağına 

hükmedilmemelidir206
• Bu görüşün kabul edilmesi halindemuvazaalı satım 

sözleşmesine dayanarakbağışlanan adına yapıla_n tescil, yolsuz bir tescil olarak kabul 

edilmeyecektir. 

Bununla birlikte, doktrinde yazarların büyük çoğunluğunun207, İsviçre Federal 

Mahkemesi'nin208 ve Yargıtay'ımızın209günümüzde benimsediği diğer bir görüşe 

206SUngurbey, s. 91, Postacıoğlu, (Gayrimenkull~rin ~erağm~.Mütea~lik Akitlerde Şekle Riayet 
Mecburiyeti s. 129-130), görünürdeki sözleşmenın yerme getırılen şekıl şartının gizli sözleşmenin 
şekil şartını yerine getirmiş sayılır görüşünü benimsemektedir. Zira şekil şartı kişileri düşünmeye sevk 
etmektedir ve bu halde kişiler zaten düşünmeye sevk edilmiştir. 
2070ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 379, von Tuhr, Borçlar Hukuku .• s. 274, Nomer, Borçlar 
Genel, s. 72, Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 356, N. 23, Esener, Muvazaa, s. 81, 
Tunçomağ, C.I, s. 303-304, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 469, Aday, T~.şınmaz Mülkiyetinin 
Naklinde Muvazaa, s. 42, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., 515-516. Oğuzman/ Oz, s. 134, Ayan, Eşya 
il, s. 178, Antalya, a.g.e.,, s. 207, Kubat, s. 21, Eren, s. 361, KemalOğuzman,Miras Hukuku, Filiz 
Kitapevi gözden geçirilmiş 6. Bas, İstanbul, 1995, s. 225, Yavuz, a.g.e., s. 118, Mustafa Dural 
/Turgut Öz, Türk özel Hukuku, C. iV, Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012, s. 255, N. 
1145. 
208 JdT 1945 ı 474 = ATF 71 il 100, kararda görünürdeki işlemin muvazaa, altında gizlenen taşınmaz 
bağışlama sözleşmesinin de şekle aykırılık nedeniyle kesin hükümsüz olması gerektiği açıkça 
belirtilmiştir. Benzer karalar için bkz. JdT 1919, s. 249, ATF :ıs il 30. 

209YİBK., T. 01.04. 1974, E. 1, K. 2: "( .. .)ilke olarak da gizli aki~ geçerlidir. Ancak gizli aktin geçerli 
sayılabilmesi için tüm koşulların oluşmuş olması zorunludur. içtihadı birleştirmeye konu, tapuda 
kayıtlı bir taşınmaz malın muvazaalı olarak satışıdır. Böyle bir durumda gizli aktin geçerli 
sayılabilmesi için gizli akit, biçim koşuluna (şekil şartına) bağlı ise biçim koşulunun da gerçekleşmiş 
olmasında zorunluluk vardır. Aksi durumda hibe sözleşmesinin varlığından söz edilemez. Çünkü tapu 
memuru önünde açıklanan irade, bir ivaz karşılığı mülkiyetin aktarılması iradesidir ki, sadece bu 
iradeye resmiyet verilmiştir. Satışa ilişkin resmi işlemin gizli akti de içine alacağı kabul edilemez. 
Nitekim /sviçre Federal Mahkemesinin kararlı içtihatları ve yabancı bilimsel hakim görüşler de bu 
doğrultuda yerleşmiştir.( ... )", Kazancı Hukuk Otomasyonu, YHGK., T. 22.10.1952, E. 4888, K. 114, 
Tunçomağ, C.I, s. 310-311, YHGK., T. 04.05. 1960, E. 24, K. 24, Tunçomağ, C.I, s. 307-309, YHGK. 
T. 12.06.1968, E.476, K. 431, YHGK., T. 22.12.1982, E. 979/13-1905, K. 966: "( ... ) Muvazaada 
görünüşteki işlemin her türlü hukuki sonuçtan yoksun olması, tarafların ortak iradelerinin bu yolda 
olmasından ötürüdür. ( ... ) muvazaada, gizli işlem şekle bağliysa ve bu gizli işleme ilişkin irade 
açıklamaları şekle uygun olarak yapılmamışsa, görünüşteki işlem yapılırken yasaların öngördüğü 
şekle uyulmuş olması, gizli işlemdeki şekle aykırılığı gidermez. Bu durumda, görünüşteki işlem 

62 



göreyse görünüşteki sözleşme muvazaa; gizli sözleşmenin de şekle aykırılık 

sebebiyle kesin hükümsüz olur210.Söz gelimi, görünürdeki satım sözleşmesi muvazaa 

sebebiyle, tarafların gerçek iradesi olan bağışlama sözleşmesi ise şekle aykırılık 

sebebiyle geçersiz olur. Bu nedenle, tapuda bağışlananadına yapılan tescil de yolsuz 

olacaktır211 • 

Nitelikli muvazaa, satılması istenen bir taşınmazın bağışlanmış gibi 

gösterilmesi şeklinde olabileceği gibi gerçekte bağışlanmak istenmiş bir taşınmazın 

satılmış gibi gösterilmesi şeklinde de olabilir. Tarafların gerçek iradesinin satım 

olmasına rağmen sözleşmenin bağışlama gibi gösterilmesi genellikle taşınmaz 

üzerinde önalım hakkı sahibi bir kişinin bu hakkını kullanmasını engellemek 

amacıyla yapılır212• Aslen taşınmazın bağışlamasını arzulayan tarafların bu 

sözleşmeyi satım gibi göstermesi ise genellikle saklı paylı mirasçılardan mal 

kaçırmak amacıyla başvurulan bir yöntemdir213
• 

iii. Kısmi muvazaa 

Muvazaalı işlemleri kısmi ve tam muvazaa olmak üzere de ikiye ayırmak 

mümkündür. Muvazaa sözleşmenin tümünü kapsar nitelikte ise tam; sözleşmenin 

belli bazı bölümlerine ilişkin ise kısmidir. Taşınmaz satım sözleşmesinde bedelin 

gerçek satış bedelinden düşük veya yüksek gösterilmesi uygulamada en sık rastlanan 

taraflarm gerçek iradelerini yansıtmamasından ötürü herhangi bir sonuç doğurmadığı gibi, gizli 
işlem dahi şekle aykırılıktan dolayı geçersizdir.(. .. )", Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
210 Esener, Muvazaa, s. 62, Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 356, N. 23. Nitekim bağışlama 
sözleşmesi resmi şekilde yapılmamıştır. Karşı görüş için bkz. Olgaç/Karahasan,a.g.e.,s.44-45. 
211 Dural/Öz, a.g.e.,s. 255, N. 1145. 
2120ğuzman/Öz, C.I, s. 134, dipnot 333, Kurt, a.g.e., s. 42. 
2130ğuzman/Öz, C.I, s. 134, dipnot 334, Kurt, a.g.e., s. 42, Dural/Öz, a.g.e., s. 254, N. 
1142.Y.l.HD.,T. 22.11.1984, E. 11652, K. 12356, YKD. 1985, C. 11, S. 10, s. 1436-1437: "( ... ) 
Gerçekten 01.04.1974 gün ve % sayılı içtihadı Birleştirme f(ararı gereğince miras bırakanın asıl 
amacı bağış olduğu halde, mirastan mal kaçırmak için tapuda satış gösterilmek suretiyle yaptığı 
temlik/erde görünürdeki satış akdi muvazaa nedeniyle, gizlenen bağış akdi ise şekil noksanlığı 
yönünden geçersizdir.( .. .) "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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kısmi muvazaa türüdür.Bedelde muvazaa, taşınmazın satış bedelinin tarafların 

kararlaştırdığı bedelin üzerinde gösterilmesi şeklinde gerçekleşmiş olabilir. Bu tür 

muvazaalara genellikle taşınmaz üzerinde önalım hakkı sahibinin bu hakkını 

kullanmasını engellemek, zorlaştırmak veya taşınmazın daha yüksek bedelle 

satılmasını sağlamak için başvurulduğu görülür214
• 

Bedelde muvazaa tarafların resmi senette kararlaştırdıkları bedelin eksik 

gösterilmesi şeklinde de olabilir. Bu yola ise daha çok düşük tapu harcı ödemek 

amacıyla başvurulmaktadır215 • Tapu harç bedellerinin düşük ödenmesi için satış 

bedelinin gerçek satış bedelinden düşük gösterilmesi halinde216 muvazaalı işleme 

konu olan taşınmaz üzerinde önalım hakkı sahibi _yarsa onun bu gösterilen düşük 

bedel üzerinden önalım hakkını kullanabileceğine karar verilmiştir217 • Ayrıca 

taşınmaz satış sözleşmesi düşük bedelli gösterildiği bu halde, eksik gösterilen bedelin 

tamamı üzerinden eksik harç cezaları tahsil edilir
218

• 

214 Esener, Muvazaa, s. 68, Aday, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa,s. 14, 54, 
Oğuzman/Öz, C.I, s. 135, dipnot 341, Kurt, a.g.e., s. 42, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., 
s.669. 
215 Aday, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa, s. 14, Kenan 'I_'unçomağ, Türk Borçlar 
Hukuku, C.II, Özel Borç İlişkileri, Sermet Matbaası, 3. Bası, Istanbul, 1977, s. 254, 
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 358, N.25, Antalya, a.g.e.,, s. 207. Bazen bu yola 
taşınmazın satımı karşılığında elde edilen paranın bir bölümünün mirasçılardan veya alacaklılardan 
gizlenmesi nedeniyle de başvurulmaktadır. 
2160ğuzman/Öz, C.I, s. 135, dipnot 340, Kurt, a.g.e., s. 42. 

217 Y.1.HD., T. 31.10.1950, E. 2618, K. 4068, AD. 1951, s. 606, Y.3.HD., 03.04.1951, E. 6432, K. 
3812. Aynı yönde görüş için bkz.Tandoğan, La Forme de la Vente Immobiliere, s. 238, Acemoğlu, 
Meseleler, s. 129-130, Esener, Muvazaa, s. 68. 

218 Doktrinde bu hükme dayanarak satımın·b~tıl olmadığı görüşünü savunan yazarlar mevcuttur., bkz. 
Postacıoğlu, Gayrimenkullerin Ferağına ilişkin Akitlerde Şekle Riayet Mecb~riyeti, ~· 124, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s._ 669, Tunçomağ, C.11, s. 257, EraslanOzkaya, Inançlı 
İşlem ve Muvazaa Davaları, Seçkin, 3. Bası, Istanbul, 2013, s. 176. Ancak bunu sözleşmenin geçerli 
olduğu şeklinde anlamamak gerekir. Nitekim bu. kural g~~e~ .bir. p~e~ısip değildir, sadece harçlar 
kanununa ilişkin getirilmiş bir kuraldır. Sözleşmenın g~çe~l~lığ~ ı.le ılgısı yoktur. Aynı görüş için bkz. 
Esener, Muvazaa, s. 69, Tandoğan, C.1/1, s. 235. Aksı görüş ıçın bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar 

Hukuku, s. 360, N. 25. 
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Bedelde muvazaa olarak da adlandırılan bu hallerde şekle aykırılık sebebiyle 

gizli işlemin kesin hükümsüz olup olmayacağı da bir başka tartışmalı konu 

olmuştur219• 

İsviçre Federal Mahkemesi eski tarihli kararlarında bedelde muvazaanın söz 

konusu olduğu hallerde de taşınmaz satım sözleşmesinin şekle uygun olarak 

hükümlerini doğuracağını kabul etmiştir220. Ancak Federal Mahkeme, doktrinde 

eleştirilen bu görüşünden yeni kararlarında dönmüştür221 • Buna göre bedelde 

muvazaa yapılması halinde görünürdeki işlem muvazaa sebebiyle, gerçek bedelli 

taşınmaz devri sözleşmesi ise şekle aykırılık sebebiyle kesin hükümsüz olur222• Zira 

burada sözleşmenin esaslı unsurlarından biri olan bedel tarafların gerçek iradesine 

uymamaktadır223.İsviçre Federal Mahkemesi 1993 yılında verdiği bir kararında 

bedelin düşük gösterilmesi halinde karma bir sözleşmenin var olduğunu ve her iki 

sözleşmenin de şekle uygun yapılması gerektiğini buna bağlı olarak da görünüşteki 

219 Tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 356-360, 
N.24-25. 
220 ATF 50 II 142, ATF 53 il 162, Federal Mahkeme senette gösterilmeyen miktarın önceden peşin 
ödenmesi halinde sözleşmeyi geçerli sayıyor, bu halde bir muvazaanın varlığını bile kabul etmiyordu. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Aday, Taşınmaz Mülkiye~.inin Nak!inde Muvazaa,s. 54-55, Esener, 
Muvazaa, s. 64, Oğuzman/Öz, C.I, s. 135, Tandoğan, Ozel Borç ilişkileri, C. 111, s.235. 

221ATF 45 II 31 Esener, Muvazaa, s. 63, dipnot 69, Aday, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde 
Muvazaa, s. 55, 'Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 235, Oğuzman/Öz, C.I, s. 135. JdT 1960 I 556 = 
ATF 86 il 36, JdT 1961 1 556, JdT 1964 1 565 = ATF 90 II 154, kararlarda hükümsüzlüğü ileri 

·sürmenin hakkın kötüye kullanılması teşkil etmesi halinde hakim tarafından geçerli bir işlem olarak 
kabul edilebileceği belirtilmiştir. Benzer kararlar için bkz. JdT 1967 1 338 = ATF 92 il 323, JdT 1979 
116 = ATF 104 II 99. 
222Winiger, Commentaire Romand, CO 18, N. 92, ATF 87 II 28, kararın Türkçe özeti için bkz. 
Tunçomağ, C.11, s. 254-257, Tercier / ~avre, .a.g.e., s. 159, N. 1070. ATF 92 ~I 323, ATF 78 11224, 
ATF 84 IV 163, 165, Oğuzman/Seliçi/Ozdemır, a.g.e., s. 379-380, Oğuzman/üz, C.I, s. 134, Kurt, 
a.g.e., s. 42, dipnot 171, Kocayusufpaşaoğlu bu halde sözleşmenin esaslı unsurlarından biri olan 
bedelin muvazaalı olduğundan yola çıkarak gizli sözleşmenin şekle aykırılık nedeniyle kesin 
hükümsüz olması gerektiğini savunmaktadır. Yazarın aksine görüşlere ilişkin eleştirileri için bkz. 
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 357, dipnot 41. JdT 1959 1 170, JdT 1960 I 556 = ATF 86 
II 36, JdT 1961 I 556, JdT 1964 1 565 = ATF 90 il 154, JdT 1967 1 338 = ATF 92 II 323,JdT 1993 I 
131 = A TF 117 il 382, kararda yarısı bağışlama teşkil eden karma bir sözleşme söz konusu olmuştur. 

· 223 Esener, Muvazaa, s. 63, ATF 90 il 154, von Tuhr, İsviçre Hukukuna Göre Mülkiyetin Nakli, s. 
637. 
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işlemin muvazaa sebebiyle, gizlenen bağışlama vaadi sözleşmesinin de şekle 

aykırılık sebebiyle geçersiz olacağına lıükmetmiştir224 • 

Türk hukukunda ise konu tartışmalıdır.Bedelde muvazaa yapılması halinde 

kısmi muvazaanın söz konusu olacağını ve sözleşmenin tümden geçersiz 

kabul edilemeyeceği görüşünü benimseyenler mevcuttur225 .Buna karşılık, bedelde 

muvazaa yapılması halinde sözleşmenin tümden geçersiz olduğunu ve buna bağlı 

olarak tapudaki tescilin yolsuz olduğunusavunanlar da mevcuttur226
• 

Ka?aatimizce burada tarafların gerçek amaçlarına ve olayın özelliklerine göre 

karar vermek gerekir. Söz gelimi alıcı taşınmazın gerçek bedelini ödemiş ancak 

düşük harç ödemek için resmi şekilde yaptıkları sözleşmede bedel düşük 

gösterilmişse bu halde taşınmaz satım sözleşmesinin kısmi muvazaa nedeniyle 

tümden geçersiz saymamak gerekir. Vergi mevzuatına göre eksik gösterilen bedel 

sonradan tamamlanarak satış sözleşmesi geçerli sayılmalıdır. Bununla birlikte 

tarafların kararlaştırdıkları bedel tamamen sembolik ise ve esas amaç taşınmazın 

bağışlanması ise taşınmaz satış sözleşmesi kesin hükümsüz olmalıdır. 

224 JdT 1993 1130 = ATF 117 II 382. 
225 özkaya da, (s. 177), bu çözümün daha doğru olduğu görüşündedir . 

. Tekinay/Akınan/Burcuoğlu/Altop, (a.g.e., s. 669-670), vergi mevzuatına dayanarak bunun bir istisna 
olduğunu savunmaktadır. Aynı görüş için .bkz. Olgaç/Karahasan,a.g.e., s. 44, Tmıçomağ, (C.II, s. 
257), borçlar hukuku yönünden sözleşmenın batıl olduğunu kabul etmekle beraber sonradan çıkan 
emlak vergisi uyarınca eksik bedel gösterilerek yapılan satım sözleşmesini geçerli saymak gerektiği 
kanaatindedir. Eren, (s. 355), " ( ... ) buna karşılık Türk hukukunda vergi mevzuatına göre eksik 
gösterilen bedel sonradan tamamlanarak ( ... ) böylece satış sözleşmesi geçerli sayrlmaktadu·. " 
ifadesine yer vermiştir. 
226Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 357, dipnot 41, Yavuz, s. 119, Tandoğan, C. 1/1, s. 238. 
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( 4) Hukuki işlemin emredici hukuk kurallarına, ahlaka veya 

hukuka aykırılığı sebebiyle hükümsüz olması 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Kesin Hükümsüzlük" kenar başlıklı 27. 

maddesinin ilk fıkrası uyarınca: 

"Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine 
' 

kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan 

sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. " 

Söz konusu hukuki sebep emredici hukuk kurallarına da aykırı olmamalıdır. 

Örneğin, ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan alacak hakkı üçüncü bir 

kişiye devredilemez. Buna aykırı olarak bakım alacaklısı kendisine devredilmesi 

taahhüt edilen taşınmazın mülkiyetinin kendine nakline ilişkin olan alacak hakkını 

bir üçüncü kişiye devrederse bu sözleşme kesin hükümsüz olacağından bu 

sözleşmeye dayanarak yapılan tescil de yolsuz olacaktır227• 

Tescil sebebini oluşturan hukuki işlem ahlaka aykırılık sebebiyle de kesin 

hükümsüz olabilir228• Buradaki ahlaka aykırılık topluma mal olmuş bir ahlak 

anlayışına aykırılıktır. Toplumda uygulanmaya devam eden çağdışı gelenekler ahlaka 

uygun kabul edilmemelidir. Söz gelimi, toplumda uygulanmaya devam etse de başlık 

parası vermeye ilişkin taahhütler ahlaka aykırılık sebebiyle geçersiz sayılmalıdır229• 

Ahlaka aykırılık sözleşmenin konusunun ahlaka aykırı olması şeklinde olabileceği 

gibi ahlaka aykırı bir amaca yönelme şeklinde de olabilir
230

• Söz gelimi, bir kişi 
metresinin kendisiyle ahlaka aykırı bir cinsel ilişkiye girmesi için ona bir taşınmaz 

bağışlamışsa, bağışlama sözleşmesi ile buna dayanan tescil işlemi ahlaka aykırılık 

sebebiyle kesin hükümsüz olur. 

227 
Kubat, s. 15-16, Tunçomağ, C.11, s. 1241. 

228 s ungurbey, a.g.e., s. 92. 
2290ğuzman/Öz, C.J, s. 86 ve s. 86 dipnot 132. Bu bağlamda başlık parası ~!arak bir taşınmazın devri 
söz konusu ise taşımnazın devrine ilişkin tescil işlemi ahlaka aykırılık sebebıyle yolsuz olur. 
2300ğuzman/Öz, C.I, s. 87, Kurt, a.g.e., s. 37, Cansel, a.g.e., s. 30-31. 
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(5) İrade sakatlıklarının olması 

Sözleşme, tarafların karşılıklı birbirine uygun irade beyanı ile meydana gelir. 

Taraflardan birinin iradesi, yanılma (hata), aldatma (hile) veya korkutma (tehdit) gibi 

bir nedenle sakatlanırsa sözleşme iptal edilebilir. Pek tabi bu halde sözleşmeyi iptal 

hakkı iradesi hata231
, hile232 veya tehdit sebeplerinden biri ile sakatlanan 

kişidedir233.Bu kişi iptal hakkını yanılma veya aldatmayı öğrendiği veya 

korkutmanın etkisinin geçmesinden itibaren bir yıl içinde kullanmalıdır. Aksi 

takdirde iptal hakkı düşer234• Yenilik doğuran bir hak olan iptal hakkı tek taraflı bir 

irade beyanıdır ve karşı tarafa ulaşmakl~ sonuçlarını doğurur. Buna göre taşınmaz 
mülkiyetinin devrine yönelik bu sözleşme, iptal hakkının kullanılmasıyla baştan 

İtibaren kesin hükümsüz hale gelir (düzelebilir hükümsüzlük)235
• Bu durumda sebebe 

bağlı olan tasarruf işlemi, hükmünü yitirmiş olur236
• Söz gelimi, taşınmazın satımı 

söz konusu olduğu hallerde ister taşınmazı satanın ister satın alanın iradesi sayılan 

etkenlerden biri sebebiyle sakatlanırsa, iradesi sakatlanan taraf, iptal hakkını 

kullanarak satım sözleşmesinin baştan itibaren kesin hükümsüz hale gelmesini 

231 
Olgaç/Karahasan,a.g.e.,s. 35, Y.4.HD., T. 21.03.1953, E. 1564, K. 1313, Kazancı Hukuk 

Otomasyonu. 
232 

Y.l.HD., T. 15.11.1995, E. 14233, K. 10591, Yetik, s. 1494-1495, Y.1.HD., T. 2.7.1997, E. 
1997/8214 K. 1997/9301, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
233 

von Tuhr, İsviçre Hukukuna Göre Mülkiyetin Nakli, s. 155. 
234 Üsti.lndağ'ın da, (a.g.e., s. 58), belirttiği gibi bu süre geçtikten sonra söz konusu tescilin irade 
sakatlığı nedeniyle baştan itibaren yolsuz olması artık mümkiln olamaz. 
2350ğuzman/Barlas, a.g.e., s. 223, N. 762, Üstündağ, a.g.c., s. 57. Bizim de katıldığımız çoğunluk 
görilş bu olmakla beraber iradenin sakatlanması halinde ne gibi bir hükümsi.lzlük olduğu doktrinde 
tartışmalıdır. Farklı göri.lşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Öz, C.I, s. 124-125. 
236JdT 1941ı503, JdT 1972 ı p. 547,kararda alıcı tatil evi inşaa etmek i.lzere söz konusu araziyi satın 
almıştır. Satın aldıktan sonra inşaat izni için yaptığı başvuru, arazinin 1967 yılında yapılan bölgesel 
çığ planı kapsamında olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. (Halbuki 1965 yılında 3 ev inşa etme hakkı 
mevcut idi ve bu si.lre zarfında komşu arazide inşaatlar yapılmıştı). Alıcı bunun i.lzerine sözleşmenin, 
esaslı noktasında hataya di.lşti.lği.I gerekçesiyle, taşınmaz satım sözleşmesinin iptal~i talep etmiştir. 
Yerel Mahkeme, alıcının saikinin burada inşaat yapmak olduğunu; satıcının da ınşaat yapılabilir 
olduğunu garanti ettiğinden sözleşmenin esaslı unsurlarında hataya düşüldüğünü ve sözleşmenin iptal 
edildiğini kabul etmiştir. Federal Mahkeme ise sözleşmenin yapıldığı sırada böyle engelin mevcut 
ol~adığını, sonradan meydana gelen değişikler nedeniyle iradenin sakat.lanr:ı~ş s.a~ılma~acağını 
helırtmiştir. Federal Mahkeme, bölgede 1951 yılında çığ yaşandığı ve çığ tehlıkesı ıçerısınde hır bölge 
olduğunun bilindiğini, bu nedenle hatanın da söz konusu olamayacağını açıklamalarına eklemiştir. 
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sağlayabilir. Bu halde, satım sözleşmesine dayanarak yapılmış tescil, geçersiz bir 

hukuki işleme dayanılarak yapılmış hale gelir ve tescil yolsuz olur237• 

(6) Aşırı yararlanma (Gabin) bulunması 

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde edimler arasında büyük oransızlık 
bulunması halinde aşırı yararlanma söz konusu olabilir. Bu durum ve bu durumda 

zarar görenin ne gibi yoIIara başvurabileceği Borçlar Kanunu'nun 28. maddesinde şu 

ifadelerle belirtilmiştir: 

"Bir sözleşmede !aırşılıklı edimler arasında açık bir 

oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda 

kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da 

deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği 

takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme 

ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri 

verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler 

arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. " 

Yürürlükten kalkan Borçlar Kanunu'ndan farklı olarak aşırı yararlanmanın söz 

konusu olduğu hallerde zarar gören dilerse sözleşmenin iptalini dilerse de edimler 

arasındaki aşırı oransızlığın giderilmesini talep eder. Ancak belirtmek gerekir kizarar 

gören tarafın bu haklardan birini kullanılabilmesi için edimler arasında büyük 

oransızlığın onun zor durumda kalmasından, düşün~esizliğinden veya 

deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle meydana getirilmiş olması gerekir238• 

Gabine maruz kalan tarafın, iptal hakkını kullanılmasıyla hukuki işlem baştan 

itibaren geçersiz; kesin hükümsüz hale gelir (bozulabilir geçerlilik)239• Tescil 

237 
Cansel, a.g.e., s. 31, Ayan, Eşya 11, s. l 64. 

2380ğuzman/Ôz, c.ı, s. 138-139. 
239 .. 

Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 223, N. 765, Oğuzman/üz, C.I, s. 140. 
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işleminin hukuki sebebini teşkil eden bir borçlandırıcı işlemin aşırı yararlanma 

sebebiyle iptal edilmesi halinde, tıpkı irade sakatlıklarında olduğu gibitescil de 

yolsuzlaşmış olur240• 

(7) Hukuki sebepten dönülmesi 

Belirtmek gerekir ki hukuki sebep bütün tescil süresince geçerli olarak mevcut 

olmalıdır. Buna göre geçerli bir hukuki sebebin sadece tescil işleminin yapıldığı 

zamanda varolması yeterli değildir. Geçerliliğini yitinniş bir hukuki rebebin söz 

konusu olması halinde tescil -yine sadece şeklen anlam ifade eden yolsuz bir tescile 

dönüşür241 • Geçerliliğini yitirmiş bir hukuki sebep çoğunlukla sebep teşkil eden 

borçlandırıcı işlemden dönülmesi halinde karşımıza çıkar. 

Sebep teşkil eden borçlandırıcı işlemden dönme halinde yapılmış olan tescilin 

ne olacağı konusunda klasik dönme teorisini savunan yazarlar arasında farklı 

görüşler vardır. Hakim görüş sebebe bağlı da olsa tasarruf işleminin dönmeden 

etkilenmeyeceği ve iadenin sebepsiz zenginleşme talebiyle istenebileceği 

yönündedir. Nitekim tescil yapıldığı sırada bu tescil geçerliydi. Sebebin sona ennesi 

sonraki bir olguya dayalıdır242• Bu görüşün kabul edilmesi halinde ortada yolsuz bir 

tescil söz konusu olmayacaktır. 

Klasik dönme teorisini savunan yazarlardan bazıları ise borçlandırıcı işlemden 

dönülmesi halinde tasarruf işleminin de geçmişe etkili olarak hükümsüzleşeceğini bu 

240 
Ayan, Eşya il, s. 165, Kubat, s. 17, Y.1.HD., T. 18.09.1986, E. 10165, K. 9251: "( ... )davaya konu 

taşınmaz malın temlik tarihindeki gerçek değeri ile tapudaki satış değeri arasında açık ve aşırı bir 
nisbetsizliğin varlığı saptandığına göre, olayda BK. nun_ 21. maddesinde deyimini bulan gabin 
unsurlarından objektif unsurun gerçekleştiği kuşkusuzdur. Öte yandan davacının temlik tarihinde ileri 
derecede yaşlı, hasta ve okuma yazma bilmeyen cahil bir köylü kadın olduğu; yanlızlık ve hastalık gibi 
bu durumlarından ötürü manevi müzayaka içerisinde bulunduğu, dinlenilen tanık sözleri ile sabittir. 
Bu itibarla somut olayda gabin sübjektif unsurunu teşkil eden müzayaka, hiflet ve tecrübesizlik 
hallerininde gerçekleştiği sonucıma varılmaktadır. "YKD. 1987, C.13.S. 7, , s. 988-989. 
241 Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 290, Homberger, Art. 965, N.16. 
2420 •• 

ğuzman/Oz, C.I, s. 531. 
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nedenle de iade talebinin ayni hakka dayanacağı görüşünü savunmaktadır. Görülüyor 

kibu görüşün savunulması halinde taşınmaz devrine esas teşkil eden borçlandırıcı 

işlemden dönülmesi üzerine yapılmış olan tescil baştan itibaren yolsuzlaşmış 

olur243.Belirtmek gerekir ki bu halde tescil baştan itibaren yolsuz olsa da taşınmaz 

mülkiyetini iyi niyetle iktisap eden üçüncü kişilerin iyi niyeti tapu kütüğüne güven 

ilkesi kapsamında korunacak ve bu kişiler taşınmaz üzerindeki ayni hakkı 

kazanabileceklerdir244
• 

Tescilin sonraki bir olguya dayanarak geçmişe etkili olarak yolsuzlaşacağı 

hallere diğer bir örnek ise tescilin idari bir karara dayandığı hallerde karşımıza 

çıkabilir245• Söz gelimi tescil işleminin hukuki sebebi bir idari karar ise bu idari 

kararın daha sonradan başka bir idari kararla ortadan kaldırılması halinde tescil 

işleminin sebebi de ortadan kalkmış olacağı için mevcut tescil yolsuz hale gelmiş 

olur246
• 

Benzer bir duruma ihalenin feshi halinde de rastlamak mümkündür.İhalenin 

feshi halinde hukuki sebebi bu ihale olan tescil yolsuzlaşır247 . 

Bu halde tapuda malik görünen şahsın tasarrufta bulunmasına engel olmak için 

ihtiyati tedbir kararı alınır248• 

243 Öz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, s. 241, Turgutöz, "Borçlu Temerrüdünde 
Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme Gereğince Kazanılmış Ayni Haklara Etkisi Ve Klasik Dönme 
Kuramı İle Yeni Dönme Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi", MHAD, 1985, S. 16, s. 149, 
Turgut Öz, Sebepsiz Zenginleşme, Kazancı, İstanbul, 1990, s. 62-63. 
244Bu görüş hakkında ayrıntılı bilgi için bkzpğuzman/Öz, C.I, s. 531, dipnot 675, Öz, İş Sahibinin 
Eser Sözleşmesinden Dönmesi, s. 40, 259, Oz, MHAD; 1985, s. 149. 
245 .. 

Ustündağ, a.g.e., s. 63. 
246 YHGK.,T. 04.11.1977, E. 1-27, K. 819,Kazancı Hukuk Otomasyonu, Üstündağ, a.g.e., s. 
63.Y.1.HD., r. 21.l 1.2011, E. 2011/12911,K. 2011/11645: "( .. .)imar parsellerinin dayanağını teşkil 
eden idari işlemin iptali ile sicil kaydının illetten mücerret hale geleceği ve TMK 'nın /025. maddesi 
uyarınca yolsuz tescil durumuna düşeceği açık:ır. ( .. ) ", !<azanc~ J:Iukuk Otomasyonu. Iptal edilen bir 
idari işlem nedeniyle tescilin yolsuzlaştığına daır dığer bır karar ıçın bkz. Y.14.HD., T. 21.01.2003, E. 
5084, K. 198, Yetik, a.g.e.,s. 1498. 

~47 Kuru, (BakiKuru,İcra ve iflas Hukuku, El Kitabı, ~amaı~en Ye~iden Yazılm~ş ve Genişletilmiş 
ikinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s. 724), ihalenın feshıne karar verılmeden evvel, iyi 
niyetli üçüncü kişiler taşınmaz üzerinde bir hak kazanmışlarsa onların bu kazanımları MK m. 1023 
çerçevesinde korunacağını da ifade etmiştir. YHGK., T. 04.l 1.1977, E. 1-27, K. 819, Kazancı Hukuk 

Otomasyonu 
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3. Tasarruf Yetkisi Eksikliğinden Kaynaklanan 

Hakka doğrudan doğruya etki yapma gücüne tasarruf yetkisi denir. Hakka 

doğrudan doğruya etki ederek hakkı değiştiren, sona erdiren veya devreden tasarruf 

işleminin hüküm ifade edebilmesi için tasarrufta bulunanın tasarruf yetkisine sahip 

olması gerekmektedir249
• Tasarruf yetkisi olmadan yapılan tesciller kesin hükümsüz 

olur250
• Tescilin geçersiz olması, tapuda yapılmış olan tescil veya terkin işleminin 

yolsuz olması demektir251 . Diğer taraftanhukuki sebepteki geçersizliklerden farklı 

olarak tasarruf yetkisi eksikliğinin borçlandırıcı işlemin geçerliliğini 

etkilemeyeceğini belirtmek gerekir. Tasarruf yetkisi · olmayan bir şahsın 

gerçekleştirdiği borçlandırıcı işlemi yine de geçerlidir. 

Tescilin yolsuzluğu, tasarruf işleminin hüküm ifade etmesi ıçın gereken 

tasarruf yetkisinin hiç mevcut olmamasındankaynaklanabileceği gibi tasarruf 

yetkisinin sınırlı olmasından da kaynaklanmış olabilir. Aşağıda her iki durum ayrı 

ayrı ele alınacaktır. 

a. Tasarruf Yetkisinin Hiç Olmaması 

Kural olarak tasanuf yetkisi hakkın sahibine aittir
252

• Tescil talebinde bulunan 

kişinin tasamıf yetkisi, tapuda hak sahibi olarak kayıtlı olduğunun belgelenmesiyle 

ispatlanmış olur253• Esasentapuda, yolsuz tescil sonucu malik görünen fakat gerçek 

248 Kuru, El Kitabı, s. 724. 
249 Ayni hakkı sona erdiren terkin işlemi de tescil işlemi gibi bir tasarruf işlemi olduğundan burada da 
tıpkı tescilde olduğu gibi terkin talebinde b~l~na~a~ kişinin tasarruf yetkinin bulunması 
gerekmektedir. Bu husus MK. m. 1015'te açıkça belirtılmıştır. 
250Tasarruf yetkisi eksikliğinin sebep olduğu geçersizlik türü hakkındaki tartışmalar için bkz. tasarruf 
yetkisinin hiç olmaması, s. 84 vd. 

ısı Üstilndağ, a.g.e., s. 60, Jenny,a.g.e.,s. 22, Homberger, Aı1. 974, N. 7. 
2520ğuzınan/Barlas, a.g.e., s. 203, N. 711. 
2530ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 236-237, Gürsoy/ ~~e~ıl Cansel, (a.g.e.,s. 275), tasarruf 
yetkisinin bulunup bulunmadığını tapu memurunun ke~d!lı~ınden ar~ştı~~~ .. zoru~~~ old~ğ~~u 
belirtmiştir. Ancak buradaki araştırmadan kasıt, tapu kütüğünde malık görunup görunmedığının 
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hak sahibi olmayan şahsın yaptığı tasarruflarda da yetki eksikliği söz konusudur. 

Ancak burada hakta tasarruf eden ve fakat tasarruf yetkisi olmayan şahıstan hak 

iktisap ettiğine inanan iyi niyetli kişilerin bu kazanımları tapu kütüğüne güven ilkesi 

çerçevesinde koruma görür254
• Diğer bir anlatımla, tapu kütüğüne güven ilkesinin 

uygulama alanı bulduğu hallerde tasarruf yetkisi eksikliği söz konusudur.Fakat iyi 

niyet bu halde tasarruf yetkisi eksikliğini giderici bir rol oynar. 

Tasarruf yetkisi eksikliği nedeniyle yolsuz olantescillere, ayni hakkı devreden 

şahsın gerçek hak sahibi olmaması halinderastlamak mümkündür. Örneğin, (A)'nın 

maliki olduğu taşınmaz aynı ismi ve soyadım taşıyan başka biri tarafından (B)'ye 

devredilirse devreden şahıs hakkın sahibi dolayısıyla da tasarruf yetkisini haiz 

olmadığından (B) adına yapılan tescil yolsuz olacaktır255.Gerçekten de isim 

benzerliği nedeniyle tasarruf yetkisi olmayan bir kişiden iyi niyetle bir ayni hak 

kazanılması söz konusu olamaz. Yargıtay da 1959 yılında verdiği bir kararında bu 

halde tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulanamayacağını açıkça ifade etmiştir256• 

kontrolüdür. Zaten tapu memurunun tescil talebinde bulunan ve tapuda malik olarak görünen kişinin 
gerçek malik olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur. Esasen bunun bir önemi de yoktur. 
Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 203. ATF 111 II 39 =JdT 1986 1 125, 126, tapu memurunun tescil 
talebinde bulunanın tasarruf yetkisinin varlığını kontrol etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Karara 
konu olayda, iradi temsilcinin, temsil ettiği malikin ölümünden sonra tescil talebinde bulunması söz 
konusu olmuştur.YHGK., T. 25.06.2003 , E. 2003/14-402, K. 20031435: "( ... )azil keyfiyetini tapu 
sicil müdürlüğüne bildirmesine rağmen, bu husus araştırılmadan vekil aracılığıyla gerçekleştirilen 
ipotek işleminden dolayı, bu husus kendilerine bu işlemden önce usulünce bildirilmediğinden azil 
keyfiyetini bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen vekil ile üçüncü kişinin gerçekleştirdiği ipotek işleminin 
yukarıda yapılan açıklama karşısında geçerli olacağı kgbul edil'!1.elidir. " YHGK., T. 21.04.1999, E. 1-
222, K.226, karar uyarınca isim benzerliğine dayanan sahtecılık yüzünden meydana gelen yolsuz 
tescile dayanarak bir ayni hakkın iyi niyetli üçüncü kişilerce kazanılması halinde de Devlet sorumlu 
olur, YKD. 2000, S.9, s. 1489. 
254 Cansel, a.g.e.,s. 32. 
255Qğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e.,s. 245. Öğüz,(a.g.e.,s. 31-33), tezinde bu durumu "adaştan 
iktisap" olarak başlıklandırmıştır. Aynı şekilde Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 356-357, 
dipnot 4d., YHGK., T. 19.02. 1972, E. 277, K. 112, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
256YHGK, r. 18.12.1959, E. 21, K.23, Karahasan, C. il, s. 933, kararda aynı ismi taşıyandan iyi 
niyetle ayni hakkın kazanıldığı iddiasında MK. m. 1023'ün uygulanmayacağı belirtilmiştir,.Ancak 
Yargıtayın karada güven ilkesinin uygulanmaması için verdiği gerekçe şöyledir: "Aynı isim ve 
soyadım taşıyan iki kimseden birisinin hiçbir hakkı ve alakası yok iken diğerinin gayrimenkulünü 
satmasını ve. hüsnüniyetli bir şahsın da onu hakiki malik zannederek gayrimenkulü satın almasını 
muteber addetmek ve böyle bir muameleyi MK .. nım 931. maddesinin himaye eylediğini düşünmek 
doğru olmaz ve gayrimenkul ile bayi arasında hiçbir irtibat mevcut olmadığından böyle bir akde 
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Zira bu gibi hallerde devirden önce tapuda henüz yolsuz bir tescil bulunmamaktadır. 

İsim benzerliği nedeniyle tasarruf yetkisi olmayan şahısla işlem yapan iyi niyetli 

şahıslar tapu kütüğündeki bir kayda güvenerek değil; karşı tarafın kimlik bilgilerine 

güvenerek hareket etmiştir. Bu nedenle MK m. 1023 'ün uygulama alanı bulması söz 

konusu değildir. Zira tapu kütüğüne güven ilkesi tapu kütüğündeki kayıtların 

yanlışlığı halinde kayıtların doğruluğuna güvenen kişilerin iyi niyetini korumak için 

benimsenmiş bir ilkedir257 
•. 

Aynı şekilde sahte kimlik veya vekaletnameyedayanarak yapılan tesciller de 

tasarruf yetkisinin eksikliği nedeniyle meydana gelen yolsuz tescileörnektir258• 

Tasarruf yetkisi eksikliği nedeniyle meydana gelebilecek diğer bir yolsuz tescil 

hali yetkisiz temsilcinin yaptığı tasarruf işlemlerinde karşımıza çıkmaktadır259• Bunu 

olabildiğince engellemek isteyen kanuıı koyucubir taşınmaz üzerinde tasarrufta 

bulunulması için verilen temsil yetkisinin özel yetki niteliği taşımasını aramıştır26o. 

itibar izafe edilemez. " Doktrinde Tekinay tarafından da isabetli olarak belirtildiği gibi kararda varılan 
sonuç doğru olmakla birlikte verilen gerekçe yerinde değildir. Zira aksine, MK. m. 1023, taşınmaz 
üzerinde hakkı olmayanlar tarafından iyi niyetli üçüncü kişilere yapılan devir işlemlerini geçerli 
saymayı sağlayan bir prensip getirmektedir. Karar ve eleştirisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
~elahhattin SulhiTekinay, "Hak Sahibi Olmayan Adaş Tarafından Yapılan Gayrimenkul Ferağları", 
IHFM, C. XXVIII, 1962, S. 3-4, s. 257 vd. 
257Tekinay, Adaştan İktisap, s. 267, Öğüz, a.g.e., s. 31-32, Tekinay, Eşya Hukuku, s. 234, 
Esener/Güven, s. 146. 
2580ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 246, Cansel, a.g.e., s. 32, 109, Murat Doğan, Tapu Sicilinde 
Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi, Seçkin, Ankara, 2004, s.132-133.Y. l.HD., T. 22.12.2004, 
E. 14134, K. 14265, Kazancı Hukuk Otomasyonu, Y. 1.HD., T. 19.12.1983-, E. 13715, K. 13784: "( ... ) 
Tescil gerçek satışa değil, sahte vekaletnameyle yapılmış satışa dayanmakta olup sebep ve illetten 
mahrumdur( ... ) Davalı tapu kaydına (yolsuz tescile) iyi niyetle dayanan kimse (üçüncü kişi) durumda 
deği/dir(. .. )"YKD. 1984, C. 10, S. 9 s. 1349. 
259 Y.14.HD. T. 15.6.2011, E. 2011/6816, K. 2011/7814 : "(. . .} Ayni hak, kütüğe tescil yoluyla 
yazılmışsa k~ral olarak böyle bir tescile dayanan iyi niyetli kişinin iktisabı korunur. Fakat, tescilin 
yanı başında, bir de bunun haklı bir sebebe dayanması ve tescil talebinin o hak üzerinde tasarruf 
yetkisine sahip olan kimse (T.MK m. 1013) tarafından yapılmış olması şarttır. Yetkisiz bir kimse 
tarafından yapılan talep veya haklı bir sebep olmadan yapılan bir tescil hakkı iktisap ettirmez (. .. )" 
Kazancı Hukuk Otomasyonu. Aynı yönde, Y.14.HD., T. 23.9.2008, E. 2008/5533, K. 2008/10598, 
Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
260Tapu memurunun özel yetki yerine genel tems~l yetkisine dayanar~k. t~şınmaz üzerinde tasarruf 
işlemi yapması halinde tescilin yolsuzluğu sebebıyle gerçek hak sahıb~nı? . u~rayacağı zararlardan 
Devlet sorumlu olur. Ertaş, Hazinenin Sorumluluğu, ~· 53: Ayrıntılı bılgı ıçın bkz. Tapu sicilinin 
tutulmasından doğan zararlardan Devlet'in sorumluluğu ılkesı, s. 27 vd. 
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Buna ilişkin hüküm 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 504. maddesinin son fıkrasında 

açıkça yer almaktadır: 

"Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça ( ... ) taşınmazı 

devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz. " 

Kanun koyucu maddede özel yetkiden ne anlaşılması gerektiğini 

açıklamamıştır. Bu durum, birden fazla taşınmazın satımı için verilmiş bir temsil 

yetkisinin özel yetki sayılıp sayılmayacağı konusunda farklı görüşlerin oluşmasına 

neden olmuştur. Bizim de katıldığımız görüşe göre, temsilciye temsil olunanın tüm 

taşınmazlarını satması için veya bir taşınmaz üzerinde her türlü tasarruf işlemini 

yapılabilmesi için verilen yetki, özel yetki verilmesi anlamına gelmez261 . Özel yetki, 

belirli bir taşınmaza ilişkin belirli tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi için verilmiş 

yetkidir262
• 

Buna görebu yetki verilirken temsil yetkisinin sadece hangi taşınmaza için 

verildiği değil, hangi hukuki işlemler (mülkiyetin nakli, sınırlı ayni haklardan irtifak 

veya rehin hakkı kurulması)için verildiği de belirtilmelidir263
• 

Acaba verilen temsil yetkisi sadece taşınmazın satımı için mi verilmiştir? 

Yoksa aynı zamanda tescil talebinde bulunabilme için de mi verilmiştir? Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 09.12.1929 tarihli ve 467 sayılı bir genelgesinde264, 

aksi yönde bir açıklama içermediği sürece taşınmazın satımı için verilen temsil 

2610ğuzman/Öz, c. I, s.234, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 376, Esmer,a.g.e., s. 672. Karşı 
görilş için bkz. Reisoğlu, a.g.e.,s. 158-159. 
262Esener/Güven, s. 128. Bununla birlikte doktrinde Nomer (Borçlar Genel, s. 100), tarafından 
savunulan bir görüşe göre, özel yetki genel olarak belirli bir işlem türü için de verilebilir. Söz gelimi, 
sahip olduğum tüm taşınmazları satma yetkisi şeklinde bir özel yetki verilebilir. 
2630ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 203, Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e.,s. 266, Başpınar, Taşınmaz 
Satımında Vekalet, s. 485, Ayan, Eşya il, s. 13~, Esmer,a.g.e.,s. 671 vd. Safa Reisoğlu, Türk 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Bası, Beta, Istanbul, 2012, s. 155, Esener/Güven, s. 128. 
264 Esmer, a.g.e.,s. 675, dipnot 70. 
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yetkisinin tescili talep yetkisini de içinde barındırdığının kabul edileceği 

be1irtilmiştir265• Pek tabii bu konu vekalet sözleşmesinin yorumu meselesidir. 

Temsil yetkisinin kapsamının belirlenmesine ilişkin bu konu temsil yetkisinin 

aşılmasının yetkisiz temsile bağlı hukuki sonuçları doğurabilmesi bakımından önem 

taşımaktadır. Yetkisiz temsilcinin yaptığı işlem . askıda hükümsüzdür266• Borçlar 

Kanunu'nun 46. maddesinin ilk fıkrası uyarınca: 

"Bir kimse yetkisi olmadığı h<ilde temsilci olarak bir 

hukukiişlem yaparsa, bu işlem ancak onadığı takdirde temsil 

olunanı bağlar. " 

Temsil olunan sonradan söz konusu işleme onay verirse işlem baştan itibaren 

geçerli hale gelir. Bu onay açık olabileceği gibi zımni bir biçimde de verilmiş 

olabilir. Söz gelimi Yargıtay, yetkisiz temsilcinin yaptığı satım sözleşmesine 

istinaden bedeli kabul eden temsil olunanı, zımni olarak icazet vermiş olarak kabul 

edilmesi gerektiğine hükmetmiştir267• Ancak temsil olunanın yetkisiz temsilcinin 

yaptığı işleme icazet vermemesi halinde işlem baştan itibaren kesin hükümsüz hale 

gelir. Bu gibi hallerde yetkisiz temsilcinin tescil talebine dayanılarak yapılmış olan 

tesciller de baştan itibaren yolsuz tescil olur. 

Bununla birliktekanun koyucu,MK m. 1023 ile değilse de, temsilci ile işlem 

yapan kişilerin iyi niyetini bazı durumlarda korumuştur. Buna göre temsil yetkisinin 

265 Aynı yönde görüş için bkz. Esmer,a.g.e., s. 675, Velidedeoğlu/Esmer, a.g.e.,s. 42-44, 
Oğuzınan/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 376-377. Karş. Esener/Güven, s.128. 
266Öğüz, a.g.e., s. 16, Reisoğlu, Borçlar Hukuku, s. 193, Y.1.HD., T. 20.10.2011, E. 201118806 K. 
2011/I 0610 : "Hemen belirtilmelidir ki, taşınmazın satışının vekil aracılığıyla yapıldığı, vekil N. 'ın 
1.3.1994 tarih. 2890 yevmiye numaralı vekaletnamede taşınmaz satışına dair bir yetkisinin 
bulunmadığı yapılan temlik işlemine de davacının bir icazeti bulunmadığı gözetildiğinde böylesi bir 
vekaletnamenin taşınmaz mülkiyetinin naklini sağlamayacağı ve buna dayalı olarak satış 
Yapılamayacağı kuşkusuzdur. 
O halde, satış yetkisi bulunmadığı halde yapılan taşınmaz tem/ikinin Türk Medeni Kanununun 1025 
inci maddesi uyarınca yolsuz tescil niteliği taşıyacağı ve davalının ilk el olması sebebiyle Türk Medeni 
Kanununun 1023 üncü maddesinin koruyuculuğundan da yararlanamayacağı açıktır. "Kazancı Hukuk 
Otomasyonu. 
267 

YHGK., T. 12.04.1944, E.l, K. 40, Tekinay,Eşya Hukuku,s. 232, dipnot 4. 
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sona erdiğini temsilci dahi bilmiyorsa,diğer bir ifadeyle hem üçüncü kişi hem de 

temsilci iyi niyetli ise temsil olunan hukuki işlemle bağlı olur. Konuya ilişkin 

"Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi" kenar başlıklı BK. m. 45'deki açık 
hüküm uyarınca: 

"Temsilci, yetkisinin sona ermiş olduğunu bilmediği 

sürece, temsil olunan veya halefleri, temsilcinin yapmış 

olduğu hukuki işlemlerin sonuçlarıyla bağlıdırlar. 

Bu kural, üçüncü kişilerin yetkinin sona ermiş olduğunu 

bildikleri durumlarda uygulanmaz. " 

Bunun gibi, temsil yetkisi verilirken bu durum üçüncü kişilere bildirilmiş 

ancak kaldırılırken bildirilmemişse268 söz konusu yetkinin kalktığını bilmeyen ve 

bilecek durumda olmayan kişilerin iyi niyeti koruma görür; temsilcinin yetkisi 

devam ediyormuş gibi işlem geçerli olur269
• Diğer bir ifadeyle bu iki halde temsilci 

ile işlem yapan şahıs, temsilcinin kendisine verilen yetkiyi aşarak hareket ettiğini 

bilmiyor ve bilmesi gerekmiyorsa, yaptığı işlem temsil olunanı bağlar270• Söz konusu 

işlemin bir taşınmaz satımı olması ihtimalinde de taşınmazın satımı sırasında temsilci 

ile işlem yapan üçüncü kişi temsilcinintemsil yetkisini aşarak hareket ettiğini 

bilmiyor ve bilmesi gerekmiyorsa; temsil yetkisi eksikliğine rağmen yapılan 

taşınmaz satım sözleşmesi geçerli olur271
• Dikkat edilecek olursa, bu gibi hallerde iyi 

268 
Doktrinde Oğuzman/Öz,(C.I, s. 244), tarafından savunulan görüşe göre eğer temsilci kötü niyetli 

olsa dahi, temsil yetkisi için vekile bir belge verilmişse bu belge geri alınmadığı müddetçe iyi niyetli 
üçiincü kişiler BK. 42/f3'e dayanabilir. Aynı yönde görüş için bkz. K~cayusufpaşaoğlu, Necip, "Bir 
Yetki Belgesi ile Kanıtlanan Temsil Yetkisinin Geri Alınmasında Uçüncü Kişilerin lyi niyetinin 
Korunması Açısından BK m. 33111, 341111 ve 37 Karşısında BK m. 36/l!'nin Uygulama Alanının 
Belirlenmesi",Haluk Tandoğan'ın Hatırasına Armağan, Banka Ve Ticaret Hukuk'U Araştınna 
Enstitüsü, Ankara, 1990, s. 209, 210. 
269 o .. 

ğuzman/Oz, C. I, s. 253. 
270Öğüz, a.g.e., s. 18. Her ne kadar maddede bilmesi gerekmemesi denmiş olsa da MK. m. 3 uyarınca 
bilmesi gereken durumlarda da bu kuralın uygulanmayacağını söylemek gerekir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Oğuzman/Öz, C.I, s. 243. 
27)0ğ .. 

uzman/üz, C.I, 243, 252. 
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niyetin güven ilkesi uyarınca değil temsil yetkisikapsamında koruma gördüğüdür272 • 

Zira anılan hüküm uyarınca: 

"Temsil olunan verdiği yetkiyi üçüncü kişilere açıkça veya 

dolaylı biçimde bildirmişse, bu yetkiyi tamamen veya kısmen 

geri aldığını onlara bildirmediği takdirde, yetkinin geri 

alındığını iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez. " 

Buraya kadarki açıklamalar temsil yetkisinin varlığına ve kapsamına ilişkindir. 

Üzerinde durulması. gereken diğer bir konu ise söz konusu yetkisinin ne şekilde 

verilmesi gerektiği konusudur.:::,· Bti konudakanundan özel bir hüküm yer 

almamaktadır. Kanun koyucu istemde bulunan kişinin, hak sahibinin temsilcisi 

olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş kabul edileceğini 
- . 

belirtmiştir. Ancak temsilcinin, ayni hak sahibinin temsilcisi olduğunu nasıl ispat 

edebileceğini belirtmemiştir273 • 

Her ne kadar Borçlar Kanunu'nda taşınmaz satımı için verilecek olan temsil 

yetkisinin şekle tabi olması gerektiğine dair bir hüküm bulunmasa da274 uygulamada 

tapu memurları ispat bakımından NoterlikKanunu'na göre düzenlenmiş bir 

vekaletname olmaksızın tapuda işlem yapmamaktadır275.Nitekim Tapu Sicil 

Tüzüğü'nün 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, 

"İstem vekaleten yapılmışsa, vekilden 181111972 tarih ve 

1512 sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş ve istem 

272ô ô ğilz, a.g.e.,s. 18, Oğuzman/ z, C.I, s. 243-244. 
273 Yavuz,(a.g.e., s. 117), gerek Medeni Kanun'da gerekse Borçlar Kanunu'nda bu konuya ilişkin bir 
hilkilm olmadığından yola çıkarak temsil yetkisinin geçerliliğinin şekle tabi olmadığı görilşilnü 
savunmuştur. 

274Şekle tabi olduğu yönünde, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e.,s. 334-335. Eren, (Mülkiyet 
Hukuku, s.210), de vekaletnamenin noterde dilzenleme şeklinde yapılmasını bir ispat şartı olarak 
görmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Başpınar, Taşınmaz Satımında Vekalet, s. 484 vd., Ayan, Eşya 
II, s. 133. 
2750ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e.,s. 204, Saymen/Elbir, a.g.e.,a.g.e., s. 170, Reisoğlu, Borçlar 
Hukuku, s. 153, GUrsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e.,s. 266, Wieland, Art. 965, s.905, Esener/GUven, a.g.e.,s. 
128, dipnot 6. 
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konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname 

. . ( )276" ıstenır. ... 

Temsil yetkisini içeren vekaletname, Noterlik Kanunu'nun "Düzenleme 

şeklinde yapılması zorunlu işlemler" başlıklı 89. maddesine göre noter tarafından 

re'sen düzenlenir. Şekil şartı ile bir yandan temsil yetkisi veren hak sahibi tekrar 

düşünmeye sevk edilmiş diğer yandan da tasarruf yetkisinin mevcudiyeti 

olabildiğince güvenilir kanıtlara dayandırılmış olur. 

Bu konudaki açıklamalara son vermeden önce mirasçılık belgesine ilişkin özel . 
durumu incelemekte fayda vardır. Daha önceden de belirtildiği gibi, mirasçıların 

miras konusu taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için tapuda adlarına 

açıklayıcı tescil yaptırmaları gerekir277
• Söz konusu açıklayıcı tescilin yapılabilmesi 

içinse mahkemeden veya noterden mirasçılık belgesi alınmalıdır278 • Bu husus "JV. 

Mirasçılık belgesi" kenar başlıklı MK m. 598'de de belirtilmiştir: 

"Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, 

sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sifatlarını 

gösteren bir belge verilir. 279
" 

Tapu memurunun mirasçılık belgesine dayanarak tescil işlemini 

gerçekleştirebileceği "Resmf senet düzenlenmesini gerektirmeyen işlemler" kenar 

başlıklı Tapu Sicil Tüzüğü'nün 20. maddesinde de aşağıdaki gibi açıkça ifade 

edilmiştir: 

276 Bu hükümlerin geçerlilik şekil şartı mı getirdiği yoksa birer düzen hükmümü olduğu konusunda 
doktrinde farklı görüşler vardır. Düzen hükmü olduğu görüşünde, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 
340-341, Oğuzman/Öz, C.I, s. 232, dipnot 653. 
277 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Miras, s. 117. 
2780ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 405, Y. 2.HD., T. 15.05.1995, E. 5087, K. 5644., Kazancı 
Hukuk Otomasyonu. 
279 Belirtmek gerekir ki 31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, Medeni 
Kaiıun'un 598. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sulh mahkemesince" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "veya noterlikçe" ibaresi eklenmiştir. 
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(1) Resmf senet düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerde 

aynf hakların tescili için; 

a) İstem, yasal veya atanmış mirasçılar tarafından 

yapılırsa yetkili merciler tarafından verilmiş mirasçılık 

belgesi, (. . .) aranır. " 

Mirasçılık belgesi, mirasçılık sıfatını kanıtlayarak, mirasçıya tereke malları 

üzerinde tasarrufta bulunabilme olanağı sağlayan bir yetki belgesidir280
• Belirtmek 

gerekir ki tapu memurları her ne kadar usulüne _uygun bir mirasçılık belgesine 

dayanarak tescil işlemini gerçekleştiriyor olsalar da mirasçılık belgesinin maddi 

gerçeğe uygunluğunu denetlemekle yükümlü değildirler281 • Tapu memuru, kanunda 

belirtilen geçerlilik şartlarını taşıyan mirasçılık belgesinin gerçeği yansıtmadığım 

bilse dahi tescil talebini reddedemez282
• 

Görülüyor ki miras sebebine dayanan tescil talebinde bulunulabilmesi ancak 

mirasçılık belgesi ile mirasçı oldukları belirtilen kişiler için mümkündür. Bu anlamda 

mirasçılık belgesi tasarruf yetkisinin mevcut olduğuna ilişkin karine yaratmaktadır. 

Ancak her karinede olduğu gibi bunun da aksinin ispatı mümkündür. Mirasçılık 

belgesine itirazın kabulü üzerine mirasçıların değişmesi halinde, ilk mirasçılık 

belgesine istinaden yapılmış tesciller birer yolsuz tescil teşkil eder. Söz konusu 

yolsuz tescile dayanarak iyi niyetle hak kazananların bu kazanımları da tapu 

kütüğüne güven ilkesi kapsamında koruma görür283
• 

280 Serozan/Engin, a.g.e., s. 403, N. 81, Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, s. 580. 
281 Serozan/Engin, a.g.e., s. 406, N. 86, Isabelle Boson, Le certifıcat d'herıtıer, Revue Valaisanne de 
jurisprudence(RV J), 2003 ,s. 203, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 208, dipnot 631. 
282 Boson, (a.g.e., s. 203) tapu memurlarının mirasçılık belgesinin gerçeğe uygunluğunu kontrol 
yükümlülüğünün bulunmamasının, gerçek hak durumunu yansıtmayan mirasçılık belgesine 
dayanılarak yapılan tescil işlemlerinin yolsuzluğuna daha sıklıkla rastlanmasına sebebiyet verdiğini 
belirtmiştir. 

283Y.14.HD. T. 19.04.2002, E. 2412, K. 3038: "Davacının mirasçılığmı gizleyen davalı Fatma Y. 'm 
dava konusu taşmmazı tapuda adma intikal ettirmesi yolsuz tescil oluşturmaktadır. Ancak; davalı 
intikalden sonra taşınmazı üçüncü kişiye satmıştır.( ... ) "Kazancı Hukuk Otomasyonll 
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Sonuç olarak yukarıda incelediğimiz tüm olasılıklarda, işlemde tasarruf yetkisi 

eksikliği söz konusudur. Tasarruf yetkisi olmadan yapılan tasarruf işlemi kesin 

hükümsüz; tescil de yolsuz olur284
• Hakim görüş bu yönde olmakla beraber doktrinde 

Kocayusufpaşaoğlu tarafından savunulan diğer bir fikre göre ise tasarruf yetkisinin 

hiç olmaması nedeniyle meydana gelen hükümsüzlük askıda hükümsüzlüktür285• 

Konumuz bakımından bu görüş farklılıkları tasarrufyetkisinin sonradan 

kazanılmasının tapudaki yolsuz tescil durumuna etkileri bakımından önem 

taşımaktadır. 

Kesin hükümsüzlük görüşünü savunan yazarlardan bir kısmına göre, tasarruf 

yetkisi olmadan hareket eden şahsın sonradan bu yetkiyi kazanması halinde tapudaki 

tescilin yolsuzluğu ileri sürülemez. Nitekim onlar tarafından geçersizliğin ileri 

sürülmesi hakkın kötüye kullanılması teşkil eder286
• Kesin hükümsüzlük görüşünü 

savunan bazı yazarlar ise bunun tasarruf işlemlerinin kesin hükümsüzlüğüne ait 

istisnai ve özel bir hal olduğu kanaatindedir287
• Buna göre yetkisi olmayan şahıs 

sonradan yetkili hale gelirse, önceden yaptırdığı tescil de yolsuz olmaktan çıkar. 

Ancak yetkisiz temsilcinin yaptığı hukuki işlemlere onay verilmesinden farklı olarak 

bu halde tescil, tasarruf yetkisinin sonradan kazanıldığı andan itibaren hükümlerini 

doğuran bir tescil olur. 

Hakim görüş ile Kocayusufpaşaoğlu tarafından savunulan askıda hükümsüzlük 

görüşü arasındaki pratik fark şudur: Tasarruf yetkisi olmayanın yaptığı hukuki işlem 

askıda hükümsüzdür dersekyetkinin sonradan kazanılmasıyla tescil baştan itibaren 

2840ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 246, 
285Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 594, N. 33. Serozan ise (Taşınır Eşya Hukuku, s. 152), 
tasarruf yetkisizinden ayni hak edimini iyi niyetten başka hak sahibinin icazeti de sağaltabileceği 
görüşündedir. 

2860ğuzman/Ôz, C.11, s. 552, dipnot 33. 
287Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, s. 152, Oğuzman/Barlas, (a.g.e., s. 204, N. 713), yetkinin 
sonradan elde edilmesi halinde işlem kendiliğinden geçerli hale geleceğini belirtmiştir. Aynı yönde 
görUş için bkz. Cansel, a.g.e., s. 33, Doğan, a.g.e., s. 24. Homberger, (a.g.e., Art. 974, N. 7), tasarruf 
yetkisinin sonradan kazanılması halinde yolsuz tescilin "ıslah" olacağını belitmiştir. ATF 55 II 73: 
JdT 1929 II 69,73, Jenny de, (a.g.e., s. 63), bu gibi durumlarda işlemin sağalıcağını ifade etmektedir. 
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maddi anlamda hüküm ifade ediyor sayılır. Bu nedenle henüz onay verilmediği 

dönemde ayni hak iktisap ettiğine inanan ikinci el konumundaki şahsın iyiniyetli 

olmasının bir önemi olmaz. Zira bu halde tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama 

alanı bulması söz konusu değildir. Bununla birlikte, tasarruf yetkisi eksikliği 

nedeniyle işlemin kesin hükümsüz olduğunun kabul edilmesi halinde yetkinin 

sonradan kazanılması ihtimalinde tescilin yolsuz olduğu bir zaman kesiti mevcut 

olduŞundan bu dönemde hakkın devredilmiş olması ihtimalinde ayni hakkı iktisap 

_edebilmek-için ikinci el konumundaki şahsın iyi niyetli olması şarttır. Yetkisi 

olmayan şahsın sonradan tasarruf yet.kisini kazanabilmesine örnek, mal sahibi· 
• . _,' t "'· ~ 1_ ' 

(M)'den habersiz olarak taşınmazını- satan oğlu (O)'nun (M)'nin ölmesi halinde 

taşınmazın mülkiyetini kazanması halidir288
• 

Eklemek gerekir ki kanun koyucu, hukuki sebebin belgelendiği ancak tescil 

talebinde bulunanın tasarruf yetkisinin henüz belgelenemediği istisnai hallerde geçici 

tescil şerhi verilebilmesi imkanı getirmiş, tescilin hükümlerinin geçici tescil şerhinin 

verildiği andan itibaren hüküm doğurabilmesini kabul etmiştir289 • Konu Medeni 

Kanun m. 1O16/ f.II' de şöyle kaleme alınmıştır: 

"Bununla birlikte, hukukf sebebe ilişkin belgeler tamam 

olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgenin 

tamamlanması gereken hallerde, malikin rızası veya hakimin 

kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir. " 

Örneğin, malik (M) taşınmazı üzerinde alacaklı banka (B) lehine ipotek hakkı 

tesis etmek üzere bir üçüncü kişiyi yetkilendirmiş olabilir. Malik adına hareket 

edecek vekilin soyadı vekaletnamede yanlış yazılmışsa tapu memuru bu yanlışlık 

düzeltilmeden tescil talebini kabul edemez. Ancak yanlışlık düzeltilinceye kadar 

zarara uğramak istemeyen (B) malikin bu arada taşınmazı bir üçüncü kişiye 

devretmesini veya bir üçüncü kişi lehine daha önce gelen bir ipotek hakkı tesis 

288Cansel, a.g.e., s. 33, Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, s. 152: "Yetkisiz tasarrufta bulunan hak 
sahibine külli halef olursa( ... ) yetkisiz tasarruf pekala etkili sayılabilir." 
289 Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s.224. 
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etmesini engellemek amacıyla geçici tescilin şerhedilmesini malik ile birlikte talep 

edebilir290
• 

b. Tasarruf Yetkisinin Kısıtlı Olması 

Yukarıda ifade edildiği gibi tasarruf yetkisi kural olarak hakkın sahibine 

aittir291
. Kanun koyucu sicilde hak sahibi görünen şahsın tasarruf yetkisine de sahip 

olduğuvarsayımına dayanmaktadır. Bununla birlikte, bazı istisnai hallerde tasarruf 

yetkisi kanun ile · sınırlandırılmıştır. Zaten hak sahibinin tasarruf yetkisi 

yalnızcakanunla sınırlandırılabilir292.Bu sınırlamaların büyük çoğunluğu 

MedeniKanunda yer almaktadır. 

Bir tasarruf yetkisi kısıtlamasının bulunduğundan bahsedebilmek için söz 

konusu kısıtlamanın hak sahibinin şahsına bağlı sebeplerden kaynaklanması 

gerekir293 .Bunlar dışında eşyanın kendisinde bulunan sınırlamalar ile hakkın 

niteliğinden doğan sınırlamalar tasarruf yetkisinin kısıtlanması anlamına 

gelmemektedir. Örneğin, intifa hakkı sahibinin taşınmaz üzerinde sadece kullanma 

ve yararlanma hakkının olması ve tüketme hakkının bulunmaması bir tasarruf yetkisi 

sınırlaması teşkil etmez. Aynı şekilde mülkiyetin kanundan doğan kısıtlamalarının 

varlığı halinde de bir tasamıf yetkisi kısıtlaması söz konusu değildir. 

Tasarruf yetkisinin kısıtlandığı çoğu halde294 hukuki işlemin hüküm 

doğurabilmesi ıçın lehine tasarruf yetkisi kısıtlanan şahsın izni veya icazeti 

290 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 397. 
291 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 203, N. 711, Doğan, a.g.e., s. 23. 

292D oğan, a.g.e., s. 23, 30. 
293 von Tuhr, Borçlar Hukuku, s. 210, dipnot 4, Cansel, a.g.e., s. 110, Doğan, a.g.e., s. 23, 30. 
294 Her durumda böyle olduğunu söylemek doğru olmaz. Örneğin aile yurdu kurulması gibi bazı 
hallerde tapu kütüğü tasarruflara kapatılır. Diğer eşin izin veya icazeti ile dahi tasarrufta bulunulması 
mümkün değildir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aile yurdi.ı şerhi, s. 87. 
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gereklidir. Tasarruf yetkisi kısıtlı şahsın tek başına yaptığı hukuki işlemler lehine 

tasarruf yetkisi kısıtlanmış kişi onay verinceye kadar askıdadır295 • 

Medeni Kanun'un 1010. maddesinde şerh edilmesi mümkün olan tasarruf 

yetkisi sınırlamaları teker teker sayılmıştır. Sınırlı sayıda olan bu şerhleri 

belirtenmadde şöyle kaleme alınmıştır: 

"Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi 

kısıtlama/arı, tapu kütüğüne şerh verilebilir: 

1.Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme 

kararları, 

2. Haciz, iflas kararı veya konkordato ile verilen süre, 

3. Aile yurdu kurulması, artmirasçı atanması gibi şerh 

verilmesi kanunen öngörülen işlemler. 

Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz 

üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri 

sürülebilir. " 

Bu tasarruf yetkisi kısıtlamalarına dair şerh ile üçüncü kişilerin iyi niyet 

savunması bertaraf edilmiş olur. Tapu kütüğüne yapılan bu şerhten sonra kimse, hak 

sahibinin tasarruf yetkisinin kısıtlandığını bilmediğini ve bilmesi gerekmediğini ileri 

süremez. Zira alenilik ilkesinin bir sonucu olarak herkesin tapudaki kayıtları bildiği 

kabul edilir. Böylelikle tapu siciline güven prensibinin, lehine tasarruf yetkisi 

kısıtlanan şahıs için doğurduğu sakıncalar ortadan kalkar. 

Bumaddede sayılan tasarruf yetkisi kısıtlamalarına ilişkin bu şerhler kurucu 

nitelikte olabileceği gibi açıklayıcı da olabilir. Çalışmanın devam eden kısmında 

öncelikle kanunda şerh edilebileceği belirtilentasarruf yetkisi kısıtlamaları şerhin 

295 Ayiter, Kudret, (Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, İstiklal Matbaacılık ve Gazetecilik 
Kollektif Ortaklığı, Ankara, 1953, s.134), işlemin, icazet verilmesiyle geçerli hale geleceğinden 
bahsetmiş ancak açıkça işlemin noksan olduğunu belirtmemiştir. 
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kurucu veya açıklayıcı olmasına göre incelenecektir. Ardından, kanunda özel olarak 

belirtilmemesi nedeniyle şerh edilmeyen ancak tasarruf yetkisi kısıtlaması içeren 

haller ayrı ayrı ele alınacaktır. 

(1) Şerhin kurucu olması 

Şerhin kurucu olduğu hallerde296 tasarruf yetkisi şerh ile kısıtlanır. Bu gibi 

durumlarda kaydın şerhten önce gerçeği yansıtmaması söz konusu olmadığındaniyi 

niyetle iktisap bakımından herhangi 'bif sorunla da karşılaşılmaz. Zira şerhten önce 

tasarruf yetkisi kısıtlanmış değildir. Şerhten sonra ise aleniyet ilkesi uyarınca :kimse 

tapudaki kaydı bilmediğini ileri süremeyeceğinden, iyi niyet iddiasında da 

bulunamayacaktır.Çalışmamızın bu bölümünde birer kurucu şerh niteliği taşıyan,aile 

yurdu kurulmasına ve çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararlarının 

şerhi konuları ayrıntılarıyla ele alınacaktır. 

i. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararının 

şerhi 

Taşınmaz üzerinde ayni hak değişikliği meydana getirecek uyuşmazlıklarda 

kişisel hak sahipleri, malikin tasarruflarına karşı korunabilmek amacıyla ihtiyati 

tedbir niteliğindeki mahkeme kararlarının şerh edilmesini talep edebilir297
• Söz 

gelimi taşınmaz satış vaadi veya alım, önalım, geri alım gibi yenilik doğuran hakların 

kullanılması halinde taşınmaz maliki rızaen sözleşmeden doğan borcunu yerine 

getirmezse bu kişisel hakların sahipleri, mahkemeden mülkiyetin kendilerine 

geçirilmesini talep edebilir. Mahkemece mülkiyetin davacıya geçmesine karar 

verilinceye kadar, malikin kişisel hak sahiplerinin haklarını zedeleyecek biçimde 

296Deschenaux, a.g.e., s. 637. Şerhin etkisine ilişkin farklı görüşler için bkz. Doğan, a.g.e., s. 138 
dipnot 54,55. 
297 Sirmen, Eşya Hukuku, s. 236, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.220, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., 
s. 302, Doğan, a.g.e., s. 46-47. 

85 



tasarrufta bulunmasını önlemek amacıyla böyle bir yola başvurur.Çekişmeli hakların 

tapuya şerh edilmesi için öncelikle adında da anlaşılabileceği gibi çekişmeli bir 

hakkın mevcut olması gerekir. Bununla birlikte, belirtmekte fayda vardır ki bu 

ihtilafın mutlaka mahkemeye taşınmış olması aranmaz298
• 

Çekişmeli hakların şerhinde şerh, tasarruf yetkisini kısıtlamaya yarar. Diğer bir 

ifadeyle bu halde kurucu şerh söz konusudur. Bu halde tasarruf yetkisi mahkeme 

kararıyla değil şerh ile kısıtlanmış olur299
. Malikin mahkeme kararından sonra ancak 

tasarruf yetkisi kısıtlamasının şerhinden önceyaptığı tasarruf işlemleri geçerlidir. 

Zirabu halde tapu kaydının gerçeği yansıtmaması gibi bir durum. söz konusu değildir. 

Eklemek gerekir ki şerhten sonra da tasarruf yetkisi kısıtlı olan kişiler taşınmaz 

üzerinde tasarrufta bulunabilir. Hatta bu tasarruflar şerh ile bağdaşmasa dahi tescil 

ettirilebilir. Burada şerh, tıpkı kişisel hakların şerhinde olduğu gibi lehine şerh 

yapılmış kişinin şerhte belirtilen hakkı yeni malike karşı da ileri sürülebilmesini 

sağlar300 • 

ii. Aile yurdu şerhi 

Diğer bir kurucu tasarruf yetkisi kısıtlaması şerhine taşınmazın aile yurdu 

haline getirilmesi durumunda rastlanır. Buna ilişkin hüküm MK m. 391 'de "Tasarruf 

Hakkının Sınırlaması" kenar başlığıyla şu şekilde kaleme alınmıştır. 

"Aile yurdu haline getirilen taşınmazlar devrolunamaz, 

rehnedilemez ve kiraya verilemez. " 

298GUrsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 303, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, (a.g.e., s. 220, dipnot 680), ihtiyati 
tedbir kararının esas hakkında dava açılmadan da verilebileceğini ifade etmiştir. 
299Sinnen, Eşya Hukuku, s. 237, Charles Besson, "Restriction du droit d'aliener et cancellation du 
registre foncier" (Expose presente au Congres de la Societe suisse des conservateurs du registre 
foncier tenu les 21 et 22 septembre 1984 a Delemont),RNRF, 66/1985, s. 3, Doğan, a.g.e., s. 142, 
Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.256. 
300Sirmen, Eşya Hukuku, s. 237, Doğan, a.g.e., s. 142, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 255-256. 
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Tapu kütüğüne şerh verilmesi kenar başlıklı MK m.390 uyarınca ise: 

"Bir taşınmazın aile yurdu haline getirilmesi, ancak izne 

ilişkin mahkeme kararının o taşınmazın tapu kütüğüne şerh 

verilmesiyle mümkün olur; bu husus mahkemece ilan edilir. " 

Kanun koyucunun buradaki açık ifadesi sayesinde aile yurdu üzerindeki 

tasarruf yetkisini kısıtlamasına dair şerhin kurucu nitelikte olduğu rahatlıkla 

söylenebilir301
• Görülüyor ki burada da tıpkı çekişmeli hakların korunmasına ilişkin · 

mahkeme kararının tapu kütüğüne şerh edilmesinde olduğu gibi tasarruf yetkisi 

mahkeme kararıyla değil, şerh ile ki~iti1ınıış olur. Bu nedenle tapuda yolsuz tescil 

söz konusu olmaz. Dolayısıyla iyi niyetiddiası ile ayni hak kazanılması da mümkün 

değildir. 

(2) Şerhin açıklayıcı olması 

Tasarruf yetkisinin şerhten önce bir kanun hükmü veya bir kanun hükmüne 

dayanılarak verilen resmi makam kararı ile kısıtlandığı durumlarda şerhin açıklayıcı 

olduğundan bahsedilir302
• Bu haldetapudaki kayıtlar arasında bir şerh mevcut olmasa 

dahi hak sahibi gözüken şahsın tasarruf yetkisi kısıtlıdır. Buna göre yetki 

kısıtlamasına dair şerhlerin henüz yapılmadığı dönemde tapudaki kayıtların gerçeği 

tam olarak yansıtmadığı söylenebilir. Nitekim her ne kadar tapuda hak sahibi 

görünen şahıs ayni veya sınırlı ayni hak sahibi olmaya devam etse de artık bu hakkı 

üzerinde tek başına tasarruf edememektedir. Hıllbuki Medeni Kanun m. 1015/f.2'de 

tasarruf işlemi yapmak isteyen kimsenin kendisinin sicilde hak sahibi görünen kişi 

olduğunu ispat etmesi ile tasarruf yetkisini belgelemiş olacağı kabul edilmiştir. 

Görülüyor ki kanun koyucu da tapuda malik görünen kişinin tasarruf yetkisini de 

haiz olduğunu karine kabul etmektedir. 

301 Sirmen, Eşya Hukuku, s.239, MehmetAyan, Eşya Hukuku J, Zilyetlik ve Tapu Sicili, Mimoza, 
6. Baskı, Konya, 2012, s. 313, Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 259, Cansel, a.g.e., s. 37-38. 
302Doğan, a.g.e., s. 139, Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 255. 
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Belirtmek gerekir ki bu durumda tapuda bir yolsuz tescil bulunmamaktadır. 

Zira yolsuz tescil gerçek hak durumuna uymayan tescillere verilen addır ve tasarruf 

yetkisinin kısıtlandığının tapu kütüğünden anlaşılmadığı hallerde malik görünen kişi 

gerçekten de taşınmazın maliktir. Bununla birlikte bu kişinin genel kuralın aksine 

artık tek başına kullanabileceği bir tasarruf yetkisi yoktur. Şerhin açıklayıcı etkiye 

sahip olduğu hallerde,bu şerh mevcut olmadıkça, tapuda ayni veya sınırlı ayni hak 

sahibi görünen şahsın tasarruf yetkisini de haiz olduğunu varsaymak gayet doğaldır. 

İşte bu nedenle kanımızca açıklayıcı şerhin henüz yapılmamış olduğu hallerde işlem 

. tarafı iyi niyetli üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma görmeli; bu kişiler adına yapılan 

tescillerin yolsuz olduğundan bahs~diİ~~~melidir303 • 

Ayrıca kanun koyucu Medeni Kanun'un 1023. maddesinde konuyu ele alırken 

"tapudaki tescile güvenerek" ifadesini kullanmış; tescilin mutlaka yolsuz olması 

gerektiğini belirtmemiştir304 • Açıklanan tüm bu nedenlerler, kanımızca özellikle 

hukuki görünüşe ve alış veriş hayatına güvenin korunması ihtiyacı da göz önünde 

bulundurulduğunda, tescilin teknik manada yolsuz tescil olmadığı bu hallerde de iyi 

niyetin koruma görmesi gerekmektedir. 

i. Ailenin ekonomik varlığını korumak amacıyla yapılan 

şerhler 

Medeni Kanun'un 199. maddesi zayıf durumdaki eşi ve ailenin ekonomik 

varlığını korumak amacıyla hak sahibi eşin tasarruf yetkisinin kısıtlandığı bir hale 

yer vermiştir. Hükmün birinci fıkrası uyarınca: 

303Karahasan, (C. il, s. 912), tasarruf yetkisi kısıtlamasına dair şerhini iyiniyeti bertaraf etme özelliği 
olduğunu bu nedenle şerhin bulunmadığı hallerde glivenin korunması gerektiğini savunmuştur. 
304 Aynı yönde açıklamalar için bkz.HakanAcar, "Türk Medeni Kanunu m. 194 kapsamında aile 
konutu zerinde iyi niyetli üçüncü kişilerin hak kazanımı" Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 47-48, 
2008, s. 17. 

88 



"Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik 

birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi 

gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, 

belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların 

ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. " 

Hak.imin belirleyeceği malvarlığı değerleri arasında bir taşınmazın bulunması 

söz konusu olabilir. Bu durum aynı maddenin üçüncü fıkrasında aşağıdaki gibi 

düzenlenmiştir: 

"Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf 

yetkisini kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerh 

edilmesine karar verir. " 

Söz konusu şerh, üçüncü kişilerin iyi niyetini bertaraf etmeye yarayan 

açıklayıcı bir şerhtir. Böylelikle zayıf durumdaki eşin hakları daha iyi güvence altına 

alınmış olur. Mahkeme kararından sonra fakat şerhten önce tapu kütüğünde malik 

görünen kişinin tasarruf yetkisi kısıtlı hale gelir305
• Bu hallerde malik eş ile yapılan 

işlem askıdadır. Tasarruf yetkisi lehine kısıtlanmış olan diğer eşin rıza göstermesi 

halinde yapılan tasarruf işlemi baştan itibaren hükümlerini doğurur. Bununla birlikte 

diğer eş yapılan işleme rıza göstermez ise yapılan tescil işlemi baştan itibaren yolsuz 

olur. 

Acaba bu halde mahkeme kararından sonra fakat şerhten önce tasarruf 

yetkisinin kısıtlı olduğunu bilmeyerek tapuda hak sahibi görünen eş ile işlem yapan 

305 Haluk Burcuoğlu, "Les nouvelles annotations apportees par le nouveau Code Civil Turc entre en 
vigueur le ler janvier 2002'', RNRF, 90/2009, s. 146, Gümüs, a.g.e., s. 86,Mustafa Dural / Tufan 
Öğüz /Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku, C. 111, Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013, 
s.279,Nami Barlas "Yeni Türk Medeni Kanun Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukuki İşlem 
ÖzgilrlUğü Ve Sınırları'',Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Seçkin Yayıncılık, 
İstanbul, 2004, 133-134. İsviçre doktrini aile konutundakinden farklı olarak bu halde bir tasarruf 
yetkisi sınırlaması olduğu konusunda hemfikirdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Henri Deschenaux / Paul
HenriSteinauer / Margareta Baddeley, Les effets du mariage, 2eme edition, Staempfli,Zürich, 2009, 
s. 311, N. 750. 
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şahısların iyi niyeti koruma görecek midir? Bu konu doktrinde tartışmalıdır306 • Bir 

görüş tasarruf yetkisi eksikliğini bilmeyen kişi ile yapılan işlemlerin kesin 

hükümsüz; tescillerin de yolsuz olması gerektiğini savunmaktadır307.Bu görüşe göre 

tapu kütüğüne güven prensibinin kapsamına tapuda yetkili görünen şahsın tasarruf 

yetkisine ve fiil ehliyetine308 yönelik güven dahil değildir. Ayrıca, iyi niyeti sadece 

kanun korur ve bu halde kanun koyucunun iyi niyeti özel olarak koruması söz 

konusu değildir. Tüm bunlara ek olarak,bu görüşü savunan yazarlara göre,kanun 

koyucunun MK m. 199'u sevk etme amacı,malik olmayan eşin menfaatini tasarruf 

yetkisinin kısıtlı olduğunu bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen işlem tarafı iyi niyetli 

kişilerin menfaatiyle karşılaştırıldığında daha üstün ~örmesidir309• 

İsviçre hukukunda da hakim olan310ve Türk hukukunda savunulan311diğer bir 

görüşe göreyse tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair yapılan şerhek bir önlem 

306 Tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Burcuoğlu, a.g.e., s. 147 vd. 
307DuraVÖğüz/Gümüş, a.g.e.,s. 182, Doğan, a.g.e., s. 105, s. 194-195, Gümüş, Alper, Türk Medeni 
Kanunun Getirdiği Yeni Şerhler, Seçkin, Ankara, 2003, s. 86, s. 95-97, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, 
a.g.e., s. 261, Burcuoğlu, a.g.e., s. 146, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 241, Seda Öktem, "Aile Birliğinde 
Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması'', Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.67, 2006 s. 334-336. 
308 Cari Wieland, Kanuni Medenide Ayni Haklar, C. 1, çeviren i. Hakkı Karafakı, Ankara yeni 
cezaevi Basımevi, 1946, Art. 714, N.3,c,dd, JdT 1922 1 241, kararda iyi niyetin tasarruf yetkisi 
eksikliğini gidereceği ancak tasarruf ehliyeti eksikliğini gidermeyeceği belirtilmiştir.Öğüz de (a.g.e., 
s. 16), tapu kütüğünün hak sahibinin ehliyet durumunu yansıtma işlevinin olmadığını belirtmiştir. 
Esasen kısıtlama kararının ilanından sonra kısıtlama kararı tapu kütüğündeki beyanlar hanesinde işaret 
edilir. Ancak bu beyan açıklayıcıdır. Kaldı ki kısıtlama kararından sonra kimse iyiniyetli olduğunu 
iddia edemeyecektir.Gümüş, a.g.e., s. 95-97, Deschenaux, a.g.e., s. 622. 
309Doğan, a.g.e., s. 195, Gümüş, a.g.e., s. 97. 
310Bram, Verena / Hasenböhler, Franz, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das 
Familienrecht, 1. Abteilung: Das Eherecht (Art. 90-251 ZGB), Teilbande il le, Die Wirkungen der 
Ehe im allgemeinen, Art. 159-180, Zürich 1998, s. Art. 178, N.35-36, s. 690-691, (Gümüş, a.g.e., s. 
93'den naklen), Hausser, Heinz / Reusser, Ruth / Geiser, Thomas, Bemer Kommentar, Kommentar 
zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Band ll, 1. Abteilung, Das 
Eherecht, 2. Teilband, Die Wirkungen der ehe im allgemeinen Artikel 159-180 ZGB, Bem 1999, Art. 
178, N. 13c, s. 641, (Gümüş, a.g.e., s. 93'den naklen), Masantı-Müller, Regula, Verwaltung und 
Vertretung in der Gütergemeinschaft, Bem 1995, s. 109, (Gümüş, a.g.e., s. 93'den naklen), 
Geiser,Thomas, Neues Eherecht und Grundbuchführııng, ZBGR, 68, s. 23 (Gümüş, a.g.e., s. 93'den 
naklen), Deschenaux / Steinauer/ Baddeley, s. 311-312. 
311 Kılıçoğlu, Ahmet, Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Turhan 
Kitabevi, Ankara, 2002, s. 34, Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya 
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niteliğindedir. Buna göre tapuda malik görünen kişinin tasamıf yetkisinin kısıtlı 

olduğunu bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen iyiniyetli işlem tarafı üçüncü kişilerin bu 

iyi niyetiMedeni Kanun'un 1023. maddesi kapsamında koruma görmelidir. 

Görülüyor ki burada Devlet tarafından tutulan kayda güvenen şahsın menfaati 

ile ekonomik varlığı tehlikede olan eşin menfaati arasında bir tercih yapmak 

gerekmektedir. Kanımızca bu halde ticaret hayatındaki güveni sağlamak için tasarruf 

yetkisi kısıtlı olan kişiyle işlem yapan iyiniyetli kişilerin iyi niyetinin korunması 

tercih edilmelidir.Diğer bir ifadeyle, hukuki görünüşe güven tasarruf yetkisini de 

kapsamalı ve buna güvenen şahıslarfrf'riie"iifüati,' ekonomik varlığı tehlikede olan eşin 

menfaatinden üstün tutulmalıdır. Her ıie kadar bu halde tapu kütüğünde bir yolsuz 

tescil yoksa da tapudaki kaydın gerçek durumu yansıtmaması söz konusudur. Bu 

nedenle malikintasaıruf yetkisini de haiz olduğuna inanan ve güvenen şahısların iyi 

niyeti MK m. 1023 kapsamında koruma görmelidir. 

ii. Haciz, iflas ve konkordatohalinde 

Haciz, iflas ve konkordato hallerinde de malikin tasarruf yetkisinin kısıtlanması 

söz konusu olur312.Resmi memurlarca talep edilen tasarruf yetkisi kısıtlamasına dair 

şerh açıklayıcı niteliktedir313
• 

Haciz, alacaklının ıcra dairesi aracılığı ile borçlunun mallarına el 

koymasıdır314 • Haczin tamamlanmasıyla borçlukonumundaki taşınmaz 

Hukukuna Getirdiği Yenilikler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s. 66-67,Serkan Ayan, "Evlilik 
Birliğinin Korunması", Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2004, s. 268-269. 
312Doğan, a.g.e., s. 29. 
313Deschenaux,a.g.e., s. 555, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 220, Kuru, El Kitabı, s. 389. 
314 Sirmen, Eşya Hukuku, s. 237, Kuru ise (El Kitabı, s. 410) hacizi, "kesinleşmiş bir icra takibinin 
konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda talepte bulunan alacaklının 
lehine., söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, icra 
müdürü tarafından hukuken el konulması" olarak tanımlamıştır. Benzer tanım için bkz. Y. 12. HD., T. 
05.12.1974, E. 10300, K. 10717; Talih Uyar, İcra Hukukunda Haciz, Feryal Matbaacılık, 
Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 1990, s. 290. 
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malikinintaşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisi haciz kararının tapu kütüğüne şerh 

edilmesinden önce kısıtlanmış olur315
• Ancak buradaki şerh, taşınmazı tasarruf 

işlemlerinekapatmaz316 • Borçlu malikin tasarruf yetkisi yalnızca hacze konu olan 

alacak oranında kısıtlanır. Dolayısıyla, üçüncü kişiler şerhe rağmen hacizli taşınmaz 

üzerinde bir ayni hak kazanabililer ancak şerhe rağmen ayni hak kazananlar, 

alacaklının alacağını elde edememesi halinde taşınmazın paraya çevrilmesine 

katlanmak zorunda kalırlar317 • 

Hacze ilişkin açıklayıcı şerhi~tapu· kütüğünde henüz bulunmadığı dönemde 

malikten taşınmaz üzerinde iyi ·,;niyetle1~bir ayni hak kazanılip kazanılamayacağı 

doktrinde tartışmalıdır. Bir görüş,: borçlu malik ile işlem yapan iyi niyetli üçüncü 

kişilerin iyi niyetininalacaklılara karşı koruma görmeyeceği görüşündedir. Buna göre 

işlem tarafı kişi adına yapılmış tescil alacaklılara karşı yolsuz bir tescil niteliğindedir. 

Diğer bir ifadeyle, haciz halinde tapu sicilindeki kayda güvenen ve hak sahibinin 

tasarruf yetkisinin kısıtlı olduğunu bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen kişilerin iyi 

niyeti alacaklının haklarıyla çatıştığı sürece korunmaz318
• 

Bununla birliktediğer bir görüş göre, bu halde malik ile işlem yapan ve fakat 

haciz kararı nedeniyle borçlu malikin tasarruf yetkisinin, kısıtlı olduğunu şerh 

olmaması nedeniyle, bilmeyen ve bilmesi de gerekemeyen işlem tarafı üçüncü 

315 Helvacı, , Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 70, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 257, 
Nomer, Beklenen Haklar, s. 139, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 210, Uyar, Haciz, s. 284, Cansel, a.g.e., 
s. 36, Besson, Requisition du Droit d' Aliener, s. 4. 
316Öğüz, a.g.e., s. 87-88, Homberger, Art. 960, N. 32, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 257, 
Sinnen, Eşya Hukuku, s. 238, Kuru, El Kitabı, s. 444, Uyar, Haciz, s. 284, GUrsoy, a.g.e., s. 398. 
3170ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 257, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 238, Cansel, a.g.e., s. 36, Uyar, 
s. 284, Besson, Requisition du Droit d' Aliener, s. 4, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 257, dipnot 
803.Öğüz, a.g.e., s. 87-88, Kuru, El Kitabı, s. 444, Homberger, Art. 960, N. 32, Y.12.HD.,T. 
22.05.1989, E. 3859, K. 7449; Uyar, Haciz, s. 286. Bu durum İcra İflas Kanunu'nun 91. maddesinin 
değiştirilen 538 sayılı kanun ile açıkça beliıtilmiştir. Nitekim Tapu Kadastro Müdürlüğü de 
07.07.1965 tarihinde bu konuda bir genelge yayınlayarak şerhe konu edilmiş taşınmaz mal üzerinde 
tasarrufta bulunulabileceğini açıkça ifade etmiştir. 
318 Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 70-72, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 238, Uyar, 
Haciz, s. 284 ve s. 284, dipnot 22. 
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kişilerin iyi niyeti koruma görmelidir319
• Buna göre tarafların haklarının çakışıp 

çakışmadığına bakılmaksızın tapu kaydına güvenen işlem tarafı üçüncü kişilerin iyi 

niyetikorunmalıdır. 

Kanaatimizce de haciz kararının verilmesinden ve fakat şerhten önce taşınmaz 

üzerinde bir ayni hak kazanan iyi niyetli üçüncü kişilerin bu kazanımları alacaklının 

haklarıyla çatışsa bile korunmalıdır. Zirabu halde tapuda yolsuz bir tescil söz konusu 

olmasa da kütükteki kayıtların tam olarak gerçeği yansıtmaması söz konusudur. Bu 

görüşün kabul edilmesi ile alacaklıların zor duruma düşeceği iddiasıpek yerinde 

gözükmemektedir. Çünküalacaklılarcillaciz. kararından evvel de borçlunun ·mal 

kaçırmak amacıyla tasarrufta bulunmasını engelleyici, tedbir niteliğinde şerh 

koydurma imkanına sahiptir. Zaten uygulamada da alacaklıların borçlunun niyetine 

bakmaksızın bu yola başvurdukları görülür. Alacaklıların haklarını koruyan böyle bir 

yol varken tapudaki kayda güvenen iyi niyetli işlem tarafı üçüncü kişilerin bu iyi 

niyetlerini korumamak yerinde olmaz. Dolayısıyla, savunduğumuz görüş 

çerçevesindetaşınmazın haczedilmesi halinde ortaya bir yolsuz tescil halinin çıkması, 

sadece borçlu malik ile işlem yapan üçüncü kişinin şerh olsun veya olmasın kötü 

niyetli olması ihtimalinde mümkün olmaktadır. 

Borçlunun iflası halinde de hacizdekine benzer bir durum söz konusu olur. 

Buna ilişkin İcra İflas Kanunu'nun 191. maddesinin ilk fıkrası şöyledir: 

"Borçlunun iflas açıldıktan sonra masaya ait mallar 

üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karşı 

hükümsüzdür. " 

Mahkemenin iflasa karar vermesi anında, diğer bir ifadeyle iflasın açılmasıyla 

birlikte müflisin iflas masasına giren malları üzerinde tasarruf yetkisi kısıtlanmış 

319 •• •• • 
Rossel / Mentha,a.g.e., s. 322, N. 1775, dipnot 1, Oğüz, a.g.e., s. 88, SaimUstilndağ, icra 

Hukukunun Esasları, İstanbul, 2004, s. 166, Gürsoy, a.g.e., s. 398, Homberger, Art. 960, N. 32. 
Belirtmek gerekir ki Homberger'in açıklamalarından böyle bir sonuç çıksa da görüşü tam olarak açık 
değildir. Ayrıca yazarın Art. 960, N. 38'de iflas bakımından aksi görüşü benimser ifadelere yer 
vermesi görüşünün tam olarak ne olduğunun anlaşılmasını da zorlaştırmıştır.Nomer, (Beklenen 
Haklar, s. 139), bu durumu art mirasçılıktaki şerhe benzetmiştir. 
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olur320.Tasarruf yetkisinin kısıtlanmış sayılması için kararın kesinleşmesi veya ilan 

edilmesi gerekmez321
• İflas masasına giren mallar arasında taşınmaz bulunuyorsa, 

müflis malikin söz konusu taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisi de şerhten önce, 

mahkeme kararıyla kısıtlanmış olur. Bu nedenle burada yapılacak olan şerh de 

hacizde olduğu gibi açıklayıcı şerh özelliği taşır322 • 

İflasın açılmasından sonra müflisin yapacağı tasarruf işlemlerinin geçerliliği 

hakkında doktrinde farklı görüşler mevcuttur323
• Doktrinde kabul edilen baskın 

görüşe göre bu halde nisbi etkisizlik: söz konusu olur ve sadece iflas masası 

alacaklılarına karşı işlem geçersizdir~~~·.ııBtın'unla birlikte, müflisten bir taşınmazı iyi 

niyetle tapudaki malik sıfatına güvenerek devralanların iyi niyetinin alacaklılara karşı 

korunup korunmayacağı doktrinde tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre, tasarruf yetkisinin iflas sebebiyle kısıtlı olduğunu bilmeyen ve 

bilmesi gerekmeyen işlem tarafı üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma görür. Ancak iflas 

masası alacaklılarına karşı iyi niyet iddiası dinlenmez. Buna göre iflas masası 

alacaklıları bakımından yapılan borçlandırıcı işlem kesin hükümsüz, yapılan tescil de 

320 Sinnen, Eşya Hukuku, s. 238, Kuru, El Kitabı, s. 1218, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 259, 
Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 75, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 304, tasarruf yetkisi 
iflas masasına geçer. 
321 Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 75, dipnot 14, Kuru, El Kitabı, s. 1219. 
322 Cansel, a.g.e., s. 37, Ayan, Eşya 1, s. 313, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 257,259, Mustafa 
ReşitBelgesay,İcra İfl~s Hukuku, C.11, Konkordato-İflas-İptal Davası-Tahliye, 2.Basım, 
Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1953s. 58. 
323 Müflisin yaptığı tasarruf işlemlerinin geçerliliği hakkındaki farklı görüşler için bkz. Ahmet 
Başözen,Mfiflisin Tasarruf Yetkisi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s. 121 vd. 
324Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e.,s. 597, N. 38, Kuru, El Kitabı, s. 1219, Doğan, a.g.e., s. 170, 
Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 304, Sabri ŞakirAnsay, İcra ve İflas Usulleri, Beşinci Bası, istiklal 
Matbaası, Ankara, 1960s. 225-226, Gürsoy, a.g.e., s. 399. Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz. Başözen, s. 
136-138.Alacaklılara karşı ileri sürülememeden ne anlaşılması gerektiği konusunda da doktrinde 
farklı görüşler mevcuttur. Baskın görüş bu halde nisbi hükümsüzlüğün söz konusu olduğunu; üçüncü 
kişinin ayni hakkı kazanacağını ancak taşınmazın paraya çevrilerek alacaklıların tatmin edilmesine 
katlanmak zorunda olduklarını savunmaktadır. Bkz. Öğüz, a.g.e., s. 91.von Tuhr'a göre, (Borçlar 
Hukuku, s. 218) iflas halinde hacizdekinden farklı bir durum söz konusudur. Yazara göre burada 
nisbi hükümsüzlükle bahsedilmek istenen iflas masasının onayı veya iflas kararının kalkması ile 
kazanımın geçerli hale gelebileceğidir. 
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yolsuz olur. Bu halde nisbi etkisizlik325söz konusu olur ve sadece iflas masası 

alacaklıları işlemi geçersiz kılabilir. Bu görüşü savunan yazarlara göre şerh, 

müflisten hak kazandığına inanan ve adına tapuda yolsuz tescil yapılmış bir kişiden 

tapu siciline güven ilkesi doğrultusunda üçüncü kişilerin iyi niyetle hak kazanmasına 

engel olmaya yarar. Diğer bir ifadeyle iflasın açılmasından sonra müflis ile işlem 

yapan iyiniyetli üçüncü kişilerin iyi niyeti alacaklılara karşı korunmamalıdır. 

Nitekim kanundaiyi niyet-kötü niyet ayırımı yapmaksızın, özel olarak bu tür tasarruf 

işlemlerinin alacaklılara karşı geçersiz olduğunu belirtilmiştir326• Bu görüş 
-- [., -' ··-. . .... 

çerçevesinden ister iyiniyetlLj~~~r:::-~?,~ü~:·H~_Y,etli olsun müflisin yaptığı tasarruf 

işlemleri kesin hükümsüz olacağında~ iyiniyetliişlem tarafı kişi adına yapılan tescil 

de yolsuz tescil özelliği taşıyacaktır327 • 

İsviçre ve Türk doktrininde kabul edilen ve bize de daha uygun görünen diğer 

bir görüşe göre,iflas halinde hacizdekinden daha farklı bir durum söz konusudur. 

Buna göre iflas kararı ilan olunmak suretiyle üçüncü kişilere duyurulur ve bu ilan iyi 

niyet iddiasını bertaraf eder328
• İlandan sonra kimse iyiniyetli 

325Doğan, a.g.e., s. 170, Serozan, Medeni Hukuk, s. 253, N. 7. 
326 Colombara,a.g.e., s. 362,Deschenaux, a.g.e., s. 555-556,NecmeddinBerkin, İflas Hukuku, 
Fakülteler Matbaası, İstanbul, s. 121-123,Gürsoy, a.g.e., s. 399, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 
259,Cansel, a.g.e., 118, Jenny,a.g.e., s. 177-178, Homberger, Art. 960, N. 38, Ansay,a.g.e., s. 225, 
Başözen, (a.g.e., s. 328-330), öncelikle her iki görüş hakkında da ayrıntılı açıklamalara yer verdikten 
sonra iyi niyetin koruma görmemesi gerektiği yönündeki görüşe katılmıştır. Nitekim kanun koyucu 
maddi hukuk kurallarının benimsenmesini isteseydi, Alman kanununda olduğu gibi buna ilişkin özel 
bir madde düzenlenirdi. Yazara göre Kanun.koyucu burada bilinçli olarak susmayı tercih etmiştir. 
327Homberger, Art. 960, N. 38, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N.16, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, 
a.g.e., s. 259, Gürsoy, a.g.e., s. 399, Doğan, a.g.e., s.171, Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek 
Hakkı, s. 76, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 238, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 304, Kuru, (El Kitabı, s. 
1219-1220), haciz halinde iyi niyetin korunması gerektiğini savunurken iflas halinde özel hüküm 
bulunmasının buna engel teşkil ettiği görüşündedir. Buna göre iflas kararı açılmışsa ilan edilmiş 
olmasa dahi iflas masası alacaklılarına karşı yapılmış olan tasarruf işlemleri kesin hükümsüzdür. 
İyiniyet korunmaz. Kuru sadece kanunda belirtilmiş olan 3 halde iyi niyetli işlem tarafı üçüncü 
kişilerin iyi niyetinin koruma görmesi gerektiği kanaatindedir. Bu üç hal arasında ise taşınmazların 
satımı yer almamaktadır. Y. l.HD., T. 16.10.1975, E. 5090, K. 5045: "( ... ) iflas kararlarına ait 
hükümlerin yürürlüğe girmesi için, kararın kesinleşmesine gerek olmadığı gibi, taşınmazı satın alan 
davacının iyi niyetli bulunması da ona MK .. nım 931. (MK. madde 1023) maddesinden yararlanma 
hakkı vermez (..)" Karabasan, C. il, s. 933-934. 
328 Başözen,a.g.e., s. 320, NecmeddinBerkin, (İflas Hukuku, s. 123, dipnot 96), Alman Hukukunda 
bu konuda bir karine benimsendiğini belirtmiştir. Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, s. 141. 
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sayılamayacağındantasarruf yetkisi kısıtlı olan malik ile yapılan işlemler iflas masası 

alacaklılarına karşı kesin hükümsüz, buna dayanarak yapılmış tesciller de yolsuz 

olur329
• 

Bununla birlikte kanaatimizce iflas kararından sonra fakat ilandan ve henüz 

şerhin de konulmasından önceki dönemde iflas eden malikle bir işlem yaparak bir 

ayni hak kazandığına inananlarıniyi niyetleri koruma görmelidir330
• Nitekim diğer 

açıklayıcı tescillerde olduğu gibi burada da şerh yapılıncaya kadar yolsuz olmasa da 

gerçek durumu yansıtmayan bir tescil söz konusudur. Çünkü tapuda malik görünen 

ve bu nedenle tasarruf yetkisine de sahip" sanilan kişinin taşınmaz üzerinde tasarruf 

yetkisi sınırlandırılmıştır. Kanımızca' lıaCizde olduğu gibi bu halde de daha iflas 

kararı verilmeden taşınmazın ilgili sayfasına tedbir konulabiliyor olması, üçüncü 

kişileriniyi niyetinin korunması nedeniyle alacaklıların zarara uğramasına engel olur. 

Ayrıca hacizdekine ek olarak burada ilan imkanı ile zaten iyi niyet iddiası bertaraf 

edilmiş olacağından olayların birçoğunda tapu kütüğüne güven ilkesi 

uygulanmayacaktır. 

Açıklanan tüm bu nedenlerle kanaatimizce hakkının zarara uğramaması için 

tedbir koydurmayan ve kendi haklarını yeterince korumayanbir alacaklıyı ek olarak 

korumaya ihtiyaç yoktur. Aksi halde, tapudaki kayda güvenen iyi niyetli şahısların 

zarara uğramasını engellemek hiçbir surette mümkün değildir. Zira onların 

alacaklılar gibi haklarını koruyan herhangi bir hukuki yol yoktur. Bu nedenle söz 

konusu hallerde tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulanmaması gerektiği görüşünün 

329Üstündağ, a.g.e.,İflas Hukuku, s. 77, Ayan, Eşya 1, s. 313, Hakan Pekcanıtez / Oğuz Atalay / 
Meral Surgurtekin Özkan /Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınları, 10. Bası, 
Ankara, 2012,s.689. 
330 Belgesay, a.g.e., s. 81-82, İlhanPostacıoğlu, İflas Hukuku İlkeleri, Cilt 1, Sulhi Garan Matbaası, 
İstanbul, 1978, s. 95-96, Üstündağ, (Saim Üstündağ, İflas Hukuku, Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 
8. Bası, İstanbul, 2009, s. 77), ayrıca Alman Hukukunda da müflisin yaptığı tasarruf işlemleri 
alacaklılara karşı kesin hükümsüz olsa da iyi niyetin koruma gördüğü hallerin saklı tutulduğunu 
belirtmiştir. Böylelikle, iflasın açılmasından sonra müflis, tapuda maliki göründüğü ancak üzerinde 
tasarruf yetkisine sahip olmadığı taşınmaz üzerinde tasarruf ederse, malikin tasarruf yetkisinin kısıtlı 
olduğunu bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma görür.Aynı 
yönde açıklamalar için bkz. Başözen,a.g.e.,s. 319, Ayiter, Tasarruf Muameleleri, s. 134, 143, 
Mustafa ReşitBelgesay, "İflasın neticeleri ne vakitten doğar?", İBD., C. ıs, S. 1944, s. 1-3. 
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kabul edilmesi ticaret hayatına güvenisarsacak niteliktedir. Taşınmaz üzerinde 

herhangi bir ayni hak kazananların, yaptıkları işlemin her zaman kesin hükümsüz 

olacağı kuşkusunu taşımalarına neden olacaktır. 

İflas durumundaki tartışmalar konkordato mühletinin verilmesi ihtimalinde de 

mevcuttur. Kanımızca konkordato mühleti tapuya şerh verilmemişse, bunu 

bilmeyerek malikten hak kazananların bu hakları da MK m. 1023 kapsamında 

koruma görmelidir. Ancak tıpkı iflas halinde olduğu gibi konkordato süresi ilan 

edilmişse kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz331
• 

iii. Aile konutu 

Kanun koyucu,Medeni Kanun'un 194. maddesi iletaşınmazın aile konutu 

olması halinde, malik eşin tasarruf yetkisini kısıtlamıştır332• Anılan hükümuyarınca: 

"Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile 

konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu 

devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. 

( ... ) 

331 Belgesay,a.g.e., s. 21, Ayiter, Tasarruf Muameleleri, s. 143. K.g. için bkz. 
Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 259. 
332 Genç Arıdemir, Arzu,"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2002/7 Sayılı 11.06.2002 Tarihli 
Genelgesinin Aile Konutu Şerhine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi", Özer Seliçi'ye 
Armağan, Ankara, 2006, s. 127-148, s. 134, 147, Gümüş, a.g.e., s. 48, Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, 
(a.g.e., s. 260), malik eşin tasarruf yetkisi kısıtlamasının kanundan doğduğunu belirtmiştir.Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlilğü 11.06.2002 tarihinde 2002/7 sayılı bir genelge yayınlamıştır. Genelgeye 
göre, aile konutu şerhi bulunan taşınmazlarda malik olmayan eşin rızası alınmadıkça aile konutu 
üzerinde tasarruf işlemi yapılamaz. Bununla beraber sınırlamanın hukuksal niteliği konusunda farklı 
görilşlermevcuttur. Bazı yazarlar bu sınırlamanın bir fiil ehliyeti kısıtlaması olduğunu savunurken; 
bazılarıbunun bir katılma hakkı olduğu görüşündedir.Ancak diğer bir görüş ise bunun bir tasarruf 
yetkisi kısıtlaması olduğunu ileri sürmektedir. Aile konutuna ilişkin sınırlamaların hukuksal niteliği 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ôzcan Günergök, "Eşlerden Birinin Mülkiyetindeki Tapuya Kayıtlı 
Aile Konutu Üzerinde Üçüncü Kişilerin Mülkiyet Veya Sınırlı Ayni Hak İktisabı'', Erzincan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 1-2, 2009, s. 258 vd., Genç Arıdemir, a.g.e., s. 
132-135. 
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Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki 

olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin 

verilmesini isteyebilir. " 

Maddenin son fıkrasında taşınmazın aile konutu olması halinde buna ilişkin 

tapuya şerh verilebileceğihükme bağlanmıştır. Doktrinde söz konusu şerhin niteliğine 

ilişkin farklı görüşler de mevcuttur. Bazı yazarlar, bu şerhin açıklayıcı bir şerh 

olduğunu kabul etmekle beraber, MK m. lOlO'dan farklı olarak bunun "ger.çek 

olmayan bir tasarruf sınırlaması şerhi"olduğu görüşündedir333 • Serozan ise aile 

konutu şerhinin bir tasarruf kısıtlaması şerhi değil, olsa olsa geçici tescil şerhine 

benzer bir şerh olabileceği görüşünü benimsemektedir334
• 

Aile konutuna ilişkin bir başka tartışma ise şerhin henüz yapılmadığı dönemde 

işlem tarafı üçüncü kişilerin MK m. 1023 kapsamında iyi niyetinin koruma görüp 

gönneyeceği konusundadır.Bu konudaki görüş ayrılıklarından bahsetmeden önce 

belirtmekte fayda vardır ki aile konutu şerhinin açıklayıcı şerh olduğu konusunda 

doktrinde hemen hemen görüş birliğine varılmıştır335 • Zaten işlem tarafı iyi niyetli 

üçüncü kişilerin MK m. 1023 kapsamında koruma görüp görmeyeceği sorunu 

karşımıza şerhin açıklayıcı olduğu kabul edildiğinde çıkmaktadır.Buna göre acaba 

taşınmazın aile konutu olduğunu bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyenbizzat hak 

sahibi eşle sözleşme ilişkisine girenişlem tarafı üçüncü kişi, diğer eşin rızasını 

333 Dural/ÖğüzlGümüş, a.g.e., s.168, N. 876,Gümüş,Alper, Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal 
Rejimleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, s. 91. · 
334Rona Serozan, "Aile Konutunun Şerhine Değişik Bir Yaklaşım", Ali Naim İnan'a Armağan, 
Seçkin, Ankara, 2009, s. 593. 
3350ğuzman/Seliçi/Özdemir, (a.g.e., s. 260), kısıtlamanın şerh verilsin verilmesin mevcut olduğunu 
belirtmektedir. Gümüş, a.g.e., s. 91, YHGK., T. 4.10.2006, E. 2006/2-591, K. 2006/624: "Şerhin 
etkisi ise eşin rızası alınmadan gerçekleştirilen kazandırıcı işlemlerin üçüncü kişinin iyiniyetine 
rağmen geçersiz sayılacağına yöneliktir. Bu sebeple, yerel mahkemenin tasarruf yetkisi sınırlamasının 
şerh ile doğacağı; eş söyleyişle, şerhin bir "kurucu şerh" olduğuna ve işlem tarafı üçüncü kişinin iyi 
niyetli olmasının aranmasına gerek kalmaksızın kazanımının korunması gerekeceğine ilişkin 
belirlemesi yerinde değildir. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. Şerhin niteliğine ilişkin farklı görüşler 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Ayar, Türk Medeni Kanunda yeni bir kuıunı: Aile Konutu, 
Serozan'a Armağan, C. I, s. 381-383. Bununla birlikte Hatemi ise burada gerçek anlamda bir şerhten 
ziyade kanundan doğan bir beyanın söz konusu olduğu görüşündedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hatemi, 
Hüseyin /Oğuztürk, Kalkan, Aile Hukuku, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, s. 72, N. 14. 

98 



almaksızın bir ayni hakkı tapuda kendi adına tescil ettirirse bu tescil yolsuz mu 

olacaktır? 

Kılıçoğlu336tarafından savunulan ve Yargıtay tarafından da benimsenen görüşe 

göre337
, aile konutu şerhi ile tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulanmasına bir istisna 

oluşturması amaçlanmamıştır. Tapuda şerh bulunmamasına rağmen aile konutunu, 

malik eşten devralan şahıs iyi niyetli ise tapu kütüğüne güvenerek hareket ettiğinden 

onun iyi niyeti koruma görecek ve hakkı iktisap edecektir. Buna göre aile konutu 

üzerinde diğer eşin rızası alınmaks,ızın işlem yapılmış ise yalnızca işlem tarafı şahsın 

kötü niyetli olması halinde · onunı adına:·cyapılmış tescil yolsuz olur. Bu görüşü 

savunan yazarlardan bazıları ortada yolsuz bir tescilin olmadığını kabul etmiş ancak 

tapu kütüğündeki kayda güvenen şahsın bu güveninin, hukuki görünüşe güven 

kapsamında yer alan sicildeki kayıtlara güvenin de korunması gerektiğini ileri 

sürmüştür338 • Zira burada korunan bir kimsenin tapu sicilinin fiili durumu, maddi 

hukuk bakımından tam ve doğru gösterdiğine ilişkin güveni korunmaktadır. 

Doktrinde bir grup yazar ise şerhin açıklayıcı bir niteliğe sahip olduğunu kabul 

etmekle birliktediğer eşin rızası alınmadan yapılan tasarruf işleminin kesin 

hükümsüz339
, tescilin de yolsuz olduğunu savunmaktadır340• Niteki~ iyi 

336 Kılıçoğlu, (Yenilikler, s. 52-53), bu sınırlamanın taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan bir 
sınırlama olmadığı kaanatindedir. Kılıçoğlu, 34, Eşin Rızasına Bağlı İşlemler, s. 20-21. Aynı görüş 
için bkz. Kurt, a.g.e.,s. 61-62, Kamacı, Mahmut, "Tapu Kütüğüne 'Aile Konutu Şerhi'nin Konulması, 
$erhin İşlevi, Geçerlilik Süresi ve Terkini Sorunu", Yargıtay Dergisi, Temmuz 2010, C. 36, S. 3, s. 
53, Acar, s. 17. 
337 Y.2.HD., T. 26.5.2011, E. 2010/19635, K. 2011/9192, Kazancı Hukuk Otomasyonu. Aynı yönde, 
Y.2.HD., T. 14.3.2011, E. 201114111, K. 2011/4489, T. 4.10.2006, E. 2006/2-591, K. 2006/624, 
Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
338 Acar, (a.g.e., s.17), kanunda özellikle ve sadece yolsuz tescil denmediğini, tapu kütüğündeki her 
türlü tescile ilişkin iyiniyetin korunacağını belirtmiştir. Anlaşılıyor ki yazar, a5lında bu halde tapudaki 
tescilin yolsuz olmadığını kabul etmektedir. 
3390ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 260, Serozan, Aile Konutu Şerhine Değişik Bir Yaklaşım, s. 
593-594. Gereke İsviçre gerekse Türk doktrininde hükümsüzlüğe ilişkin farklı görüşler de mevcuttur. 
Bu görüşlere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ŞükranŞıpka, Aile Konutu, Betaş, 2. Bası, 2004, s.144-
150. Bununla beraber doktrinde buradaki geçersizlik yaptırımının butlan benzeri kendine özgü bir 
hükümsüzlük olduğu görüşünü benimseyenler de mevcuttur. Bu görüş hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Dural/Öğüz/Gümüş, a.g.e.,s. 167, N. 875,Gümüş, a.g.e., s. 57. Ayar,(a.g.e.,s. 387), aslında 
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niyetleiktisap sözleşmenin tarafı için mümkün değildir çünkü tasarruf yetkisi 

kısıtlaması kanundan doğmaktadır341 • İyiniyetletaşınmaz mülkiyetinin kazanılması, 

diğer bir ifadeyle MK m. 1023 'ün uygulanınası ancak tescilin yolsuzluğunu bilmeyen 

ve bilmesi gerekmeyen üçüncü kişiler için mümkün olabilir. Bu görüşü savunan 

yazarlar aksinin benimsenmesi halinde kanunun malik olmayan eşi koruma amacına 

ulaşılmasının zorlaşacağını belirtmektedir. Zira bu şekilde koruma zaten Medeni 

Kanun'un 199. maddesi ile mümkündür. Bu nedenle daha etkili bir yol olmayacaksa 

madenin konmasının gereksiz olduğu ifade edilmiştir. Bu görüşe göre şerh sadece, 

adına yolsuz tescil yapılmış şahıstan tapu siciline güven prensibi çerçevesinde iyi 

niyetle üçüncü kişilerin hak iddia etmesine engel olur342
• Söz gelimi (M), maliki 

olduğu aile konutunu eşi (E)'nin itirazlarına rağmen (A)'ya satamaz. Her nasılsa 

satım işlemi gerçekleşmiş ve (A) tapuya malik olarak tescil edilmişse, söz konusu 

tescil, tasarruf yetkisinin sınırlı olması nedeniyle yolsuz olur. MK m. 1023 sadece 

(A)'dan tapudaki yolsuz tescile güvenerek mülkiyeti kazandığına inanan üçüncü kişi 

(Ü) için uygulama alanı bulur. Yargıtay'ın da önceleri verdiği kararlarında bu görüşü 

desteklediği görülmektedir343
• 

Her ne kadar tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair bir aile konutu şerhi 

bulunmaması tapudaki tescili yolsuz bir tescil yapmasa da bizede Yargıtay'ın da son 

amaçlanan şeyin zayıf durumdaki eşi korumak olduğunu ancak hükmün mevcut haliyle bunun 
sağlanmadığını görüşündedir. 

340 Oğuzınan/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 260, Dural/Ôğüz/Gümüş, a.g.e.,s. 167, N. 875, Gümüş, 
Evliliğin Genel Hükümleri, s. 58, 91-92, Şıpka, Aile Konutu, s. 159-160, Günergök, s. 280-281, 
Kurt, a.g.e., s. 62, Barlas, Yeni Türk Medeni Kanun Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukuki 
İşlem Özgürlüğü ve Sınırları, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Seçkin 
Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 126. 
3410ğuzınan/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 260-261, 237, dipnot 718, Gümüş, a.g.e., s. 62-64, Doğan, 
a.g.e., s. 187, Barlas, Eşler Arası Hukuki İşlem Özgilrlilğil, s. 126. 
342 Aynı yönde Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 260, Şıpka, Aile Konutu, s. 159-
161,Dural/Ôğüz/Gümüş, a.g.e., s. 168, N. 876. 
343 Y.2.HD. T. 03.05.2005, E. 2005/2547,K. 2005/7234, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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zamanlarda benimsediği birinci görüş daha isabetli görünmektedir. Zira teknik 

manada bir yolsuz tescil söz konusu olmamakla beraber tapudaki kaydın tam olarak 

gerçeği yansıtmaması söz konusudur.Bunun sebebi, tapuda malik olarak görünen 

şahısların tasarruf yetkisinede sahip olduğunun varsayılmasıdır. Bu nedenle 

kanımızca burada güven ilkesi ile zayıf olan eş arasında bir tercih yapmak 

gerekiyorsa tercihi tapudaki kayda güvenenlerin iyi niyetini korumadan yana yapmak 

yerinde olacaktır. Aksi takdirde tapuda işlem yapılmasına rağmen taşınmaz üzerinde 

bir ayni hak kazanan herkes söz konusu hakkın her an elinden alınabilir olduğu 

kaygısı taşıyacaktır. Böyle bir kaygı içerisinde alış-veriş yapmak istemeyen şahıslar 

· • .._ ise tapu kütüğü dışında da bazı araştırmalar yapmak zorunda kalacaktır. Buna göre 

tapuda her işlem yapacak olan kişi,üzerinde ayni hak iktisap etmek istediği 

taşınmazın aile konutu olup olmadığını ve· eşin rızasının bulunup bulunmadığı 

araştırmak gibi ağır bir yük altına girmek zorunda kalacaktır. Üçüncü kişileri böyle 

ağır bir yükümlülük altına sokmak ise başta güven ilkesi olmak üzere tapu siciline 

hakim olan aleniyet ve tescil ilkesi gibi diğer ilkelerin de uygulanmasına ciddi 

zararlar verecektir. 

Kanımızca malik olmayan zayıf konumdaki eşi korumak olsa olsa iyi niyet 

kavramını olabildiğince· daraltarak mümkün olabilir. Yargıtay da son tarihli 

kararlarında aile konutu şerhinin mevcut olmadığı tapu kütüğündeki kayda 

güvenerek iyi niyetle hak iktisap edenlerin iyi niyetini korumuş ancak iyi niyetli 

sayılabilme halini olabildiğince daraltmıştır. Buna göre, örneğin bankaların basiretli 

bir tacir olduklarından yola çıkarak şerh olmasa da iyi niyetli sayılabilmeleri için 

araştırma yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu husus kararda şöyle kaleme 

alınmıştır: "Kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi 

niyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni 

göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz. ( T.lvlK. m. 3 ) Lehine ipotek 

t~sis edilen davalı banka tacirdir. Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde 

basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır. ( T. T.K m. 2012) Basiretli hareket 

etme yükümlülüğü, teminat olarak gösterilen taşınmazın hukuki ve fiili durumunu ve 

kullanma şeklini bilmeyi de gerektirir. Bu yükümlülüğünün gerektirdiği özeni 

göstermeyen bankanın iyi niyet iddiası dinlenmez. Öyleyse davalı bankanın Türk 
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Medeni Kanunu'nun 1023. maddesinin sağladığı korumadan yararlanması mümkün 

değildir344• " 

Son olarak kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun uygulamasına da kısaca 

değinmekte fayda vardır. İsviçre'de hak.im görüş eşlerin sadece tasarruf yetkisinin 

değil; tasarruf ehliyetinin de kısıtlandığı yönündedir345
• Esasen kural olarak ehliyet 

kJsıtlaması kısıtlanan kişinin yararı için yapılmaktadır. Bu halde ise kısıtlananın değil 

eşinin lehine bir ehliyetkısıtlaması öngörülmüştür. Buna rağmen görüşün 

savunucuları, bu halde bir ehliyet sınırlamasının söz konusu olduğu çünkü 

kısıtlamanın amacının evlilik' birliğini korumak olduğundan kısıtlanan malik eşi de 

ilgilendirdiğini ifade etmiştir346 • 

344Kararın başı şu şekildedir: "Dava konusu taşınmazın aile konutu" olduğu hususunda taraflar 
arasında bir uyuşmazlık yoktur. Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutunu 
devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. ( T.MK. madde 19411) Konut üzerinde , 
hak sahibi olan davalı kocanın eşinin açık rızasını almadan ortağı olduğu dava dışı şirketin kredi 
borcunun teminatı olmak üzere, konut üzerinde diğer davalı banka lehine 25.8.2005 tarihinde ipotek 
tesis ettiği anlaşılmaktadır. ipotek tesisine ilişkin işlemden önce taşınmazın tapu kütüğünde "aile 
konutu" olduğuna ilişkin bir şerh bulunmamaktadır. Bu durumda davalı bankanın ipoteğe ilişkin 
kazanımı, iyi niyetli ise korunur. ( T.MK. madde 1023 )( ... ) ", Y.2.HD:, T. 26.5.2011, E. 2010/19635, 
K. 2011/9192, Kazancı Hukuk Otomasyonu. Aynı yönde, Y.2.HD., T. 14.3.2011, E. 2011/4111, K. 
2011/4489, Kazancı Hukuk Otomasyonu. Burcuoğlu, (a.g.e., s. 149), Yargıtay'ın vediği bu karar ile 
aile konutunun öneminin azaldığını belirtmektedir. Ancak Yargıtay verdiği yeni tarihli kararında 
basiretli tacir kıstasını göz önünde bulundunnadan bankaların iyi niyetli olmadığının ispat 
edilememesi halinde MK. m. 1023 uyarınca aile konutu üzerinde ipotek hakkı tesis edebileceğine 
hükmetmiştir. Anılan karar özetle şöyledir: "( ... ) Davacı, ipotek işlemi sırasında, davalı bankanın, 
dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunu ve kendisinin ipotek işlemine rızasının bulunmadığım 
bildiğini ispatlayamamıştır. Açıklanan bu nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı 
gerekçe ile kabulü doğru görülmemiştir. "Y.2.HD., T. 19.4.2013, E. 2012/18298, K. 2013/11121, 
Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
345 Ayrıntılı bilgi için bkz. Pichonnaz / Foex, Commentaire Romand, Art. 169, s. 1207, N. 24, 
Deschenaux / Steinauer, a.g.e.,N. 217, ATF 118 il 489, 491, ATF 114 il 396, 398 = JdT 1990 1261, 
263, ATF 114 il 402,403, Deschenaux / Steinauer, a.g.e., s. 53, N. 167. Ancak bu konuda İsviçre 
doktrininde de farklı görüşler mevcuttur. Aile konutunda malik eşe getirilen bu kısıtlamanın hukuki 
niteliği hakkında farklı görüşler için bkz. Deschenaux / Steinauer, a.g.e., s. 122, dipnot 98. Ayrıca 
İsviçre'de Piotet tarafından savunulan bir başka fikre göreyse burada ne bir tasarruf yetkisinin 
kısıtlanması ne de ehliyet kısıtlaması söz konusu değildir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Paul 
Piotet, "La nature des regles protegeant le logement familial suisse (art. 169 CC et 271a CO) et le 
droit applicable'',Contributions choisies - Recueil offert par la Faculte de droit de l'Universite de 
Lausanne a l'occasion de son 80eme anniversaire,Schulthess Juristische Medien AG, 2004, s. 781-
783. 
346 Deschenaux / Steinauer, a.g.e., N. 218. Piotet, (Logement Familial, s. 783), bu gerekçenin yanlış 
olduğunu belirtmektedir. 
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Eklenmelidir ki İsviçre Medeni Kanun'daaile konutu şerhine yer 

verilmemiştir347• Buna göre malik evli ise diğer eşin rızası alınmaksızın yapılan 

hukuki işlemin geçerliliğiaskıdadır. Malik olmayan eşin aile konutunun devrine 

ilişkin tasarruf işlemine rıza vermemesi ihtimalinde ise işlem kesin hükümsüz olur348
• 

İsviçre doktrinibu kısıtlamanın tasarruf ehliyeti kısıtlaması olduğunu kabul etmekle 

burada üçüncü kişilerin iyi niyetinin koruma görmeyeceğini tereddüte yer 

vermeksizin kabul etmektedir349
• Zira tapu kütüğüne güven ilkesi ehliyete ilişkin 

güveni korumaz. Diğer bir ifadeyle tapu kütüğüne güven ilkesi tapuda malik görünen 

şahsın tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin bir bilgi veya güvence 

vermez. 

Tüm bu açıklamalar sonucunda, taşınmazın aile konutu olduğuna dair şerhin 

bulunmadığı hallerde yolsuz bir tescilin ancak ve sadece işlem tarafının kötü niyetli 

olması ihtimalinde söz konusu olabileceği kanaatindeyiz.Benimsediğimiz görüş 

çerçevesinde tapu kütüğünde taşınmazın aile konutu olduğuna dair bir kayıt 

bulunmadığı hallerde bile, her ne kadar tapudaki tescilin yolsuz olduğundan 

bahsedilemese de, tasarruf yetkisi kısıtlı malikten aile konutunu devralanın iyi 

niyetinin korunması gerekir. Bu halde tapuda yolsuz bir tescil olmasa da işlem tarafı 

iyi niyetli üçüncü kişiler bu ilkeden yararlanarak taşınmaz üzerinde mülkiyet veyabir 

sınırlı ayni hak kazanabilecektir. 

347 Burcuoğlu, a.g.e., s. 147. 
348Pichonnaz / Foex, Commantaire Romand, Art. 169, s. 1208, N. 28, s. 1209, N. 35-36, Deschenaux 
I Steinauer, a.g.e., N. 221,Deschenaux I Steinauer, a.g.e., s. 54, N. 168a. 
349Pichonnaz / Foex, Commantaire Romand, Art. 169, s. 1208, N. 29, Deschenaux I Steinauer, 
a.g.e.,s. 53, N. 167, s. 54, N. 168a, Vollenweider, Logement de la famille, selon l'article 169 CC; 
Notion et essai de definition, Lausanne,-1995, s. 30, ATF 118 il 489, 491. 
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iv. Art mirasçı atanması 

Art mirasçılık, ilk mirasçının belirli bir süre veya şartın gerçekleşmesinden 

sonra miras konusu malı üçüncü bir kişiye devretmekle yükümlü olduğu bir ölüme 

bağlı tasarruf türüdür350.ön mirasçının mirasçılığı bozucu şarta veya vadeye 

bağlıdır351 fakat bu durum, ön mirasçının mirası atanmış mirasçı gibi kazanmasına 

engel değildir. Nitekim kanun koyucu Medeni Kanun m. 524/f.I' de bunu açıkça ifade 

etmiştir: 

"Önmirasçı, mirası atanmış mirasçılar gibi kazçınır." 

Ön mirasçı miras· konusu-malın malikidir ve üzerinde dilediği gibi tasarıuf 

edebilir352
• Bununla birlikte kanun koyucu, art mirasçının haklarının zarara 

uğramasına engel olabilmek amacıyla bir takım güvenceler getirmiştir. Medeni 

Kanun'un 523. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme uyarınca: 

"Mirasbırakan açıkça bağışık tutmadıkça, mirasın 

önmirasçıya teslimi onun güvence göstermesine bağlıdır. 

Taşınmazlarda bu güvence, yeterli görüldüğü takdirde mirası 

geçirme yükümlülüğünün tapu kütüğüne şerh verilmesiyle de 

sağ/anabilir. " 

Görülüyor ki miras konusu malın taşınmaz olması ihtimalinde kanun koyucu, 

güvence olarak, tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapuya şerh verilebileceğine 

350 Deschenaux / Steinauer, a.g.e., s. 150-151, Oğuzman, Miras Hukuku, s. 152, Kocayusufpaşaoğlu, 
Miras Hukuku, s. 290, Serozan/Engin, a.g.e., s. 310, N.165, NuşinAyiter /AhmetKılıçoğlu,Miras 
Hukuku, Genişletilmiş 3. Bası, Savaş Yayınları, Ankara, 1993, s. 118, Paul Piotet, Traite de droit 
prive Suisse, Tome iV, Droit Successoral, editions universitaires Fribourg, 1988, 93.Dural/Öz,a.g.e., 
s. 173, N. 808, Doğan, a.g.c., s. 183, Escher, A., (Medeni Kanun Şerhi, Miras Hukuku, Çeviren: 
Sabri Şakir Ansay, Yeni Cezaevi Matbaası, Ankara, 1953, s. 258, N.1-2), art mirasçının mülkiyet 
hakkına kendiliğinden sahip olacağını ancak bu hakkını sadece kötü niyetli işlem tarafı kişilere karşı 
ileri sürülebileceğini belirtmiştir. 
351 Nomer, Beklenen Haklar, s. 137. 
352 .. 

Doğan, a.g.e., s. 193, Dural/Oz,a.g.e.,s. 173, N. 811, Escher,a.g.e.,s. 248, N. 4, Deschenaux, a.g.e., 
s. 674. 
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hükmetmiştir. Buradaki şerhin niteliği konusunda doktrinde farklı görüşler 

mevcuttur. 

Şerhin kurucu etkisi olduğunu savunan bazı yazarların353yansıra üstün 

tuttuğumuzhakim fikir, şerhin açıklayıcı etkiye sahip olduğu yönündedir354
• Nitekim 

ön mirasçının tasarruf yetkisi şerhten önce kısıtlanmıştır. Şerhin mevcudiyeti, sadece 

üçüncü kişileriniyi niyet iddiasında bulunmasına engel olur. 

Katıldığımız görüş çerçevesinde, ön mirasçının tasarruf yetkisinin kısıtlı 

olduğuna dair tapuda bir şerhin mevcut olmadığı hallerde art mirasçı hakkını iyi 

niyetli işlem tarafı üçüncü kişilere karşı ileri süremez355
• Art mirasçı bu halde sadece 

ön mirasçıdan, hakkın üçüncü kişiye geçmesi nedeniyle uğradığı zararın tazminini 

talep edebilir356
• Diğer bir anlatımla, söz konusu güvenceden faydalanılmamış ve 

taşınmaza ait tapudaki sayfaya art mirasçılığa ilişkin herhangi bir şerh düşülmemiş 

olması halinde terekedeki taşınmaz üzerinde bir ayni hakkı iyi niyetle ön mirasçıdan 

kazanan işlem tarafı üçüncü kişilerin iyi niyeti tapu kütüğüne güven ilkesi 

kapsamında koruma görür357
• Görülüyor ki bu durumda da yolsuz bir tescil mevcut 

olmamakla birlikte tapudaki kaydın tam olarak gerçeği yansıtmaması nedeniyle işlem 

tarafı üçüncü kişilerin MK m. 1023 'ten faydalanması söz konusu olur. 

Şerhin mevcut olmadığı hallerde de bir yolsuz tescil söz konusu olabilir. Bunun 

sebebi şerhin buradaki etkisinin hacizdeki şerhin etkisine benzemesinden 

kaynaklanır. Şöyle kişerh bu halde taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunulmasına engel 

olmaz; sadece şerhe rağmen taşınmaz üzerinde bir ayni hak kazananların art 

353 Sirmen, Eşya Hukuku, s. 239, Piotet, Traite de droit prive Suisse, Tome iV, s. 100. 
354 Nomer, Beklenen Haklar, s. 139. 
355Serozan/Engin, a.g.e., s. 288, N.177, Nomer, Beklenen Haklar, s. 138, 139, Escher, a.g.e.,s.258, 
269, N. 13,, Deschenaux / Steinauer, a.g.e., s. 157, dipnot 17, Dural/Öz,a.g.e.,s. 174, N. 811, Piotet, 
(Traite de droit prive Suisse, Tome iV, s. 108), aksine, bu halde üçüncü kişilerin kötü niyetli 
olsalar dahi taşınmazın mülkiyetini kazanacakları görüşündedir. 
356 -Doğan, a.g.e., s. 183, Escher,a.g.e.,s. 269, N. 13, Dural/Oz,a.g.e.,s. 174,N. 811, Deschenaux / 
Steinauer, a.g.e., s. 157, dipnot 17.Piotet,Traite de droit prive Suisse, Tome iV, s. 104. 
357 Nomer, Beklenen Haklar, s. 139. 
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mirasçının mirasçılığına katlanması yükümlülüğü doğurur358 • Şerhe rağmen taşınmaz 

üzerinde yapılan tasarruflar, şart veya vadenin gelmesiyle, art mirasçının haklarını 

zedelediği ölçüde hükümsüz olur359
• Art mirasçının mirasçılığı, geciktirici şarta veya 

vadeye bağlı bir mirasçılık olduğundan şarta bağlı sağlar arası işlemlerde hak 

sahibini koruyan hükümler kıyasen art mirasçı hakkında da uygulama alanı bulur360
• 

Buna bağlı olarak art mirasçının haklarını zedeleyen tesciller de kendiliğinden 

yolsuzlaşır. Konuyu düzenleyen "11 Koşulun askıda olduğu sıradaki durum" kenar 

başlıklı BK m.171/f.III uyarınca: 

"Koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar, 

koşulun hükümlerini zedelediği oranda geçersiz olur. " 

Anlaşılıyor ki art mirasçılık nedeniyle iki halde tapu kütüğündeki tescilin 

yolsuz olduğundan bahsedilebilir. Birinci olarak, taşınmaza ait tapu kütüğündeki 

sayfada herhangi bir şerh bulunmamasına rağmen, art mirasçılığın söz konusu 

olduğunu bilen veya bilmesi gereken kötü niyetli kişiler lehine yapılmış tesciller 

birer yolsuz tescil teşkil eder. 

İkinci olaraksa yolsuz bir tescil, şerh bulunsun bulunmasın, art mirasçının 

haklarını zedeleyen tasarruf· işlemlerinin, art mirasçının mirası kazaMftlası ile kesin 

hükümsüz olmasından kaynaklanır. Bununla birlikte belirtmekte fayda vardır ki bu 

halde şerhin varlığına rağmen bir yolsuz tescil söz konusu olabilirse de şerh iyi niyet 

iddiasını bertaraf edeceğinden MK m. 1023 uygulama alanı bulamaz. ~ira tapu f 
kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için gereken şartlardan biri 

olan yolsuz tescil şartı mevcutsa da iyi niyet şartı bulunmamaktadır. 

358 .. Nomer, Beklenen Haklar, s. 139, Homberger, Art. 960, N. 32, Oğllz, a.g.e., s. 87-88,Sirmen, Eşya 
Hukuku, s. 239 . 
359 Escher,a.g.e.,s.258, N.1, s. 265, N. 3, Nomer, Beklenen Haklar, s. 139, Karş. Abranavel, 
recherches sur la natilre juridique de la substitution fideicommisaire, t~usanne 1954, s. 97, 
124, (Paul Piotet,Les actes de disposition del'heritier ou du legataire grev~e substitution 
fideicommısaire, RSJ, lSeptembre 1965, s. 250'den naklen). ~ 

360 Nomer, Beklenen Haklar,s. 137, Cotti, Commentaire du Driot des Successions, Art. 488, N. 9. 
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(3) Şerhin mümkün olmaması 

Yukarıda da belirtildiği gibi tasarruf yetkisi kısıtlamalarına dair tapuya şerh 

verilebilmesi, kanun tarafından şerhe izin verilmiş olmasına bağlıdır. Bir tasaıruf 

yetkisi kısıtlaması kanunda açıkça izin verilmediği müddetçe tapuya şerh edilemez. 

Tasarruf yetkisinin sınırlı olduğu ancak buna ilişkin şerhin mümkün olmadığı 

hallerde tıpkı yukarıdaki hallerde olduğu gibi, tapudaki kaydın tam olarak gerçeği 

yansıtmadığı görülür. Bu nedenle, kanaatimizce, açıklayıcı şerhlerde olduğu gibi 

burada da kanunda açıkça aksi öngörülmediği müddetçe, tasarruf yetkisinin 

kısıtlandığını bilmeyen ve bilmesi . gerekmeyen_ işlem tarafı iyi niyetli üçüncü 

kişilerin iyi niyeti korumagörmelidir. Zira tapu kütüğüne güven ilkesi tasarruf 

yetkisini de kapsar. Buna göretasarruf yetkisi kısıtlı olan şahsın iyiniyetli kişilerle 

yaptığı hukuki işlemler hüküm ifade eder vetapu kütüğüne yapılan tescillerin 

yolsuzluğundan bahsedilemez. Diğer bir anlatımla, katıldığımız göıüş çerçevesinde, 

tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair şerhin mümkün olmadığı hallerde yolsuz 

tescilsadece işlem tarafının kötü niyetli olduğu hallerde söz konusudur. 

Aşağıda kısaca kanunda tasarruf kısıtlaması olduğundan bahsedilen ancak bu 

kısıtlamaya dair şerhin verilmesinin mümkün olmadığı hallere değinilmiştir. 

i. Edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan 

Kural olarak paylı mülkiyette, pay sahipleri paylan üzerinde diledikleri gibi 

tasarrufta bulunabilmektedir. Bununla birlikte kanun koyucu,edinilmiş mallara 

katılma rejiminde, münhasıran eşlerin paydaş olduğu paylı mülkiyette,eşlerin payları 

üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacağını hükme bağlamıştır361 • Bu kural MK 

m.223/f. II'de aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır: 

361 0ğuzman/Barlas, a.g.e., s. 204-205, N. 714, Suat Sarı, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Beşir 
Kitabevi, İstanbul, 2007, s. 63, Barlas,Eşler Arası Hukuki İşlem Özgürlüy.s:'l 19 vd. 
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"Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası 

olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde 

tasarrufta bulunamaz. " 

Her ne kadar hükmün lafzından eşlerin her türlü paylı mülkiyet konusu 

maldaki payı üzerinde tasarruf yetkisinin kısıtlandığı gibi bir sonuç çıksa da kast 

edilen tasarruf yetkisi sınırlaması, diğer eşle birlikte sahip olunan paylar bakımından 

söz konusudur. Nitekim Kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun 201. maddesinin ikinci 

fıkrasında bu husus açıkça ifade edilmiştir. Zira hükmün amacı eşlerin beraberce 

malik oldukları mallara diğer eşin rızası olmaksızın yabancı üçüncü kişilerin 

sokulmasını engellemektir. Bu nedenle eşler dışında bir üçüncü kişi de paydaş 

durumundaysa bu hüküm uygulama alanı bulmaz362
• 

Hüküm uyarınca pay sahibi eşin yaptığı bir tasarruf işleminin geçerli 

olabilmesi için diğer eşin bu işleme izin veya icazeti gereklidir. İzin veya icazet 

olmadan yapılan işlemler kesin hükümsüz olur. Buna göre paylı mülkiyet konusu 

mal bir taşınmaz isepay sahibi eş, diğer eşin izin veya icazeti olmadanpayını üçüncü 

kişiye devrederse, üçüncü kişi adına yapılantescil, yolsuz bir tescil olur363
• 

Katıldığımız görüş çerçevesinde güven ilkesi tasarruf yetkisi eksikliğini de 

kapsar. Buna göre pay sahibi eşin tasarruf yetkisinin kısıtlı olduğunu bilmeyen ve 

bilmesi de gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma görmelidir. 

Buna nedenle söz konusu hallerde, yolsuz bir tescil sadece payı devralan şahsın kötü 

niyetli olması ihtimalinde söz konusudur. 

Bununla birlikte, bize de isabetli gelen bir "görüşe göre bu ihtimalde her ne 

kadar, eşlerin payları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlı olduğuna dair tapu 

kütüğüne bir şerh verilmesi mümkün olmasa da payı devralan üçüncü kişilerin, pay 

sahibi eşin tasarruf yetkisinin sınırlı olduğunu bilmesi gerekmektedir. Buna göre bu 

362Sarı, a.g.e., s. 63-66, Dural/ÖğUz/Gümüş, s. 209, N. 1083. 
363Dural/Öğüz/Gümüş, (a.g.e., s. 209, N. 1084), işlem tarafı üçüncü kişinin iyi niyetinin hiçbir şekilde 
koruma görmeyeceğini belirtmiştir. Sarı, s. 74, Kıhçoğlu, Eşin Rızasına Bağlı İşlemler, s. 26. 
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durumu bilmeleri gerekmediğini ileri sürerek iyi niyetli olduklarını iddia etmeleri 

mümkün değildir364 • 

ii. Vasiyeti yerine getirme görevlisinin atandığı veya terekenin 

resmenyönetildiği hallerde mevcut o""'sıtlama 
Vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölenin son arzularım yerme getimıekle 

görevli ve yetkili kişidir. Vasiyeti yerine getirme görevlisininatandığı hallerde 

mirasçıların artık terekemalları üzerindeki tasarruf yetkileri kısıtlanmış olur365
• Bu 

nedenle, mirasçıların terekedeki taşınmazları üzerinde tasarıufta bulunmaları 

geçersiz, bu geçersizliğe istinaden yapılan tesciller de yolsuz tescil olur.Zira bu halde 

sadece vasiyeti yerine getirme görevlisi tescil talebinde bulunmaya yetkilidir366
• 

Bununla birlikte tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair şerh verilmesi, kanunda 

açıkça belirtilmediğindenmümkün değildir. Bu sebeple kanaatimizce diğer hallerde 

olduğu gibi bu halde de vasiyeti yerine getirme görevlisi atandığını bilmeyen ve 

bilmesi gerekmeyenler açısından tasarruf işlemi hüküm ifade eder367
• Diğer bir 

364 Sarı, a.g.e., s. 73: "Paylı mülkiyete konu olan taşınmaz eşyadaki payı veya bu pay üzerinde 
herhangi bir sınırlı ayni hakkı kazanacak kişinin, eşya üzerinde paydaş olan diğer kişilerin kim 
olduğunu, diğer eşin pay(daş) olduğunun ortaya çıkması üzerine de eşler arasında edinilmiş mallara 
katılma rejiminin geçerli olup olmadığını, geçerli olması halinde diğer eşin rızasının bulunup 
bulunmadığını araştırması, kendinden beklenen özenin bir parçasını oluşturmaktadır. " 
365Wieland, Art 960, s. 873, Dural/Öz, a.g.e.,s. 184, N. 858, Ayiter, Tasarruf Muameleleri, s. 145, 
Kocaağa, Köksal, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 47, 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, s. 296. ~ 

366 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 204. 
367 Dural/Öz, a.g.e.,s. 185, N. 861, Doğan, a.g.e., s. 39, Wieland, Art. 960, s. 873. Doğan gibi 
Homberger de bu boşluğun şerh verilerek doldurulabileceğini savunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Homberger, Art. 960, N. 9. Homberger'in görüşü tapu kütüğüne şerh verilebilecek kayıtlar sınırlı 
sayıda olduğundan bu görüş de doktrinde pek benimsenmemiştir. Görüşün eleştirileri için bkz. Piotet, 
(Traite de droit prive Suisse, Tome iV, s. 149), mirasçıların vasiyeti yerine getirme görevlisinin 
atandığının gizlenmesine olanak bulunmadığını bu nedenle de tek başlarına tasarruf işlemi 
yapamayacaklarını belirtmiştir. Cansel, a.g.e., s. 111,0ğuzmanise, (Miras Hukuku, s. 162, dipnot 
371), burada vasiyeti yerine getirme görevlilerinin mirasçıların tereke üzerinde tasarruf ederek 
vasiyeti yerine getirınelerinin imkansızlaşmasını nasıl önlenebileceğinin tartışmalı olduğunu 
belirtmiştir. 
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ifadeyle atanmış bir vasiyeti yerine getirme görevlisinin varlığına rağmen bundan 

haberi olmayan bir kişi mirasçılardan hak iktisap ederse onun bu hak kazanımı 

korunur. 

Benimsediğimiz görüş çerçevesinde bu halde deyolsuz tescilin sadece vasiyeti 

yerine getirme görevlisi atandığını bilen kötü niyetli işlem tarafı üçüncü kişiler lehine 

yapılmış tesciller bakımından mümkün olabileceğini söylemek yerinde olur. Söz 

gelimi, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi ölenin taşınmazı üzerinde arkadaşı 

lehine intifa hakkı kurmak ise mirasçıları taşınmaz üzerinde başka biri lehine intifa 

hakkı tanıyamaz. Mirasçıların lehine intifa hakkı tanıdığı şahıs vasiyeti yerine 

getirme görevlisi atandığını biliyor ve bilmesi gerekiyorsa bu halde onun adına 

yapılmış tescilin yolsuz olduğundan bahsedilebilir. Aksi halde işlem tarafı üçüncü 

kişinin iyi niyetikorunacağından vasiyeti yerine getirme görevlisi atandığını 

bilmeyen ve de bilmesi gerekmeyen bu kişi lehine kurulan intifa hakkı geçerli olarak 

hükümlerini doğurur368 • 

Diğer yandan, vasiyeti yerme getirme görevlisinin yetkisini aşarak miras 

konusu mal üzerinde tasarrufta bulunması halinde onunla işlem yapan iyi niyetli 

üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma görmez. Çünkü bu halde tapu kütüğüne güven söz 

konusu değildir. Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tasarruf yetkisi olduğuna güven 

söz konusudur. Kanun koyucu ise sadece tapu kütüğüne iyi niyetle güvenenlerin iyi 

niyetinikorumuştur. Bu nedenle vasiyeti yerine getirme görevlisinin tasarruf yetkisi 

olmadığı için yapılan işlem geçersiz; tescil de yolsuz olur369
• 

368 Doktrinde bir gurup yazar bu sakıncalardan kurtulmak için tapudaki mülkiyet sütununa vasiyeti 
yerine getirme görevlisi atandığının yazılması gerektiğini savunmuştur. Bkz. Cansel, a.g.e., s. 112. 
Diğer bir gurup yazar ise şerhin mümkün olmaması sonucunda doğan bu tehlikelerden korunmak 
amacıyla tapuya vasiyeti yerine getirme görevlisi atandığına dair beyan verilmesi gerektiğini ileri 
sürmüştür. Bkz. Doğan, a.g.e., s. 40. Görüşler ve bu görüşlerin eleştirileri hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Kocaağa, a.g.c., s. 148-149. 
369Kocaağa, a.g.c., s. 148, Doğan, a.g.c., s. 41, Dural/Öz,a.g.e.,s. 185, N. 861, Tekinay, (Eşya 
Hukuku,s. 232), genel olarak yetkinin aşılarak gayrimenkul üzerinde tasarrufta bulunulması halinde 
iyi niyetin korunmasının söz konusu olmayacağını belirtmiştir. 
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Terekenin resmen yönetilmesi, resmi defter tutma ve terekenin resmi tasfiyesi 

hallerinde de mirasçıların tasarruf yetkisi kısıtlanmış olur370
• 

iii. Mal ortaklığı rejiminden doğan 

Eşlerin mal rejimi sözleşmesi ile mal ortaklığı rejimine geçmesi durumunda da 

yukarıdaki hallere benzeyen bir tasarruf yetkisi kısıtlaması söz konusu olur. Mal 

ortaklığı rejimini seçmiş olan eşlerin olağan işlerde ortaklığa giren malları üzerinde 

tek başına tasarrufta bulunmalarında bir engel yoktur371
• Buna ilişkin düzenleme 

Medeni Kanun'un 262. maddesinin son fıkrasında aşağıdaki gibi düzenlenmiştir 

"Olağan yönetim sınırları içinde her eş, ortaklığı 

yükümlülük altına sokabilir ve ortak mallarda tasarrufta 

bulunabilir. " 

Maddenin devam eden ikinci fıkrasında ise olağanüstü işleri yapabilmek için 

aranan şartlar belirtilmiştir. Buna göre: 

"Olağan yönetim dışında kalan konularda eşler, ancak 

birlikte veya biri diğerinin rızasını almak suretiyle ortaklığı 

yükümlülük altına sokabilir veya mallarda tasarrufta 

bulunabilir. 

Görülüyor ki kanun koyucu, olağan yönetim sınırlarını aşan konularda, eşlerin 

ortaklığa giren mallar üzerinde tek başına tasarruf edemeyeceğini hükme bağlamıştır. 

· Buna göre ortaklığa giren mallar üzerinde eşlerin elbirliği mülkiyeti söz konusu 

olduğundan ortakların paylı mülkiyette olduğu gibi payları üzerinde serbestçe tek 

370Doğan, a.g.c., s. 28, von Tuhr, Borçlar Hukuku, s.210-211, Ayiter, Tasarruf Muameleleri, s. 
145, Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, s. 649. 
371 AkıntUrk, a.g.e.,s. 181. 
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başına tasarruf etme imkanı yoktur. Geçerli bir tasarruf işlemi sadece oybirliği ile 

mümkündür372
• 

Aynı maddenin üçüncü fıkrası ise üzerinde tasarrufta bulunulan malın elbirliği 

mülkiyetinde olduğunu bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen kişiler bakımından hukuki 

işlemin hüküm ifade edeceğini hükme bağlamıştır. Hüküm uyarınca: 

"Rızanın bulunmadığını bilmeyen veya bilecek durumda 

olmayan üçüncü kişiler için bu rıza var sayılır. " 

Kanun koyucu bu halde üçüncü kişinin iyi niyetinin koruma gönnesi 

gerektiğini özel olarak ve açıkça hükme bağlamıştır.Sonuç olarak bu halde de yolsuz 

bir tescil ancak taşınmazın mal ortaklığı rejimi uyarınca elbirliği mülkiyetine tabi 

olduğunu bilen veya bilmesi gerekenler lehine yapılmış tesciller bakımından söz 

konusu olabilecektir. 

372 Akmtürk, a.g.e.,s. 181. 
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C. Sonradan, Sicil Dışında Yolsuz Hale Gelen Tesciller 

Geçerli bir tescilin sonradan yolsuzlaşması hakta meydana gelen değişikliklerin 

sicile kaydedilmemiş olmasından kaynaklanır373 • Haktaki bu tür değişikler, tescilsiz 

iktisap hallerinde ve ayni hakkın terkinden evvel sona erdiği hallerde söz konusu 

olur374
• Çalışmanın bu bölümü, ayni hakkın sicil dışında başkasına geçmiş olduğu 

haller ile ayni hakkın sicil dışında sona erdiği haller olmak üzere iki başlık altında ele 

alınmıştır. 

1. Ayni Hakkın-Sicil Dışında-Başkasına Geçmiş Olması 

Daha önce de belirtildiği gibi taşınmaz mülkiyetinin kazanılması asıl olarak 

tescille olur. Nitekim, tapu siciline hakim olan ilkelerden biri de ayni hakkın tescille 

kazanılması prensibidir375
• Ancak bu ilke mutlak değildir376 • Ayni hakkın tescille 

kazanılması prensibinin istisnalarından bir kısmı MK m. 705/f. Iİ'nin birinci 

cümlesinde belirtilmiştir. Buna göre: 

"Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma 

halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet 

tescilden önce kazanılır. " 

705. maddede tescilsiz iktisap hallerinin bir bölümü sayıldıktan sonra 

"kanunda öngörülen diğer hallerde" ifadesine yer verilerek başkaca tescilsiz iktisap 

hallerinin bulunduğu; fakat bunların kanunda özel olarak belirtilmesi gerektiği 

belirtilmiştir377 • Nitekim bu madde dışında da tescilden önce kazanılma halleri 

373Homberger, Art. 974, N. 2, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 238, dipnot 720, Dural, Eşya 
Hukuku, s. 51. 
374 Deschenaux, a.g.e., s. 593,Cansel, (a.g.e., s. 20), bu gibi halleri sicilde boşluk olan haller olarak 
nitelendinnektedir. 
375 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ayni hakkın tescille kazanılması ilkesi, s. 19 vd. 
376 Sirmen, Eşya Hukuku, s. 219, Cansel, (a.g.e., s. 74), "nispi tescil prensibi" olarak adlandırmıştır. 
311u.. d a· 4 stUn ağ, a.g.e., s.3, ıpnot . 
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mevcuttur. Tüzel kişiliğin sona ermesi, bir vakfın tüzel kişilik kazanması, mal rejimi 

sözleşmesi sonucunda gerçekleşen mülkiyet değişikliği, ticaret şirketlerinin 

birleşmesi ve yeni arazi oluşması halleri de kanunda özel olarak düzenlenmiş olan 

mülkiyetin tescilsiz kazanıldığı hallerdir. Ayrıca yeni Ticaret Kanunu ile kanun 

koyucunun ticari işletmenin devri ve şirkete sermaye olarak bir taşınmazın 

konulması halllerinde de tescilsiz kazanma halini öngördüğüsöylenebilir378 • 

Kural olarak, bir ayni hakkın tescilsiz kazanılması nedeniyle tapudaki tescilin 

sonradan yolsuzlaşması halinde, yeni hak sahibi taşınmaz üzerinde tasarrufta 

bulunabilmek için tapu memurundan adına tescil yapılmasını isteyecektir. Zira tescil 

yapılmadığı müddetçe tapudaki tescil, yolsuz tescil teşkil edecektir. Bu husus 

Medeni Kanun'un 705. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesindeaçıkça ifade 

edilmiştir: 

"Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri 

yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş 

olmasına bağlıdır. " 

Tapu memurunun yapacağı ve hakkın yeni malikini belirtmeye yarayan bu 

tescillere açıklayıcı tescil denilir. Kanunda saylan tescilsiz iktisap hallerinde 

yapılacak olan tescil, ayni hakkın herkesçe bilinebilmesini; aleniyet kazanmasını ve 

böylelikle herkese karşı ileri sürülebilir olmasını sağlar. Diğer bir ifadeyletescil 

burada, kamuoyuna taşınmaz mülkiyetinin· veya taşınmaz üzerindeki ayni hakkın 

kime ait olduğunu açıklamaya ve yolsuz hale gelen tescili düzeltmeye yarar379
• Bu 

düzeltme yapılmadığı müddetçe gerçek hak sahibi tapu kütüğüne güven prensibi 

nedeniyle hakkını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Zjra tescil yolsuz da 

mAyrıntılı bilgi için Ticari işletmenin devri, 127 vd. 
3790ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 405, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 371. 
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olsa iyi niyetli üçüncü kişiler ıçın hükümlerini doğuran bir tescil olarak kabul 

edilir380
• 

a. İşgal 

Taşınırlarda terk ile bir taşınır sahipsiz hale gelirse, üçüncü bir kişi, herhangi 

bir süre geçmesini beklemeksizin aslen iktisap yoluyla taşınıra malik olabilmektedir. 

Örneğin bir gazetenin okunduktan sonra vapurda bırakılarak, terk ile sahipsiz hale 

gelmesi ihtimalinde bir üçüncü kişi sahiplenme yoluyla gazetenin yeni malik 

olabilmektedir. Taşınmazlar bakımından da benzer bir dü~enlemeye işgal kurumu ile 

yer verilmiştir. İşgal, tapuya kayıtlı ancak maliki bulunmayan bir taşımnaz 

üzerinde381 malik olma arzusuyla zilyetliğin kurulmasıdır382 • Bu tanımdan da 

anlaşıldığı üzere, işgal, zilyetlik esasına dayanarak taşınmaz üzerinde mülkiyet 

hakkının aslen kazanılmasına izin veren bir tescilsiz iktisap lıalidir383 • "İşgal'' kenar 

başlıklı Medeni Kanun'un 707. maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde kaleme 

alınmıştır: 

"Tapu kütüğünde kayıtlı384 bir taşınmazın mülkiyetinin 

işgal yoluyla kazanılması, ancak kaydının malikinin istemiyle 

terkin edilmiş olmasına bağlıdır. 

380 Sinnen, (Eşya Hukuku, s. 219),diğer bir anlatımla, tescilin olumlu htikmü iyi niyetli üçüncü 
kişiler için mutlak olduğunu ifade etmiştir. 
38 ıİşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilen taşınmazlar sadece tapu kütüğüne kayıtlı arazi ve kat 
mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerdir. Nitekim Medeni kanun'un 707. maddesinin ikinci fıkrasında 
tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların sahipsiz olsa da işgal yolu ile mülkiyetinin kazanılmayacağı 
açıkça belirtilmiştir. Buna göre: "Tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz/ar üzerinde işgal yoluyla mülkiyet 
kazanılamaz. "Maddi varlığı olmayan bağımsız ve sürekli haklar işgal yoluyla kazanmaya konu 
olamaz. Zira onlar üzerinde zilyetlik sağlanması mümkün değildir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 477,Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 248. 
3820ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.409, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 477, Sinnen, Eşya Hukuku, s. 
374, Eren, (Mülkiyet Hukuku, s. 247), işgali, "sahipsiz hale gelmiş taşınmazlar üzerinde zilyetlik 
yoluyla, tescile dayanmadan aslen kazanma şekli" olarak tanımlamıştır. 
383 Tuor,a.g.e., s. 464, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 702, Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, 
a.g.e., s.413. 
384Tapuda kayıtlı olması gerekirken kayıtlı olmayan taşınmazların işgal yolu ile değil, olsa olsa 
olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabileceği Medeni Kanun'un 713. maddesinde açıkça 
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İşgal şartlarının gerçekleşmesi ile taşınmaz mülkiyeti devren değil aslen ve 

tescilsiz kazanılmış olur385
• İşgal yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılabilmesi için 

bu hakkın tescil edilmesine de gerek olmadığı gibi, olağanüstü kazandırıcı 

zamanaşımında olduğu gibi herhangi bir sürenin geçmesi de aranmaz386
• Taşınmaz 

mülkiyetini aslen kazanan yeni malik, taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunabilmek için 

adına açıklayıcı tescil yapılmasını talep etmelidir. Butescilin yapılabilmesi için işgal 

fiilinin ispatı gereklidir387
• 

b. Miras 

Medeni Kanun'un 599. maddesinin birinci fıkrası uyarınca: 

"Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün 

olarak, kanun gereğince kazanırlar. " 

Yasal veya atanmışmirasçılar388,külli halefıyet prensibinin bir sonucu olarak, 

mirasbırakanın malvarlığı değerleri arasında bir taşınmaz varsa, bu taşınmazın 

mülkiyetinitescilden önce, ölüm ile kendiliğinden kazanır389 • Bu durum, mirasçılar 

belirtilmiştir. Ayrıca Devlet'in hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 
taşınmazlar üzerinde işgal yolu ile mülkiyetin tescilsiz kazanılmasının mümkün değildir. 
Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 410-411, Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 780, Cansel, 
a.g.e., s. 57, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 479,Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 247. 
3850ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 358,409, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 780, 
Cansel, a.g.e., s. 57, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 477, Öğüz, a.g.e., s. 97, Velidedeoğlu/Esmer, a.g.e., 
s. 488. 
3860ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.414, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 249, 
Velidedeoğlu/Esmer,a.g.e., s. 491. 
387 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 414. 
388Atanmış mirasçıların da külliyen iktisap edeceklerine dair, bkz. s. 122, Steinauer, Tome il, s. 83, N. 
1560, Serozan/ Engin, a.g.e., s. 68, N. 72. Yargıtay bir kararında yanlış olarak, vasiyet alacaklılarının 
da taşınmaz mülkiyetini tescilden önce kazanacağına hükmetmiştir. Halbuki vasiyetname sadece tescil 
işleminin hukuki sebebini teşkil eder. Karar için bkz. Y.6.HD.,T. 07.12.1973, E. 5422, K. 4802, 
Karabasan, C.I, s. 535-536. 
389Paul Piotet, Traite de droit prive Suisse, Tome iV, s. 508. Serozan/ Engin, a.g.e., s. 65, N. 69, 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, s. 42, Oğuzman, Miras Hukuku, s. 6-7,Deschenaux / Steinauer, 
a.g.e., s. 122. 
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adına açıklayıcı tescil yapılıncaya kadar mirasbırakan adına halen mevcut olan 

tescilin yolsuz tescil teşkil etmesine sebebiyet verir. Miras yolu ile mülkiyeti 

devralan mirasçılar,taşınmaz üzerinde tasarruf edebilmek ve tapu siciline güven 

prensibinin doğurduğu sakıncalardan zarar görmemek içinadlarına açıklayıcı tescil 

yapılmasını talep etmelidir390
. Aksi takdirdetescilin olumlu etkisinin bir sonucu 

olarak, gerçek malikin taşınmaz üzerinde tasarruf etmesi mümkün olmayacaktır. 

Buradaki açıklamalara son vem1eden önce belirtmekte fayda vardır ki art 

mirasçının mirasçılığı da külli halefiyet prensibine tabidir. Buna göre, miras konusu 

malın mülkiyeti şartın veya vadenin gelmesiyle hiçbir tasarruf işlemine gerek 

duymaksızın kendiliğinden art mirasçıya geçer391
• Bu nedenle art mirasçının 

mirasçılık sıfatını kazanmasıyla tapuda ön mirasçı adına mevcut olan tescil 

yo lsuzlaşır. 

c. Cebri İcra 

Cebri icra yolu ile açık arttırma, haczedilen, iflas masasına gıren veya 

rehnedilmiş bir taşınmazın paraya çevrilmesinde kullanılan bir yoldur. 

"İhalenin neticesi ve feshi" kenar başlıklı İcra İflas Kanunu'nun 134. 

maddesinin ilk fıkrasıuyarınca: 

"İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen 

alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. " 

39°Cansel, a.g.e., s. 59. 
391 Piotet, (Les Actes de Disposition de l'Heritier, s. 250), İsviçre'deki hakim görüşün mirasın art 
mirasçıya kendiliğinden geçtiğini kabul ettiğini ifade etmiştir. K.g. Abranavel, recherches sur la 
nature juridique de la substitution fideicommisaire, these Lausanne 1954, s. 97, 124, (Piotet, Les 
Actes de Disposition de l'Heritier, s. 250'den naklen). Pararlel bir düzenleme Borçlar kanunda yer 
almaktadır. Borçlar Kanunu'nun 170. maddesinin 11. fıkrasında da aksi kararlaştırılmamışsa, 
geciktirici koşula bağlı sözleşmenin, ancak koşulun gerçekleştiği andan başlayarak hüküm ifade 
edeceği düzenlenmiştir. 
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Görüldüğü gibikanun koyucu taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce alıcıya 

geçmiş olacağını hükme bağlamıştır392• Buna göre ihalenin kazanılmasından 

açıklayıcı tescil yapılıncaya kadarki zaman kesitinde tapudaki tescil, artık hüküm 

ifade etmeyen yolsuz bir tescile dönüşmüş olur. Söz konusu açıklayıcı tescilin 

yapılabilmesi için kanun koyucunun öngördüğü resmi şekilde yapılmış bir taşınmaz 

satım sözleşmesineveya mahkeme kararınaihtiyaç yoktur.Taşınmaz malın kime ihale 

edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı yeterlidir393
• 

Bu konudaki açıklamalara son vermeden evvel belirtmekte fayda vardır ki iflas 

masasına tabi taşınmazlar pazarlık suretiyle de satılabilir. Eğer pazarlık suretiyle bir 

satış mevcut ise mülkiyetin yine nzaendevredilmesi söz konusu olacağıııdan ayni 

hakkın genel kurala paralel olarak tescil ile geçeceği kabul edilir394
• Buna göre 

buradaki tescil açıklayıcı değil kurucu olacağından, tescilsiz iktisap söz konusu 

olmaz395
• 

d. Mahkeme Kararı 

Taşınmazlar üzerinde bir ayni hakkın kazanılması bazı hallerde tescil yerine 

mahkeme kararı ile de olabilir. Ancak her türlü mahkeme kararı ile taşınmaz 

üzerinde bir ayni hakkın kazanılması mümkün değildir. Söz gelimi, ayni hakkın 

3920ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., -s. 408, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 533, , Dörtgöz, a.g.e., s. 58, 
Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 244, Karabasan, C.I, s. 571, Ayan, (Eşya il, s. 187), ihalenin 
yapılmasının tek başına yeterli olduğu belirtmiştir. 

393Tapu Sicil TüzUğU'nUn "Resmi Senet Düzenlenmesi Gerektirmeyen işlemlerde Aranacak Belgeler" 
başlıklı 21. maddesi bu yolla yapılmış olan taşınmaz satım sözleşmesi uyarınca tapuda tescil işleminin 
yapılabilmesi için gereken belgelere yer vermiştir. Buna göre: "Resmi senet düzenlenmesini 
gerektirmeyen hallerde ayni hakların tescili için;( ... ) 

e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşınmaz malın kime ihale 
edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı, ( ... )aranır. " 
3940ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e.,s. 409, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 374, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 715, Ayan, Eşya il, s. 187, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 
245, GUrsoy, a.g.e., s. 289. MUlkiyetin yine ihale anında alıcıya geçtiği görüşü için bkz. Karabasan, C. 
1, s. 571. Steinauer, Tome il, s. 103, N. 1587-1588. 

3950ğ n/S l' i!O" d . 408 uzma e ıç z emır, a.g.e., s. . 
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varlığını tespit eden kararlar, hakkın tescilsiz kazanılmasını sağlamaz. Sadece 

yenilik doğuran kararlar taşınmaz üzerindeki ayni hakkın tescilsiz kazanılmasını 

sağlar396 • Buna göre geçerli bir hukuki sebebe, sebepsiz zenginleşme veya vekaletsiz 

iş görme gibi nedenlere dayanarak mülkiyeti devir borcu altına giren malikin, tescil 

talebinde bulunmaktan haksız olarak kaçınması halinde alacaklı "tescil davası" veya 

"tescile zorlama davası" olarak adlandırılan aynen ifa davası açar. Alacaklının 

açacağı dava her ne kadar bir eda davası olsa da hüküm yenilik doğuran bir karar 

niteliğindedir397• Yenilik doğuran karar sonucunda taşınmaz mülkiyeti tescilsiz 

iktisap edilmiş olacağından artık davalının tescil talebinde bulunınasına gerek 

olmaksızın davacı, mahkeme ilamı ile adına tescilin-yapılmasını·talep-edebilir398 • 

Alacaklıya böyle bir dava açma hakkı veren Medeni Kanunun "IIL Tescili isteme 

hakkı" kenar başlıklı 716. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi kaleme alınmıştır: 

"Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukf sebebe 

dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek 

hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin kaçınması 

halinde hakimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini 

isteyebilir. " 

Her ne kadar mahkemenin verdiği bu kararda ayrıca tapu memuruna tescil 

emrine ihtiyaç yoksa da399mahkeme ilamı ile mülkiyetin geçmiş olması için kararın 

kesinleşmiş olması gerekecektir400
• Ancak hükmün kesinleşmesi ile davacı, 

açıklayıcı nitelikteki tescilin yapılmasını talep edebilir.401
• 

396 Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 245, Cansel, a.g.e., s. 63, Steinauer, Tome il, s. 104, N. 1589. 
3970ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 407, Üstündağ, a.g.e.,s. 32, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 373, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 716, Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 502, Karabasan, C. 
1, s. 571. 
398Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Al top, a.g.e., s. 716, Cansel, a.g.e., s. 63, Gtirsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 
534, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 373. 
3990ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 407,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.c., s.718, Gürsoy, 
a.g.e., s. 283. 
400Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 718, Cansel, a.g.e., s. 63,Y.16.HD.T. 07.12.1999, E. 
3892, K. 4854, YKD. 2000/7, s. 1084.Bu husus Tapu Sicil TüzUğü'nün 21. maddesinin (t) bendinde 
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Eklemek gerekir kimahkeme önünde sulh, kabul ve hakem kararları da 

mahkeme kararı yerini tutan kararlar olduğundan, bu hallerde de taşınmaz 

mülkiyetinin tescilsiz iktisabı söz konusu olmuş olur402
• 

Bununla birlikte anlaşmalı boşamna halinde,mahkemenin verdiği kararla 

mülkiyetin tescilsiz kazanılmış olup olmayacağı tartışmalıdır. Üstün tuttuğumuz bir 

görüşe göre, anlaşmalı boşanma halinde, eşlerin aralarında yaptıkları sözleşme 

hakim tarafından· onaylanır. Bu sözleşmede taşınmazın devrine ilişkin bir hüküm 

varsa, söz konusu anlaşma da mahkeme kararının bir bölümü olduğundan, anlaşmalı 

boşanma kararının kesinleşmesi ile anlaşma konusu taşınmazın mülkiyeti tescilsiz 

devredilmiş olur. Buna göre taşınmazın mülkiyetini devralan eş mahkeme ilamı ile 

adına tescilin yapılmasını talep edebilir403
• Görülüyor ki bu görüşün benimsenmesi 

halinde anlaşmalı boşanma davası da tapudaki mevcut tescilin boşanma davasının 

kesinleşmesiyle yolsuz tescile dönüşmesine neden olabilir. 

Diğer bir görüşe göreys~404, eşler arasında yapılan bu tip anlaşmalarda 

taşınmazın temliki amaçlanmış olsa bile hakimin anlaşmayı onaması sadece resmi 

şekil şartını ortadan kaldırır405 • Başka bir ifadeylc,hakiminsözleşmeyi onamasıyla 

taşınmaz mülkiyeti sözleşme uyarınca alacaklı olan eşe geçmiş olmaz. Buna göre, 

taşınmaz mülkiyetini devretme borcu altında olan eş, bu borcunu, mahkeme kararına 

rağmen yerine getirmezse alacaklı eş tescile icbar davası açmak zorunda 

açıkça belirtilmiştir. Buna göre: "j} Mahkeme kararma dayalı tescillerde, kesinleşmiş mahkeme 
kararı, aranır. " 
401 0ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.c., s. 407. 
4020ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 407,Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 246. 
4030ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 407- 408. 
404Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop, a.g.c., s.718. 
405 Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop' a göre, (a.g.e., s.658), bu halde eşlerin aralarında yaptığı 
sözleşmenin hakim tarafından onaylaması da şekil şartının konmasında güdülen tüm amaçları 
karşılayacağı için anlaşmalı boşanma halinde de mülkiyetin nakli için kanunda öngörülen şekil 
şartına ihtiyaç yoktur. 
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kalacaktır406 • Görülüyor ki bu görüşün benimsenmesi halinde yolsuz tescilden 

bahsedilineyecektir. 

Bunun gibimiras paylaşım davası sonucu mahkeme kararı ·ile taşınmaz 

mülkiyetinin tescilden önce geçmiş sayılıp sayılmayacağı da tartışmalıdır. Doktrinde 

savunulan bir görüşe göre ortaklığın bitirilmesi hususunda, aynen taksime ilişkin 

verilen mahkeme kararı ile mülkiyet tescilden önce geçmiş olur407.Bununla 

birliktepaylaşıın davası ile verilen kararın yenilik doğuran bir etkisi olmadığını 

savunan yazarlar da ınevcuttur408 • Bu kararın yenilik doğuran bir karar olmadığı 

görüşünün benimsenmesi halinde tescilsiz iktisaptan bahsedilemeyeceğinden yolsuz 

tescil de söz konusu olmayacaktır. 

Son olarak belirtmekte fayda vardır ki mahkemenin verdiği yenilik doğuran 

karar zamanaşımı ile de hükmünü kaybetmez409
• 

e. Kamulaştırma 

Sadece taşınmazlar bakımından söz konusu olan kamulaştırma, kamu yararının 

gerektirdiği hallerde, idarenin tek taraflı kararıyla, bir taşınmazın Devlet veya kamu 

406Bununla birlikte, hakim sadece anlaşmayı onamakla kalmaz ayrıca taşınmaz mülkiyetinin devrine 
ilişkin bir karar verirse bu halde alacaklı olan eş elindeki mahkeme ilamı ile tapu memurundan 
taşınmaz mülkiyetinin adına tescil edilmesini talep edebilecektir. 
407 Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, s. 688-689, Serozan/Engin, (a.g.e., s. 510, N. 70), davanın 
ayni etkiyi doğrudan doğruya kazandırıcı bir etkisi olduğunu belirtmiştir. Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 
247, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 476. Ayrıntılı bilgi için bkz. Cansel, a.g.e., s. 65, Kürşat, 
da,(Kürşat,Zekeriya, Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, Arıkan, İstanbul, 2008, s. 360), aynen 
bölüştürme kararının verilmesiyle paydaşların mülkiyet hakkını kazanacakları görüşündedir. 
YHGK.,T. 10.01.1962, E.1/17, K. 1; Y.14.HD., T.14.01.1975, E.262, K. 479; Y.6.HD., T. 25.11.1983, 
E. 11781, K. 11821, Karabasan, Eşya Hukuku, C. l, s. 235. 
408 .... 

Oğuzman, Miras Hukuku, s. 320-321, Oğuzman/Selıçi/Ozdeınir, a.g.e., s. 343, 408. 
409Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.716, Cansel, a.g.e., s. 63, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 
246, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 407. 
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tüzel kişileri tarafından pıyasa değeri üzerinden peşm ödemnesi şartıyla 

kazanılmasıdır410• 

705. madde anlamında tescilsiz iktisap hali olarak kamulaştırma, 24.04.2001 

tarihinde kamulaştırma kanunda değişiklik yapılmasının ardından sadece malikin 

kamulaştırmaya razı olmaması durumda mahkeme kararı ile kamulaştırma hali için 

mümkündür411
• Buna göre, kanmlaştırma nedeniyle tescilin sonradan yolsuz hale 

gelmesi, malik ile kamu tüzel kişisinin anlaşamaması ve malikin kamulaştımıaya 

itiraz etmesi halinde gündeme gelir. Esas olarak burada bir mahkeme kararı sonucu 

mülkiyetin devri gerçekleşmiş olur. Bu sonuç kaınulaştııma halinde tescilin 

gerçekleştirilmesi için mahkeme kararının gerekli olduğunu belirten Tapu Sicil 

Tüzüğü'nün 21. maddesinin(d) bendinden deaçıkça anlaşılmaktadır412• 

f. Yeni Arazi Oluşması 

"3. Yeni arazi oluşması" kenar başlıklı Medeni Kanun m. 708/f.I uyarınca: 

"Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların 

yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz 

yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi Devlete 

ait olur413
. " 

410 Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 242, Simıen, Eşya Hukuku, s. 377, Oğuzınan/Seliçi/Özdemir, a.g.e., 
s. 415. 
4ıı0ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.415-416, Simıen, Eşya Hukuku, s. 377, Karahasan, C.I, s. 569, 
Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 243. 
412 "Resmi senet düzenlenmesini gerektirmeyen hallerde ayni hakların tescili için; 
( ... ) 

d) (Değişik bend: 0811112004 - 200418109 S.Tüz/6.mad Hükmen yapılan kamulaştırmalarda, 
mahkeme kararı,(. .. ) aranır" 
413Madde metninde geçen birikmeden kasıt alüvyon birikmesidir. Hükme bakıldığında sadece dogal 
yollarla yeni arazi oluşması ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. Oysa kaynak 
İsviçre Medeni Kanunu'nun 708. maddesini karşılayan 659. maddesinde "ve sair surette oluşan" 
ifadesi kullanılmış ve sadece doğal yollarla değil insan emeği ile de yeni arazi oluşması halinde 
Devlet'in tescilsiz taşınmaz mülkiyetini iktisap edebileceği kabul edilmiştir. Konu hakkında ayrıntılı 
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Maddede de açıkça ifade edildiği üzere, yeni arazi oluşması halinde taşınmaz 

mülkiyetinin tescilsiz olarak iktisabı sadece Devlet için söz konusudur. Zira yeni 

oluşan arazi özel mülkiyete tabi yerlerde oluşursa, bütünleyici parça kabul 

edileceğinden yeni arazi, içinde bulunduğu arazinin mülkiyetine tabi olur414
• Devlete 

ait taşınmazların tapuyatescilimümkün olmadığından yeni arazi oluşması halinde 

tapuda yolsuz bir tescil de söz konusu olmaz. 

g. Mal Rejimi Sözleşmesi 

Ivledeni Kanun eşlere dört farklı mal rejimi seçme hakkı tanımıştır. Tarafların 

noterde yapacakları bir sözleşme ile bu mal rejimi türlerinden mal ortaklığı rejimini 

kabul etmesi halinde taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce iktisap edilmesi söz 

konusu olur. Nitekimmal ortaklığına giren mallar üzerinde, henüz tescil yapılmadan 

dahi elbirliği mülkiyeti kurulmuş olur (MK. m. 256)415
• Mal rejimi sözleşmesi 

yoluyla meydana gelen mülkiyet değişikliği eşlerden birinin talebi üzerine tapu 

siciline tescil edilir416
• Buna ilişkin açık hüküm Medeni Kanun m. 716/f. 3'te yer 

almaktadır: 

. "Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi 

dolayısıyla meydana gelen değişiklikler, eşlerden birinin 

istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur. " 

bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 419,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., 
s.719, Akipek/Akıntilrk, a.g.e., s. 481, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 253. 
4140ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 420, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 543, Eren, Mülkiyet 
Hukuku, s. 253. Bu husus Medeni Kanun'un 708. maddesinin son fıkrasında açıkça belirtilmiştir. 
Anılan hüküm uyarınca: "Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malik, bunları, 
durumu öğrendiği tarihten başlayarak bir ve her halde oluşumun gerçekleştiği tarihten başlayarak on 
yıl içinde geri alabilir. " 
415Sirmen, Eşya Hukuku, s. 380, Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, s. 41, dipnot 3, Steinauer, 
Tome il, s.84, N. 1561. 
4160ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 418, Sirmen; Eşya Hukuku, s. 380, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 
476, Karabasan, C.I, s. 534, Ayan, Eşya il, s.203. 
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h. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 

Bir tüzel kişinin kişiliğinin sona ermesi halinde tüzel kişinin malları en yakın 

amacı gliden kanm kurum veya kuruluşlarına geçer417
• Konuyu düzenleyen 

"Malvarlığının özgülenmesi" kenar başlıklı Medeni Kanun'un 54. maddesi uyarınca: 

"Tüzel kişinin malvarlığı, kanunda veya kuruluş 

belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça ya da yetkili 

organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden 

kamu kurum veya kuruluşuna geçer. 

( ... ) 

Hukuka veya ahlaka aykırı amaç güttüğü için kişiliği 

mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişinin malvarlığı her 

halde ilgili kamu kuruluşuna geçer. " 

Kanun maddesinden de anlaşılabileceği gibi bu halde tıpkı miras konusunda 

olduğu gibi bir külli intikal prensibi söz konusudur418
• Buna göre tüzel kişinin sahibi 

olduğu tüm ayni haklar en yakın amacı güden kamu kurum ve kuruluşuna külliyen, 

tescilden evvel geçer419
• Bu nedenle, yeni tüzel kişi adına açıklayıcı tescil 

yapılıncaya kadar, tapu kütüğündeki tescil yolsuz tescil teşkil eder. 

ı. Bir Vakfa Tahsis 

"V~ Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk" kenar başlıklı MK m. 105 

aşağıdaki gibi kaleme alınmıştır: 

4170ğuzman/Seliçi/Özdeınir, a.g.e., s. 418, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 546, Akipek/Akıntürk, 
a.g.e., s. 476, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.722, Dörtgöz, a.g.e., s. 60,Eren, Mülkiyet 
Hukuku, s. 256, Karabasan, C. 1, s. 534. 
418Cansel, a.g.e., s. 73, Öğüz, a.g.e., s. 111, Jenny,a.g.e., s. 38, Serozan / Engin,a.g.e., s .67, N. 71. 
419Öğüz, a.g.e., s. 111, Ayan, Eşya il, s. 202, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 380. 
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"Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin 

kazanılmasıyla valfa geçer. 

Tescile karar veren mahkeme, vaifedilen taşınmazın vakıf 

tüzel kişiliği adına tescil edilmesini tapu idaresine bildirir. " 

Görülüyor ki kanunun koyucu bu gibi hallerde de mülkiyetin tescilden önce 

kazanılacağını hükme bağlamıştır420 • Bu durum açıklayıcı tescil yapılıncaya kadar, 

tapudaki mevcut tescilin yolsuz olmasına sebebiyet verir: 

i. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi 

Külli halefıyet ilkesine rastladığımız diğer bir hal ise ticari şirketlerin 

birleşmesidir. Konuyu düzenleyen "Hukuki sonuçlar" kenar başlıklı Ticaret 

Kanunu'nun m.153/f. 1 uyarınca: 

"Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik 

kazanır. Tescil anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve 

pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer. " 

Hükümden de anlaşıldığı gibi birleşme halinde külli halefıyet prensibi 

uygulandığından yeni kurulan şirket, ortadan kalkan şirketin maliki olduğu 

taşınmazların mülkiyetini veya sahibi olduğu sınırlı ayni hakları tescilden önce 

kazanmış olur421
• 

4200ğuzman/Seliçi/özdemir, Kişiler Hukuku, s. 371, Gilrsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 545, 
Dörtgöz,a.g.e., s. 60, Eren, Mülkiyet Hukuku, s. 255, Ayan, Eşya il, s. 203, Serozan / Engin,a.g.e., 
s. 67, N. 71. 
421 Sirmen, Eşya Hukuku, s. 380-381, Oğuzman/Seliçi/Özdeınir, a.g.e., s. 421, Gilrsoy/Eren/Cansel, 
a.g.e., s. 546, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 476, Dörtgöz,a.g.e., s. 60, Eren, Mülkiyet Hulmku, s. 255, 
Ayan, Eşya il, s. 204, Serozan /Engin, a.g.e., s. 68, N. 71. 
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j. Ticari İşletmenin Devri 

Bu konudaki açıklamalara başlamadan önce belirtmekte fayda vardır ki ticari 

işletmenin devri İsviçre' de 2003 yılında yürürlüğe giren özel bir kanunla ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir422 • Bununla birlikte konu bizim hukukumuzda yeni Türk 

Ticaret Kanunu'nda sadece bir hüküm ile düzenlendiğinden birçok bakımdan 

yetersiz kalmıştır423 • "1. Bütünlük ilkesi"kenar başlıklı Türk Ticaret Kanunu'nun 11. 

madçlesinin üçüncü fıkrası uyarınca: 

"Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için 

zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı. ayrı yapılmasına gerek 

olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer hukuki 

işlemlere konu olabilir. ( ... ) Bu devir sözleşmesiyle ticari 

işletmeyi bir bütün halinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı 

olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir. " 

Bizim konumuz bakımından eksiklik nedeniyle oluşan belirsizliklerden en 

önemlisi ticari işletmenin devrinde taşınmazların da bulunması noktasında karşımıza 

çıkmaktadır. İsviçre'deki düzenlemeye göre işletmeye ait taşınmazlar ticari 

işletmenin devri kapsamına alınmaz.Bizim hukukumuzda ise "duran malvarlığı" 

kapsamında böyle bir ayırım yapılmaksızın taşınmazlar da işletmenin devri 

kapsamına alınmıştır424 • Hal böyle olunca işletmenin devri için gereken şartların 

taşınmazın devri için de yeterli olup olmadığı sorunu ortaya çıkmıştır. Nitekim 

422İsviçre' deki düzenleme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Öz, Ticari İşletme Malvarhğmın Devrine 
İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi, s.100-103, AlihanAydın, "6102 Sayılı (Yeni) Türk 
Ticaret Kanunu'na Göre Ticari İşletme Kavramı Ve Ticari İşletmenin Hukuki İşlemlere Konu 
Olması" Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, Kadir 
Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 16. 
423 Öz, Ticari İşletme Malvarlığının Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi, 
s.103, Aydın, s. 17. 
424 Zaten Adalet Komisyonu 1 1. maddede değişiklik yapmış ve gerekçesinde taşınmazların da ticari 
işletmenin devrine dahil olduğunu açıkça belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Reha Poroy /Hamdi 
Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 14. Bası, Vedat Kitapçılık, 
İstanbul, 2012, s. 45. 
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taşınmazlarda mülkiyetin nakli, kanunda belirtilen bazı istisnalar hariç tescille 

gerçekleşir. Halbuki TTK m. 11/f.III ile adeta bu kural görmezlikten gelinmiştir. 

Ticari işletmenin devrine ilişkin bu hükmün resmi şekil şartına bir istisna 

getirip getirmediği doktrinde tartışmalıdır. Doktrinde devre ilişkin sözleşmenin, 

tescilin ve ilanın hukuki niteliği konusunda fikir birliğine varılamamışsa da425 üstün 

tuttuğumuz hakim görüş ticari işletmenin devri halinde, işletmeye ait taşınmazların 

tescilsiz olarak kazanılmış olacağım kabul etmektedir. Diğer bir ifadeyle, taşınmazın 

nakli için Medeni Kanun'un aradığı resmi sözleşme ve tapu kütüğüne tescil şartları 

aranmaksızın, taşınmaz mülkiyeti sicil dışı devredilmiş olur. Buna göre, ticaret · 

sicilindeki tescil ve ilana rağmen henüz tapu kütüğüne tescil yapılmadığı dönemde 

tapudaki tescil, yolsuz bir tescil olur. 

Bununla birlikte doktrinde savunulan diğer bir görüşe göreyse, İsviçre'de 

olduğu gibi taşınmazlar bakımından taşınmaz mülkiyetinin devrinin 

gerçekleşebilmesi ıçın, taşınmaza ilişkin kısmın resmi şekilde yapılması 

gerekmektedir 426
• 

Eklemek gerekir ki hükümde "diğer lıukuki işlemler" ifadesine yer verilerek 

söz konusu tasarruf işleminin sadece devri değil herhangi bir sınırlama yapılmaksızın 

425Tekinalp.tarafından savunulan bir görüşe göre yazılı devir sözleşmesi başlı başına tasarruf işlemidir. 
Buna göre bu tasarruf işlemi sadece taşınmazın devrine ilişkin resmi şeklin yerini tutmakla 
kalmamakta ayrıca taşınmazın tescilsiz kazanılma istisnalarından birini oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Ünal Tekinalp, "Türk Ticaret Hukukunu Ticari İşletme Bağlamında Yeniden Düşünmek", 
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 24, S. 3-4, Ankara, 2008, s.12. Arkan ise, yazılı devir 
sözleşmesini hem borçlandırıcı hem de tasarruf işlem olarak nitelendirmektedir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.SabihArkan, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 16. Bası, 
Ankara, 2013, s. 42-43. Doktrinde PoroyNasaman tarafından savunulan diğer bir görüşe göre, yazılı 
devir sözleşmesi yazılı şekle bağlı bir tasarruf işlemi; ticaret siciline tescil ise kazandırıcı işlemdir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. PoroyNasaman, s. 45. Öz ise yazılı devir sözleşmesini borçlandırıcı işlem; 
ticaret siciline tescili tasarruf işlemi, yapılan ilanı da üçüncü kişilerin iyi niyetini bertaraf etmeye 
yarayan bir işlem olarak kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Öz, Ticari İşletme Malvarhğının 
Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi, s. 111-112. 
426Aydın,a.g.e., s. 17,FatihArıcı, Ticari İşletmenin Aktif Ve Pasifi İle Devri, Vedat Kitapçılık, 
İstanbul, 2008, s. 214, yazar da bu hükmün taşınmazlar bakımın saklı tutulması gerektiği kanısındadır. 
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her türlü hukuki işlemi de kapsayacağı belirtilmiştir427 • Oysa tıpkı taşınmazın 

devrinde olduğu gibi taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulabilmesi de resmi 

şekilde bir sözleşme ve tapuya tescil ile mümkündür. Bu hüküm ile sınırlı ayni hak 

kurulması için Medeni Kanun' da aranan şartlar da bertaraf edilmektedir428
• 

k. Şirkete Ayni Sermaye Olarak Taşınmaz Konulması 

TTK m. 128 / f. V ve VI uyarınca: 

"Taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni· bir hakkın 

sermaye olarak konulması halinde, şirketin bunlar üzerinde 

tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir. 

Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi 

ile diğer sicillere yapılacak tescillerle ilgili bildirimler, 

ticaret sicili müdürü tarafından, ilgili sicile resen ve hemen 

yapılır." 

Bu hüküm göz önünde bulundurulduğunda, ayni sermaye olarak konulan 

taşınmaz mülkiyetini şirketin tüzel kişilik kazanmasıyla tescilden önce, iktisap 

edeceği söylenebilir. Zira kanun koyucu, şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi 

için tescile ihtiyaç olduğundan bahsetmiştir429 • 

427 Taşınmazın sadece tasarruf işlemleri değil kira sözleşmesi gibi borç ilişkilerine de konu 
olabileceğini belirtmekte fayda vardır. Ancak çalışmamız bakımından sadece tasarruf işlemleri önem 
arz ettiğinden bu konu üzerinde durmuyoruz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bahtiyar, Yeni 
Ticaret Kanunu Ve Borçlar Kanunu'nun Ticari İşletmenin Devri Konusunda Getirdikleri, Legal 
Hukuk Dergisi, Ekim, 2011, Yıl 9, S. 106, s. 3895. 
428 Öz, , Ticari İşletme Malvarhğının Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi, s. 
105-106, Arkan,a.g.e.,s. 43, Bahtiyar,a.g.e., s. 3895, dipnot 16. 
429Sirmen, Eşya Hukuku, s. 339, 382-383, Moroğlu, Erdoğan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 
Değerlendirme ve Öneriler, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007, s. 70, Necla Akdağ GUney / 
Alper GUmüş, Yeni TUrk Ticaret Kannuna Göre Taşınmazların Anonim Şirkete Sermaye Olarak 
Getirilmesi ve Tescilsiz İktisabı, Regesta, C. III, S. 1, 2013/1, s. 45 vd. 
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Ancak doktrinde bu düzenlemenin taşınmazın tescilsiz kazanılmasını 

sağlamayacağını kabul edenler de vardır. Buna göre, ayni sermaye olarak konan 

taşınmazın mülkiyeti şirketin tüzel kişilik kazanmasının ardından, şirket adına 

yapılacak tescil ile kazanılır430.Zira tescille iktisap kural olduğundan TTK m. 128'de 

tekrarlanmasına ihtiyaç yoktur. 

Kanımızca,maddenin lafzı göz önünde bulundurulduğunda burada yapılacak 

tescilin açıklayıcı olduğu gibi bir sonuç çıkmaktadır. Aynca,ticari işletmenin devri 

gibi kapsamı daha geniş bir konuda tescilsiz iktisap halini benimseyen kanun 

koyucunun şirkete sermaye olarak taşınmaz konması gibi daha dar kapsamlı bir 

duıumda tescilsiz iktisap halini evleviyetle kabul etmiş olacağı savunulabilir. 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak, burada tescilsiz iktisap halinin 

düzenlendiğini savunan ilk görüşün kabul edilmesi halinde, tıpkı vakfa tahsis halinde 

olduğu gibi, şirketin kurulması ile tapu kütüğündeki tescilin yolsuz hale geleceği 

sonucuna varılacaktır. 

1. Mecra Hakkının Doğumu 

Medeni Kanun'un 727. maddesinin son fıkrası uyarınca: 

"İrtifak hakkı, mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu 

kütüğüne tesciliyle, dışarıdan görülüyorsa noterce 

düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla 

doğar." 

Kanun koyucu, mecranın dışarıdan görüldüğü hallerde, irtifak hakkkının 

tescilsiz kazanılabileceğini hükme bağlamıştır. Mecra hakkının tescilsiz 

430 HasanPulaşlı, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Ankara, 2003, s. 
58, N. 43, Kırca/Şehirali Çelik/ Manavgat, s. 356, Fatih Bilgili / ErtanDemirkapı, Ticaret Hukuku 
Dersleri, Dora yayınları, 2. Baskı, Bursa, 2012, s. 309, Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu, 
Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, XII levha, 2.B., İstanbul, 2012, s. 125, 
Oğuzman/Seliçi/özdemir, a.g.e., s. 204, dipnot 612. 
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kazanılabilmesi için öncelikle mecranın dışarıdan görülebilir olması 

gerekmektedir431
• Ancak eski medeni kanundan farklı olarak kanun koyucu, bu 

hakkın tescilsiz kazanılabilmesi için noterde düzenlenmiş bir sözleşmenin 

mevcudiyetini de aramaktadır432.Bu iki şartın gerçekleşmesi halinde mecra hakkı 

tapu kütüğüne tescilden önce doğmuş olur. Bu nedenle yapılacak olan tescil kurucu 

değil açıklayıcı bir rol oynar433
• Bununla birlikte, sonradan yolsuz hale gelen 

tescillerden farklı olarak, her nekadar açıklayıcı tescil yapılıncaya kadar tapuda 

yolsuz bir tescil söz konusu olsada güven ilkesi uygulama alanı bulmaz. Bunun 

sebebi ileride de ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere bu halde kimsenin iyi niyetli 

olduğunu iddia edemeyecek olmasıdır434 • 

2.Ayni Hakkın Sicil Dışında Sona Ermesi 

Yolsuz bir tescil,ayni hakkın bir başkasına geçmeden tamamıyla sona ermesi 

halinde de söz konusu olabilir.Bununla birlikte ayni hakkın sicil dışında sona erdiği 

hallerde tapu kütüğüne güven ilkesi uygulama alanı bulmaz. Bunun sebebi kimi 

zaman iyi niyet iddiasında bulunmanın mümkün olmamasıyken kimi zaman da 

durumun tapu kütüğüne güven ilkesinin bir istisnasını teşkil etmesidir. Bu nedenle 

ayni hakkın sicil dışında sona ermesi nedeniyle meydana gelen yolsuz tescil halleri 

kısaca açıklanmıştır. Zira iyi niyet iddiasının dinlenemeyeceği haller ile tapu 

43
' Ancak dışarıdan görülebilir olma mutlaka yer üstünde bulunması gerektiği anlamına 

gelmemektedir. Mecranın geçirildiği bazı olgularla açıkça anlaşılabiliyorsa aleniyet bu olgularla 
sağlanmış olur. Cumhur Özakman,Türk Hukukunda Mecra İrtifakları, Fakülteler Matbaası, 
İstanbul, 1973, s. 89, Leemann, Hans, Kommentar zum Schweizcrischen Zivilgesetzbuch, Band iV, 
Sachenrecht, il. Abteilung, Art. 730-918, Bem, 1925,Art. 731, N.9. Aksi görüşte, Wieland, Art. 676, 
N. 9d, Curti-Forrer, a.g.e., Art. 676, N. 13. 
432AbdülkadirArpacı, "E~ya Hukukumuzda Yeni Medeni Kanunla Yapılan Değişikliklerden Bazı/arma 
Kısa Bir Bakış'', Kocayusufpaşaoğlu'na Armağan, s. 103, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s.791. 
433 Özakman,a.g.e., s. 91, Wieland, Art. 676, N. 9d, Ayan, Eşya il,. 107. Mecra hakkının ne zaman 
doğacağı hususu tartışmalıdır. Tartışmalar için bkz. Ayan, Eşya il, s. 107-108. 
434 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tescilsiz İktisap Edilen Mecra Haklarında, s. 156. 
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kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulmadığı hallerde bu konular ayrıntılarıyla 

ele alınmıştır. 

a. Taşınmazın Yok Olması 

Medeni Kanun'un 717. maddesinde de belirtildiği gibi taşınmaz mülkiyeti 

taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erebilir. Mülkiyetin konusu kalmayan bu 

hallerde tapudaki kayıtların bir önemi de kalmaz ve tescil yolsuzlaşmış olur435
• Aynı 

şekilde irtifak hakları dayüklü ya da yararlanan taşınmazın yok olmasıyla sona 

erebilir. Bu durumda da tapu kütüğündeki irtifak hakkına ilişkin tescilin yolsuzlaştığı 

görülür (MK m. 783). 

b. İpotekle Teminat Altına AlınanBorcun Ödenmesi 

İpotek hakkı diğer rehin hakları gibi alacağa bağlı (fer'i) bir haktır. İpotekle 

teminat altına alınmış olan alacağın sona ermesi ipotek hakkını da sona erdirir436
• Bu 

nedenle alacağın sona ermesiyle tapuda tescilli bulunan ipotek hakkı da hükmünü 

yitirir, yolsuzlaşır437 • Belirtmekte fayda vardır ki söz konusu hak hukuken bir değer 

taşımasa da şeklen varlığını sürdürmeye devam eder. Bu nedenle yolsuzluğun 

giderilmesi için hakkın tapudan terkin edilmesi gerekir438
• 

4350ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 464, Kurt, a.g.e., s. 88. 
436 Helvacı, Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, s. 402, Deschenaux, a.g.e., s. 625. 

437K urt, a.g.e., s. 88. 
438 İpotek hakkını terkin talebinde bulunabilecek kişi alacaklıdır. Buna ilişkin düzenleme Medeni 
Kanun'umuzun "ipoteğin terkinini isteme hakkı" kenar başlıklı 883. maddesi de aşağıdaki gibi açıkça 
ifade edilmiştir: "Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini 
isteyebilir . " Alacaklının, alacağın sona ermesine rağmen terkin talebinde bulunmaması halinde tapu 
memuru terkin işlemini kendiliğinden yapamaz. Bu nedenle söz konusu hallerde malik, terkin 
talebinde bulunmayı reddeden ipotekli alacaklıya dava açar. İpotekle teminat altına alınan alacağın 
sona erdiğinin veya hiçbir zaman doğmadığının ispatı halinde mahkeme ipotek hakkının fek 
edilmesine karar verir. Söz konusu karar yenilik doğuran bir hüküm değil; açıklayıcı niteliktedir. 
Diğer bir ifadeyle mahkemenin verdiği karar, alacağın sona ermesiyle ipotek hakkının kendiliğinden 
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c. Süreye Bağlı İrtifaklarda Süresinin Dolması 

İrtifak hakları belirli bir süre için de kurulabilirler. Belirlenen bu sürenin 

dolması ile irtifak hakları kendiliğinden sona erer439
. Tüzel kişiliğin ölümle sona 

ermesi söz konusu olmadığından, taraflarca belirli bir süre kararlaştırılmadığı sürece, 

şahısla kaim irtifak haklarından olan intifa hakkı, 100 yılın sonunda kendiliğinden 

son bulur440
• Sürenin sona ermesi nedeniyle yapılacak olan terkin işlemi açıklayıcı 

niteliktedir. Söz konusu durumda sürenin sona ermesine rağmen terkin yapılmadığı 

sona erdiğini tespit eden bir karardır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Helvacı, Sözleşmeden 
Doğan İpotek Hakkı, s. 403-403. 
439 Medeni Kanun'umuzun "Sona erme sebepleri" kenar başlıklı 796. maddesinin birinci fıkrasında 
intifa hakkının belirlenen sürenin dolmasıyla sona ereceğini hükme bağlamıştır. Buna göre: 
"Sürenin dolması ( ... ) gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi 
verir." 
Buna göre taraflar arasında kararlaştırılan sürenin sona ermesiyle intifa hakkı kendiliğinden son bulur. 
Bu da malike intifa hakkının terkinini talep edebilme hakkı verir. Nitekim tapuda kayıtlı bulunan 
intifa hakkının artık herhangi bir hükmü kalmamıştır. İntifa hakkına ilişkin tescil yolsuz bir tescil 
olmuştur. 
Tıpkı intifa hakkında olduğu gibi taraflar belli bir süre için üst hakkı veya kaynak hakkı kararlaştırmış 
olabilir. Bu halde de sürenin son bulmasıyla düzensiz kişisel irtifak hakları olan gerek üst hakkı 
gerekse kaynak hakkı kendiliğinden son bulur ve buna bağlı olarak tapudaki kayıt da yine yolsuz hale 
gelir. Eklemek gerekir ki üst hakkı ve kaynak hakkı dışındaki diğer düzensiz kişisel irtifak hakları da 
belirli bir süre için kararlaştırılmış olabilir ve söz konusu sürenin sona ermesiyle irtifak hakkı 
terkinden önce, kendiliğinden sona erer. İşte bu hallerde de sürenin sonunda tapuda kayıtlı bulunan 
tescil, terkin işlemi gerçekleştirilinceye kadar herhangi bir ~.üküm ifade etmediğinden yolsuz olmuş 
olur. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Ozdemir, a.g.e., s. 864-867. 
Eşyaya bağlı irtifak hakları da belirli bir süre için verilmiş olabilir. Bu halde de kararlaştırılan sürenin 
sona ermesiyle tapuda hem yüklü taşınmaz üzerinde hem de yararlanan taşınmaza ait sayfada yer alan 
kayıt hükmünü yitirmiş olacağından mevcut tescil yolsuz hale gelmiş olur. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Köprülü, Bülent/ Kaneti, Selim, (Sınırlı Ayni Haklar, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982-1983, s. 
69), bu halde tescilin şeklen dahi bir anlam ifade etmediğini belirtmiştir. 
440 Medeni Kanun'un "süresi" kenar başlıklı 797. maddesi tüzel kişiler söz konusu olduğunda süreye 
bağlı bir sona erme hali daha düzenlediği görülür. Buna göre: 
"intifa hakkı, ( ... ) tüzel kişilerde kararlaştırı{an sürenin dolması, ( ... )sona erer. 
Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir. " 
Madde metninden de açıkça anlaşıldığı gibi intifa hakkı sahibinin bir tüzel kişi olması halinde intifa 
hakkı tüzel kişiye belirli bir süre için verilmemiş ise en çok 100 yılın sonunda kendiliğinden son 
bulacaktır. Bu hallerde kuru mülkiyet sahibi tapu kütüğünde intifa hakkının terkini talep edilir. 
Eklemek gerekir ki şahısla kaim irtifak haklarından biri olan oturma hakkının sona ermesi hakkında 
kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. İntifa hakkının sona ermesine ilişkin hükümler kıyasen oturma 
hakkının sona ermesinde de uygulama alanı bulur. Bununla birlikte tüzel kişi lehine oturma hakkı 
tanınamaz. 
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müddetçe tapu kütüğündeki tescil yolsuz bir tescil olur441
• Zira irtifak hakkı bu 

hallerde terkinden önce son bulmuştur442• 

d. Hak Sahibinin Ölmesi 

İntifa ve oturma hakkı başkasına devredilemeyen ve mirasçılara geçmeyen 

şahısla kaim irtifak haklarıdır. Bu .haklar belirli bir süre için verilmemişlerse hak 

sahibinin ölmesiyle sona ererler. Buna bağlı olarak, hak sahibinin ölümü anından 

itibaren tapudaki tesciller yolsuzlaşmış olacağından burada yapılacak olan terkin de 

açıklayıcı·niteliktedir443 • 

Şahısla kaim haklardan olmayan düzensiz kişisel irtifak hakları ise kişiye bağlı 

olarak kurulabilecekleri gibi el değiştirebilir şekilde de kurulabilir. Tarafların aksini 

kararlaştırmadığı müddetçe, üst hakkı ile kaynak hakkının devredilebileceği ve 

mirasçılara geçebileceği karine olarak kabul edilmiştir444 • Bununla birlikte diğer 

düzensiz kişisel irtifak hakları ise aksi kararlaştırılmadıkça,başkasına 

devredilemez445.Devredilemeyeceği kararlaştırılan diğer düzensiz kişisel irtifak 

hakları da tıpkı intifa ve oturma hakkı gibi hak sahibinin ölmesiyle sona erer. Ölüm 

ile hakların herhangi bir hukuki değeri kalmayacağından tapuda yer alan kayıtlar 

ölüm anından itibaren yolsuz tescil niteliği taşır. Bu halde de tapuda yapılacak terkin 

işlemi kurucu değil açıklayıcıdır. 

441 KöprUIU/Kaneti, a.g.e., s. 69. 
4420ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 797, KöprUIU/Kaneti, a.g.e., s. 69. 
443 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 827. 
444 Üst hakkını düzenleyen MK. m. 826/f.II uyarınca: "Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu hak, 
devredilebilir ve mirasçılara geçer." Aynı hUküm kaynak hakkının düzenlendiği MK m. 837/f.II'de 
yer almaktadır. 
445 "Diğer irtifak hakları" kenar başlıklı MK. m. 838/f. il uyarınca: "Bu haklar, aksi kararlaştırılmış 
olmadıkça, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Bu hakların kapsamı, hak sahibinin 
olağan ihtiyaçlarına göre belirlenir. " 
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e. İrtifakHakkının Açıkça İşlevini Yitirmesi 

Medeni Kanun'un "Mahkeme kararı" kenar başlıklı 785. maddesine göre: 

"Lehine irtifak kurulan taşınmaz için bu hakkın sağladığı 

hiç bir yarar kalmamışsa, yüklü taşınmazın maliki bu hakkın 

terkinini isteyebilir. 

Yüküne oranla çok az yarar sağlayan_ bir irtifak hakkının, 

bedel karşılığında kısmen veya tamamen terkini istenebilir. " 

Belirtmekte fayda vardır ki yararlanan taşınmazın maliki bu terkin talebinde 

bulunursa herhangi bir yolsuz tescille karşılaşılmaz. Bununla birlikte, lehine irtifak 

hakkı kurulan şahıs hiçbir yarar kalmamasına rağmen hakkın terkini talebinde 

bulunmazsa, malik irtifak hakkının terkin edilmesi için mahkemeye başvurmalıdır. 

Mahkemenin yargılamanın sonunda irtifak hakkının lehine kurulduğu taşınmaz için 

sağladığı hiçbir yararın kalmadığına kanaat getirmesi ihtimalinde verdiği kararın 

niteliği doktrinde tartışmalıdır446 • Tespit hükmü niteliğinde olduğu kabul edilirse 

karardan önce dahi irtifak hakkına ait tescilin yolsuz olduğu rahatlıkla 

söylenebilecektir447.Üstün tuttuğumuz yenilik doğuran bir karar olduğu görüşünün 

benimsenmesi durumunda ise kararın kesinleşmesi hakkın sonra ermesi için yeterli 

olur. Bu nedenle tapudaki açıklayıcı terkinden evvel hala yolsuz bir tescilin mevcut 

olduğu kabul edilecektir448
• 

446K urt, a.g.e., s. 89. 
447 Liver, a.g.e.,Art. 736, N. 105, (Köprülü/ Kaneti, a.g.e.,s. 72-73, dipnot 27' den naklen). 
448KöprUlü/ Kaneti, a.g.e.,s. 72-73, Wieland, Art. 736, N. 6. 
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111. HAKia İKTİSAP EDENİN İYİ NİYETLİ OLMASI 

A. İyi Niyet Kavramı 

Tapu kü~üğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için gereken 

sübjektif ve son şart ilkeden faydalanacak olan şahsın iyi niyetli olmasıdır. Güven 

ilkesinden yararlanacak şahsın iyi niyetli olup olmadığının tespiti pek çok olayda 

kolay olmamakla beraber adalete olan güveni sarsmamak adına büyük önem 

taşımaktadır 449
• 

Yolsuz tescilin iyi niyetli üçüncü kişilere karşı etkisini düzenleyen Medeni 

Kanun'un 1023. maddesi uyarınca: 

"Tapu kütüğündeki tescile iybıiyetle dayanarak mülkiyet 

veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı 

korunur. " 

Maddede geçen "İyiniyet" kavramı iyi niyete ilişkin genel kuralı koyan MK 

m.3 'te tanımlanmamıştır450 • Bununla birlikte Medeni Kanun'un "İyiniyetli olmayan 

üçüncü kişilere karşı" kenar başlıklı 1024. maddesinde ise şöyle bir ifade yer 

almaktadır: 

449Yargıtay da bir Hukuk Genel Kurulu Kararında durumun önemi şu ifadelerle dile getirmiştir: 
"Tapulu taşınmazların intikallerinde, huzur ve güveni koruma, toplam düzenini sağlama uğruna, tapu 
kaydında ismi geçmeyen ama asıl malik olanın hakkı feda edildiğinden iktisapta bulunan kişinin, iyi 
niyetli olup olmadığının tam olarak tespiti büyük önem taşımaktadır. Gerçekten bir yanda tapu 
sicilinin doğruluğuna inanarak iktisapla bulunduğunu ileri süren kimse diğer yanda ise kendisi için 
maddi, hatta bazı hallerde manevi büyük değer taşıyan ayni hakkını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalan önceki malik bulunmaktadır. Bu nedenle yüzeysel ve şekilci bir araştırma ve yaklaşımın büyük 
mağduriyetlere yol açacağı, kişilerin Devlete ve adalete olan güven ve saygısını sarsacağı ve yasa 
koyucunun amacının ilk bakışta, şeklen iyi niyetli gözükeni değil, gerçekten iyi niyetli olan kişiyi 
korumak olduğu hususlarının daima göz önünde tutulması, bu yönde tüm delillerin toplanıp 
derinliğine irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. "YHGK., T. 30.11.2011, E. 2011/1-614, 
K. 2011/714, Kazancı Hukuk Otomasyonu.Aynı yönde bkz., Y.l.HD., T. 23.11.2011, E. 2011/9925, 
K. 2011/11723, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
450 Akkanat, İyiniyet, s. 18, Üstündağ, a.g.e., s. 107, Dechenaux, Le titre preliminaire, s. 197, 
Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 28, Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 237, N. 801, İmre,a.g.e.,s. 331. 
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"Bir aynf hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen 

veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. 

Bu madde ile gerçek durumu ve buna bağlı olarak tapu kütüğündeki yolsuzluğu 

bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişilerin iyi niyetli sayılamayacakları hükme 

bağlanmıştır451 • 08.10.1991 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında da "iyi 

niyet, hakkın doğumuna engel olacak bir hususun hak iktisap edilirken kusursuz 

olarak bilinmemesi( ... )" olarak tanımlanmıştır452. 

Doktrinde farklı iyi niyet tanımları mevcuttur453
• Oğuzman/Barlasiyi niyeti, 

"durumun gerektirdiği özeni gösterdiği halde, bir hakkın kazanılmasına veya başka 

bir hukuki sonucun gerçekleşmesine ait bir engeli bilmemek454 "şeklinde ifade 

etmiştir. Bu tanımdan yola çıkarak tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı 

bulabilmesi için arananiyi niyet, tapudaki yolsuzluğu bilmemek ve bilmesi 

gerekmemek olarak nitelendirilebilir.Nitekim iyi niyetli sayılabilmek için o kişinin 

sadece hukuki engeli bilmiyor olması yetmez; bilmesi de gerekmiyor olması 

gerekir455.Akkanat ise iyi niyeti" başka bir kişinin beyanına veya dışarıdan bir 

olguya güvenerek bir şeyi doğru zannetme" şeklinde tanımlamıştır456 • Bu tanıma 

451 Steinauer, Tome I, s. 318, N. 915, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 363,367-369.Y.1.HD., T. 
03.04.1989, E. 1989/3806, K. 1989/3984, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 

452 YİBK., T. 08.11.1991, E. 1990/4, K. 1991/3,RG. 29.01.1992; S: 21126. Aynı yönde tanım için bkz. 
Y.14.HD., T. 26.3.2013, E. 2013/729, K. 2013/4605, Kazancı Hukuk Otomasyonu. Benzer tanım 
Üstündağ tarafından yapılmıştır. Yazara göre iyi niyet, bir ayni hakkın iktisabına mani olan hukuki 
noksanı kusursuz olarak bilmemektir. Üstündağ, a.g.e., s. 107. Kanımızca tapu kütüğüne güven ilkesi 
bakımından en anlaşılır ve basit tanım da budur. 
453 Doktrinde yapılan farklı tanımlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Akkanat, İyiniyet, s. 31-33. 
İsviçre ve Alman hukuku ile karşılaştırmalı olarak Türk hukukunda sübjektif iyi niyet tanımı hakkında 
farklı görüşler için bkz. Jale Akipek "Sübjektif Hüsnüniyetin Mahiyeti ve Hükümleri",Ankara Hukuk 
Fakültesi Dergisi, 1957, s. 59 vd., İmre,a.g.e.,s. 332-333.İsviçre hukukunda yapılan tanım için bkz. 
Pichonnaz / Foex, Commentaire Romand, Art. 3, s.64, N. 4. 
4540ğuzman/Barlas, a.g.e., s. 241, N. 809. Benzer tanım için bkz. Steinauer, Le titre preliminaire, 
s.301, N. 796, Dural/Sarı, a.g.e., s. 218, N. 1192, Edis,Seyfullah,"Türk Medeni Kanunda İyiniyet 
(sübjektif hüsnüniyet)", Hüseyin Cahit Oğuzoğlu'na Armağan, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972, s. 
137-138. 
455 .. • 

Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 240, N. 808, Oğüz, a.g.e., s. 1, Wıeland, Art. 973, s. 929. 
456 Akkanat, İyiniyet, s. 36. 
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göre" dışarıdaki olgu" olan tapu kütüğündekikayıtlara güvenerek taşınmaz 

üzerindeki bilgileri doğru zannetme de MK m. 1023 anlamında iyi niyettir. Serozan 

ise dar anlamdaiyi niyeti, "hukuki eksikliği ve aksaklığı kusursuzca bilmeme" olarak 

tanımlamıştır457 • Tapu kütüğüne hakim olan ilkeler uyarınca bir kişinin tapudaki 

kayıtları doğru kabul etmesi kusursuzca bilmemeye girer. Yapılan tanımlardan da 

anlaşılabileceği gibikanun koyucunun özel olarak koruduğu iyi niyet, her ne şekilde 

olursa olsun hukuki bir noksanlığı bilmemek değildir458 • Nitekim MK m. 3/f. II'de 

ifade edildiği gibi: 

"Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen 

özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz. " 

Hüküm ile iyi niyettamamen sübjektif bir kavram olmaktan çıkarılmıştır459 • 

Buna göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişi kötü niyetli sayılır460 • Buna 

göre, sicilin aleniliği sayesinde tapu sicilini inceleme imkanı olan ve taşınmaz 

üzerinde bir hak kazanma arzusu olan üçüncü kişilerin, tapu sicilindeki kayıtları 

incelemeden,kendilerinden beklenen gerekli özeni gösterdiklerini ve bu nedenle iyi 

457 Serozan, Medeni Hukuk, s. 263,N. 3, Karabasan da, (C. 11, s.952), iyi niyeti kusursuz bilgisizlik 
olarak tanımlamıştır. Erten, (a.g.e.,s. 179), doktrinde kabul edilen genel görüşün bu olduğunu ancak 
bilgisizliğin muhtevası üzerinde bir görüş birliği sağlanamadığını belirtmiştir. İsviçre doktrininde 
benzer tanım için bkz. Steinauer, Le titre preliminaire, s.298, N. 789, İsviçre'deki farklı iyi niyet 
tanımları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Paul Piotet,"La bonne foi et sa protection en droit prive 
Suisse",Contributions Choisies - Recueil Offert par la Faculte de Droit de l'Universite de 
Lausanne a L'occasion de son 80eme Anniversaire, Schulthess Juristische Medien AG, 2004, s. 8 
vd. 
458 Homberger de, (a.g.e., Art. 973, N. 14), iyi niyetli sayılabilmek için gerekli özenin gösterilmiş 
olması gerektiğini belirtmiştir. 

459 Akkanat, İyiniyet, s. 18, Karabasan, C. il, s. 952. 
460Yargıtay da 1951 tarihinde verdiği İçtihadı Birleştirme Kararında aynı sonuca varmıştır. YİBK., T. 
14.2.1951, E. 17, K. 1: "( ... )Kanunumuz, kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı sarfetmeyen 
kimsenin iyi niyetli olduğunu farzetmiyor. Şu halde kötüniyet kendiliğinden sabittir. Çiinkü, 
kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmemek, kötüniyetle müsavidir. Binaenaleyh kötüniyetin 
yahut iyiniyetin ayrıca ispatına lüzum yoktur", RG. l 1.04.1951, S:7782. Benzer yönde karar için bkz, 
YHGK., T. 04.04.2007, E. 14-195, K. 186, Helvacı, Türk Medeni Kanunu, C. 1, m. 3, s. 118. 

137 



niyetli olduklarınıiddia etmeleri mümkün değildir461 • Söz gelimi, bağımsız ve sürekli 

haklar için tapuda ayrı bir sayfa açıldığı hallerde tapu memurları üzerinde bağımsız 

irtifak hakkı olan yüklü taşınmaz ile bağımsız ve sürekli hak için açılmış sayfa 

arasında bir ilişki kurar. Bazı hallerde yüklü taşınmazın ilgili sayfasında hiç tescil 

yapılmadan veya yüklü taşınmazdaki tescilin sonradan geçerli olarak terkinine 

rağmen irtifak hakkının bağımsız bir sayfaya tescil edilmiş olduğu görülür. Bu gibi 

istisnai hallerde, açılmış sayfadaki yolsuz tescile dayanarak hak kazanan kişi, ilişkisi 

bulunan yüklü taşınmaz sayfasındaki tescili kontrol etmeyerek tapu kütüğüne güven 

ilkesinin korumasından yararlanamaz. Zira kendisinden beklenen özeni göstermemiş 

sayılacağından iyi niyetli olduğunu iddia edemez462
• Bununla -birlikte, yüklü 

taşınmazdaki tescilin yolsuz terkin edilmesi ihtimalinde, yolsuz terkine dayanan 

kişilerin iyi niyeti, artık bağımsız irtifak hakkının bulunduğu sayfayı kontrol etmesi 

gerekmediğinden, güven ilkesi kapsamında koruma görür 463
• 

Tapu kütüğündeki bir kaydın bilinmediğinin ileri sürülemeyeceğini belirten 

"Tapu Sicilinin Açıklığı" kenar başlıklıMedeni Kanun'un 1020. maddesinin son 

fıkrasında bunu aşağıdaki şekilde açıkça ifade etmiştir: 

"Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri 

süremez." 

Bununla birlikte üçüncü kişi tapudaki kaydı incelemiş olmasa bile eğer tapu 

kütüğündeki tescil yolsuz ise iyi niyetli olduğu gerekçesiyle MK m. 1023 'e 

461Öğüz, a.g.e., s. 1, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 365, Gençcan1ômer Uğur, "İyiniyetin 
Korunması", Yargıtay Dergisi, Temmuz 201 O, C. 36, S. 3, s. 11 ,Akkanat, Iyiniyet, s.96, Jenny,a.g.e., 
s. 54. 
462Planck, a.g.e., s. 276, Wolff/Raiser, (a.g.e., s. 147): "Doğruluk faraziyesi sicilinin bütünü içindir. 
Bir kayda dayanan kimse bunu nakzeden diğer kaydı ~?rmediğini ileri süremez" (Aybay, Tapu 
Sicilinde Muvakkat Tescil, s. 19, dipnot 39'dan naklen). Oğüz, (a.g.e., s. 63), ayrıca, irtifak hakkının 
doğumu yükümlü taşınmaz sayfasına tescilin şart olduğunu ifade etmiştir. Buna göre, tapu kütüğüne 
güven ilkesinin uygulanması söz konusu olmaz. Zira ortada bir irtifak hakkı yoktur. Aynı yönde görüş 
için bkz.Homberger, Art. 943, N. 9, Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., 198. 

463 .. 4 N 17 Oğüz, s. 62-63, Homberger, Art. 9 3, . . 
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dayanabilecektir464
• Söz gelimi, bir kişi tapu kütüğünü incelemeksizin, satıcının 

beyanlarına dayanarak ayni hak kazansa, satıcının beyanları ile tapu kütüğündeki 

kayıtlar paralel ise hakkı devralanın tapu kütüğünü incelememiş olması onun iyi 

niyetini bertaraf etmeyeceğinden MK m. 1023 'e dayanarak bir ayni hak kazanabilir. 

Bir kişinin kendinden beklenen özeni gösterip göstermediği, normal bir insanın 

hayatın olağan akışı içerisindeki davranış biçimi nazara alınarak değerlendirilir ve 

saptanır. Gerçekten de kanun koyucunun iyi niyetikoruyarak gerçek hak sahibinin 

hakkını feda ettiği bu halde iyi niyetin objektif olarak mevcut olması gerekecektir465
• 

Bir kişi de~eyimsizlik veya 'akıl zayıflığı sebebine dayanarak iyiniyetli olduğunu 

iddia edemez. Buna göre makul bir insanın göstereceği özenle, herkesçe 

bilinebilecek bir gerçeği göremeyen veya görmeyen, tedbirli bir insanın şüpheli 

sayacağı bir durumu incelemeyerek ihmalkar davranan kimse iyiniyetli sayılaınaz466 • 

464Cansel, a.g.e., s. 80, dipnot 272, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 239, Homberger, Art. 973, N. 
15, Akipek/Akıntürk, a.g.e.~ s. 364, Gürsoy, a.g.e., s. 308. 
465Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 28-29, Y.l.HD., T. 03.04.1989, E. 1989/3806, K. 1989/3984, 
Kazancı Hukuk Otomasyonu.Y.l.HD., T. 06.04.1995, E.4047, K. 5137: "( ... )Halin icaplarına göre, 
kendinden beklenen özeni ( ihtimamı ) göstermeyen kimse, iyiniyet iddiasında bulunamaz. Yasa, 
iyiniyeti korurken, iyiniyete dayanan kimsenin özen borcunu da gözardı etmemiştir. Yani, gereken 
özenin gösterilmesi kaydın yolsuzluğunun anlaşılabilmesine olanak veriyor ise, o takdirde, iktisabın 
korunamıyacağı tabiidir. 
Kuşkusuz iyiniyet ya da kötüniyet kavramları sü~jektif, diğer bir anlatımla insanların iç dünyaları ile 
ilgili kavramlardır. Bunun açıklığa kavuşturulması, somutlaştırılması olaylarla özdeş hale getirilmesi 
son derece güçtür. işte bu durumda hakim, maddi olguların yanında karinelerden, hayat 
deneylerinden yararlanmak suretiyle gerçeği bulmaya gayret gösterecektir. ( .. .)" Kazancı Hukuk 
Otomasyonu.Aynı yönde karar için bkz. Y.7.HD., ,T. 16.09.1991, E. 12641, K. 11489, Karabasan, C. 
il, s. 960. 
466Cansel, a.g.e., s. 77-78, Deschenaux, a.g.e., s. 640, Curti-Forrer, a.g.e., Art. 973, N.l. YHGK., T. 
06.10.2004, E. 2004/8-504 K. 2004/478: "Davalı Şirketin tapuda satın ve devralırken yerin davalı 
olup olmadığının basiretli bir iş adamı gibi hareket edip araştırması gerekirken bu konuda herhangi 
bir inceleme yapmadığı, ( ... ).Dava konusu taşınmaz üzerinde mevcut bulunan tedbir kararı ( ... ) 
kaldırıldığı, tapu kütüğünün son sahifesinde açıkça yazılı olduğu halde bu bilgiler üzerinde de 
durulmaksızın doğrudan doğruya işlem yapılması gerekli özen ve itinayı göstermediğini ortaya 
koymaktadır. ( ... ) incelenmekte olan olayda öncesi itibariyle davacılar ile davalı şirketin satıcıları 
arasında dava konusu olan ve tapu kaydında mevcut tedbir kararının kaldırıldığı yazılı bulunan 
taşınmaz hakkında tapu kütüğündeki bilgilerden hareketle araştırma yapılmadan TMK .. nıın 312. 
maddesi anlamında gerekli dikkat ve özen gösterilmeden nitelikleri itibariyle çok kıymetli olan böyle 
bir taşınmazı yüksek bir bedel ödeyerek ve önemli bir risk yüklenerek satın ve devralmış olması 
karşısında iyi niyetli olduğunun kabulü mümkün görülmemiştir ( ... )"Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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Hakim de bir kişinin iyi niyetli olup olmadığını tespit ederken, bu kişinin, 

tescilin yolsuz olduğunu ve taraflar arasındaki uyuşmazlığı genel hayat tecrübelerine 

ve hayatın doğal akışına göre bilip bilmediğini veya normal görüşlü bir insanın sarf 

etmesi gereken dikkati sarf etseydi yolsuzluğu ve uyuşmazlığı bilecek durumda olup 

olmadığını araştırır467.Aslında bu kişilerin iyi niyetli olup olmadığına ilişkin kesin bir 

ölçü koymak mümkün değilse de uygulamada Y argıtay'ın bazı durumlarda üçüncü 

kişilerin tapu kütüğündeki yolsuzluğu bilmesi gerektiğinden yola çıkarak kötü 

niyetin kendiliğinden sabit olduğunu ve MK m. 1023 'e dayanmak isteyenlerin iyi 

niyetli olduklarını ispat etmesi gerektiğini kabul ettiği görülmektedir468
• Buna göre 

Yargıtay, taşınmazın süratle 469 ve düşük bedelle bir üçüncü kişiye satılması 

halinde470 taşınmazı devralanların iyi niyetli sayılamayacaklarını kabul etmiştir. 

Bunun gibi, alıcı ile satıcı arasında akrabalık471 , iş arkadaşlığı472 veya komşuluk gibi 

467Aynı yönde bkz. Y.8.HD., T. 22.6.1998, E. 1998/679 K. 1998/7266, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
Aynı yönde karar için bkz. Y.8.HD., T. 5.2.1998, E. 1997/4427 K. 1998/599, Kazancı Hukuk 
Otomasyonu. 
468 Y.8.HD., T. 5.2.1998, E. 1997/4427 K. 1998/599: "( ... )Ayrıca, bazı fiili karinelerden de 
yarar/anılabilir. Örneğin, olayımızdaki temlik eden lzzet'in davalı ile akrabalık ilişkisinin bulunup 
bulunmadığının, taşınmazın el değiştirmesindeki çabukluk, değerinin çok altında bir bedel ile 
satılması, tarafların aynı yerde ikamet edip etmedikleri gibi bazı fiili karinelerle ilgili olaylar da 
araştırılarak bu karinelerden yarar/anılmalıdır. ( ... )"Kazancı Hukuk Otomasyonu. Aynı yöndeki 
kararlar için bkz. Y.8.HD., T. 22.6.1998, E. 1998/679 K. 1998/7266, Kazancı Hukuk Otomasyonu; 
Y.8.HD., 18.5.1998, E. 1998/150 K. 1998/5716, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
469 Y.l.HD., T. 06.04.1995, E. 1995/4047, K. 1995/5137: "( ... ) bir çok Daire ve Genel Kurul 
kararlarında da değinilip benimsendiği üzere, kısa süre içerisende taşınmaz mülkiyetinde yapılan el 
değiştirme işlemlerinin kuşkulu hareketler olarak değerlendirilmesi, davalı yönünden şüphe doğuran 
bir durum biçiminde düşünülüp dikkate alınması gerekir. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
470 Y.l.HD.,T. 29.1.1978, E. 1978/13105 K. 1978/13941 : "( ... )2 - Daireye ilişkin irtifak hakkı ( 5000) 
liraya alınmış ve aynı değer üzerinden satılmıştır. Satış bedelinin gerçek değerin çok altında olduğu 
açıktır. Mahkemece olayın değerlendirilmesinde "uç" sayılabilecek bu yön üzerinde hiç 
durulmamıştır. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
471 Y.14.HD., T. 19.04.2002, E.2412, K.3038: "( ... )Taşınmazı satın alan kişinin Medeni Kanunun 931 
maddesinden yarar/anabilmesi için yapılan yolsuz tescilden haberdar olmaması gerekir. Somut 
olayda, taşınmazı satın alan kişi tarafların yakın akrabasıdır ve muris Fatma Y. 'ın tek mirasçısı 
olmadığını bilebilecek durumdadır. Mahkeme, davalı Şerife Y. 'ın yolsuz tescilden haberdar olmadığını 
kabul etmiş ise de, yakın akraba olan davalı Şerife'yi iyi niyetli kabul etmek, halin icabı ve hayatın 
olağan akışına ters düşer. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. Aksine akrabalık bağının iyi niyeti bertaraf 
etmesinin şart olmadığına ilişkin, YHGK., T. 13.03.1992, E. 1990/8-643 K. 1991/109: "( ... )Somut 
olayın özellikleri itibariyle taşınmazlara ait tapuların davalının bayii Satılmış adına tesisine kadar 
geçirilen aşamalarda göz önünde alındığında davalının salt davacıların amcalarının oğlu olması bu 

140 



bir ilişki görüyorsa da MK m. 1023 'ün uygulanamayacağını çünkü iktisap edenlerin 

şüpheli sayılabilecek bir durumu incelemeyerek ihmalkar davranarak,kötü niyetli 

sayılacağını kabul etmiştir473 • 

Eklemek gerekir ki, tapu kütüğündeki kayıtların yolsuz olduğuna dair 

gerekçesiz soyut bir iddia tek başına iyi niyet karinesini ortadan kaldırmaz474 • Ancak 

iyi niyet karinesine dayanan kişinin, tapudaki kaydın tam olarak gerçeği 

yansıtmadığına dair geçerli ciddi şüpheleri varsa bunu sıkıca araştırması gerekir475
• 

yerde davacıların hakları olduğunu bilmesi gereken kişi durumunda bulunduğunu o nedenle de bu 
yerleri iktisabında kötü niyetli kabulüne imkan veremez. Kaldı ki bu yakınlık dışında edinmede kötü 
niyetli olduğu da kanıtlanabilmiş değildir. Bu itibarla mahkemece mevcut delillerin değerlendirilmesi 
suretiyle davanın reddine karar verilmesi doğrudur. O halde Usul ve Yasa ya uygun bulunan direnme 
kararı onanmalıdır. " Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
472 YHGK., T. 05.12.2001, E. 2001/1-1099 K. 2001/1117: "Somut olayda ise; taraflar birbirlerini 
tanıyan dar bir çevre içerisinde bulunan kişilerdir. Öte yandan taşınmaz önce Abdullah Araş adında 
bir avukata satılmış, taşınmazın ehliyetsiz kişiye ait olduğunu anlayan bu alıcı taşınmazı azledilen 
vasi olan satıcıya iade etmiş ve parasını almıştır. Bu avukat ile aynı baroya mensup üstelik Baro 
Başkanlığına aday ve büroları birbirlerine yakın olan Avukat eşi davalı Gönül Özaydın'ın bu durumu 
bilmemesine olanak yoktur. Değinilen bu olgular ve tüm dosya içeriği ve yukarıda açıklanan ilkelere 
göre davalı Gönül Özaydın'ın iyi niyetli olduğu söylenemez. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
473YHGK, 26.12.1973, E. 1972/1-1644 K. 1973/1225, Kazancı Hukuk Otomasyonu, Y.l.HD., T. 
26.11.2979, E. 1979/11571 K. 1979/13226, Kazancı Hukuk Otomasyonu . 
474Jenny,a.g.e., s. 52, nitekim tapu sicili aleni ve resmi olduğundan üçüncü kişilerin kayıt "doğru 
değildir" şeklindeki basit bir iddiası ile bu güven sarsılmaz.Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., 
s. 369, dipnot 12, JdT 1956 1598, 604 = ATF 82 il 103/114. 
475Deschenaux, a.g.e., s. 640, Steinauer,Tome 1, s. 321, N. 924a, Homberger, Art. 973, N. 16, 
Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 29, Cansel, a.g.e., s. 79, Ôğüz, a.g.e., s.2, dipnot 
3,0ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 239, dipnot 724 ve dipnot 733,Akipek/AkıntUrk, a.g.e., s. 365, 
Akkanat, İyiniyet, s. 94, dipnot 83, s.95, yazar bu gibi hallerin çok nadir olduğunu da açıklamalarına 
eklemiştir. Jenny,a.g.e., s. 53. YHGK., T. 06. 10.2004, E. 2004/8-504 K. 2004/478, Kazancı Hukuk 
Otomasyonu. ATF 109 il 102 = JdT 1985 1 348, 1963yılında110 metrekarelik bir arazi bitişik arazi 
maliki tarafından satın alınmıştır. Bu iki araziyi birleştiren malik, satın aldığı arazi üzerinde eski 
maliki olduğu arazi lehine geçit irtifakı tanımıştır. 1970 yılında malik tekrardan bu iki araziyi 
birbirinden ayırmıştır. Ancak bu ayırım sırasında 1 1 O metrekarelik arazi üzerindeki bitişik arazi 
lehine tanınmış geçit irtifakının tescili unutulmuştur. 1980 tarihinde 110 metrelik arazi geçit 
irtifakından arınmış olarak bir üçüncü kişiye satılmıştır. Kanton mahkemesi tapu kütüğüne güven 
ilkesinin olumsuz ilkesinin bir sonucu olarak tapu kütüğünde görülmeyen sınırlı ayni haklardan 
arınmış bir biçimde iyi niyetli üçüncü kişlerin taşınmaz mülkiyetini ktisap etmesi gerektiğini belitmiş 
ancak somut olayda bu üçüncü kişinin iyi niyetli olmayacağına hükmetmiştir. Zira taşınmaz 
mülkiyetini iktisap edenin taşınmazı görmesi halinde kaydın eksik olduğu konusunda şüpheye 
düşeceğini çünkü geçit irtifakının mecbur olduğunun aşikar olduğunu, ileri sürmüştür. Federal 
mahkeme ise şüpheye düşülmesi halinde gerekli inceleme yapılmadan iyi niyetli olunduğunun iddia 
edilemeyeceğini kabul etmiş ancak şüphenin tapu kaydına bakarak uyanması gerektiğini belirtmiştir. 
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Kanaatimizcekendisine ihbar edilen hususu hiçbir şekilde incelemeyen bir 

kişi,sadece sicildeki kayda dayanarak iyi niyet iddiasında bulunamamalıdır476• Başka 

bir anlatımla,kendisine tapu kütüğündeki kayıtların doğru olmadığı bildirilmiş (veya 

iddia edilmiş) bir kişi hiçbir araştırma yapmadan adeta gözlerini ve kulaklarını 

kapatarak iyi niyetli olduğunuiddia edememelidir477
• Bunun gibi üç.üncü kişi 

tapudaki kayda karşı hak iddia eden bir başkasının varlığından haberdar ise tapudaki 

kaydı öne sürerek iyi niyetli olduğunu iddia edemeyecektir478
• Bununla birlikte, 

üçüncü kişilerin bir ayni hakkın tesciline yönelik olarak sahip olabilecekleri kişisel 

haklarının bilinmesi iyi niyeti bertaraf etmez479
• 

Belirtmekte· fayda vardır ki, tapu sicili, Devlet'in sorumluluğu ile güvence 

altına alınmış aleni bir sicil olduğundan sicile dayanan şahısların söz konusu 

kayıtların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını kontrol etmesi aranmaz. Buna göre ayni 

hak kazanacak olan kişiden tescil sebebinin mevcudiyetini, sebebin geçerliliğini veya 

kadastrosunun doğru yapılıp yapılmadığının araştırınası beklenmez480
• 

Somut olayda tapu kütüğünün detaylı incelenmesi ihtimalinde dahi herhangi bir şüphenin 
uyanmadığını, kaldı ki eski malikin söz konusu taşınmazı satarken de herhangi bir sınırlı ayni hakkın 
mecııt olmadığına dair güvence verdiğini, dolayısıyla iktisap edenin tapu kaydının tam ve eksiksiz 
olduğuna olan güveninin korunması gerektiğini belirtmiştir. Aksinin kabul edilmesinin aleniyet ilkesi 
ve tapu sicili kurumuna zarar vereceği belirtilmiştir. 
476Cansel, a.g.e.,s. 79, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 365, Jenny, a.g.e.,s. 53, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 369, Gürsoy, a.g.e., s. 309. 
477Aynı yönde görüş için bkz. Velidedeoğlu/Esmer, a.g.e., s. 652, Sungurbey, a.g.e., s. 106-107 .. 
478 Aynı görüş için bkz. Deschenaux, a.g.e., s. 640-641. Wieland, Art. 973-974, s. 928. 
479 Steinauer, Tome 1, N. 924a, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 31, Akkanat, İyiniyet, s. 94. 
480 Scbmid, Basler Kom., Art. 973, N. 31, Schmid,a.g.e.,s. 115, Deschenaux, s. 640, Homberger, Art. 
973, N. 16, Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 238, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 365, Akkanat, 
İyiniyet, s. 94, HasanErman, Eşya Hukuku Dersleri, Der yayınları, İstanbul, 2011, s. 49, 
Jenny,a.g.e., s. 52, Olgaç/Karabasan, a.g.e., s. 67, Gürsoy, a.g.e., s. 308. Edis, a.g.e.,s. 141, YHGK, 
T. 20.l 1.1968, E. 1-1369, K. 765: "Gayrimenkulü iktisap eden kimse son kaydı ve ona ait tapu 
krokisini incelemekle mükellef ise de, evrakı müsbitesini incelemek zorunluğu bulunmamaktadır. " 
Karabasan, C. il, s. 952, YHGK., T.13.12.1961, E. 1/36, K. 64: "Tapu kütüğüne dayanan alıcı son 
kaydın dayanaklarını incelemek zorunda değildir; son kaydın dayanaklarını incelememiş olmak 
gayrimenkul edinenin gerekli özenmeyi göstermemiş olduğu anlamına gelmez. " Karabasan, C. 11, s. 
952, Y.l.HD., T. 06.05.1955, E. 3054, K. 2650: "Tapudaki kayda istinaden gayrimenkulü satın alan 
müşteri kaydın eweliyatını tetkik mecburiyetinde değildir." Karabasan, C. il, s. 952, Cansel, a.g.e., s. 
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Kütükteki yolsuzluk tapu sicilindeki diğer belge ve defterlerden kolayca 

anlaşılabilir olsa da üçüncü kişilerin söz konusu diğer defterleri incelemesi; bu 

defterlerin tapu kütüğü ile çelişki içerisinde olup olmayacağını araştırması 

beklenmez481
• Diğer bir ifadeyle diğer defter ve belgelere baksaydı yolsuzluğu 

görebilecek olması onların iyi niyetli olma durumlarında bir değişiklik yaratmaz. 

Bununla birlikte, tapu kütüğünün asli yardımcı sicillere gönderme yaptığı; bu 

defterlerin tapu kütüğünü tamamladığı hallerde kimse oradaki kayıtları bilmediğini 

ve bilmesi de gerekmediğini iddia ederek bir ayni hak kazanamaz482
• Pek tabi, tapu 

kütüğünde herhangi bir yollama yapılmasa dahi bu belgeleri inceleyerek kaydın 

yolsuzluğunu bilen bir üçüncü kişinin iyi niyetli olduğundan bahsedilemez483• 

Piotet, iyi niyetli olma kriterinin dar tutulması gerektiği kanaatindedir. Söz 

gelimi, geçit irtifakı kazanacak makul bir kişinin, sadece tapudaki tescile güvenerek 

bu sınırlı ayni hakkı kazanması hayatın doğal akışına terstir. Yazara göre satın 

alacağı geçit irtifakının bulunduğu araziyi tescille belirtilmeyen unsurları saptamak 

için gezmeyen kişi, iyi niyet iddiasında bulunamamalıdır484• 

79. ATF 82 il 103/114 = JdT 1956 1 598, hakkı iktisap edecek olanın tamamlayıcı belgeleri 
incelemesi beklenmez. 
481Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 369-370, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 365, ATF 56 il 
84/88 = JdT 1930 I 487, somut olayda mahkeme tarafından verilen karara uygun olmayarak yapılan 
bir terkin işlemi söz konusu olmuştur. Federal Mahkeme, tapu kütüğüne iyi niyetle dayanarak hak 
kazanan kişilerin, yapılmış olan terkin işleminin mahkeme kararına uygun yapılıp yapılmadığını 
araştırmakla yükümlü. olmadığına hükmetmiştir. 
YHGK, T. 25.06.2003,E. 2003/14-402, K. 2003/435:"( .. .) Tapu kayıtlarının aleniyeti, tapu kütüğü ile 
sınırlıdır. Tapuda işlem yapacak kişinin tapu kütüğünün tüm dayanaklarına bakması beklenemez. 
( ... )Hal böyle olunca davacının azil keyfiyetini tapu sicil müdürlüğüne bildirmesine rağmen, bu husus 
araştırılmadan vekil aracılığıyla gerçekleştirilen ipotek işleminden dolayı, bu husus kendilerine bu 
işlemden önce usulünce bildirilmediğinden azil keyfiyetini bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen vekil ile 
üçüncü kişinin gerçekleştirdiği ipotek işleminin yukarıda yapılan açıklama karşısında geçerli olacağı 
kabul edilmelidir." Kazancı Hukuk Otomasyonu.Y. l.HD., T. 6.7.2011, E. 2011/2907, K. 
2011/7956: "( ... )Öte yandan, ikinci el konumundaki müktesibin sicilin dayanağını teşkil eden belgeleri 
incelemek zorunluluğu bulunmadığı da tartışmasızdır. " Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
482Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 365. 
483Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 365, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.c., s. 369-370. 
484 

Paul Piotet,"Le contenu d'une servitude, sa modification conventionnelle et la protection de la 
bonne foi",Contributions choisies - Recueil offert par la Faculte de droit de l'Universite de 
Lausanne a l'occasion de son 80eme anniversaire, Schulthess Juristische Medien AG, 2004, s. 617. 
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Gerçekten de ticaret hayatındaki güveni sağlamak adına olsa da tapu kütüğüne 

güven ilkesinin uygulanması ile diğer tarafta gerçek malikin herkese karşı ileri 

sürebileceği en temel ayni hakkı feda edilmektedir. Böylesine güçlü bir korumadan 

yararlanacak olanların, kuşkuya yer bırakmayacak kadar kesin bir biçimde iyiniyetli 

olması gerekmektedir. Bu nedenle kanaatimizce de güven ilkesinden, sadece iyi 

niyetli olduğu kesin olan şahıslar faydalanabilmelidir485
• 

B. İyi Niyetin Bulunması Gereken An 

İyi -niyetin koruyuculuğundan- faydalanabilmek için -aranan -hukuki engeli 

bilmeme ve bilmenin de gerekmemesi hali bazen belirli bir zaman kesitinde bazen 

ise belli bir süre boyunca mevcut olmalıdır. Tapu kütüğüne güven ilkesinin 

uygulama alanı bulabilmesi için arananiyi niyet ise, hakkın kazanıldığı anda mevcut 

olmalıdır486 • Buna göre tescil talebi ve yevmiye defterine kayıt anında üçüncü 

kişilerin iyi niyetli olması gerekmektedir. Nitekim tescil yevmiye defterine kayıt 

anından itibaren hüküm ifade eder487
• Talepten ve yevmiye defterine kayıttan sonra 

ve fakat tapu kütüğüne tescilden önce tapudaki mevcut tescilin yolsuzluğunun 

öğrenilmesi durumda bir farklılık yaratmaz. Diğer bir anlatımla, tapudaki yolsuz 

kayda dayanılarak adına tescil talep edilmiş bir üçüncü kişi, tescil talebinden sonra 

ve fakat tapu kütüğüne tescilden önce kendisinden önce yer alan tescilin yolsuz 

olduğunu öğrense de güven ilkesine dayanarak iyi niyetle, ayni hakkı 

485 Y. l.HD.,T.: 29.12.1978, E. 1978/13105 K. 1978/13941: "MK. 'nun 931. maddesinden, kendisinden 
asla şüphe edilmesi olanağı bulunmayan gerçekten ve yüzde yüz iyi niyetli olan kişiler 
yararlanabilir. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
486 Steinauer, s. 321, N. 922, Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 248, N. 35, GUrsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 
288, Saymen/Elbir, a.g.e.,a.g.e., s. 181, Akipek/AkıntUrk, a.g.e., s. 366. 
487Deschenaux, a.g.e., s. 639, Wieland, Art. 973-974, s. 929,932, Steinauer, s. 321, N. 923, Steinauer, 
Le titre preliminaire, s. 291, N. 765, Cansel, a.g.e., s. 84, Homberger, Art. 973, N. 18, Üstündağ, 
a.g.e., s. 109-110, Reisoğlu, a.g.e., s. 197, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 240-242, Öğüz, a.g.e., 
s. 1, dipnot 2, Gürsoy, a.g.e., s. 310, Olgaç/Karahasan, a.g.e., s. 68, Velidedeoğlu/Esmer, a.g.e., s. 
652-653, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 366, Curti-Forrer, a.g.e.,. Art. 973, N.1, Jenny,a.g.e., s. 47, 61, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 363, Akkanat, (lyiniyet, s. 199), iyi niyetin yevmiye 
defterine kayıttan tescil işleminin sonuna kadar mevcut olması gerektiği görüşündedir. 
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kazanabilecektir. ZiraRoma Hukukundan beri benimsenen görüşe göre sonradan 

gelen kötü niyet zarar vermez(malafides superveniens non nocet) 488
. 

Ayni hakkın tescilsiz kazanıldığı istisnai hallerde,güven ilkesinin 

uygulanabilmesi ıçın arananiyi niyetin, kazanımın hükümlerini doğurduğu anda 

mevcut olması gerekir. Söz gelimi eğer kazanım bir mahkeme hükmü ile 

gerçekleşiyor ise iyi niyetinhükmün kesinleştiği anda mevcut olması gerekecektir489
• 

Güven ilkesi uyarınca bir ayni hakkı iyi ·niyetleiktisap eden kişiden bu hakkı 

devralacak, dördüncü el konumundaki, şahısların kötü niyetli olması durumda bir 

farklılık yaratmaz490
• Söz gelimi (A), (B)'ye, (B)'de (C)'ye devretse (A)'nın ilk başta 

malik olmadığını bilen (C), taşınmazın mülkiyetini kazanır. Nitekim (C) taşınmazı 

mülkiyeti iyi niyetle kazanan (B)'den devralmıştır. Aynı sorun paylı mülkiyet konusu 

malda da karşımıza çıkabilir. Acaba payını devreden malikin tasarruf yetkisi 

olmadığından haberdar olan diğer paydaş, payı devralan iyiniyetli şahıstan bu payı 

devralabilir mi? Katıldığımız görüşe göre, iyi niyetle devralan artık MK.m. 1023 

uyarınca gerçek malik olacağından ilk başta tasarruf yetkisi olmadığından haberdar 

488Deschenaux, a.g.e., s. 639, Deschenaux, Le titre preliminaire, s. 209, Steinauer, Le titre 
preliminaire, s. 291, N. 765, Cansel, a.g.e., s. 10, 84, Hombe.rger, aıt. 973, N. 18, Üstündağ, a.g.e., s. 
110, Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 288, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 242, Akipek/Akıntürk, 
a.g.e., s. 366, Jenny,a.g.e., s. 62, Saymen/Elbir, a.g.e.,a.g.e., s. 181, Serozan, Medeni Hukuk, s. 267, 
N. 12,Akkanat, İyiniyet, s. 199, Reisoğlu, a.g.e., 197, Pichonnaz / Foex, Commentaire Romand, 
Art. 3, s. 66, N. 13, Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 248, N. 836, JdT 1956 1 598 = ATF 82 il 103, Curti
Forrer, a.g.e.,Art. 973, N. l. 
489 • •• • 

Deschenaux, a.g.e., s. 639, Tekınay/Akınan/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 363-364, Ustundağ, a.g.e., 
s. 110. 
490Wieland, Art. 973, s. 929-930, Oğuzınan/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 242, Homberger, Art. 973, N. 
14, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 365, Üstündağ, a.g.e., s. 110, Ennan da, (Hasan, 
Ennan"Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine", İBD., 1986, S. 7-9, s. 510), iyi niyetle 
iktisap edenden ayni hak iktisap edenin iyi veya kötü niyetli olmasının onun mülkiyet hakkına bir 
etkisi olmadığını belirtmiş; bu anlamda Asliye hukuk mahkemesinin kararını eleştirmiştir. Yazarın 
eleştirdiği karar için bkz. Y. 1.HD., T. 28.01.1986, E. 14935, K. 545, YKD., 1986, C. 12, S. 9, s. 
1269-1270. 
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olan diğer paydaş kötü niyetli olsa bile mülkiyet hakkını kazanacaktır. Zira onun 

iyiniyetli olması artık aranmaz491
• 

Acaba tapuda malik gözükmesine rağmen malik olmayan bir kişi söz konusu 

taşınmazın mülkiyetini iyi niyetli bir üçüncü kişiye devrettikten sonra tekrar 

taşınmazı devralsa mülkiyeti kazanabilir mi? Kanımızca bu yola kanunu dolanmak 

amacıyla başvurulduğu müddetçe soruya olumsuz cevap vennek gerekir492
• 

C. İyiNiyetli Olması Gereken Şahıs 

1. İyiNiyetli Üçüncü Kişi Kavramı 

Kural olarak tapu kütüğüne güven ilkesinden faydalanabilecek şahıslar 

tapudaki yolsuz tescile dayanan üçüncü kişilerdir. Ancakkabul ettiğimiz görüş 

çerçevesinde gerçek malikin tasarruf yetkisinin kısıtlandığı hallerde, malikin tasarruf 

yetkisi eksikliğinden haberi olmayan iyi niyetli işlem tarafı kişilerin iyi niyeti de 

koruma görmelidir. Bu ihtimalde yukarıdaki ihtimalden farklı olarak iyi niyetli 

olması gereken kişi bizzat işlem tarafı olan kişidir. 

Aynca belirtmekte fayda vardır ki tapu kütüğüne güven prensibinin uygulama 

alanı bulabilmesi bakımından bahsi geçen iyi niyet, hakkı iktisap edecek olan üçüncü 

kişilerin iyi niyetidir. Hakkı devreden şahsın kötü niyetli olması durumda bir 

değişiklik yaratmaz 493
• 

491Bu konuda ayrıntılı bilgi ve farklı görüşler hakkında bilgi almak için bkz. Akkanat, İyiniyet, s. 149-
150. 
4920ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, (a.g.e., s. 242, dipnot 738), devir tasarruflarıyla kötil niyetin bertaraf 
edilmesinin söz konusu olamayacağını ifade etmiştir.Cansel, a.g.e., s. 80-81. Y.7.HD., T. 28.09.1983, 
E. 15137, K. 13580, YKD., 1984, C. 10, S. 1, s. 60. 
493D h 6 C 1 75 Akk I' ' . 111 ese enaux, a.g.e., s. 38, anse, a.g.e., s. , anat, yınıyet, s. . 
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2. İyi Niyetin Bulunacağı Kişiye İlişkin Bazı Özel Haller 

Hukuki işleme katılan kişi ile hukuki işlemin sonuçlarından yararlanacak 

kişinin aynı gerçek kişi olduğu durumlarda iyi niyetli olması gereken kişinin kim 

olduğu konusunda herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Bununla birlikte, hukuki 

işleme katılan kişinin birden fazla kişi olduğu veya hukuki işlemin temsilci 

aracılığıyla yapıldığı hallerde kimin iyi niyetli olması gerektiği sorunu açıklığa 

kavuşturulmalıdır. 

a. Temsil İlişkisinde 

(1) İradi temsilde 

Devir işleminin iradi temsilci aracılığıyla yapıldığı hallerde tapu kütüğüne 

güven ilkesinden faydalanabilmek için hem temsilcinin hem de temsil olunanın iyi 

niyetli olması gerekir494
• 

(2) Kanuni temsilde 

Doktrinde kabul edilen ve bizim de katıldığımız bir görüşe göre kanuni 

temsilde sadece temsil edenin iyi niyetli olması yeterlidir495 çünkü temsil olunanın 

temsilcinin yaptığı işleme herhangi bir etkisi yoktur. Bu görüşe göre ister veli ister 

vasi olsun, hukuki işlemin yaratıcısı tek başına yasal temsilci olduğundan MK 

m.1023 'e dayanarak hak kazanabilmek için sadece yasal temsilcinin iyi niyetli 

4940ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 242, Akkanat, İyiniyet, s. 129-130, Dural/Sarı, a.g.e., s. 224, 
N. 1211, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 370, Serozan, Medeni Hukuk, s. 266, N. 11, 
Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 288, Sungurbey, a.g.e., s. 113. 
495Üstündağ, a.g.e., s. 108, Cansel, a.g.e., s. 83, Y.7.HD., T. 31.12.1981, E. 656, K. 13812,YKD. 
1983,S. 5, Jenny,a.g.e., s. 57. 
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olması yeterlidir496.Bununla birlikte savunulan diğer bir görüşe göre kanuni temsil 

ilişkisinde de hem temsilcinin hem de temsil olunanın iyi niyetli olması gerekir497• 

Kanaatimizce burada bir ayırım yapmak gerekir. Eğer temsil olunanın ayırt 

etme gücü yoksa onun iyi veya kötü niyetinden bahsedilemeyeceğinden498 ilk görüş 

kabul edilmelidir. Bununla birlikte ayırt etme gücüne sahip sınırlı ehliyetsizlerin iyi 

niyetli sayılabilmeleri için ise hem temsilcinin hem de temsil olunanın iyi niyetli 

olması gerekmektedir. 

b. Tüzel Kişide 

MK m. 1023 'ün korumasından sadece gerçek kişiler değil; tüzel kişiler de 

yararlanabilir. Güven prensibinden yararlanacak kişinin bir tüzel kişi olması 

ihtimalindetüzel kişiyi temsile yetkili organı oluşturan tüm şahısların iyi niyetli 

olması gerekir. Zira tüzel kişinin fiil ehliyeti organlarındadır. Hukuki işlemin 

yapılmasına hiçbir şekilde katılmayan organ üyelerinden birinin dahi kötü niyeti 

tüzel kişinin iyi niyetini ortadan kaldırır499 • 

. 
496 Akkanat, İyiniyet, s. 129, Y.7.HD., T. 31.12.1981, E. 656, K. 13812,: "Veli sıfatıyla hareket eden 
babanın kötü niyeti küçüğü de ilzam eder. Veli kötü niyetli ise küçük de kötü niyete bağlı bir tasarruf 
ile taşınmazı iktisap etmiş sayılır. " Karabasan, C. il, s. 956. 
497 Dural/Sarı, a.g.e., s. 224, N. 1211, Oğuzman/Barlas, (a.g.e., s. 247, N. 832), bu hususun hem iradi 
temsilde hem de kanuni temsil için geçerli olduğunu belirtmiştir. Edis,a.g.e.,s. 151, yazar temsil 
edilenin dolayısıyla hukuk işleme katıldığı durumlarda ilk görüşün kabul edilemeyeceğini ifade 
etmiştir. 

498 Akkanat, İyiniyet, s. 112, 129, Commantaire Romand, Art. 3, N. 15. 
499Deschenaux, a.g.e., s. 639, Jenny,a.g.e., s. 59, Commantaire Romand, Art. 3, N. 19, Deschenaux, 
Le titre preliminaire, s. 211, Steinauer, Le titre preliminaire, s. 294, N. 773, Serozan, Medeni 
Hukuk, s 266, N. 11, Akkanat, İyiniyet, s. 113-114, Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 247, N. 833, Dural/ 
Sarı, a.g.e.,s. 225, N. 1212,İmre,a.g.e.,s. 335, Gençcan,a.g.e., s. 18, ATF 56 il 1930, s. 188, YHGK., 
T. 28.06.1995, E. 1-464, K. 676, Kazancı Hukuk Otomasyonu . Ayrıntılı bilgi için bkz. Akkanat, 
İyiniyet, s. 163-164, ATF 56 il 1930, s. 188. 
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c. Elbirliği Mülkiyetinde 

Elbirliği mülkiyeti, ortakların bir mala birlikte malik olmasıdır. Buna göre 

ortakların her birinin belirli bir payı yoktur. Her birinin hakkı, ortaklığa giren 

malların tamamına yaygındır500• Adi ortaklık veya miras ortaklığı gibi elbirliği 

ortaklıklarında hakkı iktisap edecek olanların iyi niyetli sayılabilmesi ortaklığı 

oluşturan tüm şahısların iyi niyetli olmasına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, elbirliği 

mülkiyetinde paydaşlardan birinin kötü niyeti diğer paydaşları da kötü niyetli 

yapacağından güven ilkesine dayanarak ayni hak kazanmak mümkün olmaz501
• 

d. Paylı Mülkiyette 

Paylı mülkiyet, birden çok kimsenin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin 

tamamına belli paylarla malik olmasıdır502 .Acaba adına yolsuz tescil bulunan kişiden 

taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet kazanan paydaşlardan birinin iyi niyetli diğerinin 

ise kötü niyetli olması halinde durum ne olacaktır? 

Paylı mülkiyette pay sahiplerinin elbirliği ortaklığında olduğu gibi birbirine 

bağlanması söz konusu olmadığından paydaşların iyi ve kötü niyeti birbirini 

etkilemez. Söz gelimi, tapuda adına yolsuz tescil bulunan ve bu nedenle taşınmazın 

maliki görünen (M), taşınmazın 1/2'sini (İ)'ye, kalan 1/2 payını ise (K) ya devretmiş 

olsun. Tapuda malik görünen şahsın gerçekte malik olmadığım bilmeyen ve bilmesi 

gerekmeyen iyi niyetli(İ) mülkiyet hakkını kazamrken,kötü niyetli paydaş tapu 

kütüğüne güven ilkesinden faydalanamaz. Buna göre paydaşlardan birinin kötü 

niyetiiyi niyetli paydaşı etkilemeyeceğinden, iyi niyetli paydaşın MK m. 1023 'e 

5000ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 346. 
501 Steinauer, Le titre preliminaire, s. 294, N. 774, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 36, Gürsoy/ 
Eren/ Cansel, a.g.e., s. 288, Deschenaux, a.g.c., s. 639, Jenny,a.g.c., s. 60, Deschcnaux, Le titre 
preliminaire, s. 2ı2, İmre, a.g.c.,s. 335, Gençcan, a.g.e., s. ı8, Akkanat, İyiniyet, s. ısı, ı6S, 
Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 248, N. 834, Dural / Sarı, a.g.c.,s. 225, N. 12ı2. Karş. Cansel, a.g.e., s. 
84. 
5020ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 307, Kürşat, (a.g.e., s. ı3), paylı mülkiyeti, "Belirli bir eşya 
üzerindeki mülkiyet hakkının paylı olarak ve eşyanın tamamına yaygın bir şekilde birden çok kimseye 
ait olması hali( ... ) "olarak tanımlamıştır. 
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dayanarak hak kazanmasını engellemez. Bu gibi hallerde iyi niyetli paydaş,devreden 

kişi ile paylı mülkiyet hakkına sahip olmuş olur503
• 

503 Akkanat, İyiniyet, s. 147-148, Jenny,a.g.e., s. 59-60. 
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D.İyi Niyet Karinesine Dayanamayacak Üçüncü Kişiler 

1. İyi Niyet Karinesi 

Asıl olaniyi niyetin varlığıdır. Bu hususun açıkça ifade edildiği MK.m. 3/f. I 

uyarınca: 

"Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı 

durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. " 

Bu bağlamda eğer tapu kütüğündeki kayda güvenen kişinin iyiniyetli olmadığı 

iddia ediliyorsa karine iyi niyetin var olduğu yönünde olduğundan MK m.1023'e 

dayanan kişinin esasen kötü niyetli olduğu ispat edilmelidir504
• Eğer kanun koyucu 

böyle bir hükme yer vermiş olmasaydı Medeni Kanun'un 6. maddesinde yer alan 

"Kanunda ahine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını 

dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. " kuralı uyarınca, MK m. 

1023 'ün sağladığı imkanlardan faydalanmak isteyeııleriyi niyetliolduklarınıispat 

etmek zorunda kalırdı. Medeni Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrası ile iyi 

504Pichonnaz / Foex,Commentaire Romand, Art. 3, s. 69, N. 26, Rossel-Mentha, a.g.e., s. 339, N. 
1798, Steinauer, Le titre preliminaire, s. 305, N. 804, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 30, Cansel, 
a.g.e., s. 78, Akipek/AkıntUrk, a.g.e., s. 366, Serozan, Medeni Hukuk, s. 264, N. 4, 
Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 366, Akkana~, İyini yet, s. 17, 54, Oğuzman/Barlas, a.g.e., 
s. 249, N. 840-841, Gençcan,a.g.e., s . 19, Karabasan, C.11, s. 957, ATF 113 il 397 =JdT 1988 I 
252,254,YİBK., T. 8.11.1991, E. 4, K. 3 : "( ... ) Tapuda kayıtlı bulunan bir taşınmaz malı iktisap eden 
kimseye karşı Medeni Kanun'un 931. maddesinde öngörülen iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle 
açılan tapu iptali davalarında, dava açma iradesinin iktisabın kötüniyete dayalı olduğu iddiasım da 
taşıdığına; kaldı ki öyle olmasa bile buradaki kötüniyet iddiasının hukuki mahiyeti itibariyle itiraz 
niteliğinde bulunduğu ve bu nedenle de yargılama sona erinceye kadar iddia ve savunmanın 
genişletilmesi yasağına tabi olmadan her zaman ileri sürülebileceğine, 8.11.1991 gününde yapılan ilk 
toplantıda üçte ikiyi geçen çoğunlukla karar verildi. "RG. 9.01.1992, S. 21126, YHGK.,T. 
09.01.1981, E. 1980/8-215 K. 198112: "Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki 
kağıtlara ve özellikle davalıların, söz konusu taşınmazı kötü niyetle satın aldıkları iddia ve isbat 
edilemediğine, kötü niyetli oldukları ( halin icabından ) da açıkça anlaşılamadığına göre, Hukuk 
Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda 
direnilmesi Usul ve Yasa ya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır." Y.8.HD., T. 04.05. 
2005, E. 3119, K. 3505: " ( ... ) Anılan hüküm karşısında davalının edi(ni)minde kötü niyetli 
olduğunun davacı tarafça kanıtlanması gerekir.( ... )" Yetik, a.g.e.,s. 1489-1490. 
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niyetinasıl olduğu kabul edilmiş ve iyi niyet iddiasında bulunan kişinin bu iddiasını 

teyit etmesine gerek olmadığı belirtmiştir505 • 

Bununla birlikte bazı hallerde iyi niyet karinesinin tersine çevrildiği görülür. 

Aşağıda iyi niyet karinesinin tersine çevrildiği haller ele alınacaktır. 

2. İlan Yoluyla Kamuya Bildirim Zorunlu Olduğu Hallerde 

Kanun koyucunun ilan edilmesini zorunlu kıldığı bir unsurun ilan edilmesi 

halinde, bunun bilinmediği konusunda mazur görülehilir bir bilgisizlik kabul 

edilmez506.iyi niyet iddiasının ileri sürülememesi tüm ilan edilen unsurlar 

bakımından geçerlidir. Bizim konumuz bakımından en sık karşılaşılan ve önem 

taşıyan ilanı zorunlu unsurlar ticaret siciline tescil edilecek unsurların veiflas 

kararının ilanıdır. 

TTK m. 35/f. III'te ticaret siciline tescil edilen hususların kanun veya tüzükte 

aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan edileceği açıkça hükme bağlanmıştır. Ticaret 

siciline kaydedilen ve ilan edilen bilgiler herkesçe biliniyor kabul edileceğinden 

kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz507
• Söz gelimi, daha önceden de açıklandığı 

üzere, ticari işletmelerin devri taşınmazları da kapsayabilir. Ticaret siciline 

505 Akkanat, İyiniyet, s. 56, Dural/Sarı, a.g.e., s. 224, N. 1208.YİBK., T. 14.2.1951, E. 17, K. 1, 
Yargıtay da şu gerekçelerle aynı sonuca ulaşmıştır: "Hüsnüniyetin vücudu halinde hilafını ispat 
etmek, kötüniyeti iddia eden tarafa düşer. Her ne kadar Medeni Kanunun altıncı maddesinde "kanun, 
hilafını emretmedikçe tarafeynden her biri müddeasını ispata mecburdur" diye yazılı ise de, üçüncü 
maddede hilafı emredilmiş olmakla hüsnüniyetin vücudu halinde beyyine külfeti, kötüniyetle hareket 
edildiğini iddia eden tarafa teveccüh eder.( ... )" RG. 11.04.1951, 8:7782. 
506 Ayrıntılı bilgi için bkz. Edis, a.g.e.,s. 140, Serozan, Medeni Hukuk, s. 265, N. 7. 
507 YHGK, T. 31.03.2008, E. 7-699, K. 714: "( ... )taşınmazı edinimlerinde iyi niyetli olup olmadıkları 
hususunun irdelenmesine gerek bulunmamaktadır. Kaldı ki, davalılar genel kurul toplantı tutanağının 
ticaret sicili gazetesinde yayınlanan metni incelendiğinde taşınmaz satış yetkisi verilmediğini 
bilebilecek durumdadırlar.( ... )" Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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işletmenin devredildiğine ilişkin ilan yapıldıktan sonra kimse tapudaki tescilin yolsuz 

olduğunu bilmediğini ve de bilmesi gerekmediğini iddia edemez508
• 

Aynı şekilde bir ticari şirkete sermaye olarak taşınmazın konması ihtimalinde, 

taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanılacağı görüşünün kabul edilmesi ihtimalinde 

dahi, şirket esas sözleşmesinin ilanından sonra kimse tapu kütüğündeki yolsuzluğu 

bilmediğini iddia edemez.Zira Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde ilan 

edilmesi zorunlu unsurlar arasında şirketin sermayesi de yer almaktadır. 

İflas kararı ile iflas eden şahsın masaya dahil tüm malvarlıkları üzerindeki 

tasarruf yetkisi kısıtlanmış olur509
• İflas kararının ilan edilmesinden sonra kimse tapu 

kütüğündeki durum ile gerçek durum arasındaki farkı bilmediğini ve bilmesi de 

gerekmediğini ileri süremez510
• Zira ilandan sonra herkesin iflası bildiği faraziye 

olarak kabul edilir. Buna göre, iflas kararının ilanından sonra ve fakat şerhinden 

önce taşınmaz bir üçüncü kişiye devredilirse devralan bu kişiler alacaklılara karşı iyi 

niyetli olduklarını ve bu nedenle MK m. 1023 'e dayanarak taşınmaz mülkiyetini 

k d kl ·1 . .. kt" 511 azan ı arını ı en suremeyece ır . 

3. Süreye Bağlı Haklarda Sürenin Dolması İhtimalinde 

Daha önceden de açıklandığı üzere, süreye bağlı irtifak hakları da sürenin 

sonunda kendiliğinden son erer ve terkin yapılmadığı müddetçe tapu sicilindeki tescil 

508Bilge, Mehmet Emin, İlanın ticaret sicilinin sahip olduğu hukuki etkiler üzerindeki rolü, Erzincan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt III, S. 1, s. 263,269, Öz, (Ticari İşletme Malvarhğmm 
Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi, s.111-112. 108-109), yapılan ilanda 
hangi taşınmazların devre konu olduğunungörülmediğini; sadece ticari işletmenin devredildiğine dair 
genel bir ilanın üçüncü kişilerin iyi niyetli sayılmasına engel teşkil etmesinin son derece adaletsiz 
olduğu kanaatindedir. 
509 Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Haciz, iflas ve konkordato halinde, s. 92 vd. 
510 Gençcan,(a.g.e., s. 11-12), genel olarak ilanı zorunlu bir unsurun ilanından sonra kimsenin iyiniyet 
iddiasında bulunamayacağını belirtmiştir. 

5"Öğüz, a.g.e., s. 90,92, Cansel, a.g.e., s. 118, Üstündağ, İflas Hukuku, s. 77, Homberger, Art. 960, 
N.38. 
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yolsuz tescil teşkil eder. Bu yolsuz tescile dayanarak iyi niyetlebir ayni hak 

kazanılması mümkün değildir.Zira bu tür haklarda süre, tapuda belirtildiğinden 

üçüncü kişiler söz konusu kaydı bilemediklerini ve bilmelerinin de gerekmediğini, 

diğer birifadeyle iyi niyetli olduklarını ileri süremeyecektir512
• 

4. Başka Aleni Bir Sicilde Konuya İlişkin Bilgi Olduğu Halde 

Başka bir sicilde bir kaydın mevcut olması halinde de iyi niyet iddiası bertaraf 

edilmiş olur. Pek tabi iyi niyet iddiasının bertaraf edilebilmesi için söz konusu 

sicillerin aleni olması-gerekmektedir513 • 

Bu konuda akla gelen ilk aleni sicil ticaret sicilidir514.Ticaret sicilinin aleniliği 

herşeyden evvel ilan ile sağlanmıştır. Bu nedenle, ticaret sicilinde yer alan bir kayıt 

üçüncü kişilerin iyi niyet iddiasında bulunmasına engeldir515
• 

Bunun gibiyevmiye defterine kayıttan sonra ve fakat tapu kütüğüne tescilden 

önce hiç kimsenin iyi niyet iddiasında bulunmayacağını söylemek doğru olur516
• 

Nitekimycvmiye defterine kaydedilmiş bir ayni hak, tapuya tescilinden önce dahi 

hakkın yevmiye defterine kaydedildiğinden haberi olmayan iyi niyetlilere karşı 

hüküm ifade eder517• Şöyle ki, iyi niyetli (İ), taşınmaz üzerinde birinci derecede bir 

512.. • -
Oğüz, a.g.e., ~· 49-::ıO. 

513 Edis, a.g.e.,s. 141, Serozan, Medeni Hukuk, s. 265, N. 7, Erten, (a.g.e.,s. 185), makaleyi 
"fyiniyetin Korunmadığı Hukuki Durumlar" olarak başlıklandırmış olsa da esasen iyi niyet iddiasında 
bulunulamayacağı hallerden de bahsetmiştir. Bu kapsamda başka bir aleni sicilde kayıt olması halinde 
esasen iyiniyetin korunmaması değil; iyiniyet iddiasının dinlenememesi söz konusudur. 
514 Arkan, a.g.c.,s. 250, FahimanT~kil, Ticari İşletme Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1981, 
s. 100, Mehmet Bahtiyar, Ticari işletme Hukuku, Ders Notları, Yeni TTK'ya göre uyarlanmış 12. 
Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2012, s. 172. 
515 Steinauer, Tome I, N. 924a, Deschenaux, a.g.e., s. 641, Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, 
Mimoza Yayınları, 23. Bası, Konya, 2012, s. 139, dipnot 2. 
516Deschenaux, a.g.e., s. 620,642, Colombara, s. 74. 
517Deschenaux, a.g.e., s. 642, Homberger, Art. 972, N. 11, Wieland, Art. 973-974, s. 932, Jenny,a.g.e., 
s. 15,47, Rossel-Mentha,(a.g.e., s. 335, N. 1795), açıkça tapu kütüğüne bakmanın yeterli olmadığını 
hakkı devralmakisteyen şahsın yevmiye defterinde taşınmaza ilişkin bir tescil talebinin bulunup 
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ipotek hakkını tapuya tescil ettirdiğini farzedelim. Bu tescilden önce yevmiye 

defterine kayıtlı bulunan ancak henüz tapuya tescil edilmemiş aynı derecede bir 

başka ipotek hakkı mevcut ise (İ)'nin ipotek hakkı yevmiye defterine kaydedilmiş 

ipotek hakkından sonra gelir. 

5. Tapu Kütüğünde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasına Dair 

Açıklayıcı Şerhin Mevcut Olduğu Haller 

Medeni Kanun'un 1010. maddesinin son fıkrasındaki hüküm uyarınca: 

"Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz 

üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri 

sürülebilir. " 

Madde metninde açıkça ifade edildiği gibi tasarruf yetkisi kısıtlamalarında 

şerhin görevi üçüncü kişinin iyi niyet iddiasını bertaraf etmektir518
• Nitekim tapu 

sicilinin aleniliği ilkesi uyarınca şerhten sonra kimse hak sahibinin tasarruf yetkisinin 

kısıtlandığını bilmediğini ve bilmesi gerekmediğini ileri süremez. Eklemek gerekir ki 

katıldığımız görüş çerçevesinde şerh, işlem tarafı kişilerin iyi niyetini de ortadan 

kaldırır. 

Bu konudaki açıklamalara son vermeden önce belirtmekte fayda vardır ki 

burada bahsedilen şerh açıklayıcı şerhtir. Nitekim şerhin kurucu olduğu hallerde 

tasamıf yetkisi şerhle kısıtlanmış olacağmdan herhangi bir sorunla da karşılaşılmaz. 

bulunmadığını da araştırması gerektiği belirtilmiştir. Aynı yönde görüş için bkz. Colombara, a.g.e., s. 
74, Besson, Requisition du Droit d' Aliener, s. 6 
518 Ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, a.g.e., s. 137 vd., Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 255-256. 
Şerhin iyi niyeti bertaraf edeceği yönünde karar için bkz. Y. 1.HD., T. 01.03.2011, E. 2010/11608, K. 
201112254, Helvacı, C. iV, ın. 1024, s. 788. 
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6. Tescilsiz İktisap Edilen Mecra Haklarında 

Kanun koyucu mecranın açıktan geçmesi halinde, tescile gerek olmaksızın 

irtifak hakkının herkesçe bilinebilir olmasının sağlanmış olacağını kabul etmiştir519 • 

İsviçre' de "doğal aleniyet520
" (natürliche Publizitaet) olarak adlandırılan bu kavram 

taşınmazın içerisinde bulunduğu fiziki durum nedeniyle iyiniyetin ortadan 

kalkmasını ifade etmektedir. Buna göre taşınmazın gerçek ve dışarıdan görünen 

fiziksel durumu iktisap edenin iyi niyetini bertaraf edebilir521
• Kanun koyucunun bu 

ilkeyi sadece mecra haklarında benimsediği görülmektedir522
• 

Ancak aleniliğin _sağlanabilmesi için gereken_ .dışarıdan __ görülebilir olma 

mutlaka yer üstünde bulunması gerektiği anlamına gelmemektedir. Mecranın 

geçirildiği bazı olgularla açıkça anlaşılabiliyorsa aleniyet bu olgularla sağlanmış 

olur523
• Hakkın aleni olmasının bir sonucu olarak kimse iyi niyet iddiasında 

bulunamaz. Buna göre kimse tapu kütüğünde mecra hakkına ilişkin bir tescilin 

bulunmadığını ve bu nedenle taşınmazı mecra hakkından ari bir biçimde kazandığını 

iddia edemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, açıktan geçen mecralarda, aleniyet işin 

doğası gereği sağlanacağından, tapu kütüğündeki kayda bakarak mecra hakkını 

göremeyen üçüncü kişiler, iyi niyetli olduklarını ileri süremeyecektir524
• 

Özetlemek gerekirse, daha önceden de açıklandığı üzere, tescilsiz iktisap 

hallerinde açıklayıcı tescil yapılıncaya kadar tapuda yolsuz olan tescile güvenerek bir 

hak kazanan üçüncü kişilerin iyi niyeti, MK m. 1023 uyarınca koruma görür. Mecra 

519 Özakman, a.g.e., s. 89, Schmid, s. 115, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 791. Aynı şekilde 
mecra hakkının komşuluk hukukundan doğduğu hallerde de mecra açıktan geçiyorsa tescile gerek 
olmaksızın mecra hakkı doğar. 
520 Akkanat, İyiniyet, s. 96. 
521 Konu hakkında yayınlanmamış İsviçre Federal Mahkemesi kararı için bkz. 5A_ll 7/2013, 
09.07.2013. 
522 Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 32, Schmid, s. 117. 
523Özakman, a.g.e.,s. 89, Leemann, a.g.e.,Art. 731, N.9. Aksi görilşte, Wieland, Art. 676, N. 9d, 
Curti-Forrer, a.g.e.,a.g.e.,Art. 676, N. 13. 
524 Schmid, s. 115. 

156 



hakkının kurulması da tescilsiz iktisap hallerindendir. Bununla birlikte tapu kütüğüne 

güven ilkesi uygulama alanı bulmaz çünkü kanun koyucu dışarıdan geçen mecranın 

aleniyeti sağladığını kabul etmiştir. Bu nedenle mecra hakkının varlığına ilişkin 

açıklayıcı tescil yapılmamış olsa da kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz. 
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iV. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AYNİ HAK KAZANMASI İÇİN 

GEREKLİ DİGER KURUCU UNSURLARIN GEÇERLİ 

OLMASI 

A. Genel Olarak 

Güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için gereken son şart, iyi niyetli 

üçüncü kişi adına yapılan tescilin, yolsuz tescilden kaynaklanan tasanuf yetkisi 

eksikliği dışında, tescil için aranan diğer tüm şartlarıtaşımasıdır. Gerçekten degüven 

ilkesi sayesinde tasarruf yetkisi eksikliği,iyi niyet ile düzeltilmiş olacağından diğer 

geçerlilik şartlan mevcut isebu kişi adına yapılan tescil geçerli olur. Ancak söz 

gelimi,iyi niyetli üçüncü kişi adına yapılan tescil geçerli hukuki sebepten yoksunsa 

MK m. 1023 uygulaiııa alanı bulmaz ye bu üçüncü kişi adına yapılan tescil de hüküm 

ifade etmeyen bir tescil olur525.Ömeğin, güven ilkesi uyarınca hakkı iktisap edecek 

olan iyi niyetli üçüncü kişi lehine yapılan tescilin hukuki sebebi olan taşınmaz satım 

sözleşmesi, her iki tarafın veya taraflardan birinin fiil ehliyeti eksikliği nedeniyle 

geçersizse, bu hukuki sebebe dayanarak yapılan tescil de yolsuz olur. 

Daha önceden de belirtildiği gibi tescile esas teşkil eden hukuki sebep işgal 

gibi bir hukuki fiil olabileceği gibi sözleşme gibi bir hukuki işlem de olabilir. 

Bununla birlikte, güven ilkesinden yararlanarak adına tescil yapılacak şahsın her 

türlü hukuki sebebe dayanmasının mümkün olup olmadığı tartışmalıdır. Bu bölümde 

söz konusu tartışmalara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

B. İlkeden Yararlanan Adına Yapılan Tescilin Hukuki Sebebi 

Güven ilkesinin düzenlendiği MK m. 1023 'te "Tapu kütüğündeki tescile 

iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynf hak kazanan üçüncü kişinin bu 

5250ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 236, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 225,Cansel, a.g.e., s. 73, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.356-357, Homberger, Art. 973, N. 4, Ôğüz, a.g.e., s. 5, 
Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 364. 
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kazanımı korunur. " ifadesi yer almaktadır. Görülüyor ki kanun koyucu üçüncü 

kişilerin hangi tür kazanımları bakımından güven ilkesinin uygulanabileceği 

konusunda herhangi bir düzenlemeye yer vermemiştir. Kaynak kanununda da bu 

konuda bir açıklama yer almamaktadır. Bu durum, gerek İsviçre gerekse Türk 

Hukukunda güven ilkesine dayanılarak yapılan tescile esas teşkil eden hukuki 

sebebin hukuki bir fiil veya ivazsız bir hukuki işlem olup olamayacağı konusunda 

tartışmaların doğmasına yol açmıştır. Burada iki farklı konuda görüş ayrılıkları 

mevcuttur. Buna göre: 

1. Acabagüven ilkesinden yararlanan iyi niyetli üçüncü kişiler,ayni hakkı 

mutlaka bir hukuki işlemle mi kazanmalıdır?Y oksa hukuki . fiille de bu 

üçüncü kişiler güven ilkesi uyarınca bir ayni hak kazanabilir mi? 

2. Acaba iyi niyetli üçüncü kişilerin ayni hakkı mutlaka ivaz karşılığı mı 

edinmiş olması gerekmektedir?Y oksa üçüncü kişi adına yapılan tescilin 

dayandığı hukuki sebep ivazsız bir hukuki işlem olabilir mi? 

1. Hukuki İşlem-Hukuki Fiil 

Kanunda, güven ilkesinden yararlananlar lehine yapılacak olan tescile esas 

teşkil eden hukuki sebebinbir hukuki fiil olabilip olamayacağı konusunda herhangi 

bir düzenleme yer almamaktadır526.Bu durum doktrinde bir taşınmazın yolsuz terkine 

dayanarak işgal yolu ile kazanılıp kazanılamayacağı konusunda görüş ayrılıklarının 

oluşmasına sebebiyet vermiştir527 • Zira işgal bir taşınmazda malik olma arzusuyla 

zilyetliğin kurulduğu hukuki fıildir528 • 

526Hoınberger de, (a.g.e., Art. 973, N. 8), İsviçre Hukuku'nun Alman Hukukundan bu konuda 
ayrıldığını belirtmiştir. Zira Alman Hukukunda iyi niyetin sadece hukuki işlemler bakımından 
korunduğu açıkça belirtmiştir (§892). 
527ÖğUz, a.g.e., s. 97-98, Acemoğlu, Meseleler, s. 63. 
528 Oğuzınan/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 413. 
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Terkin, ayni hakkı sona erdiren tescildir. Bu nedenle hükümlerini 

doğurabilmesi için tasarruf yetkisine sahip kişinin yazılı terkin talebi529 ve bu talebin 

dayandığı geçerli bir hukuki sebebin mevcut olması gerekir. Buna göre yolsuz tescil 

sebebiyle tapuda malik görünen şahsın terkin talebi üzerine yapılan terkin gibi, 

geçersiz bir hukuki sebebe dayanılarak yapılan terkin de yolsuz olur. 

Bir görüşe göre, tapuda yolsuz olarak malik görünen kimse, söz konusu hakkı 

terkin yolu ile sona erdirirse, terkinin yolsuz olduğunu bilmeyen iyi niyetli üçüncü 

kişiler, terk edilen bu mülkiyet hakkını işgal yolu ile kazanabilir530
• Örneğin (A), 

tapuda malik gözükmesine rağmen, hak sahibi olmadığı bir arazi üzerindeki mülkiyet 

hakkını terkin ettirse, (A)'nın esasen malik olmadığını bilmeyen ve bilmesi 

gerekmeyen (B), arazinin sahipsiz olduğu gerekçesiyle işgal yoluyla arazi üzerinde 

güven ilkesi uyarınca mülkiyet hakkı iktisap edebilir. Savunulan bu görüş 

kapsamında üçüncü kişilerin malik olmayan bir şahıstan iyi niyetle bir ayni hakkı 

kazanmaları nasıl mümkünse, terkin edenin gerçek hak sahibi olmadığını bilmeyen 

ve bilmesi gerekmeyen üçüncü şahısların da MK m. 1023'e dayanarak işgal yoluyla 

taşınmaz mülkiyetini kazanmaları mümkün olmalıdır. 

Doktrinde amaca göre yorum yoluyla güven ilkesi uyarınca ayni hak 

kazanılabilmesinin sadece hukuki işlemler bakımından mümkün olduğunu savunan 

yazarlar mevcuttur531
• Bu yazarlara göre iyi niyetle ayni hak kazanılmasına ilişkin 

ilke alış veriş güvenliğini koruma için getirilmiş bir ilkedir. Halbuki taşınmazlardaki 

işgal de tıpkı sahiplenme gibi bir hukuki işlem değil hukuki fiildir. Herhangi bir alış

verişin s~z konusu olmadığı bu halde MK m. 1023'e dayanarak işgal yolu ile ayni 

hakkın kazanılması mümkün olmamalıdır532 • 

529 Yazılı olması gerekip gerekmediği konusunda doktrinde farklı görüşler vardır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Tescil talebindeki sakatlıklardan kaynaklanan yolsuz tescil halleri, s. 6 vd. 
530Homberger, Art. 973, N. 8, Cansel, a.g.e., s. 57-58, Bertan, C. I, s. 517. 
531Schmid, s. 114. 
532Bu yönde bkz. Serozan, Medeni Hukuk, s. 267, N. 14, Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, s. 139-
140. 
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Aynı görüşü savunan yazarlardan bir kısmı ise yolsuz terkinin gerçek malikin 

mülkiyet hakkını sona erdirmiş olmayacağından bu hakkınişgal yolu ile 

kazanılmasının da mümkün olmayacağını ileri sünnektedir. Bu görüşe göre işgal 

yolu ile mülkiyetin kazanılabilmesi için taşınmazın gerçekten sahipsiz hale gelmesi 

gerekir. Halbukiyolsuz terkin, malikin mülkiyet hakkını sona erdirmez ve buna bağlı 

olarak da taşınmazı sahipsiz bir taşınmaza dönüştürmez533 • Bu nedenle söz konusu 

hallerde taşınmaz mülkiyeti işgal yolu ile değil, olsa olsa olağanüstü kazandırıcı 

zamanaşımı yoluyla kazanılabilir. Diğer bir ifadeyle, işgal yoluyla mülkiyet 

hakkının kazanılabilmesi için birde taşınmazın ayrıca sahipsiz hale gelmesi şartı 

aranır. Yolsuz terkin halindeyse sahipsiz olma hususu eksiktir ve bu eksikliğin iyi 

niyetle giderilmesi de mümkün değildir534 • 

Kanaatimizcebu konuda kanunda herhangi bir düzenlemeye yer 

verilmediğinden yola çıkarak kanun koyucunun Medeni Kanun'un 1023. maddesinin 

uygulama alanını sadece hukuki işlemlerle kısıtlamak istediğini söylemek mümkün 

değildir.Bununla birlikteyolsuz terkin halinde işgal fiilinin, ayni hakkı kazandırması 

için gereken sahipsiz hale gelme şartının gerçekleşmediğini bu nedenle de mülkiyet 

hakkının kazanılamayacağını söylemek bize de doğru gelmektedir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki taşınırlar bakımından aslen iktisap yolu ile 

mülkiyet hakkının iktisabına hayatın doğal akışında rastlamak mümkünse de, işgal 

yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması konusundaki tartışmalar taşınmazın 

parasal değerinin taşınırlardan çok daha yüksek olması nedeniyle büyük ölçüde 

teorik kalmaktadır535 • 

5330ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 410,Akipek/Akıntürk, a.g.c., s. 478, Acemoğlu, Mescleler,s. 
65, Ayan, Eşya il, s. 189, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 375. 
534Acemoğlu, Meseleler, s. 63-64, Öğllz, a.g.e., s.98-100. 
535 Karabasan, C. 1, s. 565, yazar Türkiye'de 2007 yılına kadar böyle bir örneğe rastlanmadığını 
belirtmiştir .. 
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2. İvazlı İşlem- İvazsız İşlem 

İyi niyetli üçüncü kişi adına yapılan tescilin hukuki sebebinin mutlakla ivazlı 

bir hukuki işlemmi olması gerektiği, yoksa ivazsız hukuki işlemin de tescile esas 

teşkil eden hukuki sebep olabilip olamayacağı konusunda da kanunda herhangi bir 

düzenleme yer almamaktadır. Bu durum doktrinde farklı görüşlerin oluşmasına 

sebebiyet vermiştir536.Bu konudaki görüş ayrılıklarıözellikle kazanma sebebinin bir 

bağışlama sözleşmesi olduğu veya vasiyet alacaklısının bir taşınmazı lehine tescil 

ettirdiği hallerde karşımıza çıkmaktadır. 

Gerek_ isviçre537 gerekse Türk hukuk sistemi bakımından da haklın görüş, söz 

konusu hukuki işlemin ivazsız olmasının iyi niyetle ayni hak kazanılmasına bir engel 

teşkil etmeyeceği yönündedir538
• Bununla birlikte, tapu kütüğüne güvenerek bir ayni 

hakkın kazanılabilmesi için ayni hakkın bir ivaz karşılığında kazanılmış olması 

gerektiğini savunan yazarlar da mevcuttur539
• Bu yazarlar, güven ilkesinin işlem 

536 Alman hukukunda ivazsız bir hukuki işlem sonucu, iyi niyetle ayni hak kazanana karşı, doğrudan 
doğruya, sebepsiz zenginleşme hükümlerine ~ayanarak talepte bulunabilme imkanı veren açık bir 
düzenleme yer almaktadır (BGB 816/822). Ustündağ, a.g.e., s. 106, Jenny,a.g.e., s. 31, dipnot 5. 
Buna göre, taşınırlarda olduğu gibi taşınmazlar bakımından da soyutluk ilkesi benimsendiğinden 
bizim hukukumuzdan farklı olarak tescilin düzeltici bir etkisi vardır. Borçlandırıcı işlemin geçersizliği 
tasarruf işlemini geçersiz hale getirmez. Bu nedenle taşınmazların geçersiz bir hukuki sebebe 
dayanarak tescil edilmesi halinde ortada teknik manada bir yolsuz tescil yoktur. Bu nedenle iade talebi 
isthihkak değil sebepsiz zengişlemeye dayanır. İlgili hükümle sadece ivazsız işlemlerde sebepsiz 
zenginleşmenin dolaysızlığına bir istisna getirilmiş ve iyi niyetli üçüncü kişiden dahi sebepsiz 
zenginleşme hükümlerince iade istenebileceğini kabul edilmiştir. Buradan yola çıkarak, tapu kütüğüne 
güven ilkesinin Alman Hukukunda sadece ivaz ka~şılığı işlemler bakımından uygulama alanı bulduğu 
sonucuna varmak mümkündür. Zira yapılan tasarruf işlemi ivazlı ise sebepsiz zenginleşmeye 
dayanarak iade talep edilemeyecektir. 
537 Curti-Forrer, a.g.e., Art. 973, N. 7, Jenny,a.g.e., s. 31, Homberger, Art. 973, N. 8. 

s3s.. 6 R · x1 Ustündağ, a.g.e., s. 107, Gürsoy, a.g.e., s. 30 , eıso5 u, a.g.e., s. 196,Erman, Eşya Hukuku 
Dersleri, s. 48. 
539Serozan, (Medeni Hukuk, s. 271, N. 17), iyi niyetle ayni bir hakkın kazanılabilmesi için hakkın 
karşılıklı (ivazlı) olarak edinilmiş olması gerektiğini belirtmiştir. Yazar açıkça bunun bir ek koşul 
olduğunu ifade etmektedir. Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, s. 151, Rona Serozan, Borçlar Hukuku 
Özel Bölüm, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2002, s. 203, Serozan I Engin, a.g.e., s. 69, N. 75, Tekinay da, 
(a.g.e., s. 231),karşılık ödemeden ayni hak iktisap eden vasiyet alacaklısının tescile güvenmeden 
doğan bir zararının söz konusu olmadığını bu nedenle de MK.m.1023'ün sağladığı korunmadan 
yararlanmasının kanunun amacına aykırı düştüğünü belirtmiştir. Kural olarak BGB'deki hükümleri 
bilerek İsviçre medeni kanununa alınmadığını bu nedenle de uygulanmaması gerektiğini savunan von 
Tuhr burada genel görüşünden farklı olarak tarafların menfaatlerini göz önünde bulundurarak Alınan 
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güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen bir ilke olduğundan yola çıkarak, ortada bir 

alış-veriş olmadığı müddetçe iyi niyetin de korunmasına ihtiyaç olmadığını 

savunmaktadır540 • Söz gelimi, tapu kütüğündeki yolsuz tescile dayanan iyi niyetli 

üçüncü kişi ayni hakkı bağışlama yoluyla kazanıyorsa onun iyi niyeti koruma 

görmemelidir. Nitekim tapu kütüğüne güvenerek hareket etmiş olsa da onun herhangi 

bir menfaati zedelenmemektedir. Halbuki diğer tarafta gerçek malikin en temel 

haklarından olan mülkiyet hakkı sona ermektedir. Bu nedenle gerçek hak sahibinin 

çıkarlarının iyi niyetli kişinin çıkarlarından üstün tutulması gerekmektedir541
• 

Tartışmanın diğer bir yansıması ise vasiyet alacaklılarının iyi niyetle 

kazanımları konusunda kendisini gösterir. Vasiyet alacaklılarının miras bırakanın 

ölümü ile sadece bir alacak hakkına sahip olmaları, onların tescilsiz olarak mülkiyet 

hakkını kazanmalarına engeldir542
• Kendisine bir taşınmaz vasiyet edilmiş şahıs 

(vasiyet alacaklısı) vasiyetçinin vefatında söz konusu taşınmazın 

mülkiyetininkendisine naklini talep edecektir. Bu bağlamda vasiyet alacaklısı ancak 

tapuda adına bir devir işlemi ile ayni hakkı kazanabilir. Miras bırakan adına tapuda 

bir yolsuz tescil mevcut ise yasal ve atanmış mirasçıları adına yapılan tesciller de 

yolsuz olur. Doktrinde savunulan baskın görüşe göre bu yolsuz tescil düzeltilmeden 

kanuni ve atanmış mirasçılar vasiyet alacaklısı adına tescil işlemini 

gerçekleştirirlerse tescilin yolsuz olduğunu bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen vasiyet 

alacaklısı, MK m. 1023 uyarınca adına yapılacak olan tescil ile ayni hakkı kazanır. 

Diğer bir anlatımla vasiyet alacaklısı bakımından tapu kütüğüne güven ilkesi 

uygulama alanı bulur543
• 

Hukukundaki bu hükmün İsviçre Medeni Kanununa da alınması gerektiğini savunmuştur, (Acemoğlu, 
Meseleler, s. 61 'den naklen). 
540 Serozan, Medeni Hukuk, s. 267, N.14, Tekinay, Eşya Hukuku, s. 231. 
541Serozan, Medeni Hukuk, s. 271, N. 17. 
542 Serozan/ Engin, a.g.e., s. 63, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 406, Gürsoy/Eren/Cansel, n.g.e., 
s. 530. 
543 • .. • Cansel, a.g.e., s. 59, Wıeland, Art. 973-974, s. 927-928, Oğüz, a.g.e., s. 104, Jenny,a.g.e., s. 35. 
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Bununla birliktedoktrinde, vasiyet alacaklılarının söz konusu hakkı karşılıksız 

kazandıklarından yola çıkarak tapu kütüğündeki kayda güvenmiş olsalar dahi 

menfaatlerinin zedelenmediğini, bu nedenle de vasiyet alacaklılarının MK m. 

1023 'ten yararlanmamaları gerektiğini, aksinin kanunun koruma amacına ters 

düştüğünü savunan yazarlar mevcuttur544
• 

Medeni Kanun'un 1023. maddesinde sadece" ... mülkiyet veya bir başka ayni 

hak kazanan ... " ifadesine yer verilmiş; bu kazanmanın ivazlı veya ivazsız olması 

gerektiğinden bahsedilmemiştir. Eklemek gerekir ki taşınırlar bakımından da benzer 

bir şarta yer verilmemiştir. Her ne kadar iyi niyetli üçüncü kişiİıin iyi niyetinin· 

koruma görmesi için bir menfaatinin zedelenmiş olmasını aramak adalete daha 

uygunsa da kanunun açıkça böyle bir şarttan bahsetmediği bu halde güven ilkesinin 

şartlarına yeni bir şart eklenmesi bize uygun görünmemektedir. 

Bu nedenle kanımızca menfaat hukukçuluğundan yola çıkarak iyi niyetli 

üçüncü kişinin mutlaka bir menfaatinin zedelenmesini aramak, bu bağlamda mutlaka 

bir ivaz karşılığı ayni hakkı kazanmış olmasını gerektiğini söylemek mümkün 

değildir. Zira menfaat hukukçuluğundan yola çıkarak iyi niyetli üçüncü kişinin bir 

ivaz karşılığında ayni hakkı kazanmış olmasını aramak, tapu kütüğüne güven 

prensibinden yararlanabilme şartlarına bir yenisini eklemek demektir ki bizce güven 

ilkesinin uygulama alanını bu denli daraltmak mevcut hüküm ile mümkün değildir. 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak kanımızca tapu kütüğüne güven ilkesinin 

uygulama alam bulacağı işlemler bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu 

değildir. Gerek ivazlı gerekse ivazsız her türlü işlemler bakımından tapu kütüğüne 

güven ilkesinden yararlanan iyi niyetli üçüncü kişilerin bir ayni hak kazanabileceğini 

söylemek gerekir. 

544 Serozan/Engin, a.g.e., s. 69, N. 75, Tekinay'a göre, (a.g.e.,s. 231), muayyen mal vasiyeti yoluyla 
mülkiyeti kazanan iyi niyetli şahısların iyi niyeti koruma görmemelidir. Nitekim MK. m. 1023 'Un 
konma sebebi tescile güvenmeden zarar görmedir. Halbuki karşılık ödemeyen vasiyet alacaklısının bir 
zararı söz konusu değildir. 
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3.BÖLÜM 

TAPU KÜTÜGlİNE GÜVEN İLKESİNİN UYGULAMA 

ALANLARI 

I. UYGULAMA ALANI 

A. Defterler Bakımından 

Tapu kütüğüne güven prensibinin düzenlendiği "Hüsnüniyet sahibi üçüncü 

şahıslara karşı" kenar başlıklı Eski Medeni Kanun'un 931. maddesi aşağıdaki gibi 

kaleme alınmıştır: 

"Tapu sicilindeki kayde hüsnü niyetle istinat ederek 

mülkiyet veya diğer bir ayni hakkı iktisap eden kimsenin, bu 

iktisabı muteber olur. " 

Kanuıı koyucu yürürlükteki Medeni Kanun'daki gibi "tapu kütüğü" demek 

yerine Eski Medeni Kanunda "tapu sicili" ifadesini kullanmıştır. Bu nedenle tapu 

kütüğüne güven ilkesi dendiğinde salt tapu kütüğüne güvenden mi bahsedildiği 

yoksa tapudaki tüm defterleri kapsar nitelikte tapu siciline güvenden mi bahsedilmek 

istediğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Qüven ilkesinin hangi defterleri kapsaması gerektiği konusu doktrinde 

tartışmalıdır545 • Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki tapu kütüğü, tapu sicilinin 

temel unsuıudur546 • Bu bağlamda tapu kütüğüne güven ilkesinin ayni haklar üzerinde 

değişiklik yapılmasında esas rol oynayan tapu kütüğü ile kat mülkiyeti kütüğü 

545 Tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Karabasan, C. il, s. 918. 
546 Steinauer,Tome1, s. 211, N. 576. 
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açısından uygulama alanı bulacağı şüphesizdir.Zaten bu ilkenin tapu kütüğü 

bakımından uygulama alanı bulacağı MK m. 1023 'te de açıkça belirtilmiştir. 

Medeni Kanun'un 997. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca: 

"Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile 

bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile 

pliinlardan oluşur. " 

Tapu Sicil Tüzüğü'nün 7. maddesine göreyse tapu sicili ana ve yardımcı 

sicillerden oluşur. Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri ile resmi 

belgeler (resmi senet, mahkeme kararı ve diğerleri) ve planlar tapu sicilinin ana 

sicilleridir. Tapu ve kat mülkiyeti kütüğü dışındaki bu ana siciller"asli yardımcı 

siciller" olarak nitelendirilmektedir. Doktrindeki baskın ve bize de uygun görünen 

görüşe göre tapu kütüğünü tamamladıkları oranda bu defterler bakımından da tapu 

kütüğüne güven ilkesi uygulama alanı bulur
547

• 

Bu bağlamda tapu kütüğüne güven ilkesinin öncelikle en önemli tamamlayıcı 

sicillerden biri olan yevmiye defterlerine uygulanan bir ilke olduğu rahatlıkla 

söylenebilir548• Zira bir ayııı hakkın kazanılması için öncelikle yevmiye defterine 

kayıt gerekir. Söz gelimi, ilk derecede yer alınası gereken bir ipotek hakkı, yevmiye 

defterine ilk yerine ikinci derecede kaydedilmiş olsun. Henüz tapu kütüğüne tescil 

edilmemiş olan bu hakkı yevmiye defterinde gören ve kaydın doğruluğuna güvenen 

iyi niyetle üçüncü şahısların bu güveni korunur. Buna göre iyi niyetli bu üçüncü 

kişiler adına ilk dereceye tescil edilen ipotek hakkı hükümlerini doğurur. 

547Homberger, Art. 973, N. 5, Steinauer, Tome 1, s. 325, N. 934, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 358-
359, Deschenaux, a.g.e., s. 619. Karş. Saymen/Elbir, (a.g.e., s. 182), tapu kütüğü dışındaki diğer 
sicillere uygulanmayacağını belirttikten sonra taşınmaz üzerindeki hakkın tespitine yarayan diğer 
kayıtlara da uygulanır demektedir. 
548Homberger, Aıt. 973, N. 5, Steinauer,Tome 1, s. 325, N. 934, Schmid, Basler Kom., Art. 973, 
N.11.İlkenin olumlu etkisinin yevmiye defterleri bakımından hükümlerini doğurup doğurmayacağı 
konusudaki farklı görüşler için bkz. olumlu hükmü, s. 8 vd. 
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Belirtmek gerekir ki bu ilke tapu sicilinin ana sicilleri arasında yer alan 

planlara da uygulanır549• Medeni Kanun'un 1003. maddesi uyarınca, "Bir taşınmazın 

kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmf bir ölçüme dayanan pitin esas alınır. " Plan, 

taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını tespit maksadıyla yasaca 

görevlendirilmiş kuruluşların yaptıkları haritalardır550 • Yargıtay da verdiği 

kararlarında tapu kütüğüne güven ilkesinin planları da kapsadığını kabul etmiştir551 • 

Buna göre gerçek sınır ile planda belirtilen sınırların birbirine uymaması halinde, 

planda belirtilen sınırın doğru olduğu karine olarak kabul edilmelidir552
• O halde 

planda belirtilen sınırların doğru olmadığını iddia eden komşular MK m. 1025'e 

dayanarak planın düzeltilmesini dava edebilirler. Ancakplan-yapıldıktan sonra·arazi 

549 Wieland, art. 973-974, s. 926, Art. 665, s.185, Tuor, a.g.e., s. 444, Steinauer, Tome 1, s. 325, N. 
934a, Schmid, s. 113, Schmid, (Basler Kom., Art. 973, N.8), planlar bakımından sadece sınır 
bilgilerine uygulanacağını belirtmiştir. Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 287, Reisoğlu,,a.g.e., s. 196, 
Gürsoy, a.g.e., s. 302, Karabasan, C. il, s. 920, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 473, Jenny,a.g.e., 
s. 211-212, Cansel, (a.g.e., s. 91),planların mülkiyet hakkının unsurlarından olduğunu bu nedenle de 
korumanını kapsamında yer alması gerektiğini belirtmiştir.Zevkliler, Sınır İhtilafları, s. 98-99, 101, 
Hatemi/Serozan/Arpacı,a.g.e., s. 630, Deschenaux, La responsabilite pour la tenue du registre 
foncier, s. 137, Curti-Forrer, a.g.e., Art. 973, N.2, Rossel-Mentha, s. 337, N. 1796, dipnot 1, JdT 1981 
I 543, kararda tapu kütüğüne güven ilkesinin sadece tapu kütüğüne değil aynı zamanda taşınmazın 
sınırlarını gösteren planlara da uygulanan bir prensip olduğu belirtilmiştir.Ancak belirtmek gerekir ki 
İMK. Art. 973 / f. il. uyarınca kat mülkiyeti kütüğünde yer alan ve kat maliklerinin bireysel ve birlikte 
malik oldukları bölümleri gösteren planlar bu anlamda güven ilkesinin uygulandığı planlar arsında 
değildir. Bu hüküm bizim kanunumuza alınmamıştır. Bu hüküm hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Deschenaux, a.g.e., s. 619. 
55° Karabasan, c. il, s. 920, Zevkliler, Sınır İhtilafları, s. 20. Benzer tanım için bkz. 
Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 561. 
551YHGK., T. 20.12.1969, E. 966-1-1365, K. Ş80 : "( ... )plandaki sınırlarla arz üzerindeki sınırlar 
birbirlerini tutmazlarsa as/olan plandaki sınırdır ( ... )", Zevkliler, s. 99, dipnot 282.Y.7.HD., 
27.06.1983, E. 1983/4533 K. 1983/10569 : "( ... )Harita, tapu sicilinin aleniyetten yararlanan bir 
parçasıdır. Bu itibarla haritaya dayanmak suretiyle taşınmazı satın alan kişi MK. 'nun 931. 
maddesinden yararlanır.( ... ) "Kazancı Hukuk Otomasyonu. Aynı yönde kararlar için bkz. Y.7 .HD., T. 
08.12.1980, E.11744, K. 13357, YKD. 1981,C. 7, S.4, s. 442: "( ... ) Harita tapu sicilinin ana 
unsurlarındandır. Ve sicilin aleniyet ilkesinden yararlanır. O halde davalının MK .. nun 931. 
maddesinden yararlanması gerekir.( ... )", Y.7.HD., T. 16.04.1979, E. 3803, K .. 4548, YKD. 1979, C. 
5, S.7, s. 989. 
552Wieland, Art. 665, s. 184-185, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 472 Curti-Forrer, a.g.e., Art. 
973, N.2, Schmid, s. 113, Zevkliler, Sınır İhtilafları, s. 94, Steinauer, Tome 1, s. 208, N. 569. 
Belirtmek gerekir ki, Serozan, bir kişinin sırf tapu kütüğündeki plana bakmadığı için kötü niyetli 
olduğunun kabul edilmemesi gerektiği kanaatindedir. Bkz. Serozan, Medeni Hukuk, s. 265, N. 6. 
Schmid, (Basler Kom., Art. 973, N. 31), ayrıca planda çizilen sınırlar ile gerçek planların örtüşüp 
örtüşmediğinin araştırılmasının da gerekmediğini; bu araştırma yapılmasa da tapu sicilindeki planlara 
güvenenlerin iyi niyetli sayılacaklarını belirtmiştir. 
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maliki değişir ise tapu kütüğüne güven ilkesi uyarınca bu dava iyi niyetli yeni 

maliklere karşı açılamaz. 

Tapu kütüğünün asli unsurları arasında sayılan resmi belgeler ise ayni hakkı 

ilgilendirdikleri ve tapu kütüğünü tamamladıkları ölçüde güven ilkesinin uygulama 

alanı bulduğu belgelerden olmalıdır553 • Söz gelimi, sınırlı ayni kulllanımına ilişkin 

mevcut bir plan yeni bir plan ile değişikliğe uğramış olsun. Eğer değişikliğe ilişikin 

yeni plan bir şekilde resmi belgeler arasından kaybolur ise, iyi niyetli üçüncü kişiler 

ilk plana göre taşınmaz üzerinde bir ayni hak kazanacaktır. Örneğin, taşınmaz 

üzerindeki mevcut yaya geçit hakkı taraflar arasında yapılan yeni bir sözleşme ile 

taşıtlara da tanınmış bir geçit hakkına dönüşmüş ve fakat bu yeni sözleşme resmi 

belgeler arasında mevcut değil ise, iyi niyetli üçüncü kişi, resmi belgeler arasında 

mevcut olan ilk sözleşmeye göre taşınmaz üzerinde ayni hak kazanır554 • 

Kanunda sayılan yardımcı siciller ise mal sahipleri sicili, aziller sicili, 

düzeltmeler sicili ile kamu orta malları sicilinden oluşur. Tapu kütüğüne güven ilkesi 

yardımcı siciller bakımından uygulanan1az. Nitekim bu siciller bir ayni hakkın 

doğumu veya ortadan kaldırılmasında rol oynamaz555
• 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak her ne kadar kanun maddesinde "tapu 

kütüğü" denmiş olsa da güven ilkesinin sadece tapu kütüğüne uygulanan bir ilke 

olduğu söylenemez. Ayni hakkın içerik ve kapsamına ilişkin olarak, tapu kütüğünün 

gönderme yaptığı ve onu tamamladığı tüm asli yardımcı sicillere de güven ilkesi 

uygulanmalıdır556 • 

553 Homberger, Art. 973, N. 5, Wieland, Art. 942, s. 845, Steinauer, Tome 1, s. 326, N. 934a, Piotet, 
Le contenu d'une servitude, sa modification conventionnelle et la protection de la bonne foi, s. 
617. 
554 Piotet, Le contenu d'une servitude, sa modification conventionnelle et la protection de la 
bonne foi, s. 617. 
555Homberger, Art. 973, N. 5, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 245, Gürsoy, a.g.e., s. 302. Reisoğlu ise 
(a.g.e., s. 195), yardımcı sicillerin ve evrakı müsbitenin tapu kütUğündeki tescilin kapsamını tayin 
ettikleri ölçüde tapu kütUğüne güven ilkesi kapsamında olduğunu belirtmiştir. 
556Schmid, Basler Kom., Art. 973, N.6. Aynı yönde görüş için bkz. Gürsoy, a.g.c., s. 302. 
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Kanun koyucunun mevcut kanunda tapu sicili yerine tapu kütüğü tabirini 

kullanmış olduğunu göz önünde bulundurarak, çalışmada bu ilke, tapu kütüğünün 

gönderme yaptığı diğer defterleri de kapsar nitelikte "tapu kütüğüne güven 

prensibi" olarak anılmaktadır. 

Eklemek gerekir ki kadastrosu yapılmamış yerlerde tapu kütüğü yerine zabıt 

defterleri tutulur. Tapu kütüğüne güven ilkesi, kadastrosu yapılmamış yerlerde zabıt 

defterlerine de uygu1anır557• Buna göre, gerçek durumu yansıtmıyor olsa da zabıt 

defterinde yer alan yolsuz bir tescile dayanarak ayni hak kazandığına inanan iyi 

niyetli üçüncü kişiler, bu hakkı zabıt defterinde belirtilen kapsam ve sırada kazanır. 

Bu konudaki açıklamalara son vermeden önce güven ilkesinin mükellefiyetler 

1istesine558 uygulanabilir bir ilke olup olmadığmın açıklığa kavuşturulmasında fayda 

vardır. Mükellefiyetler listesi cebri açık arttırmaya konu olan taşınmaz üzerindeki 

yüklerin durumunu bildiren ve cebri icra yolu ile yapılan satışlarda arttırma 

şartnamesinin bir parçasını oluşturan listedir. Acaba tapu kütüğü ile mükellefiyetler 

listesi arasmda bir uyuşmazlık olması ihtimalinde mükellefiyetler listesine güvenerek 

bir ayni hak kazanan iyi niyetli üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma gönneli midir'? Bu 

konu doktrinde tartışmalıdır559• Doktrinde kabul edilen bir görüşe göre burada iyi 

niyet iddiası ileri sürülemez. Zirabir kişi kendisinden beklenen özeni göstermeyerek 

. d . . . 'dd' d b 1 560 tapu kütüğünü ınceleme en ıyınıyet ı ıasm a u unamaz . 

5570ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 239. 
558 

Mükellefiyetler listesi cebri açık arttırmaya konu olan taşınmaz üzerindeki yüklerin durumunu 
bildiren ve cebri icra yolu ile yapılan satışlarda arttırma şartnamesinin bir parçasını oluşturan listedir. 
559 Tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Öğilz, s. I 05-11 O ve NecmettinBerkin, "Tapuda 
Kayıtlı Olduğu Halde Mükellefiyet Listesine Geçirilmeyen Haklardan Alıcının Sorumluluğu", İHFM 
l 968, C. XXXIV, S. 1-4, s. 286 vd. 

560 Berkin, s. 288 vd.,Sungurbey, (İsmetSungurbey, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, Sermet 
Matbaası, İstanbul, 1963, s. 127 vd.) yükler listesinin "tapu sicili hUkmünde" olduğunun varsayılması 
halinde dahi birbirine karşıt olarak açıklanan bilgilerin birbirini götüreceğini ve bu nedenle ortada 
kendisine iyi niyetle güvenin korunacağı bir kütük bilgisinin kalmayacağını belirtmiştir. 
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Üstün tutuğumuz diğer görüşe göreysemükellefiyetler listesi tapu kütüğünün 

yerini tutan belgelerdendir561
• Bu nedenle herşeyden önce iyi niyetli sayılmak için 

tapu kütüğünün incelenmiş olması aranmaz. Bu görüşe göre mükellefiyetler listesi 

tapu kütüğündeki kayıtların yerine geçeceğinden tapu kütüğüne güven ilkesi tapu 

kütüğü yerine bu listelere uygularımalıdır. Bu nedenle tapu kütüğünde yer alan ancak 

her nasılsa mükellefiyetler listesine geçirilmemiş bir ayni hak var ise, iyi niyetli 

üçüncü kişi taşınmazın mülkiyetini bu haktan ari bir biçimde kazanınalıdır562 • 

B. Haklar Bakımından 

İlkenin yer aldığı MK m. 1023 'te "Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle 

dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni lıak kazanan ( ... )" ifadesi yer almaktadır. 

Görülüyor ki kanun koyucu tapu kütüğüne güven ilkesi kapsamında yolsuz tescile 

dayanarak sadece ayni hakların kazanılacağını açıkça belirtmiştir. Buna göre güven 

ilkesi uyarınca, taşınmaz üzerinde sadece en geniş yetkiyi veren mülkiyet hakkı ile 

sınırlı ayni hakların kazanılması mümkündür. Bunlar dışındaki haklar ayni hak 

olmadığından tapu kütüğüne tescil edilemezler. Dolayısıyla bu tür hakların iyi niyetle 

kazanılması da söz konusu olamaz563
• 

Her nasılsa tapuya tescil edilmiş ancak öz itibariyle ayni hak olmayan bir 

hakkın güven prensibi kapsamında iyi niyetle kazanılması da mümkün değildir564 • 

Örneğin, bir irtifak hakkı oluşturamayacak olan yapma borcuna ilişkin bir alacak 

561 •• 
Oğüz, s. 108, 109, Homberger, Art. 970, N. 13. 

562 Schınid, s. 117, Öğüz, s. 108,Schmid, (Basler Kom., N. 43), ayni hakların ve tapuya kaydedilmiş 
şerhlerin, tapu sicilinde kayıtlı olsalar dahi, mükellefiyetler listesinde görünmedikleri müddetçe iyi 
niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceğini ifade etmiştir. Zira aleniyet fonksiyonu sadece 
mükellefiyetler listesi ile sınırlıdır. 
563Deschenaux, a.g.e., s. 622, Homberger, Art.973, N. 4, Wieland, Art. 973-974, s. 926, ATF 93 il 
290, Cansel, a.g.e., s. 150-151. 
564Schmid, Basler Kom., Art. 973, N.13, Homberger, Art.973, N. 4, Deschenaux, a.g.e., s. 622, ATF 
130 ili 306, 308, Jenny,a.g.e., s. 75, Schınid, s. 113, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 239, Gursoy, 
a.g.e., s. 304. 
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hakkının tapuda irtifak hakkı gibi kaydedilmiş olması bu hakkı irtifak hakkı 
yapmayacağından böyle bir hakkın iyi niyetle kazanılması da mümkün değildirs6s. 

Nitekim Medeni Kanunun 779. maddesinin ikinci fıkrasıyla yapma borçlarının bir 

irtifaka konu olmayacağı kuralı getirilmiştir. Bu sebeple kaydın yolsuz olduğunu 

bilmeyen üçüncü şahıslar iyi niyetli olsalar dahi bu hakkı kazanamazlar566• 

Aynı şekilde sürekli ve bağımsız olmayan bir ayni hakkın tapuda ayrı bir 

sayfaya taşınmaz olarak kaydedilmesi ihtimalinde de ortada yolsuz bir tescil söz 

konusu olur. Tıpkı öz itibariyle ayni hak olmayan kayıtların tapuya ayni hak olarak 

tescil edilmiş olmalarındaki gibi burada da tapu kütüğüne güven ilkesi 

uygulanmaz567. Söz gelimi, sözleşmeyle devri yasaklanmış bir üst hakkı tapuda ayrı 

bir sayfaya taşınmaz gibi tescil edilmiş olsa da tapu kütüğüne güvenen iyi niyetli 

üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma görmez. Nitekim devir yasağı hakkın bağımsız 

olma özelliğini kaldırmıştır. 

İlkenin uygulama alanı bulduğu sınırlı ayni haklar kendi içerisinde irtifak 

hakları, ipotek hakkı ve taşınmaz yükü olmak üzere üçe ayrılır. Bununla birlikte 

belirtmekte fayda vardır ki her irtifak hakkı bakımından iyi niyetle iktisap söz 

konusu olamaz. Nitekim intifa ve oturma hakkı şahısla kaim irtifak haklarının bir 

üçüncü kişiye devri mümkün olmadığından iyi niyetli bir üçüncü kişi tarafından 

k 1 ı d .. mk.. d ~·ıd· 568 
azanı ma arı a mu un egı ır . 

565Deschenaux, a.g.e., s. 624, 622, dipnot 20, Jenny,a.g.e., s. 75, Schmid, s. 113. 
5660ğuzman/SeliçVÖzdemir, a.g.e., s.239, dipnot 727, JdT 1968 I 566, 575 =ATF 93 II 290, karara 
konu olayda, taşınmaz maliki ile kişi arasında araziden çıkan suyun ona bırakılması konusunda 
anlaşılmış ve bu konuda bir irtifak hakkı düzenlemiştir. Her ne kadar şekle uygun bir sözleşme 
yapılmış olsa da verme borcu irtifak hakkının konusu olamayacağından Federal Mahkeme alıcı lehine 
yapılan bu irtifak hakkına ilişkin tescilin yolsuz bir tescil olduğunu, bu nedenle tapu kütüğüne 
güvenerek bu hakkı alıcıdan iktisap etmek isteyenlerin iyi niyetinin koruma görmeyeceğini karara 
bağlamıştır. 

567 Aynı önde görüş için bkz. Kubat, a.g.e., s. 33-34. 
568 Öğüz, a.g.e., s. 49-50.Aynı şekilde, şahısla kaim bu irtifak hakkı sahibinin ölmesi halinde de 
hakkın tapudan terkin edilmesine kadar tescil yolsuzdur. Medeni Kanun'un "Silresi" kenar başlıklı 
797. maddesinin birinci fıkrası uyarınca: "intifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel 
kişilerde ( ... ) kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. " İntifa hakkına ilişkin böyle açık bir hüküm 
bulunsa da oturma hakkının sona ermesine ilişkin kanunda bir hükilm bulunmamaktadır. Ancak intifa 
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Tapu kütüğüne güven ilkesinin kıyas yoluyla etkisi kuvvetlendirilmiş kişisel 

haklara da uygulanıp uygulanmayacağı doktrinde tartışmalıdır569 • Acaba tapuda 

malik olarak görünen ve fakat esasen malik olmayan, adına yolsuz tescil yapılmış 

kişiden sözleşme ile bir kişisel hak kazanan ve hatta daha sonra hiçbir sorunla 

karşılaşmadan bu hakkı tapuya şerh ettiren iyi niyetli kişinin iyi niyeti korunmalı 

mıdır? Doktrinde bu soruya olumlu cevap vererek şerh edilmiş kişisel hakkın kıyas 

yoluyla MK m. 1023 uyarınca kazanılabileceği görüşünü kabul edenler vardır570 • 

Buna göre, örneğin, tapuda adına yolsuz tescil yapılmış (A) ile (K) 1 O yıllık bir kira 

sözleşmesi imzalamış olsun. (K)'nın kira sözleşmesinden doğan bu hakkı tapuda 

gayrimenkulün ilgili sayfasına şerh edilmiş ise, (K) şerh ile etkisi kuvvetlendirilmiş 

olan bu kişisel hakkını taşınmazın gerçek maliki (M)'ye karşı ileri sürebilir. 

Aksini savunan görüşe göre ise kanunda açıkça "mülkiyet v~va bir başka ayni 

Iıak" ibaresi kullanıldığına göre etkisi kuvvetlendirilmiş kişisel haklar tapu kütüğüne 

güven prensibine dayanarak kazanılamaz571 • Nitekim şerhler, kişisel hakkın, 

hakkına ilişkin hükümler kıyasen oturma hakkına da uygulanacağından intifa ve oturma hakkı 
sahibinin gerçek kişi olması halinde onun ölümü ile veya hak sahibi bir tüzel kişiyse, tüzel kişiliğin 
son bulmasıyla söz konusu haklar da son bulur. Bu halde tapuda halen hakkın sahibi adına kayıtlı 
bulunan tescil yolsuz olur. Ancak belirtmekte fayda vardır ki tapu kütüğündeki yolsuzluğa dayanılarak 
iyi niyetle ayni hak kazanılması mümkün değildir Bu yolsuzluğu bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen 
iyi niyetli bir üçüncü kişinin devredilme özelliği bulunmayan bu hakkı tapu kütüğüne güven ilkesine 
dayanrak kazanması mümkün değildir. 

569Tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Paul Piotet, "Les effets typiques des annotations au 
registre foncier", Contributions choisies - Recueil offert par la Faculte de droit de l'Universite de 
Lausanne a l'occasion de son 80eme anniversaire, Schulthess Juristische Medien AG2004, s. 473, 
Homberger, Art. 959, N.18 
570Homberger, Art. 959, N.18, Acemoğlu, Meseleler, s. 68, Gürsoy, a.g.e., s. 305, Steinauer,(Tome 
1, s. 319, N. 915a), burada tapu kütüğüne güven prensibinin kıyas yoluyla terkin ve şerhlere de 
uygulanacağını belirtmiştir. Deschenaux, a.g.c., s. 612.Bununla birlikte Piotet, (Les effets typiques 
des annotations, s. 474), sadece kurucu şerhler bakımından bu görüşü benimsemiştir. Bazı yazarlarsa 
bu sonuca şerhin, kişisel hakka ayni hak vasfı kazandırdığını ileri sürerek ulaşmıştır. Ancak bu 
yazarların görüşü azınlıkta kalmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gürsoy, a.g.e., s. 327-328,, Sungurbey, 
Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, Sermet Matbaası, İstanbul, 1963, s. 131.Velidedeoğlu/ 
Esmer, a.g.e.,s. 653, dipnot 14, yazarlar da kişisel hakka şerh ile aynilik kuvveti kazandırıldığı 
gerekçesiyle aynı sonuca varmıştır. 

5710ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 239, Erman, Eşya Hukuku Dersleri, s. 48, Reisoğlu,,a.g.e., s. 
196, Saymen/Elbir, a.g.e.,a.g.e., s. 182-183, Cansel, a.g.e., s. 106, Aday, Kişisel Hakların Şerhi, s. 
39, Tahir Sebük, şura, Vefa ve İştira Hakları,Kader Basımevi, İstanbul, 1951, s. 61, Jenny,a.g.e., s. 
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taşınmazı devralan sonraki maliklerine karşı ileri sürülebilmesine yarar, yoksa hakka 

ayni hak niteliği kazandırmış olmaz. Bu nedenle söz gelimi, tapudaki yolsuz olarak 

malik gözüken ancak gerçek malik olmayan (A) ile (K) aralarında bir kira sözleşmesi 

imzalamış ve (K) bu sözleşmeden doğan hakkını tapu kütüğüne şerh ettirmiş olsa 

dahi etkisi kuvvetlendirilmiş bu nisbi hakkını gerçek malik (M)'ye karşı ileri 

süremez. Aynı şekilde gerçek malik olmamasına rağmen tapuda malik görünen 

kimseden önalım hakkı kazandığını sanan iyi niyetli bir kişi de şerh edilmiş dahi olsa 

bu hakkım gerçek malike karşı ileri süremeyecektir. 

Kanaatimizce, bir kişi' iyi niyetli olma koşuluyla tapu kütüğündeki yolsuz 

tescile güvenerek bir ayni hak iktisap edilebiliyorsa kişisel bir hakkı evleviyetle 

kazamlabilmelidir. Nitekim kişisel hak mülkiyet hakkına nazaran daha zayıf bir 

haktır. Diğer bir ifadeyle, kişisel hakların güven ilkesi uyarınca kazanılması halinde 

gerçek hak sahibi, üçüncü kişilerin mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kazanmasından 

daha az zarar görür. İyi niyetli bir üçüncü kişi tapu kütüğündeki tescile bakarak 

malik sandığı kişiden herkese karşı ileri sürebileceği bir ayni hak kazanabiliyorsa 

kişisel bir hak kazanmasına da hiçbir engel olmamalıdır. Buna göre, taşınmaz 

kiralanmış değil satılmış olsaydı satın alan mülkiyet hakkını gerçek malike karşı ileri 

sürebiliyorsa iyi niyetli kiracı da eşya üzerinde daha sınırlı hak sağlayan kira 

sözleşmesinden doğan ve şerh edilmiş hakkını evleviyetle gerçek malike karşı ileri 

sürebilmelidir. Zira kiracı (K)'nın iyi niyetinin en az yolsuz tescile güvenerek 

mülkiyet hakkını kazandığını sanan üçüncü kişinin iyi niyeti kadar korunmasına 

ihtiyaç vardır. Nitekim o da tıpkı ayni hak kazandığını sanan iyi niyetli üçüncü kişi 

gibi Devlet tarafından tutulan kayıtiara güvenmiş ve Devlet'in güvencesi altında bu 

hakkını tapu kütüğüne şerh ettirmiştir. 

163, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 359, Kocayusufpaşaoğlu, Gayrimenkul Satış Vaadi . ' lstanbul, 1959, s. 195, Esener/Güven, s.145. 
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C. Kayıtlar Bakımından 

Yürürlükteki Medeni Kanun'umuzun konuya ilişkin maddesinde "Tapu 

kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak ( .. .)" ifadesi yer almaktadır. Maddenin 

lafzından da yola çıkarak bu prensibin tesciller bakımından uygulama alanı bulan bir 

ilke olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte Eski Medeni Kanunda hüküm, "Tapu 

sicilindeki kayde (. .. ) " şeklinde kaleme alınmış idi. Acaba güven ilkesi sadece tescile 

mi uygulanır yoksa tapu kütüğünde yer alan diğer kayıtlara da uygulanabilir bir ilke 

midir? 

Tapu kütüğüne yapılabilecek kayıtlar taşınmazın teşhisine yarayacak bilgiler, 

tesciller, terkinler, şerhler, beyanlar ve rehne ait düşüncelerden ibarettir. Öncelikle 

belirtmekte fayda vardır ki terkin, ayni hakkı sona erdiren tescillere verilen addır. Bu 

nedenle tapu kütüğüne güven ilkesinin tesciller kadar terkinlere de uygulanacak bir 

ilke olduğu kuşkusuzdur. Söz gelimi, bir taşınmaz üzerinde intifa hakkı bulunan 

(İ)'nin bu hakkı yolsuz olarak terkin edilmişse terkinin yolsuz olduğunu bilmeyen ve 

bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü bir kişi taşınmazın mülkiyetini, intifa 

hakkından arınmış bir şekilde kazanır. Hakkı yolsuz olarak terkin edilmiş intifa hakkı 

sahibi ise bu hakkını MK m. 1023 nedeniyle kaybeder572
• 

Tapu kütüğünde, taşınmaz üzerindeki haklara ilişkin bilgilerin yanı sıra 

taşınmazın teşhisine yarayacak sahife numarası, ada, pafta, parsel numarası ile 

taşınmazın bulunduğu semt, yüzölçümü ve taşınmazın evsafına (tarla mı arsa mı 

olduğuna dair bilgi ile üzerinde bina bulunup bulunmadığına) ilişkin bilgiler yer alır. 

Bu bilgilerin büyük çoğunluğu ayni hakka ilişkin olmayan basit bilgi niteliğinde 

olduğundan bunlar bakımından güven ilkesinin uygulanması söz konusu değildir573 • 

572 Deschenaux, a.g.e.,s. 592, Steinauer, Tome 1, s. 326, N. 936. 
573Tuor, a.g.e., s. 444,Saymen/Elbir, a.g.e.,a.g.e., s. 182, Deschenaux, a.g.e., s. 595-596, 619, 
Homberger, Art. 973, N. 5, Steinauer, Tome 1, s. 326, N. 934a, Wieland, Art. 942, s. 845, JdT 1981 I 
543, kararda taşınmazın teşhisine yarayacak kayıtların tapu kütüğüne güven ilkesinden 
yararlanmayacağı açıkça belirtilmiş; yüzölçümüne dair bilgilerin tutulmasında devletin sonımlu olup 
olmayacağı hususu tartışılmıştır. 
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Bununla birlikte yüzölçümüne ait kayıtların hukuki değeri vardır. Zira 

taşınmazın yüzölçümüne ait bilgiler taşınmazın yatay kapsamı içerisinde yer alan, 

ayni hakkın kapsamını belirtmeye yarayan kayıtlardır. Taşınmazların yüzölçümüne 

dair bilgiler planlar vasıtasıyla belirtilir. Zira planlar taşınmazların sınırını ve 

yüzölçümünü, geometrik bir şekilde gösterilmesini sağlar. Kanımızca, planlar 

bakımından uygulama alanı bulan tapu kütüğüne güven ilkesinin, yüzölçümüne ait 

bilgilere de uygulanması gerekir574
• Ancak belirtmekte fayda vardır ki basit hesap 

hataları bakımından tapu kütüğüne güven ilkesi uygulama alanı bulmaz. Söz gelimi, 

planda belirtilen sınırların gerçeğe uygun olmasına karşın, yanlış hesap sonucu 100 

metrekare--olması gereken _taşınmaz 150 metrekare olarak kaydedilmiş ise tapu 

kütüğüne güven ilkesinin uygulanması söz konusu değildir. Yüz ölçümüne ait 

bilgiler, planlarla desteklendiği ölçüde korunmalıdır. Diğer bir ifadeyle, plandaki 

sınırların gerçek hak durumuyla örtüşmesine rağmen yüzölçümü hesap hatası 

nedeniyle tapuda yanlış belirtilmiş ise bu halde iyi niyetin korunınası söz konusu 

olmaz. 

Burada iki ayrı ihtimal üzerinde daha durmakta fayda vardır. Birinci ihtimalde, 

taşınmaz planda, gerçekte olduğundan daha geniş bir sınır çerçevesinde 

belirtildiğinden daha fazla bir yüzölçümüne sahip gözükmektedir. Buna mukabil 

komşu arazinin tapudaki sayfasında bu plan ile çakışan bir plan yer almamaktadır. 

Bu halde tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulacağı konusunda hiçbir 

tereddüt yoktur. 

İkinci ihtimalde ise taşınmaza ait sayfada taşınmaz gerçekte olduğundan daha 

büyük bir yüzölçümüne sahip gözükmekte ancak gerçek hak sahibi olan komşu 

arazinin tapudaki planında da taşan bu bölüm taşınmazın yatay kapsamında yer 

almaktadır. Diğer bi ifadeyle her iki sınır planında da çakışan bir arazi parçası 

5740ğuzman/Seliçi/Ôzdeınir, a.g.e., s. 201, Homberger, Art. 973, N. 5, ATF 44 il 463, ATF 59 il 
221,bu konu eskiden tartışmalı idi. Karş. Deschenaux, a.g.e., s. 595-596, GUrsoy, a.g.e., s. 302, "( ... ) 
bu suretle hüsnüniyetli müktesip eski malikin sahip olmadığı bir kısmı da iktisap etmiş olur. ".Planlur 
bakımında uygulama alanı olduğuna dair ayrıntılı bilgi için bkz. kayıtlar bakımından uygulama alanı 
bulduğu haller, s. 173 vd. 
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vardır. Kanımızca bu durumda tapu kütüğüne güven ilkesi uygulanmamalıdır. 

Nitekim tapu kütüğüne güven ilkesi tapuda gerçek hak sahipliğinin hiç gözükmediği 

durumlarda uygulanır. Halbuki bu ihtimalde gerçek malikin hakkı da tapuda 

mevcuttur. Diğer bir ifadeyle bu halde adeta tapuda çakışan arazi parçası için çift 

tapu mevcuttur ve bunlardan biri gerçek durumu göstermektedir. Kanımızca bu gibi 

durumlarda çift tapu meselesi ile aynı çözümü benimsemek gerekecek ve güven 

ilkesi uygulanmayacaktır. Bir örnekle durumu açıklamak gerekirse, (A) arazisi 

tapuda 100 metrekare gözüküyor ancak bu arazi aslında 60 metrekare; kalan 40 

metre kare esasen komşu arazinin ise ve bu 40 metrekarelik alan gerçek· malikin 

tapuda yer alan -· planında da gözüküyorsa tapu kütüğüne güven ilkesi 

uygulanmamalıdır. Zaten aleniyet ilkesi uyarınca MK m. 1023'e dayanmak isteyen 

kişi iyi niyet iddiasında da bulunamayacaktır575 • 

Doktrindeki hakim görüşe göre tapu kütüğüne güven ilkesi yolsuz şerhlere 

uygulanmaz. Nitekim kanunda bu prensibin mülkiyet ve sınırlı ayni haklar 

bakımından uygulanacağı açıkça belirtilmiştir576• Buna göre tapu sicilinde yer alan 

şerh yolsuz ise iyi niyetli bir üçüncü kişi MK m. 1023 'e dayanarak yolsuz şerh 

konusu hakkı kazanamaz577
• Söz gelimi tapuda malik görünen ve taşınmazın gerçek 

maliki olan (M), (A) lehine bir alım hakkı tanımak üzere sözleşme imzalasa ve fakat 

sözleşme geçersiz olsa, bu geçersiz sözleşmeye dayanılarak yapılan şerh yolsuz olur. 

Bu şerhe dayanarak bir üçüncü kişi alım hakkım devralsa bile onun iyi niyeti MK 

575 Bkz. Çift tapu hali s, 194 vd. 
576 Piotet'ye göre mevcut olmayan bir kişisel hakkın tapuya şerhi ile sözleşmenin geçersizliği 
nedeniyle yolsuz olan şerh bakımından bir ayırım yapmak gereklidir. Mevcut olmayan tapuya şerh 
edilmesi halinde tıpkı mevcut olmayan bir alacağa bağlanmış ipotek hakkının tescilinde olduğu gibi 
iyi niyet koruma görmemelilidir. Bununla beraber şerhin yolsuzluğu sözleşmenin geçersizliğinden 
kaynaklanıyorsa yine ipotek hakkında olduğu gibi iyi niyet korumalıdır. Konu hakkında ayrıntılı 
açıklamalar için bkz. Piotet, Les effets typiques des annotations, s. 474-475. 
577Homberger, Art. 973, N. 7, Art. 959, N. 18, Aybay, Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, s. 20, 
Deschenaux, a.g.e., s. 617, Acemoğlu, Meseleler,s. 68, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 239, N. 
729, Sungurbey, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, s. 135,Saymen/Elbir, a.g.e., s. 182, 
Wieland, Art. 973-974, s.927, Sebük,a.g.e., s. 61, Gürsoy, a.g.e., s. 301,304, Karabasan, C. il, s. 912, 
Schmid, s. 113. 
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m.1023 kapsamında koruma görmez578
• Kanımızca da bu görüş isabetlidir. Nitekim 

şerhler taşınmaz üzerindeki bir ayni hakka ilişkin bilgi vermez. Bu nedenle güven 

ilkesinin kapsamını bu denli genişletmek kanunun amacı ile bağdaşmaz. Tapudaki 

şerhe dayanan iyi niyetli şahıs olsa olsa sözleşmeye aykırılığa dayanarak bir tazminat 

talep edebilir. 

Eklemek gerekir ki şerhin tapu kütüğünden yolsuz olarak silinmesi 

ihtimalinde57? de tapu kütüğüne güven ilkesinin olumsuz hükmü uygulama alanı 

bulur. Buna göre şerhin yolsuz olarak silinmesinden sonra, taşınmaz mülkiyeti bir 

üçüncü kişiye devredilirse, kişisel hak sahibi bu hakkını iyi niyetli yeni malike karşı 

ileri süremez580
• 

Beyanlar bakımından genel bir kural benimsemek doğru olmaz. Zira beyanlar 

tamamen birbirinden farklı konular için kaydedilir. Bazı beyanlar karine 

yaratılmasını sağlarken bazıları ayni hakkı açıklamaya yarar. Bu bağlamda kural 

olarak, beyanlar bakımından tapu kütüğüne güven ilkesi uygulama alanı bulmaz581
• 

İsviçre Medeni Kanunu'nun ilkeyi düzenleyen 973. maddesinde de 1023. 

maddeye paralel olarak "tescil (Inscription/Eintragung)" ifadesi yer almaktadır. 

Tescil, esasen taşınmaz üzerindeki ayni hakların tapu kütüğündeki taşınmaza ait 

578 Schmid, Basler Kom., Art. 973, N. 37b. 
579 Belirtmekte fayda vardır ki şerhin yolsuz olarak tapu kütüğünden silinmesi halinde kişisel hak 
sahibinin hangi davaya dayanarak şerhi tekrar kaydettirebileceği doktrinde tartışmalıdır. Homberger, 
(Art. 975, N.17) ve _Oğuzman/Seliçi/Özdemir, (a.g.e., s. 255, dipnot 790, s.273, dipnot 857) tarafından 
savunulan bir görüşe göre şerhin yolsuz olarak tapu kütüğünden silinmesi halinde dahi şerh, tıpkı 
yolsuz tescilde olduğu gibi hükümlerini doğurmaya devam eder. Bu nedenle, kişisel hak sahipleri tapu 
kütüğünün düzeltilmesi davası açabilirler. Bununla birlikte Üstündağ, (a.g.e., s. 68) tarafından 
savunulan diğer bir görüşe göreyse, kişisel hakkı yolsuz olarak tapu kütüğünden silinen kişi bu 
ihtimalde tapu kütüğünün düzeltilmesi davası açamaz. Kaldı ki bu davayı açmasına da ihtiyacı yoktur 
çünkü sözleşmeden doğan bu alacak hakkını tekrardan tapu kütüğüne şerh ettirme imkanına sahiptir. 
580 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 255, dipnot 790, s.273, dipnot 857, Kurt, s. 122, Y.1.HD., T. 
07.09.1978, E. 9567, K. 8663, YKD., 1979/5, s. 613. 
581Deschenaux, a.g.e., s. 597, 617, Steinauer, Tome 1, s. 326, N. 935, Schmid, s. 113, Karabasan, C. 
il, s. 9 l 2, yazar genel bir ifadeyle beyanlar bakımından tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı 
bulmayacağını belirtmiştir. Bununla beraber doktrinde şerh ve beyanlara da tapu kütüğüne güven 
ilkesinin uygulanabileceğini kabul edenler vardır. Bkz. Velidedeoğlu/Esmer, a.g.e.,s. 653, ancak 
kanımızca bu görüşü savunan yazarlar da eski medeni kanun zamanında kanunun lafzına bağlı kalarak 
bu sonuca varınışır. 
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sayfaya yazılmasını ifade eden teknik bir terimdir582
• Ancak kanımızca buradaki 

"tescil" kavramını ayni hakkın kazanılmasını sağlayan tasarruf işleminin 

tamamlayıcı olgusu olarak değil, tapu kütüğünde ayni hakka ilişkin kayıt583 olarak 

algılamak gerekir. Diğer bir ifadeyle maddede geçen "tescil" tabirini, kanunda sınırlı 

sayıda belirtilmiş ayni haklara ilişkin tapu kütüğüne yapılan her türlü işleme verilen 

ad olarak kabul etmek gerekir584
• Böylelikle ayni hakkın kapsamına ilişikin olan her 

türlü kayıt bakımından tapu kütüğüne güven ilkesi uygulama alanı bulmalıdır. 

D. Şahıslar Bakımından 

1.Genel Olarak 

Güven prensibinin ortaya koyduğu korumadan faydalanabilecek olanlar sadece 

yolsuz kayda güvenen üçüncü kişilerdir. Yolsuz tescil, sakat bir kazanmayı geçerli 

hale getirmediğinden adına yolsuz tescil yapılan kişi iyi niyetli olsa dahi tapu 

kütüğüne güven ilkesinden yararlanamaz585
• Söz gelimi herhangi bir sebeple geçersiz 

olan bir taşınmaz satım sözleşmesine dayanılarak yapılan tescil, sebebe bağlılık 

prensibinin bir sonucu olarak, yolsuz tescildir. Taşınmazı satın alan ve adına yolsuz 

582 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 201. 
583 Sinnen, Eşya Hukuku, s. 195. 
584 Bu tanım için bkz. Colombara, a.g.e., s. 53-54. 
585Deschenaux, a.g.e., s. 633, Steinauer, Tome 1, s. 320, N. 920, Schmid, Basler Kom., Art. 973, 
N.2, 31, Akipek/AkıntUrk, a.g.e., s. 362, Öğüz, a.g.e., s.5, ÜstUndağ, a.g.e., s. 105, dipnot 22, 
Reisoğlu, ,a.g.e., s. 194, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 237, Esener/Güven, s. 145, Karabasan, C. 
il, s. 938.Y.1.HD., T. 06.07.2011, E. 2011/2907, K. 2011/7956, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
Y.1.HD., T. 6.7.2011, E. 2011/2907, K. 2011/7956: "( ... )Gerçekten de, sicilin dayanağının geçerli 
bir hukuki sebebinin bulunmaması onu TMK. 'nın 1025. maddesinde belirtilen yolsuz tescil durumuna 
düşürür. Birinci el konumundaki edinenin iyi niyetli olması neticeyi değiştirmez. ( ... )" , Kazancı 
Hukuk Otomasyonu .. Y.1.HD, T. 21.11.2008, E. 2008/7719, K. 2008/12192: "( ... )Bir başka ifade ile; 
davalılar Fevzi, Ali Rıza, Fahrettin ve Fevzi Lütfi'nin taşınmazları tapu sicilinin aleniyeti ve 
güvenilirlik ilkesinden yararlanarak edinen kimseler konumunda olmayıp, sicilin illetini teşkil eden 
geçersiz vekaletnameye dayanarak malik olan kimseler oldukları açıktır. 
O halde, bu davalıların edinmelerinin Türk Medeni Kanunu'nun 1025. ve Borçlar Kanunıı'nun 37. 
maddesi hükmü uyarınca yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu ve ilk el olmaları sebebiyle de Türk 
Medeni Kanunu'nun 1023. maddesinde öngörülen iyi niyetli müktesibin edinmesinin korunacağı 
ilkesinden yararlanamayacakları sabittir.( ... ) "Kazancı Hukuk Otomasyonu.Y.2.HD., T. 03.05.2005, 
E. 2541, K. 1734, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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tescil yapılan şahıs, sözleşmedeki geçersizliği bilmediğini ve bilmesi gerekmediğini 

yani iyi niyetli olduğunu ve bu sebeple de MK m. 1023'e dayanabileceğini iddia 

edemez. Zira ilke, tapu kütüğüne güven ilkesidir. Somut örnekte ise sözleşmesinin 

geçersiz olduğunu bilmeyen iyi niyetli bir şahıs mevcuttur ki kanun koyucu iyi 

niyetli olsalar dahi işlem tarafı bu kişilerin ayni hak kazanımlarını korumaya ilişkin 

özel bir hüküm sevk etmemiştir. Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak tapu kütüğüne 

güven ilkesinin yolsuz kayda güvenen üçüncü kişiler için uygulama alanı 

bulabileceği sonucuna vaımak gerekir586
• 

Eklemek gerekir ki, tapudaki yolsuzluğun bir ayni hakkın yolsuz olarak terkin 

edilmesinden meydana geldiği hallerde de durum aynıdır. Tapu kütüğüne güven 

ilkesinden faydalanabilecek olanlar, taşınmaz üzerindeki ayni hakkı, yolsuz olarak 

terkin edilmiş ayni haktan arınmış bir biçimde kazandığına inanan iyi niyetli üçüncü 

kişilerin kendisidir587
• 

Doktrinde Cansel tarafından yapılan tanıma göre hakkı kazanacak olan üçüncü 

kişi "sebebi muteber olmayan tescil muamelesinde taraf olmayan, bu muameleye 

katılmamış bulunan fakat sicile haksız olarak kaydedilmiş şahıstan ayni hakkı iyi 

niyetle iktisap eden kimsedir588 
". Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki tanımda 

yolsuz tescil, sadece sebebi geçerli olmayan hukuki işlemlere dayanan tescil olarak 

düşünülmüş ve sebep teşkil eden hukuki işleme katılmamış kişiler tapu kütüğüne 

güven ilkesinden faydalanabilecek olanlar olarak belirtilmiştir. Gerçekten de eğer 

yolsuz tescil, geçerli olmayan bir hukuki sebepten kaynaklanıyor ise üçüncü kişi bu 

hukuki sebebin tarafı olmayan kişi olmalıdır. 

586 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 1987 yılında yanlış olarak verdiği bir kararında sahte veraset 
ilamına dayanarak, taşınmazın mülkiyetini üzerine geçiren kişiden bu taşınmazı satın alan kişinin MK. 
m. 1023'ün sağladığı korumadan iyi niyetli olsa dahi yararlanamayacağını hükme bağlamıştır, 
YHGK., T. 12.06.1987, E. 1-578, K. 504 Bu karar ve eleştirisi için bkz. Karabasan, C. il, s. 938-941. 
Aksi yönde kararlar için bkz. Y.4.HD:, T. 21.11.1964, E. 6051, K. 5466, Karabasan, C. II, s. 942, 
YHGK., T. 20.01.1960, E. 4/1, K. 3, Karabasan, C. il, s. 942. 
587Deschenaux, a.g.e., s. 633. 

sssc 1 anse , a.g.e., s. 10. 
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Bununla birlikte ileride de ayrıntılarıyla göreceğimiz üzere, yolsuz bir tescil 

başlı başına tasarruf işlemindeki sakatlıklardan da kaynaklanmış olabilir. Doktrinde 

tartışmalı olmakla birlikte, kanımızca tasarruf yetkisi kısıtlanan kişi ile işlem yapan 

üçüncü kişilerin iyi niyeti tapu kütüğüne güven prensibi çerçevesinde koruma 

gömıelidir. Diğer bir ifadeyle, kanımızca yolsuz tescil teşkil etmese de tasarruf 

yetkisinin kısıtlı olmasına rağmen tapuda buna ilişkin bir şerhin mevcut olmadığı 

hallerde, tasarruf yetkisinin kısıtlı olduğunu bilmeyen ve de bilmesi de gerekemeyen 

iyi niyetli işlem tarafı üçüncü kişiler güven ilkesinin sağladığı korumadan 

yararlanabilmelidir. Bu nedenle kannatiınizce buradaki üçüncü kişi kavramı bazı 

istisnai hallerde işlem tarafı kişiler de olabilmektedir. Nitekim dikkat edilecek olursa 

yukarıdakinden farklı olarak burada da tapu kütüğüne güven söz konusudur. Zira 

tapuda tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair bir şerh olmadığından ayni hakkın 

maliki görünen şahsın tasarruf yetkisini de haiz olduğuna dair bir güven mevcuttur. 

Son olarak belirtmekte fayda vardır ki tapu kütüğüne güven ilkesi sadece iyi 

niyetli üçüncü kişilerini iyi niyetini korumaya yarar. Buna göre gerçek durumu ve 

tapu kütüğündeki hatayı veya yolsuzluğu bilmesine rağmen kütükteki kayda 

dayanarak hak iktisap etmeye çalışanların tapu kütüğüne güven ilkesinden 

yararlanması mümkün olmayacaktır589 • Bu konu "3. İyiniyetli olmayan üçüncü 

kişilere karşı" kenar başlıklı 1024. maddenin üçüncü fıkrasında açıkça belirtilmiştir: 

"Böyle bir tescil yüzünden aynf hakkı zedelenen kimse, 

tescilin yolsuz olduğunu iyi niyetli olmayan üçüncü kişilere 

karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir. " 

589 Steinauer, Tome 1, s. 318, N. 915, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N.2, Akipek/Akıntürk, a.g.e., 
s. 363,367-369. 
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2. Üçüncü Kişi Sayılmayan Şahıslar 

a. Külli Halefler 

Külli halefiyet prensibinin kabul edildiği tüm hallerde, külli halefler sona eren 

gerçek veya tüzel kişinin devamı kabul edildiklerinden üçüncü kişi kavramına 

girmezler590
• 

İlk akla gelen külli halefiyet prensibinin benimsendiği kurum kanuni 

mirasçılıktır. Buna göre tapuda yolsuz olarak malik görünen kişinin ölümü üzerine 

yasal ve atanmış mirasçılar söz konusu taşınmazı iyi niyetle iktisap edemez. Tescilin 

yolsuzluğu mirasçının külli haleflerine karşı da ileri sürülebilir. Diğer bir anlatımla; 

adına yolsuz tescil bulunan şahsın mirasçıları MK m. 1023 'ten yararlanabilecek 

üçüncü kişiler kapsamına girmez591
• Söz gelimi miras bırakan (M) tapuda yolsuz 

olarak, gerçekte (Z)'ye ait arsanın maliki olarak kaydedilmiş ise (M)'nin ölümü ile 

tek mirasçısı olan kızı (K) söz konusu arazi üzerindeki mülkiyet hakkını kazanamaz 

çünkü burada tapu kütüğüne güven prensibi uygulanmaz. Nitekim mirasçılar, 

halefiyet prensibi uyarınca, mirasbırakamn maliki olduğu malvarlığını kendiliğinden 

kazamrlar592
• 

Aynı şekilde kişiliği sona eren tüzel kişiliğin taşınmaz mallarının kamu tüzel 

kişisine intikalinde kamu tüzel kişisi, ticaret şirketlerinin birleşmesi halinde yeni 

oluşan ticaret şirketi üçüncü kişi sayılmaz ve tapu kütüğüne güven ilkesinden 

faydalanamaz. Zaten esasen bu gibi hallerde tapu kütüğüne güvenerek yapılan bir 

alış-veriş de söz konusu değildir. Bunun gibi vakfa tahsis edilen taşınmazın 

5900ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 237, Üstündağ, a.g.e., s. 106, Ôğüz, a.g.e., s. 111, Deschenaux, 
a.g.e., s. 633, Steinauer, s. 320, N. 921, Homberger, Art. 973, N. 10, Örnek için bkz. Acemoğlu, 
Meseleler,s. 65, Rossel-Mentha, a.g.e., s. 340, N. 1799, Serozan /Engin, a.g.e.~ s. 66, N. 69. 
591Homberger, Art. 973, N. lOa, Wieland, Art. 973, s. 927, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N.2, 
Cansel, a.g.e., s. 11, Olgaç/Karahasan, a.g.e., s. 69, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 364, Esener/Güven, 
s.145. 
592Cansel, a.g.e., s. 11, 59, Jenny,a.g.e., s. 35, Wieland, Art. 973, s. 927, Öğüz, a.g.e., s. 
100,Acemoğlu, Meseleler,s. 65-66, Üstündağ, a.g.e., s. 106. Steinauer, Tome 1, s. 320, N. 921, 
Homberger, Art. 973, N. 3.a, Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 363,368. 
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mülkiyetinin vakfa intikali halinde de külli halefıyet prensibi benimsenmiş 

olduğundan tapu kütüğüne güven ilkesi uygulanmaz. Son olarak eşlerin mal ortaklığı 

rejimini seçmesi halinde de eşlerden biri adına mevcut olan yolsuz tescil, mal 

ortaklığına geçilmesi ile düzelmez593
• 

b. Elbirliği Mülkiyetinde 

Elbirliği mülkiyetinde ortakların üzerinde tasarruf edebildikleri bağımsız 

payları yoktur. Ortaklar ancak oybirliği ile hareket edebilir. Ortakların oy birliği ile 

aralarından birine taşınmaz mülkiyetini devretmeleri-halinde devralan ortak, üçüncü 

kişi sayılmaz. Söz gelimi, adlarına yolsuz tescil yapılmış kanuni mirasçıların oy 

birliği ile söz konusu taşınmazın mülkiyetini kanuni mirasçılardan birine devretmesi 

halinde devralan bu mirasçı üçüncü kişi sayılamayacağından MK. m. 1023 'e 

dayanarak ayni hak kazanması mümkün değildir594• 

c. Temsilci 

Temsilci üçüncü kişi olarak kabul görmez. Diğer bir ifadeyle geçersiz bir 

hukuki işleme dayanarak adına tescil yapılan kişi, geçersiz olan bu hukuki işlemi 

temsilci aracılığıyla yapmış olsa da güven ilkesine dayanarak bir ayni hak 

kazanamaz595
• 

593Deschenaux, a.g.e., s. 634, Steinauer, s. 320, N. 921, Homberger, Art. 973, N. 10, lOa, Öğliz, 
a.g.e., s. 111-114, Cansel, a.g.e., s. 73. 
SM • • Homberger, Art. 973, N. 12, Cansel, a.g.e., s. 11, Ustündağ, s. 106, Jenny, (a.g.e., s. 28-29), bu 
kişilerin zaten devirden önce de malik olduklarını bu nedenle üçüncü kişi sayılamayacaklarını ifade 
etmiştir. 

595Jenny,a.g.e., s. 28, Cansel, a.g.e., s. 11. Y.1.HD., T. 20.10.2011, E. 2011/8806, K. 2011110610: 
"( ... ) O halde, satış yetkisi bulunmadığı halde yapılan taşınmaz tem/ikinin Türk Medeni Kanununun 
1025 inci maddesi uyarınca yolsuz tescil niteliği taşıyacağı ve davalının ilk el olması sebebiyle Türk 
Medeni Kanununun 1023 üncü maddesinin koruyuculuğundan da yararlanamayacağı açıktır.( ... )", 
Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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d. Malikin alacaklıları 

Malikin alacaklıları da üçüncü kişi sayılmaz596 • Alacaklıların iflas veya haciz 

alacaklısı olması durumda bir farklılık yaratmaz. Ancak bunun sebebi malikin 

alacaklılarının sahip olduğu hakkın MK m. 1023 anlamında bir ayni hak 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Buna göre borçlu şahıs tapuda yolsuz olarak 

malik gözüküyorsa haciz ve iflas alacaklıları iyi niyetli olsalar dahi tapu kütüğüne 

güven ilkesine dayanarak söz konusu taşınmazın cebri icra yoluyla paraya . 
çevrilmesini talep edemez597

• 

596Esener/Güven, a.g.e.,s.145. 
597Homberger, Art. 973, N. 11, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 360, Deschenaux, a.g.e., 
s. 634, Cansel, a.g.e., s. 11, Üstündağ, a.g.e., s. 106, Üstündağ, İcra Hukuku, s. 143, Tekinay, Eşya 
Hukuku,s. 237, Ayan, (Eşya il, s. 188), cebri icra halinde alacaklıların iyi niyetinin korunması 
gerektiğini savunmuştur. Buna göre, haciz kesinleştikten sonra taşınmaz cebri icra yoluyla paraya 
çevrilirse, taşınmazı cebri icra yolu ile kazanan iyi niyetli kişilerin iyi niyeti koruma görmelidir. 

183 



il. TAPU KÜTÜGÜNE GÜVEN İLKESİNİN UYGULANMADIGI 

HALLER 

A. Genel Olarak 

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan şartların mevcut olduğu hallerde kural olarak 

tapu kütüğüne güven ilkesi uygulama alanı bulur. Bununla birlikte bazı istisnai 

hallerde iyi niyetli üçüncü kişilerin, tüm şartlar mevcut olmasına rağmen MK 

m. 1023 'tenfaydalanması mümkün olmamaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri 

tapu kütüğüne güven İlkesinin olumsuz hükmünün mutlak olmamasıdır.Söz gelimi, 

taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan,dobTftldan doğruya kısıtlamalarının varlığı 

halinde, hak sahibi, bu hakkını tapuda lehine bir tescil bulunmasa da herkese karşı 

ileri sürebilmektedir. 

Bu bölümde güven ilkesinin uygulanması için gereken tüm şartların mevcut 

olmasına rağmen iyi niyetli üçüncü kişilerin MKm. 1023 'ten faydalanmasının 

mümkün olmadığı haller ile şartların varlığının taıtışmalı olduğu bazı haller 

incelenecektir. 

B. Mevcut Olmayan Bir Alacağa Bağlanmış İpotek Hakkının 

Varlığı Halinde 

Bir ipotek hakkı, geçerli bir alacağı teminat altına almak için kurulmuş olmakla 

birlikte,rehin sözleşmesindek~ şekli eksiklik veya tasarruf yetkisi eksikliği nedeiıiyle 

yolsuz olarak tescil edilmiş olabilir. Söz gelimi ipotek hakkının kurulması için 

yapılan sözleşme taraflardan birinin ehliyetsizliği nedeniyle geçersiz olabilir. Bu 

halde, geçerli bir alacağa rağmen, ipotek hakkının tescili yolsuz olur. Bununla 

birlikte, ipotek hakkının varlığına ilişkin üçüncü kişinin iyi niyetiMK m. ı 023 

uyarınca korunur. Buna göre örneğin, ipotek hakkı tescil edilirken malik temyiz 

kudretinden yoksun idiyse, ipotek hakkına ilişkin yolsuz tescile güvenerek alacağı 
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devralan şahıs tapu kütüğüne güven prensibi çerçevesinde söz konusu rehin hakkını 
herkese karşı ileri sürebilecektir598• 

Bununla birlikteipotek hakkı alacağa bağlı, yani fer'i bir haktır. Buna göre asıl 

alacak hakkının çeşitli sebeplerle hükümsüz olması veya sona ermesi halinde ipotek 

hakkı da son bulur. Tapu kütüğüne güven prensibi alacağın mevcudiyetine, 

geçerliliğine, miktarına veya alacaklı görünen kişinin gerçekte de alacaklı olduğuna 

ilişkin güveni kapsamaz. Buna göre, ortada ipotekle teminat altına alınan geçerli bir 

alacak hakkı yoksa tapu kütüğüne güven ilkesi ile alacağın ve buna bağlı ipotek 

hakkının daiyi niyetle kazanılması ·mümkün olmaz. Diğer bir ifadeyle tapu 

kütüğünün ilgili sayfasında yer alan alacakla ilgili bilgiler bakımından tapu kütüğüne 
.. "Ik . 1 1 b 1 599 guven ı esı uygu ama a anı u maz . 

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi ipotek hakkı bakımından tapu 

kütüğüne güven ilkesi, taşınmaz rehninin varlığı, kapsamı ve derecesine ilişkindir. 

İpotek hakkının tescili, alacağın mevcut olduğuna dair bir güvence teşkil 
etmediğinden bunlar bakımından güven ilkesinin uygulama alanı bulması mümkün 

değildir600• Bu nedenle tapu kütüğünde yolsuz tescile dayanarak adına ipotek hakkını 

tescil ettiren iyi niyetli üçüncü kişinin taşınmazı paraya çevirme imkanı yoktur60 ı. 

598
Homberger, Art. 973, N. 26, Wieiand, Art. 835, s.665, Helva?.ı, Sözleşmeden Doğan İpotek 

Hakkı, s. 133, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.360, Oğilz, a.g.e., s.36, Deschenaux, 
a.g.e., s. 625-626, Köprülü/Kaneti, a.g.e., s. 380. 
599

Deschenaux, a.g.e., s. 625, Schmid, Basler Kom., Art. 973, N.20, Helvacı, Sözleşmeden Doğan 
İpotek Hakkı, s. 134, Öğilz, a.g.e., s. 35-~?· Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 360-361, 
Wieland, Art. 799, N.1 O, Oğuzman/Seliçi/Ozdeınir, a.g.e., s. 945, Köprülil/Kaneti, a.g.e., s. 380, 
GUrsoy, a.g.e., s. 304,315, Steinauer, Tome I, s. 324, N. 93 la, J:I~ınberger, Art. 973, N. 26, Kubat, 
a.g.e., s. 35. Doktrinde baskın görUş bu olmakla beraber aksını savunanl~r da mevcuttur. Farklı 
görüşler hakkında bilgi almak için bkz. EroVCanseVGürsoy, a.g.e., s. 10~9, Ustündağ, a.g.e., s.9-10. 
Karşı görüş için bkz. Jenny, a.g.e., s. 150, Lemann, Art. 824, N.4, N.23, (Ustilndağ, a.g.e., s. 9, dipnot 
32'den naklen).ATF 88/1962 il 422 = JdT 1963 I 248,251,kararda tapu kiltilğüne gUven ilkesinin 
sınırlı ayni haklara da uygulanan bir prensip olduğu ~elirtild~te? ~onra, ipoteğin bağlı olduğu alacak 
hakkının mevcudiyetine güveni korumayacağı açıkça ıfade edılmıştır. 
600oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 945, Homberger, Art.973, N. 26, Deschenaux, a.g.e., s. 625, 
Y.14.HD., T. 05.05.1999, E. 1999/2761 K. 1999/3370: "( ... )ipotek alacağa bağlı bir hak olup amacı 
alacağı teminat altına almaktadır, ipotek tapu siciline tescili zorunlu olan aynı haklardandır. Ancak, 
ipoteğin tapuya kayıtlı olması alacağın varlığma bir karine oluşturmaz. Ancak teminat altına aldığı 
alacak mevcutsa hüküm ifade eder. MK.nun 931. maddesine göre "Tapu sicilindeki kayda 
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C. Taşınmazın Özel Mülkiyete TabiOimaması 

Ayni sistem prensibi ele alınırken tapu kütüğüne kaydedilmeyecek taşınmazlar 

olduğundan bahsedilmişti602• Buna göre özel mülkiyete tabi olmayan ve kamunun 

yararlanmasına ayrılan taşınmazlarkütüğe kaydolunmaz (MK m. 999/f.I). 

Kamu malları, parklar, meydanlar, yollar603 gibi doğrudan doğruya kamunun 

yararlanmasına tahsis edilmiş orta malları olabileceği gibi resmi binalar veya okul, 

hastane gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş olan hizmet malları da olabilir604• 

Bunun gibi- tarıma elverişli olmayan orman arazileri 605, ınera606, yaylak, 

kışlak607 gibi sahipsiz mallar da Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve 

hüsnüniyetle istinat ederek mülkiyet veya diğer bir ayni hakkı iktisap eden kimsenin bu iktisabı 
muteber olur." Anılan maddeye göre tapu siciline güven ilkesinden yararlanab;/mek için tapuya tescil 
edilmiş bir ayni hak olmalı, tescil ile gerçek durum birbirinden farklı olmalıdır. Bu tescile güvenerek 
yolsuz tescil edilen ayni hakkı iktisap eden kişide iyi niyetli olmalıdır, ipotekte 931. madde hükmünden 
yararlanabilmek için teminat altına aldığı alacak var olmakla birlikte tescilde şekil noksanlığı ya da 
taraf ehliyeti eksikliği nedeniyle yolsuzluk bulunmalıdır. Bu durumda, bu ipoteğin varlığına güvenerek 
iktisap eden kişi iyi niyetli sayılır. Alacak mevcut değilse kayda güvenerek ipoteğin kazanılması 
mümkün değildir. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
601Homberger, Ar. 973, N. 26, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 240, 945, Helvacı, Sözleşmeden 
Doğan İpotek Hakkı, s. 134, Cansel, a.g.e., s. 93, Akipek/Akıntilrk, a.g.e., s. 359, Üstündağ, a.g.e., 
s. 10, Jenny,a.g.e., s. 150, Sirınen, Eşya Hukuku, s. 223, ATF 8~/1962 II 422 =JdT 1963 I 248, ATF 
56 II 176, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 360. Ipotekli borç senedi ve irat senedi 
bakımından durum farklıdır. Nitekim bunlarda adeta sebepten soyut bir borç yaratılmış olacağından 
bu senetler güven ilkesinden yararlanır (MK. 921). Ayrıntılı bilgi için bkz. Homberger, Art. 973, N. 
27-29 
602 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ayni sistem ilkesi, s. 21 vd. 
603 Y. 1.HD., T. 16.03.1987, E. 694, K. 2095 : "( ... ) köy yolları tescile tabi olmayıp kamu malı 
niteliğindedir. Bu özelliği gereği taşınmazı kayda dayanarak iktisap eden kişinin, ikinci ya da üçüncü 
el olması sonucu etkili olmadığından edinmede iyi niyet iddiası dinlenmez." Karahasan, C. il, s. 965. 
Y.1.HD., T. 27.01.1976, E. 11992, K. 734: "Dava konusu yer yoldur. Bu itibarla kamu malıdır. 
Kadastroca kamu malı olan taşınmazın özel mülk olarak tespit edilmesi ve davalının bu tespite 
dayanarak " ... taşınmazın ... " satın alınması MK nun 931. maddesinin uygulanması gerektirmez." 
Karahasan, C. il, s. 965. 
604 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 14-15. 

605Y.20.HD., T. 28 .. 02.2008, E. 37, K. 3133: "(...}özel mülkiyete konu olmayan yerlerin özel mülk 
olarak tapuya tescil edilmesi, taşınmazın özde orman oln:_a nite:'.ğini değiştirmeyeceğinden tapu 
maliklerinin MY'nin 1023. maddesinden yararlanamayacagı, (. .. ) , Kazancı Hukuk Otomasyonu 
Y.20.HD., T. 26.03.2008, E. 418, K. 4746: "Çekişmeli taşınmazın kesinleşen 2B madde sahasınd~ 
kalan yerlerden olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır ancak mahkemece hazinenin bu yeri 
satmakla artık mülkiyet hakkından vazgeçtiği ve temyize konu davayı açma hakkının bulunmadığı 
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üzerlerinde mülkiyet hakkı yoktur. Bu tür taşınmazların özel mülkiyete konu 

olabilmesi için tarıma elverişli hale getirilmeleri gerekmektedir. 

İster kamu malları ister özel mülkiyete tabi olmayan sahipsiz yerler söz konusu 

olsun bu tür taşınmazların yanlışlıkla tapuya tescil edilmesi yolsuz tescil teşkil 

eder608
• Buna karşılık bu tür taşınmazlar bakımından tapu kütüğüne güven ilkesi 

uygulama alanı bulamaz609.Yargıtay da verdiği birçok kararında kamu malları 

bakımından tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulanamayacağını açıkça 

belirtmiştir610• 

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin bu gerekçesinde isabet 
bulunmamaktadır. ( .. .) orman olan taşınmaz hakkmda Medeni Yasa'nın 1023 (931). maddesinde 
yazılı iyiniyetle iktisap koşullarından yararlanılamayacağı ve böyle bir taşınmazın tapuya tescil 
edilmiş olmasının yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu ve malikine mülkiyet hakkı kazandırmayacağı 
gibi kamu malı olma niteliğini de değiştirmeyeceği ( H.G.K. 19.02.2003 gün 2003120-102-90 sayılı 
kararı) ( ... ) açıktır. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
606 Y.14.HD., T. 07.05.1975, E. 1673, K. 2396, Karahasan, C. il, s. 965.YHGK., T. 30.5.1990, E. 
1990/8-136, K. 19901330:"(. .. )Meralar, temelde özel mülkiyet konusu edilemeyecek rakabesi devlete 
ait, ancak intifaı tüzel kişi veya kişiliklere bırakılması mümkün kamu mallarındandır. Temelde özel 
mülkiyet konusu olmayacak bu yerler hakkında her nasılsa gerçek şahıs adına bir sicil 
oluşturu/masıda, bu yerin özdeki kamu malı olma, hukuksal niteliğini değiştiremez.( ... ) "Kazancı 
Hukuk Otomasyonu. 
607Y.14.HD., T. 15.12.1981, E. 6939 K. 7298 : "Mera, yaylak ve kışlaklar, kamu mallarıdır/ar. Kamu 
malları özel mülk konusu olamazlar ve zilyetlik sebebine dayanılarak tapuya tescil edilemezler. Böyle 
bir tescil vukuu bulmuş ise, tapu kayıtları hukuken yokluk ifade ederler. Bu yerler için tesis edilmiş 
tapu kayıtları üzerinden iktisapla bulunan kişilerin de MK. 'nun 638. ve 931. maddelerinden 
yarar/anmaları mümkün değildir. Açıklanan durum karşısında hükmün gerekçesi, hukuken 
geçersizdir. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. Aynı yöndeki karar için bkz., Y.l.HD., T. 19.10.1979, E. 
12298 K. 11756, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
608 Y. 14.HD. T. 15.12.1981, E. 6939, K. 7298: "Mer'a, yaylak ve kışlaklar, kamu mallarıdır. Kamu 
malları özel mülk konusu olamazlar ve zilyetlik sebebine dayanılarak tapuya tescil edilemezler. Böyle 
bir tescil vuku bulmuş ise, tapu kayıtları hukuken yokluk ifade ederler. Bu yerler için tesis edilmiş tapu 
kayıtları üzerinden iktisapla bulunan kişilerin de MK. 'nun 638 ve 931. maddelerinden 
yararlanmaları mümkün değildir." Karabasan, C. 11, s. 965. 
6090ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s.242,245, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 357-358, 
Ertaş, Hazinenin Sorumluluğu, s. 51, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 225,Esener/Güven, s. 146, YHGK. 
T. 06.02.1974,E. 1971/1-448, K. 1974/1319,Kazancı Hukuk Otomasyonu 
610YHGK., T. 30.9.1981, E. 1981/1-167 K. 1981/656,kararda yerel mahkeme iyi niyetin bu halde 
korunması gerektiği konusunda direnmiş ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tapu kütüğüne güven 
ilkesine bir istisna teşkil ettiğine hükmetmiştir, Kazancı Hukuk Otomasyonu. Y.16.HD.,T. 22.1.1996, 
E. 70, K.1 : "( ... )Taraflar arasındaki uyuşmazlığın özü, çekişmeli parselin de içinde bulunduğu alanın 
niteliği itibariyle tapuya tescili mümkün olan yerlerden olup olmadığı hususundadır. Bir taşınmazın 
tapuya tescili mümkün olmadığı halde, tapuya tescil edilmiş olması hukuki anlam ve değer taşımaz. 
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Her ne kadar bu taşınmazlara ilişkin yapılan yolsuz tescillere dayanarak iyi 

niyetle ayni hak kazanmak mümkün olmasa da söz konusu yolsuz kaydınhazine 

tarafından meydana geldiğihallerde, bu yolsuztesciller nedeniyle zarar görenlerin 

uğradıkları zarar devlet tarafından tanzim edilmelidir6 ıı. 

D. Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmelerinde 

Doktrinde Erman tarafından yapılan tanıma göre "arsa payı karşılığı kat yapım 

sözleşmesi, arsa sahibinin arsasının belirli paylarının mülkiyetini, müteahhidin arsa . 

üzerine -inşa edeceği-binanın belirlenen· bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, 

müteahhide devretmeyi taahhüt612
" ettiği bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile taraflar 

arsa payının daha başlangıçta müteahhide devredileceği hususunda anlaşabilirler. Bu 

gibi hallerde yüklenici henüz edimini yerine getirmeden kendisine geçirilmiş olan 

arsa paylarını üçüncü kişilere devredebilir. Sorun, arsa sahibinin,yüklenicinin 

edimini yerine getirmemesi ve borçlunun temerrüdüne düşmesiüzerine, sözleşmeden 

dönme hakkını kullanması ihtimalinde kendini göstermektedir. 

Yargıtay' ın 1984 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği 

gibi
613 "geçici-sürekli karmaşığı edimli "bir sözleşme olan arsa payı karşılığı kat 

yapım sözleşmesi olayın niteliği ve özelliklerinin haklı gösterdiği durumlarda, 

Medeni Kanun'un 2. maddesi hükmü gözetilerek, ileriye etkili olarak sona erer. Bu 

Bu gibi yerİerin kamu tüzel kişileri tarafindan satılması da hukuken sonuç doğurmaz. Bu gibi 
durumlarda Medeni Kanunun 931. maddesinin uygulanması da mümkün değildir"Kazancı Hukuk 
Otomasyonu, YHGK., T. 27.02.1980, E. 1-967, K. 1365, YKD. 1980, C. 6, S. 8, s. 1060. Bununla 
beraber Yargıtay ı. Hukuk Dairesinin 1977 tarihinde bunun aksi yönde bir karar verdiği 
görülmektedir. Kararda, özetle şu açıklamalara yer verilmiştir: "Kısaca tapu sicilinde Hazine 'nin 
önderliği altında yürütülen ve sürdürülen işlemlerle taşınmaz tamamen bir özel mal niteliği hüviyeti 
kazanmıştır. Tapu sicilindeki bu işlemlere bakarak ve dayanarak iktisapta bulunan kişide dava konusu 
yerin niteliği yönünden en küçük bir kuşku uyanması ve onun kötü niyetli sayılması mümkün değildir. 
Hal böyle olunca davalının M.K 'nun 931. maddesinden yararlanması !azım geldiği sonucuna 
varılması zorunlu olmaktadır" Y.l.HD.,T. 23.12.1977, E. 1977/11612, K. 1977112728, Kazancı 
Hukuk Otomasyonu. 
611 Aynı görüş için bkz. Ertaş, Hazinenin Sorumluluğu, a. 51. 
612Erman, Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Der yayınları, 2. Bası, 2007, İstanbul, s. 1. 
613 YİBK., T. 25.01.1984, E. 3, K. 1, RG. 15.12.1984, S. 18606. 
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gibi hallerde yükleniciden ayni hak iktisap edenler de esasen geçerli bir tescile 

dayanarak, gerçek malikten bir ayni hak edinmiş olur614.Sözleşmeden dönmenin 

geçmişe etkili olacağının kabul edilmesi veya olayın özelliği gereği geriye etkili 

olarak sona ermesi gerektiği hallerde dahi bunun ayni hakları etkilemeyeceği 

doktrinde ve uygulamada kabul edilen görüştür. Bu görüşe göre, sözleşmeden dönme 

halinde dahi ayni haklar geçerliliklerini korur ancak sebepsiz zenginleşme talebi ile 

geri istenebilir615
• Diğer bir ifadeyle, tapudaki tescilin yolsuz hale gelmesi ve 

mülkiyet hakkına dayanarak bir talepte bulunulması söz konusu değildir. 

Anlaşılıyor ki bu görüş benimsendiği takdirde arsa payı karşılığı kat yapım 

sözleşmesinin ileriye veya geriye etkili olarak sona ermesinin bir önemi yoktur. Her 

iki ihtimalde de sonuç aynıdır. Tapuda yüklenici adına yapılan tescilin yolsuz 

olduğundan bahsedilemez. Arsa sahibi başta devrettiği bağımsız bölümleri sebepsiz 

zenginleşme hükümlerince yükleniciden talep eder. Buna göre, yükleniciden 

taşınmaz üzerinde bir ayni hak kazanan üçüncü kişilerin bu kazanımları da geçerli 

olur. Zira bu kişiler o zaman kesitinde geçerli bir tescile dayanarak ayni hak 

kazanmışlardır. Bu nedenle işlemin geçerli sayılması içinyüklenici ile işlem yapan 

kişilerin iyi niyetli olmaları aranmaz6 ı 6 • Zira MK m. 1023'ün burada uygulanmasına 

ihtiyaç yoktur. 

Bununla birlikte, doktrinde arsa sahibinin yüklenicinin edimini ifada temerrüde 

düşmesi sebebiyle sözleşmeden dönmesinin geçmişe etkili olduğunu savunan Öz, bu 

halde taşınmaz üzerinde kazandırılmış ayni hakların de geçmişe etkili olarak 

614Erman, a.g.e., s. 176. 
6150ğuzman/Öz, C.I, s. 531, Erman, a.g.e., 177, Tunçomağ, C.I, s. 951-952, YHGK., 06.10.1982, e. 
356, K. 817: "( ... ) lş sahibininfesih (dönme) hakkını kullandığı durumlardafeshin geriye etkili olup 
olmadığını saptamak için ise borç ilişkisinin niteliğine ve somut olayın özelliğine bakmak gerekir. 
Eser sözleşmelerinde, sürekli - geçici karmaşığı bir sözleşme ilişkisi niteliği ( ... ) bulunduğu kabul 
edildiğine göre, somut olay adaleti gerektirdiğinde ya da yüklenicinin korunmaya hiç layık olmadığı 
durumlarda hakkaniyete ve eser sözleşmesinin kurallarına göre nedensiz zenginleşme hukuku 
çerçevesinde bir çözümün uygun ve gerekli olduğu kabul edilmelidir( ... ) "Kazancı Hukuk 
Otomasyonu. 
616 Ancak bu devir işleminin arsa sahibinin iade davasını sonuçsuz bırakmak için yapılmış ise bu 
hakkın kötüye kullanılması teşkil eder. Erman, a.g.e., s. 177. 
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kendiliğinden geri dönmesi gerektiğini savunmuştur617 • Zira sebebe bağlı bir işlem 

olan taşınmaz devri işleminin hukuki sebebi sözleşmeden dönme üzerine ortadan 

kalkmıştır. Yazarın savunduğu görüşe göre yolsuzluk da dönme işleminden itibaren 

değil baştan itibaren mevcuttur. Bu nedenle iade talebi sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine değil, mülkiyet hakkına dayanır. Ancak yazar sözleşmeden dönmenin 

geçmişe etkili olarak sonuçlarını doğurması ihtimalinde dahi yükleniciden bir ayni 

hak iktisap eden iyi niyetli üçüncü kişilerin iyi niyetinin tapu kütüğüne güven ilkesi 

kapsamında koruma görmesi gerektiğini savunmaktadır618 • Nitekim bu halde 

yüklenici adına yapılmış tescil baştan itibaren yolsuz bir tescil teşkil eder. İyiniyetli 

üçüncü kişiler ise yolsuz tescile dayanarak tapu kütüğüne güven ilkesi kapsamında 

arsa payı üzerindeki bu hakkı kazanır. Bu halde yükleniciden hak iktisap eden 

üçüncü kişilerin yüklenicinin ediminin karşılığı olarak söz konusu arsa paylarının 

yükleniciye teslim edildiğini bilmesi onların iyi niyetini ortadan kaldırmaz. Öz, 

sadece arsa sahibinin henüz sözleşmeden dönmemiş olmasına rağmen dönme 

hakkının doğmuş ve yakında kullanılmasının söz konusu olduğu hallerde mülkiyeti 

devralan şahsın kötü niyetli sayılması gerektiğini savunmuştur619 • 

Bununla birlikte Yargıtay'ın bir kararında şu ifadelere yer verildiği 

görülmektedir: "(. .. ) Yüklenici şirketle davacılar arasındaki arsa payı karşılığı 

inşaat sözleşmesi geriye etkili sonuç doğurur şekilde fesih olunduğuna göre, Borçlar 

Kanunu'nun 61 ve izleyen maddeleri gereğince ve "haksız iktisap kuralları" uyarınca 

tarafların aldıklarını karşılıklı olarak iade etmesi gerekir. Bu yasal nedenlerle, 

yüklenici şirket tarafından dava dışı F.. D .. ye temlik olunan ve onun tarafından da 

davalı N.... Ö ... 'e temlik edilen pay kaydının edinme sebebi, hukuksal dayanaktan 

yoksun kalmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 1023. maddesi hükmü gereğince, tapu 

kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan 

617Ennan, a.g.e., s. 177, Öz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, s. 241-242,Öz, Sebepsiz 
Zenginleşme, s. 62-63 .. 
618 Öz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, s. 242, dipnot 73, s. 260-261. 
619Erman, a.g.e., s. 178, dipnot 5, Öz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, s. 260-261. 
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üçüncü kişinin bu kazanımı, yasal kural olarak korunur ise de; aynı Yasa'nın J 024. 

maddesi hükmü gereğince, bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen 

veya bilmesi gereken üçüncü kişi, bu tescile dayanamaz. ( .. .)620
" 

Görülüyor ki Yargıtay bir yandan arsa sahibinin iade talebinin sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine dayanacağını açıkça ifade etmiş diğer yandan da yolsuz 

tescile dayanılamamasından bahsetmiştir. Halbuki yukarıda da açıklandığı üzere 

iadenin sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayandığı görüşünün kabulü halinde 

güven ilkesine gitmeye zaten ihtiyaç yoktur.Yargıtay, bu hususu dikkate almaksızın 

arsa sahibinin, taşınmazı yüklenicidendevralan üçüncü kişilere karşı tapu iptali ve 

tescil davası açabileceğine; diğer bir ifadeyle, üçüncü kişilerin hiçbir şekildegüven 

ilkesinden yararlanamayacaklarına hükmetmiştir621 .Y argıtay bunun sebebini bir 

kararında şöyle ifade etmiştir: "Yükleniciden pay devralan diğer davalılar bu payları 

taşınmazda yapılacak binadan bağımsız bölümlere karşılık almışlardır. Bu haliyle 

yüklenicinin arsa malikine karşı hakkını ancak kendi edimini yerine getirmesi 

halinde alacağını bilecek durumdadır. Zira davacı arsa sahibi ile yüklenici Özkan 

arasında tapuda tanzim edilen akit tablosunda bu durum açık seçik yazılıdır. 

Davalılar pay satın alırken bu hali gören kişilerdir. Haklarını kullanırken gerekli 

özeni gösterdikleri varsayılmalıdır. Bu nedenle, MK.nun 931. (TMK 1023)maddesi 

hükmünden yararlanmaları mümkün değildir622• " 

620Y. 15.HD.,T. 28.09.2012, E. 3593, K. 4847, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
621 Ennan, a.g.e. s. 178, Akkanat, İyiniyet, s. 101, Y.15.HD., T. 19.10.1998, E. 3274, K. 3915, YKD, 
1999, S. 4, s.501-502: "( ... ) Tüm bu satın alan davalıların amacının arsanın satımı olmayıp, arsa 
üzerinde yapılacak inşaattan bağımsız bölümler edinmek olduğunda kuşku yoktur. Bu nedenle işlemin 
geçerliliğinin arsa sahibine karşı üstlenilen edimin tamamen yerine getirilip dairelerinin teslimi 
şartınabağ/ı olduğunu bilmeleri hayatın olağan akışının icabındadır. Davacılar satın alma işlemini 
gerçekleştirirken gerekli özeni göstermelidirler. Bu sebeple MK .. nun 931. maddesi hükmünden 
yarar/anmaları düşünülemez.( ... )" Y. 15.HD., 04.03.2005, E. 3299, K. 1234, YKD., 2005, S. 9, s. 
1407-1408, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
622 Y. 15.HD., T. 15.l 1.1993, E. 1992/6469 K. 1993/4599, (Kazancı Hukuk Otomasyonu).Benzer 
kararlar için bkz. Y.15.HD., T. 24.6.1998, E. 1998/2147, K. 1998/2779, Kazancı Hukuk 
Otomasyonu.Aynı yönde karar için bkz.YHGK., 23.05.2001, E.1-422, K.434, Kazancı Hukuk 
Otomasyonu, Y.15.HD., T. 03.02.1994, E. 153, K.546, Kazancı Hukuk Otomasyonu. Y. 15.HD., T. 
28.09.2012, E. 3593, K. 4847:( ... ) Somut olayda ise, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin konusu 
olan yapı, inşaat halinde olduğu ve yüklenici şirket tarafından tamamlanmadan terkedilmiş 
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Anlaşılıyor ki Yargıtay, yükleniciden mülkiyeti devralanların iyi niyetli 

olmadıkları gerekçesiyle MK. m 1023'e dayanarak bir ayni hak kazanamayacaklarını 

kabul etmiştir. Zira Yargıtay' a göre üçüncü kişiler taşınmazın mülkiyetini 

yükleniciden aldıklarım ve inşaatın bitirilememesi ihtimalinde taşınmaz mülkiyetinin 

kendilerinden alınacağını bildiklerini veya bilmeleri gerektiğini ifade etmiştir. 

Akkanat Yargıtay'ın benimsediği bu görüşün "doğal alaniyet" ilkesinin bir örneğini 

teşkil ettiğini ifade etmiştir.Buna göre taşınmazın içerisinde bulunduğu fiziki 

durumdan yola çıkarak taşınmazın arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesi uyarınca 

verildiğinin bilinmesi gerektiğini, bu nedenle iyi niyet iddiasının bertaraf edildiğini 

belirtmiştir623 • 

Kanımızca bu durum doğal aleniyetin bir sonucu olduğunu söylemek biraz 

güçtür. Zira doğal aleniyetten bahsedebilmek için, tıpkı zorunlu mecra hakkında 

olduğu gibi, taşınmazın fiziki durumundan üzerinde tapu kütüğünde yer almayan bir 

üçüncü kişinin ayni hakkının bulunduğunun anlaşılıyor olması gerekmektedir. 

Halbuki arsa payı karşılığı kat yapımda taşınmaza bakarak tapu kütüğünde yer 

almayan bir üçüncü kişinin ayni hakkı olduğunun anlaşılması mümkün değildir. 

Zaten üçünü kişinin sahibi olduğu böyle bir ayni hak da yoktur. Kaldı ki iyi niyet 

kavramı bakımında Öz tarafından savunulan görüş bize daha gerçekçi 

görünmektedir. Buna göre taşınmaz mülkiyetini devralanın bu hakkı yükleniciden 

devraldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi onun iyi niyet iddiasını ortadan 

kaldırmamalıdır.Zira taşınmaz mülkiyetinin arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesi 

uyarınca yükleniciye devredildiğinin bilinmesi bu hakkın ileride kendisinden 

alınabilir olduğunu bilmesini gerektim1ez. 

bulunduğu halde davalı tarafından pay kaydı iktisap olunduğundan davalı, iktisabında iyi niyetli 
kabul edilemez ve Türk Medeni Kanunu'nun 1023. maddesi hükmünden yararlanamaz. "Kazancı 
Hukuk Otomasyonu. 
623 Akkanat, (İyiniyet, s. 96-98), taşınmazın içerisinde bulunduğu fiziki durumun iyi niyeti ortadan 
kaldırabileceğine işaret ettikten sonra; doğal aleniyet olarak adlandırılan bu duruma örnek olarak arsa 
payı karşılığı kat yapım sözleşmesini vermiştir. 
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Sonuç olarak, kanımızca burada tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı 

bulamamasının sebebi Yargıtay'ın belirttiği gibi iyi niyet şartının bulunmaması 

değildir. Bunun sebebi olsa olsa klasik dönme teorisi uyarınca sözleşmenin, geçmişe 

etkili olarak sona ermesi ihtimalinde dahi sebebe bağlı tasarruf işleminin dönmeden 

etkilenmemesi, iadenin sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanması ve bu nedenle 

tapuda yolsuz bir tescilin söz konusu olmamasıdır. 

E. Çift Tapu Hali 

Belli bir taşınmazın tapuda iki ayn kimse lehine kaydedilmesi haline çift tapu 

sorunu ortaya çıkar624 • Çift tapu sorunu, bir taşınmaz belli bir kişi adına kayıtlı iken 

bu taşınmazın olağanüstü kazandırıcı zamanaşımıyla mülkiyeti iktisap ettiğini iddia 

eden başka bir şahıs adına da tescil edilmesi halinde söz konusu olabilir625
• Aynı 

şekilde bir taşınmaz parsellere bölünmüş ve her biri için tapuda ayn bir sayfa açılmış 

olmasına rağmen, ana taşınmazın kaydının bulunduğu sayfanın kapatılmamış olması 

halinde deçift tapu sorunu karşımıza çıkabilir626• Başka bir hal,tapu kütüğüne 

geçirilirken yanlışlıkla taşınmaz için iki ayrı sayfa açılmış olması veya 

624YHGK., T. 7.2.2001, E. 2000/7-1752 K. 2001133:"( ... )Bi/indiği üzere, tapu kütüğünde her 
taşınmaz mal için müstakil bir sahifenin açılması asıldır. Buna rağmen bir taşınmaz için iki ayrı 
sahife açılıp, bunlardan biri, gerçek hak sahibi olmayan kişi adına tescil edilmiş ise, o takdirde çifte 
tapunun varlığı ortaya çıkacaktır.( ... )" Kazancı Hukuk Otomasyonu. Yargıtay'ın çift tapunun 
gündeme gelmediğine hükmettiği kararı için bkz. YHGK., 06.06.1984, E. 1982/14-519 K. 1984/662, 
Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
62SÔ ğüz, a.g.e., s. 52. 
626Ôğüz, a.g.e., s. 52, Wieland, Art. 974, s. 934, Y.1.HD., 10.04.1984, E. 1984/3080 K. 1984/4148: " 
Davacı Fahri'nin temyizine gelince: Dava konusu 1345 ada, 6 parsel no.lu taşınmaz, Ahmet adına 
kayıtlı iken, adı geçenin 15.2.1963 tarihindeki satışından 112 payı Osman, 112 payı da Anostos adına 
tescil edilmiştir. Paydaş Anostos bu payını 25.4.1963 tarihinde diğer paydaş Osman'a satmış ve 
böylece Osman, parselin tamamının sahibi olduktan sonra 29.1.1964 tarihinde yine tamamını kayden 
davacı Fahri'ye satmıştır. Tapu sicilinde yapılan hatalı işlem sonucu parsel kaydına "gitti" şerhi 
konulmamasından yararlanan Osman bu satıştan sonra sanki 112 payın maliki imiş gibi bu kere 
19.3.1965 tarihinde üzerinde kayıtlı bulunmamasına karşın davalı Abdi'ye de pay satışı yapmış ve 
davalı adına da kayıt oluşmuştur. Böylece davada çifte tapu söz konusudur. Budurumda MK. 'nun 
931. maddesinin olayda uygulama yeri yoktur. Çifte tapu durumunda geçerli esasa dayalı önceki 
tarihli davacı tapusuna değer verilerek davanın kabulüne karar verilmek gerekirken reddi doğru 
değildir. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
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malikinbaşkasının aleyhine kendi taşınmazının sınırlarını genişleterek ve yem 

sınırlarla kayıt yapılmasını sağlamasıdır627• Görüldüğü gibi çift tapu, taşınmazın 

tamamı veya bir kısmı üzerinde iki ayrı kaydın bulunması halinde söz konusu 

olabilir. 

Taşınmazın çift tapulu olması halinde, geçerli olan gerçek durumu yansıtan 

tescildir. Geçerli kayda dayanarak ayni hak iktisap eden kişi bakımından tapu 

kütüğüne güven ilkesinin uygulanmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktaqır628 • 

Bununla birlikteyolsuz tescil niteliği taşıyan diğer tapu kaydı genel kurala paralel 

olarak, tek başına ayni hakkın, lehine yolsuz tescil yapılmış kişiye geçmesi gibi bir 

sonuç doğurmayacaktır. Pekiacabayolsuz tescil niteliği taşıyan bu ikinci kayıtla 

güvenerek hak iktisap ettiğine inanan üçüncü kişilerin iyi niyeti güven ilkesi 

kapsamında korunacak mıdır? 

Bu sorunun cevabı doktrinde tartışmalıdır. Baskın görüş629 ve Yargıtay tapu 

kütüğüne güven prensibinden yararlanmanın mümkün olmadığı gerekçesiyle yolsuz 

olan ikinci kayda dayanarak iyi niyetli üçüncü kişilerin ayni hak iktisap edemeyeceği 

görüşünü savunmaktadır.Yargıtay savunduğu bu görüşü şu gerekçelerle ifade 

etmiştir: "( ... )Bu durumda, birbirine aykırı iki ayrı bilgi içeren tapu kütüğünün 

bizzat kendisi çelişki halinde olacağından, sicilin hak karine/iği ve aleniyet hükmünü 

yitirdiği kabul edilir. Doğru kayıt karşısında, mükerrer olan yolsuz kayda dayanarak 

6270ğuznian/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 247, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.372, Öğüz, 
a.g.e., s. 52-53. Y.7.HD, 16.12.1976, E. 1976/11594 K. 1976/14799: "( ... )Eğer davacının dayandığı 
tapu kaydı, aslında nizalı taşınmazı kapsamadığı halde yüzölçümü düzeltilmesi yolu ile genişletilmiş 
ve aslında kapsamadığı nizalı yer böylece tapu kaydı içine alınmış ise o takdirde olayda çifte tapu 
durumu var demektir ve davacının tapu kaydının nizalı parseli kapsayan bölümü, ikinci kez 
oluşturulan tapu niteliğini taşır. Kuşkusuz bu kaydın nizalı parseli kapsayan bölümü hukukça değer 
taşımaz ve çifte tapu kaydı durumu bulunduğu için bu kayıttan satın almak suretiyle iktisap eden 
davacı Medeni Kanunun 931 inci maddesinden de yararlanamaz ve sözü edilen madde hükmü böyle 
bir durumda uygulanamaz. "Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
628ô ğüz, a.g.e., s. 53 
629Deschenaux, a.g.e., s. 621, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 376, 
Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 249, Gürsoy/ Eren/ Cansel, a.g.e., s. 288, Ôğilz, a.g.e., s. 59-60, 
Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 359, Homberger, m. 973, N, Velidedeoğlu/ Esmer, s. 654-656, Saymen / 
Elbir,a.g.e., s. 184, Wicland,, Art 973, s.914, Reisoğlu, ,a.g.e., s. 199, Gürsoy, a.g.e., s. 302. 
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hak iktisap edenin bu hakkı, hukuken himaye görmez. Bu halde, iyiniyet savunması 

da dinlenemez. Zira tapu sicili alenidir. (MK. 928) Hiç kimse tapu sicilinde kayıtlı 

bir hususu bilmediğini iddia edemez. Aynı taşınmaz mal için tapu sicilinde birden 

ziyade kayıt tesis edilmiş ise, müktesip bütün kayıtları biliyor farzedilir. İşte bu 

nedenle çifte kayıt halinde, geçerli olmayan tapu kaydına dayanarak iktisapla 

bulunan kişinin iyiniyet iddiasında bulunamıyacağı ve Medeni Kanunun 931. 

maddesinin koruyuculuğundan yararlanmayacağı kabul edilir630
• " Görülüyor ki 

. Yargıtay bu halde tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulanmayacağını çünkü hiç 

kimsenin iyi niyet iddiasında bulunamayacağını öne sürmüştür. Yargıtay bunun 

sebebini tapu sicilinin aleni olması nedeniyle kimsenin çift tapu olduğundan gerçek 

durumu bilmediğini iddia edemeyeceği gerekçesine dayandırmıştır63 ı. 

Postacıoğlu632 tarafından savunulan görüşe göre ise çift tapu halinde dahi iyi 

niyetle ayni hakkın kazanılması mümkün olabilir. Buna göre çift tapu halinde 

taşınmaza kim zilyet ise onun yaptığı devirlerde tapu kütüğüne güven prensibi 

uygulanmalıdır. Diğer bir ifadeyle, taşınmaza zilyet olan şahıs aynı zamanda tapuda 

adına yolsuz tescil yapılmış şahıs ise bu halde yolsuz tescile dayanarak iyi niyetlehak 

iktisap eden üçüncü şahsın iyi niyeti koruma görmelidir. 

Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop tarafından savunulan diğer bir görüşe göre 

ıse zilyetliğe ilişkin hükümler tapu siciline nazaran genel nitelikli hükümler 

olduğundan Postacıoğlu'nun genel hükümler olan zilyetlik hükümlerine başvunnası 

630YHGK., T. 07.02.2001, E. 200017-1752 K. 2001/33, Kazancı Hukuk Otomasyonu. 
631 Aynı yönde bir karar için bkz. Y. 1.HD., T. 12.02. 1993, E. 1993/1407 K. 1993/1598,Kazancı Hukuk 
Otomasyonu.YHGK., T. 06.06.1984, E. 1982/14-519 K. 1984/662: "( ... ) Yasa koyucu anılan ilkeden 
hareketle, tapu sicilinde mevcut kayda güvenerek, iyi niyetle bir ayni hak iktisap eden kimseyi 
korumuş ve onun bu suretle vaki iktisabının geçerli sayılacağını vurgulamıştır. Ne var ki, bu kuralın 
uygulanamıyacağı, ayrı haller de bulunmaktadır. Örneğin, çifte tapulu yerlerde, tapu siciline güven 
ilkesinin yilrümiyeceği ve MK .. nun 931. maddesi hükmünün uygulanma olanağı bulunmadığı, gerek 
Yargıtay uygulamalarında ve gerekse bilimsel görüşlerde oybirliği ile kabul edilmektedir. "Kazancı 
Hukuk Otomasyonu. 
632Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.376, Postacıoğlu, "mükerrer tapulu mahallerinn satışı. 
Satışın haciz neticesinde icra dairesi tarafından yapılması, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1952, 
xvn. s. 3-4, s. 1210 vd., Öğüz, a.g.e., s. 55-57. 
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hukuk mantığı açısından doğru olmakla beraber vardığı sonuç yanlıştır. Nitekim 

genel hükümlere başvurulduğunda farklı sonuçlara varmak gerekir. Zira "zilyetliğe 

bağlanan ayni hakkı nakledebilme işlevi tapu siciline nazaran daha zayıftır." Çünkü 

tapu siciline güvenen herkesin bu güveni korunurken zilyetliğe güvenerek mülkiyeti 

iktisap edebilmek her zaman mümkün değildir. Söz gelimi taşınır mal elinden rızası 

hilafına çıkmış kişi hakkı iktisap ettiğini sanan üçüncü kişi iyi niyetli de olsa ondan 

ayni hakkını ileri sürerek, para veya hamile yazılı senetler dışında,malın iadesini 

talep edebilecektir. Yazarlara göre çift tapu hali ile zilyetlik elinden rızası hilafına 

çıkmış olmasına rağmen pazar veya benzeri şeyler satan yerden taşının satın alan 

kişileri birbirine benzetmek daha doğru olacaktır. Buna bağlı olarak da gerçek ayni 

hak sahibinin taşınmaz üzerindeki ayni hakkı iyi niyetli üçüncü kişiden talep 

edebilmesi için en azından pazardan alınan eşyalarda olduğu gibi gerçek hak 

sahibinin satış bedelini iyi niyetli üçüncü kişiye ödemesi gerekecektir. Tabi bu 

çözüm, yolsuz tescile dayanarak hak iktisap edenler için geçerli olmalıdır. Gerçek 

malik aynı zamanda zilyet ise böyle bir çözüme başvurmak gerekmeyecektir633
• 

Kannatimizce burada Yargıtay'ın vardığı sonuç doğru olmakla beraber 

gerekçesi yerinde değildir.Zira çift tapu halinde yolsuz tescile güvenerek bir ayni hak 

kazandığına inanan kişinin tapudaki diğer kaydı bilmesi gerektiğini ileri sürmek 

hayatın doğal akışına terstir. Bir kişinin tapu kütüğündeki tüm kayıtları incelemesi 

mümkün değildir. Tapu memurunun bu durumu farketmemesi halinde sıradan bir 

vatandaşın bu durumu bilmesi gerektiğini iddia etmek yerinde değildir. Kanaatimizce 

çift tapu halinde tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için 

gereken tüm şartlar mevcut olmakla · birlikte işin doğası gereği bu mümkün 

olmamaktadır. Diğer bir ifadeyle kanaatimizce çift tapu meselesi güven ilkesinin 

uygulama alanı bulabileceği hallerin bir istisnasını teşkil eder. 

633Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s.377-378. 
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F. Taşınmazın Yok Olması İhtimalinde 

Medeni Kanun'un 717. maddesinin birinci fıkrasında da açıkça belirtildiği gibi: 

"Taşınmaz mülkiyeti, terkin veya taşınmazın tamamen yok 

olmasıyla sona erer. " 

Görüldüğü gibi mülkiyet hakkını sona erdiren hallerden biri de taşınmazın yok 

olması ihtimalidir. Taşınmazın yok olmasından bahsedebilmek için taşınmazın tekrar 

ortaya çıkmasının sürekli olarak imkansız olması gerekir. Nitekim taşınmazdan 

tekrar yararlanma imkanı olan hallerde bir yok olmadan bahsedilemez634
• 

Eklemek gerekir ki taşınmazın yok olması ihtimalinde sadece mülkiyet hakkı 

değil taşınmaz üzerindeki tüm ayni haklar son bulur. Bu halde tapu kütüğünde 

taşınmaz için açılmış olan sayfa kapatılır. Taşınmaza ait sayfa kapatılana kadarki 

zaman kesitinde tapuda gözüken ayni haklara ilişkin tesciller birer yolsuz tescil teşkil 

eder. Diğer taraftan, bu halde üzerinde doğnıdan doğnıya hakimiyet sağlanabilecek 

bir taşınmaz söz konusu olmadığı için MK m.1023 'ün uygulama alanı bulması zaten 

mümkün olmayacaktır635 • 

G. Tescille Doğan Kanuni İpotek Ilakkı 

Tescile ile doğan kanuni ipotek haklarının varlığı halinde tescil kurucu 

olacağından tescilden önce kimse hak iddia edemeyecektir. Ancak bu halde tescil 

talebinin hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır636 • Bu konuda dört farklı görüş 

634Öğüz, a.g.e., s. 50, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 464. 
635Öğilz, a.g.e., s. 51, Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 903, Köprillü/Kaneti, (a.g.e., s. 69), irtifak 
hakları bakımından gerek yararlanan gerekse yüklü taşınmazın yok olması, tapu kütüğündeki irtifak 
hakkına ilişkin tescilin yolsuzlaşmasına sebebiyet vermiş olacağını ifade etmiştir. Üstündağ, a.g.e., s. 
7. 
636 Farklı görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.Selahhattin SulhiTekinay, "İnşaatçı ipoteğinin 
Tescilini İsteme Hakkının Mahiyeti",Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1969, S. 4, s. 134-
136,BaşakBaysal, "Yapı Alacaklısı İpoteğine İlişkin Başlıca Hukuksal Sorunlar",Özer Seliçi'ye 
Armağan, Ankara, 2006, s. 151-155, ATF 95II 31, Hoınberger, Art. 961, N. 36, 
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vardır. Bir görüş ipoteğin tescilini isteme hakkının kişisel nitelikte bir hak olduğunu 

ileri sürerken, diğer bir görüş ayni nitelikte bir talep hakkı olduğunu savunmaktadır. 

Bir başka görüş bu talep hakkını eşyaya bağlı borç niteliğine sahip olduğunu 

belirtirken637 diğer bir görüş ise ipoteğin tesisini istemeye yönelik yenilik doğuran bir 

hak olduğunu ileri sürmektedir638
• Kabul edilecek fikre göre tapu kütüğüne güven 

ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı sorunu ile karşılaşılır. Kısaca bu görüşlerden 

bahsederek tapu kütüğüne güven ilkesi bakımından konuyu irdelemek yerinde 

olacaktır. 

İpoteğin tescilini istemeye yönelik hakkın kişisel nitelikte bfr hak olduğu kabul 

edilirse639 kişisel haklar üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceğinden tapu 

kütüğüne güven ilkesinden yararlanmak gerekmeyecektir. Nitekim kişisel haklar 

herkese karşı ileri sürülemez. Bu nedenle hakkın doğumu sırasında taşınmaza kim 

malikse sadece ona karşı ileri sürülebilir640
• 

Tescil talep etme hakkının yenilik doğuran bir hak olduğunun kabul edilmesi 

durumunda641 tapu kütüğüne güven ilkesinden yararlanmak gerekmeyecektir. 

Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 958-959, Leemann, Art. 837, N.25vd., Reisoğlu, Kanuni İpotek, 
s. 61 vd., Aybay, Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, s. 51 vd., Köprülü/Kaneti, a.g.e., s.314 vd. 
637 İsviçre Federal Mahkemesi son zamanlarda verdiği kararlarında bu görüşü savunmaktadır. Paul 
Piotet, "Le droit a l'hypotheque legale et le privilege de l'entrepreneur, Notamment Quand L'immeuble 
Est Acquis Par Un Tiers Ou Realise Dans Une Execution Forcee'',RNRF, 49/1968, Zürcher 
Notariatsverein, s. 194, Paul-HenriSteinauer, Les droits reels,Tome III, Staempfli Editions SA, 
Troisieme edition, Beme, 2012, s. 289, N. 2844-2845a, ATF 92 il 227 =JdT 1967 1264, 272. Aybay, 
Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, s. 55. 
638 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ôğüz, a.g.e., s. 81 vd., Oğuzman/Seliçi/Özdenıir, a.g.e., s. 959-960, von 
Tuhr, edege çevirisi, s. 21, Hatemi/Serozan/Arpacı, a.g.e., s. 742. 
639 Wieland, Art. 837, N. l.İsviçre'de Federal Mahkeme bir müddet bu talebin kişisel hak niteliğinde 
olduğunu kabul etmiştir. Piotet, L'lıypotheque legale, s. 194, ATF 81 il 279. Köprülü/Kaneti, a.g.e., 
s.315, Curti-Forrer, a.g.e., Art. 837, N.1, , Jenny,a.g.e., s. 183, Reisoğlu,Safa, Türk ve İsviçre 
Hukukunda Müteahhit ve İşçilerin Kanuni İpotek Hakkı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1961, s. 81, 
Lemann, Art. 837, N.26, yazar bu görüşün kabul edilmesi halinde süre sınırlamasının bir anlamı 
olmayacağını ifade etmiştir. 
640 Bu halde yapı alacaklısı sadece kanundan doğan borcun ifa edilmemesi nedeniyle taşınmazın 
mülkiyetini devreden malikten borcunu ifa etmemesi nedeni ile tazminat talep edebilir. Baysal, (s. 
162), talep hakkının kişisel bir hak olarak kabul edildiği Alman Hukukunda da durumun böyle 
olduğunu belirtmiştir. 

641 0ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 959-960, Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 742. 
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Zirayenilik doğuran hakkın sahibi, taşınmazın devredilmesi halinde yeni malike karşı 

bu hakkını ileri süremeyecektir642
• 

Talep hakkının ayni nitelikte bir hak olduğu görüşünün benimsenmesi 

halinde643bu hak taşınmaza kim malikse ona karşı ileri sürülebilecektir. Ancak 

taşınmaz mülkiyetinin ipotek hakkının tescilinden önce el değiştirmesi halinde tescil 

talebinin,bu durumutaşınmazı devralan iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülüp 

sürülemeyeceği ise ayni nitelikte görüşünü savunanlar arasında ayrı bir tartışma 

konusu olmuştur644 • 

Ayni nitelikte olduğunu savunan yazarlardan bir kısmı bu halde MK m. 

1023'ün uygulama alanı bulamayacağını ileri sürerken645
, diğer bir kısmı MK m. 

1023 'ün uygulama alanı bulması gerektiği kanaatindedir646
• Bu görüşlerden MK m. 

1023 'ün uygulanması gerektiği görüşünün kabul edilmesi halinde tapu kütüğüne 

güven ilkesinin uygulanmasına herhangi bir istisna ile karşılaşılınayacaktır647 • 

Bununla birlikteMk. m. 1023'ün uygulanmaması gerektiği görüşünün benimsenmesi 

ihtimalinde tapu kütüğüne güven ilkesinin bir istisnasının gündeme geleceği 

söylenebilir. 

Son olarak talep hakkının eşyaya bağlı bir borç olduğu kabul edilirse, talep 

hakkı her yeni malike karşı ileri sürülebilir648
• Bununla birlikte görüşün 

642Ôğüz, a.g.e., s. 83, Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 960. 
643 Leeİnan, a.g.e.,Art. 837, N.25, yazara göre bu sonuç kanunun lafzı ile de uygundur. Homberger, 
Art. 961, N. 37, Tekinay, İnşaatçı İpoteği, s. 133vd. 
644 Tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 958, dipnot 327. 
645Leeman, a.g.e.,Art. 837, N.27, Piotet, L'lıypotheque Legale, s. 197. 
646Homberger, Art. 961, N. 37, Gürsoy, a.g.e., s. 313, Akipek/Akıntürk, (a.g.e., s. 367), tapu 
kütüğüne güven ilkesinin olumsuz sonuçlarının oluşmaması için tescil yapılması gerektiğini 
belirtmiştir. Bu açıklamadan anlaşılıyor ki yazar tescil talebinin iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülemeyeceği kanaatindedir. 
647Ôğüz, a.g.e., s. 82-83. 
648 Tekinay, İnşaatçı İpoteğinin s. 137, Baysal, 154. Bu görüş, İsviçre' de hakim olan görüştür. 
Piotet,L'lıypotlıcque Legale s. 193, Steinauer, Tome 111, s. 289, N. 2844-2845a. Bu görüş, İsviçre 
Federal Mahkemesi tarafından da son zamanlarda kabul edilen görüş olmuştur. Bkz. ATF 92 11 227 
=JdT 19671264, 272, Akipek/Akıntürk de, (a.g.e., s. 794), bu hakkın eşyaya bağlı borç mahiyetinde 
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savunucularından Tekinay'a göre bu ihtimalde taşınmazı devralan iyi niyetli ise MK 

m.1023 uyarınca onun iyi niyeti koruma görmelidir ve talep hakkı iyi niyetlilere karşı 

ileri sürülememelidir649
• Ancak aynı görüşü savunan Aybay bu ihtimalde MK m. 

1023' ün uygulama alanı bulmaması gerektiği fıkrindedir650 • 

Sonuç olarak, söz konusu talep hakkının kişisel nitelikte veya yenilik doğuran 

bir hak olduğu görüşünün kabul edilmesi halinde ortada tapu kütüğüne güven 

ilkesine ilişkin herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Eşyaya bağlı borç görüşünün 

savunulması ihtimalinde de bizce Tekinay'ın benimsediği görüş benimsenmeli ve 

tapudaki kayıtlardan malikin böyle bir borcundan haberdar olmayan iyi niyetli 

üçüncü şahısların iyi niyeti koruma görmelidir. Bununla birlikte ipoteğin tescilini 

isteme hakkının ayni nitelikte bir hak olduğu görüşünün kabul edilmesi ihtimalinde 

ise bizce MK m.1023 uygulama alanı bulmalıdır. Zira tapu kütüğüne güven ilkesine 

bir istisna teşkil etmesi için hiçbiri sebep yoktur651
• 

Bu konudaki açıklamalar son vermeden önce eklemek gerekir ki aynı tartışma 

taşınmaz malikinin iflası halinde, tescille doğan kanuni ipotek hakkının iflas 

masasına karşı ileri sürülebilip sürülemeyeceği hususunda da mevcuttur652.Acaba 

tescil için verilen üç aylık süre sona ermeden önceki dönemde taşınmaz maliki iflas 

ederse acaba yüklenici iflas masasına karşı tescil talebini ileri sürebilecek midir? 

Federal Mahkeme bir kararında tescil talebinin iflas masasına karşı ileri 

olduğunu ve bu nedenle hem yeni malike hem de iflas masına karşı ileri sürülebileceğini 
savunmaktadır. · 
649 Tekinay, (İnşaatçı İpoteği, s. 137), MK.m.1023 ile gerçek hak sahibinin bile hakkı feda 
edilebiliyorsa inşaatçı ipoteği hakkı olanın bu hakkının evleviyetle feda edilmesi gerek1iğini 
belirtmiştir. Yazar bu görüşünü şu ifadelerle belirtmiştir: "herhalde böyle bir borç münasebetinden 
doğan hakkın, ayni haklara dahi tanınmıyan bir kuvvet kazanması bahis konusu olamaz." Aynı yönde 
görüş için bkz. Baysal, s. 163. Ôğüz, a.g.e., s. 84. 
650 Aybay, Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, s. 54-55. 
651 Aynı görüşte Ôğüz, a.g.e., s. 82-83. Talep hakkının niteliğine girmeksizin iyi niyetli üçüncü 
kişilere karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği konusunda fikirler için bkz. Denis Piotet, "L'hypotheque 
legale des artisans et entrepreneurs: les principes",Journal des Tribunaux - Poursuite il, JdT 2010 il 
p. 3, Societe du Joumal des Tribunaux, s. 9-10. 
652Ayrıntılı bilgi için bkz.Piotet, Denis, s. 8-9, Baysal,. 163, Oğuzman/Seliçi/Ôzdcmir, a.g.e., s. 958, 
dipnot 327. 
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sürülebileceğine hükmetmiştir653• Federal Mahkeme verdiği başka bir kararında ise 

taşınmazın icra yolu ile satışı halinde iyi niyetli üçüncü kişilere karşı böyle bir tescil 

talebin ileri sürülemeyeceğine, üçüncü kişilerin iyi niyetinin korunacağına 
hükınetmiştir654• 

İ. Tescilsiz Doğan Kanuni İpotek Hakları 

Medeni Kanunda tescile gerek olmadan doğan üç türlü kanuni ipotek hakkı 

düzenlenmiştir. Bunlardan ilki ipotekli taşınmazın değerinin malikin kusuruyla 

azalma tehlikesi bulunan hallerde söz konusu olur: Zira rehinlhaşınmazın değerinin 

azalması rehin hakkı sahibinin de menfaatine zarar verir655
• Rehinli alacaklının 

' 
hakimin izni ile veya gecikmede sakınca bulunan hallerde malikin hesabına 
kendiliğinden alığı tedbirler için yaptığı masraflara karşılık öncelikli bir rehin 

hakkını tescile imkanı vardır656• Konuyu düzenleyen Medeni Kanun'un 865. 

maddesinin 3. fıkrası uyarınca: 

"Alacaklı, önlem için yapmış olduğu giderleri malikten 

isteyebilir ve bu alacakları için taşınmaz üzerinde, tescile 

gerek olmaksızın ve tescil edilmiş olan diğer yüklerden önce 

gelen bir rehin hakkına sahip olur. " 

Kanun koyucunun rehinli alacaklıya tescilsiz ipotek hakkı tanıyan diğer bir hal 

ise Medeni Kanun'un 867. maddesinin İkinci fıkrasında düzenlenmiştir: 

653
ATF 95 u 31= JdT 1970 r 153, kararda açıkça iflas kararının verilmesinden sonra dahi kanundan 

doğan ipotek hakkı için geçici tescil şerhinin konulabileceğini belirt~Imiştir. Steinau~r, Tome III, s. 
290, N. 2845b, yazar da iflasın açılmasından veya taşınmazın haczınden sonra da ıpotek hakkının 
tescil edilebileceğini belirtmiştir. 
654

ATF 106 1J 183, == JdT 1981I211, kararda, kanuni ipotek hakkını kaybetmek istemeyenlerin bu 
haklarını tescil ettirmeleri gerektiği belirtilmiştir. Türk hukukunda aynı yönde görüş için bkz. Aybay, 
Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, s. 54. 
6550ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 927. 
6560ğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 929, 954-955. 
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"Bununla birlikte alacaklı, değer düşmesinin önlenmesi veya 

giderilmesi için gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir. 

Alacaklı, bu amaçla yaptığı masraflardan dolayı rehinli 

taşınmaz üzerinde tescile gerek olmaksızın ve tescil edilmiş 

olan diğer yüklerden önce gelen bir rehin hakkına sahip olur. 

Malik, bu masraflardan kişisel olarak sorumlu değildir. " 

Buna göre rehinli alacaklı, malikin kusuru olmasa dahi, rehin konusu 

taşınmazın değerinin düşme tehlikesi var ise kendiliğinden önleyici tedbirler alabilir. 

Bu tedbirler için yaptığı masraflar için de öncelikli tescile tabi bir ipotek hakkı 

kazanır. Söz konusu rehin hakkı taşınmaz üzerindeki tüm haklardan önce gelir657
• 

Son olarak Medeni Kanun'un 876. maddesindede tescilsiz bir ipotek hakkı 

kaleme alınmıştır. Buna göre: 

"Alacaklı, rehinli taşınmazın korunması için zorunlu 

masraf yapmışsa ve özellikle malikin borçlu olduğu sigorta 

primlerini ödemişse, bundan doğan alacakları tescile gerek 

olmaksızın aynen rehinli alacağı gibi güvenceden 

yararlanır. " 

Belirtmek gerekir ki burada diğer iki halden farklı olarak değer düşmesine 

engel olmak için yapılan masraflar söz konusu değildir. Bahsi geçen masraflar 

zorunlu masraflardır. Ayrıca yukarıdaki iki halden farklı olarak ipotek hakkı 

sahibinin tescilsiz doğan ipotek hakkı esas alacağı teminat altına alan ipotek hakkı ile 

aynı sırada yer alır658 • 

Görülüyor ki bu hallerde rehin hakkı tescilden önce doğar ve tapu kütüğünde 

gözükmese dahi iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.Diğer bir ifadeyle, 

taşınmaz üzerinde ayni hakka sahip olan kişiler iyi niyetli olsalar dahi tapu kütüğüne 

6s70ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 930. 
6580ğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 934 
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güven ilkesinden faydalanamazlar. Görülüyor ki tescilsiz doğan kanuni ipotek 

hallerinin varlığı halinde de tapu kütüğüne güven ilkesinin bir istisnası ile 

karşılaşılmaktadır. Bu istisna ise kanundan doğmaktadır. 

İ. Eşyaya Bağlı İrtifaklarda 

Doktrinde kabul edilen hakim görüşe göre eşyaya bağlı irtifak hakkının 

geçerli olarak doğumu için bu hakkın yüklü taşınmaza tescil edilmesi şarttır659 • Bu 

görüşe göre eşyaya bağlı irtifak hakkın yüklü taşınmazdan geçerli olarak terkin 

edilmesi halinde eşyaya bağlı irtifak hakkı yararlanan taşınmazın sayfasında halen 

mevcut görünüyor olsa bile sona erer. Bu nedenle yararlanan taşınmazı devralan bir 

kimse tapu kütüğüne güven ilkesi uyarınca bu sayfada kayıtlı gözüken eşyaya bağlı 

irtifak hakkını da kazandığını da ileri süremez.Zira bu durumdaartık mevcut bir 

irtifak hakkının varlığı söz konusu değildir660 • 

Belirtmekte fayda vardır ki eşyaya bağlı irtifak hakkının hüküm ifade 

edebilmesi için hem yararlanan hem de yüklü taşınmaza tescil edilmesi gerektiğini 

kabul eden diğergörüşün661 benimsenmesi halinde dahi yararlanan taşınmazdaki 

tescil, tek başına irtifak hakkının doğması için yeterli olmayacağından iyi niyetle 

kazanılması da söz konusu olmayacaktır662• 

Eşyaya bağlı irtifak hakkının doğumu için yüklü taşınmazın tapu kütüğündeki 

sayfasına tescilin kurucu ve yeterli olduğunu savunan ilk görüşe göre yüklü 

taşınmazdaki tescil yolsuz olarak terkin edilmişse esasen eşyaya bağlı irtifak hakkı 

sona ermiş olmaz. Bununla birlikte yüklü taşınmazdaki yolsuz terkine· dayanarak iyi 

659 Oğuzman/Seliçi/Ôzdemir, a.g.e., s. 790-791, KöprUlU/Kaneti, a.g.e.,s. 62 
660 Ôğüz, (a.g.e., s. 67, dipnot 53), de yararlanan taşınmazda mevcut bir tescilin bulunduğu fakat yilklü 
taşınmazda herhangi bir tescilin mevcut olmadığı hallerde ileri sürillebilecek bir irtifak hakkının 
bulunmadığını bu nedenle güven ilkesinin uygulanmasının da söz konusu olmadığını ifade etmiştir. 
Aynı yönde bkz. Bertan, C. il, s. 1 146. 
661 Sirmen, Eşya Hukuku, s. 227, Sirmen, Devletin Sorumluluğu İlkesi, s. 10. 
662 Ôğilz, a.g.e., s. 67. Bu görüşü benimseyen Sirmen, (Eşya Hukuku, s. 227), yilklü taşınmazdaki 
tescilin terkin edilmesi ihtimalinde sayfalar arası çelişki nedeniyle tapu sicili aleniyet hükmünü 
yitirdiğinden iyi niyetle iktisap ilkesi uygulama alanı bulamayacağını ifade etmektedir. 
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niyetli üçüncü kişilerin tapu kütüğüne güven ilkesinin olumsuz hükmünün bir sonucu 

olarak yüklü taşınmazı irtifak hakkından ari olarak iktisap eder. Bu halde iktisap 

edenlerin iyi niyetli olmadıkları da ileri sürülemez. Çünkü ayni hakkı devralan 

şahıstan, daha önce yapılan terkin işleminin geçerli olup olmadığını kontrol etmesi 

beklenmez. 

J. Taşınmaz Olarak Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklarda 

Yukarıdaki başlık altında incelenen soruna benzer bir sorun bağımsız ve sürekli 

hakların taşınmaz olarak ayrı bir sayfaya tescil edildiği haller için de mevcuttur. 

Hakim fikre göre bağımsız ve sürekli hakların taşınmaz olarak hüküm ifade 

edebilmesi için yüklü taşınmazın sayfasına tescil edilmeleri gerekmektedir. Buradaki 

tescilin kurucu olduğu konusunda doktrinde hemen hemen görüş birliğine 

varılmıştır663 • Buna göre yüklü taşınmazın sayfasında bir tescil yoksa bağımsız ve 

sürekli hak için açılmış ayrı sayfadaki tescil yolsuz olur. 

Yüklü taşınmazın sayfasına hiç tescil yapılmadan veya yüklü taşınmazdaki 

tescilin sonradan geçerli olarak terkin edilmiş olmasına rağmen, bağımsız ve sürekli 

hak için tapu kütüğünde ayrı bir sayfa açılmışsa bu tescile dayanarak iyi niyetle bu 

hakların kazanılması söz konusu değildir. Zira bu halde üzerinde sürekli ve bağımsız 

bir irtifak hakkının varlığı söz konusu değildir664 • Esasen bağımsız ve sürekli bir hak 

tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilirken bağlı olduğu taşınmaz ile bir ilişki 

kurulur. Bu tür bir taşınmaz üzerinde ayni hak kazanmak isteyen üçüncü kişilerin 

tapu sicilinin gönderme yaptığı diğer kaydı incelemeksizin iyi niyetli olduğunu iddia 

etmesi de mümkün değildir665 • 

663 Sinnen, Eşya Hukuk, s. 227-228, Sirmen, Devletin Sorumluluğu İlkesi, s. 10, Öğüz, a.g.e., s. 62, 
Homberger, Art. 943, N. 9. 
664 Ôğilz, a.g.e., s. 62, Sirmen, Devletin Sorumluluğu İlkesi, s. 10-11, Sirmen, Eşya Hukuku, s. 228. 

665 Ôl'r 63 
6 ilz, s. a.g.c., s. 
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Bununla birlikte, yüklü taşınmaz sayfasındaki tescilin yolsuz olarak terkin 

edilmesi halinde bu terkinin yolsuz olduğunu bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen iyi 

niyetli üçüncü kişiler tapu kütüğüne güven ilkesinin sağladığı korumadan 

faydalanabilir. Zira bu kişilerin iyi niyetli sayılmaları için tapudaki terkinin geçerli 

olup olmadığını araştırmaları beklenmez666
• Buna göre yüklü taşınmaz iyi niyetli 

üçüncü kişilerce söz konusu bağımsız ve sürekli haklardan ari bir şekilde iktisap 

edilir667
• 

666 Ôğüz, a.g.e., s. 63, dipnot 38. 
667Sirmen, Devletin Sorumluluğu İlkesi, s. 10. 
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SONUÇ 

Tapu kütüğüne güven ilkesi, gerçek hak sahipliğini yansıtmayan bir tescile 

(yolsuz tescile) dayanılarak iyi niyetle kazanılan bir ayni hakkın geçerli olarak 

hükümlerini doğurmasını ifade eder. Konuyu düzenleyen MK m. 1023 uyarınca: 

"Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet 

veya bir başka aynf hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı 

korunur. " 

Maddede tescilin yolsuz olması gerektiği açıkça ifade edilmediği gibi iyi niyet 

ve üçüncü kişi kavramlarına da açıklık getirilmemiştir. Hükmün bu açılardan 

yeterince açık olmaması gerek sağladığı korumadan faydalanabilmek için aranan 

şartlar gerekse uygulama alanı bulduğu haller bakımından birçok tartışmayı da 

beraberinde getirmiştir. 

Kural olarak güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için tapu kütüğünde 

yolsuz bir tescilin bulunması, ilkeden yararlanacak olan üçüncü kişinin iyi niyetli 

olması ve bu iyi niyetli üçüncü kişinin yolsuz tescile dayanarak geçerli bir biçimde 

ayni hakkı kazanması gerekir. 

İlkenin sağladığı korumadan yararlanabilmek için aranan ilk şart tapu 

kütüğündeki tescilin yolsuz olmasıdır. Ancak anılan hükümde "tapu kütüğündeki 

tescile" ifadesi yer almakta ve bu tescilin mutlaka yolsuz olması gerektiği 

belirtilmemektedir. Bununla birlikte ilkenin sağladığı korumadan faydalanabilmek 

için gerçek hak du.rumunu yansıtmayan bir tescilin bulunması gerektiği şüphesizdir. 

Buna göre gerçek hak durumunu yansıtmayan bir yolsuz tescilin mevcut olması 

halinde kanun koyucunun aradığı ilk şart gerçekleşmiş olacaktır. 

Bununla birlikte maddenin ifadesinden yola çıkarak güven ilkesinin sağladığı 

korumadan faydalanabilmek için tescilin mutlaka gerçek hak durumuna uymayan 

yolsuz bir tescil olması gerektiği söylenemez. Katıldığımız görüş çerçevesinde 

tapudaki tescil gerçek hak durumunu yansıtmakla birlikte malikin tasarn1f yetkisinin 

kısıtlı olduğuna dair herhangi bir bilgi içermiyorsa da tapu kütüğüne güvenerek 

malikin tasarruf yetkisine sahip olduğuna inanan üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma 

görmelidir. Çünkü karine tapu kütüğünde malik görünen kişinin gerçekte malik 
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olduğuna ve malikin de tasarruf yetkisine sahip olduğuna ilişkindir. Bu nedenle 

kanaatimizce gerçek malikin tasarruf yetkisine sahip olduğuna ilişkin güven de 

korunmalıdır. Bu çerçevede, tasarruf yetkisi kısıtlamasına ilişkin şerhin açıklayıcı 

olup da henüz şerhin yapılmadığı veya kanun koyucunun tasarruf yetkisinin 

kısıtlandığına dair şerh verilmesine olanak tanımadığı hallerde de güven ilkesi 

uyarınca iyi niyetle ayni hak kazanılması mümkün olmalıdır. Söz gelimi, bir kişinin 

tapuda malik olarak gözüktüğünden yola çıkarak tasarruf yetkisini de haiz sanan ve 

fakat gerçekte malik olmasına rağmen tasarruf yetkisi bulunmayan malik ile işlem 

yapan kişilerin de iyi niyeti koruma görmelidir. 

Güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için aranan ikinci şart, hakkı 

iktisap edecek olanın iyi niyetli olmasıdır. Ancak ne konuyu düzenleyen MK m. 

1023 'te ne de genel olarak iyi niyetin düzenlendiği MK m. 3 'te "iyi niyet" tanımına 

yer verilmemiştir. Tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulama alanı bulabilmesi için 

aranan iyi niyet, tapu kütüğündeki tescilin gerçek durumu yansıtmıyor olduğunu 

bilmeme ve bilmesi de gerekmeme halidir. 

Kanaatimizce iyi niyetli olma hali olabildiğince dar tutulmalıdır. Zira ilkenin 

sağladığı korumadan yararlanılması halinde gerçek hak sahibinin en temel 

haklarından biri olan mülkiyet hakkı sona ermekte veya kısıtlanmaktadır. Bu nedenle 

hükmün sağladığı korumadan yararlanacak olanların iyi niyetli oldukları konusunda 

en küçük bir tereddüt olmamalı ve güven ilkesinin sağladığı korumadan sadece iyi 

niyetli olduğu kesin olanlar yararlanmalıdır. Bu ise ancak iyi niyetin klasik tanımında 

yer alan "bilmesi gerekme" ihtimalinin olabildiğince geniş yorumlanmasıyla 

mümkün gözükmektedir. Söz gelimi, İsviçre' de kabul edilen ve bize de isabetli gelen 

bir görüşe göre bir kişinin üzerinde ayni hak kazanacağı taşınmazı hiç görmeden 

sadece tapu sicilindeki kayda güvenerek iktisap etmesi hayatın olağan akışına terstir. 

Bu nedenle taşınmazın fiziksel durumundan tapu kütüğündeki tescilin gerçek hak 

sahipliğini yansıtmadığına dair bir şüphe uyanması halinde, üçüncü kişilerin gerekli 

araştırmayı yaptıkları söylenemeyeceğinden iyi niyetli oldukları kabul edilemez. 

Zira şüphe iyi niyeti ortadan kaldırır. 

İlkenin uygulama alanı bulması için aranan son şart ise üçüncü kişinin ayni hak 

kazanması için gerekli diğer kurucu unsurların geçerli olmasıdır. Buna göre iyi 

207 



niyetli üçüncü kişi de geçerli bir hukuki sebebe dayanarak adına tescil yaptırmalıdır. 

Ancak buradaki hukuki sebebin türü konusunda da doktrinde tartışmalar mevcuttur. 
1 

Görüş ayrılıklarının ilki, hukuki sebebin hukuki bir fiil olup olmayacağı 

konusundadır. Kanaatimizce hukuki sebebin hukuki fiil olamayacağı sonucuna 

varmak için dayanılabilecek bir kanun hükmü yoktur. Buna karşılık hukuki fiil ile bir 

taşınmaz üzerinde ayni hak kazanılabilmesi sadece işgal fiili ile mümkündür. İşgal 

yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılabilmesi için ise taşınmazın sahipsiz hale 

gelmesi gerekmektedir. Halbuki yolsuz terkin ile taşınmaz sahipsiz hale gelmiş 

olmayacağından zaten bu halde işgal yolu ·ile taşınmazın mülkiyetinin kazanılması 

mümkün değildir. 

Tapu kütüğüne güvenerek bir ayni hak kazananların bu hakkı ivaz karşılığında 

kazanması gerekip gerekmediği de doktrinde ayrı bir tartışma konusu olmuştur. 

Adalet hissini zedelemeyen, bu kazanımın bir ivaz karşılığında olmasını aramaktır. 

Zira ivazsız kazanımlarda üçüncü kişinin iyi niyetini korumayı gerektirecek herhangi 

bir menfaatin zedelenmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle kanaatimizce olması 

gereken ilkenin uygulama alanı bulabilmesi için aranan şartlara ivaz karşılığında bir 

kazanım olması şartını da eklemektir. Fakat MK. m. 1023 'te buna ilişkin herhangi bir 

düzenleme yer almadığından mevcut hukuk sistemimizde bu kazanımın mutlaka bir 

ivaz karşılığında olmasını aramak bize mümkün görünmemektedir. Diğer bir 

ifadeyle, kanun koyucunun böyle bir şartı aramamış olması nedeniyle güven ilkesinin 

uygulama alanının sadece ivazlı işlemler bakımından sınırlandırılması bize mümkün 

görünmemektedir. 

Tapu kütüğüne güven ilkesinin düzenlendiği MK m. 1023 ilkenin uygulama 

alanı bulduğu haller bakımından da yeterince açık değildir. Bu durum güven 

ilkesinin uygulama alanı bulduğu defterler, kayıtlar, kişiler bakımından da doktrinde 

farklı görüşlerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. 

Hükümde "tapu kiitiiğii11deki" ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden yola çıkarak 

güven ilkesinin tapu sicilini oluşturan defterlerden sadece tapu kütüğüne uygulanan 

bir ilke olduğu gibi yanlış bir sonuca varılmamalıdır. Katıldığımız hakim görüş 

uyarınca güven ilkesi tapu kütüğünün gönderme yaptığı ve tapu kütüğünü 

tamamlayan defterler ve belgeler bakımından da uygulama alanı bulur. 

208 



Maddede "üçüncü kişinin bu kazanımı korunur" ifadesine yer verilmiştir. 

Kanaatimizce buradaki üçüncü kişiden ne anlaşılması gerektiği de yeterince açık 

değildir. Zira güven ilkesinin tasarruf yetkisi eksikliğini de giderdiğinin kabul 

edilmesi halinde üçüncü kişi, işlem tarafı kişiler de olabilir. Bu halde malik birinci 

kişi, lehine tasarruf yetkisi kısıtlanan ikinci kişi işlem tarafı kişi ise üçüncü kişi 

konumdadır. Katıldığımız görüş uyarınca tapu kütüğüne güven ilkesinden 

yararlanacak olanlar, tasarruf yetkisinin kısıtlı olduğunu bilmeyen ve bilmesi de 

gerekmeyen işlem tarafı üçüncü kişiler de olabilir. 

Son olarak güven ilkesinin tapu kütüğündeki hangi tür kayıtlara uygulanması 

gerektiği konusunda da verilen açıklama yeterli değildir. Zira maddede sadece 

"tescile güvenereR' ifadesi yer almaktadır. Tescil ise sadece ayni ve sınırlı ayni 

haklar için mümkündür. Ancak katıldığımız görüş uyarınca ayni hakkın içeriğine ve 

kapsamına ilişkin olan her tür kayıt bakımından tapu kütüğüne güven ilkesi 

uygulama alanı bulmalıdır. 

Buna karşılık bir yolsuz şerhe dayanarak bir kişisel hak kazandığına 

inananların iyi niyetinin güven ilkesi kapsamında korunması mümkün değildir. Zira 

bu halde tapuda yolsuz bir tescil değil yolsuz bir şerh yer almakta ve bu şerhe 

dayanarak bir ayni hak değil kişisel hakkın kazanılması gündeme gelmektedir. 

İlkenin uygulama alanını bu derece genişletmek ise kuralın konıma amacı ile 

bağdaşmaz. 

Bununla birlikte katıldığımız hakim görüş uyarınca yolsuz tescile güvenerek 

sadece mülkiyet veya başka bir ayni hakkın kazanılabileceği açıkça ifade edilmiş 

olsa dahi şahsi haklar da bu korumadan yararlanmalıdır. Zira yolsuz tescile 

dayanarak ayni hak kazanılabiliyorsa şahsi hak evleviyetle kazanılabilmelidir. Çünkü 

kişisel hakların güven ilkesi uyarınca kazanılması halinde gerçek hak sahibi, üçüncü 

kişilerin mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kazanmasından daha az zarar görür. 
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