
T.C. 

YARGITAY 

1. HUKUK DAİRESİ 

E. 2017/3474 

K. 2017/4533 

T. 21.9.2017 

• YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( 
Davacının Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Edilen 
Taşınmazda En Başından Beri Paydaş Olup İptal Edilen 
Sözleşme Uyarınca Davalılara Yapılan Temliklerin Yolsuz Tescil 
Olduğu İddiasıyla Eldeki Davayı Açtığı/Bu İddianın 
İncelenmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Davacının İstemi 
Yönünden Red Kararı Verilmiş Olup Bu Kararın Gerekçesinin 
Ortaya Konulmadığı/Soruşturma Eksiksiz Tamamlanarak 
Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) 

• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacının Taşınmazda 
En Başından Beri Paydaş Olup İptal Edilen Sözleşme Uyarınca 
Davalılara Yapılan Temliklerin Yolsuz Tescil Olduğu İddiasıyla 
Eldeki Davayı Açtığı/Bu İddianın İncelenmesinde Zorunluluk 
Bulunduğu - Davacının İstemi Yönünden Red Kararı Verilmiş 
Olup Bu Kararın Gerekçesinin Ortaya Konulmadığı/Soruşturma 
Eksiksiz Tamamlanarak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi 
Gerektiği ) 

• KARARIN GEREKÇESİNİN ORTAYA KONULMAMASI ( avacının 
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Edilen Taşınmazda En 
Başından Beri Paydaş Olup İptal Edilen Sözleşme Uyarınca 
Davalılara Yapılan Temliklerin Yolsuz Tescil Olduğu İddiasıyla 
Eldeki Davayı Açtığı/Bu İddianın İncelenmesinde Zorunluluk 
Bulunduğu - Davacının İstemi Yönünden Red Kararı Verilmiş 
Olduğu/ Soruşturma Eksiksiz Tamamlanarak Sonuca Göre Bir 
Karar Verilmesi Gerektiği ) 

4721/m.1025 

ÖZET : Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu edilen 
taşınmazda en başından beri paydaş olup iptal edilen sözleşme 
uyarınca davalılara yapılan temliklerin yolsuz tescil olduğu iddiasıyla 



eldeki davayı açtığına göre bu iddianın incelenmesinde zorunluluk 
vardır. Mahkemece, davacının istemi yönünden red kararı verilmiş 
olup bu kararın gerekçesi ortaya konulmamıştır. Davacının iddiaları 
yönünden gerekli soruşturmanın eksiksiz tamamlanması ve varılacak 
sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. 

DAVA : Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası 
sonunda, yerel mahkemece davanın reddine dair olarak verilen karar 
davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş 
olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminin raporu okundu, 
açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Dava yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve 
tescil istemine ilişkindir. 

Davacılar, 862 ada 49 parsel sayılı taşınmaza dair olarak yapılan 
11/10/1990 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin mahkeme kararı 
ile feshedildiğini, yükleniciden sözleşmeye istinaden haricen 
bağımsız bölüm satın alan kişilerin açtıkları tapu iptal ve tescil 
davasının da reddedildiğini, ancak davalılardan biri adına 15 
numaralı bağımsız bölümün, .diğeri adına 1 numaralı bağımsız 
bölümün ve bir diğeri adına 13 numaralı bağımsız bölümün tapuda 
tescil edildiğini, davalılar adına yapılan tescilin yolsuz olduğunu, dava 
dışı paydaşlardan bu taşınmazdaki tüm haklarını temlik aldıklarını 
belirterek, 13 ve15 numaralı bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali 
ile ilgili, 1 numaralı bağımsız bölümün tapu kaydınin iptal ile diğer 
ilgililer ve dava dışı adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir. 

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır. 

Mahkemece, davacıların arsa sahiplerinin haklarına halef 
olamayacakları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; 862 ada 49 parsel sayılı 
kat irtifakı kurulu taşınmazın 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14 ve 16 numaralı 
bağımsız bölümlerinin davacılara ait olduğu, 2,4 ve 5 numaralı 
bağımsız bölümlerde dava dışı ve Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı'nın malik olduğu, çekişme konusu 1, 13 ve 15 numaralı 
bağımsız bölümlerde ise davalıların malik olarak yer aldıkları, 862 
ada 49 parselin tevhid işlemi öncesinde 862 ada 9 ve 10 parsel sayılı 
taşınmazlardan oluştuğu, 862 ada 10 parselde davacı, dava dışı 
kişilerin ¼'er pay sahibi oldukları, 862 ada 9 parsel sayılı taşınmazda 
dava dışının malik olduğu, davacı ve dava dışı diğer maliklerin 
11.10.1990 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile zemin dahil 8 
katlı bina yapılacağı, binada toplam 2 dükkan ve 14 daire olacağı ve 



taşınmaz sahiplerine 5 daire verileceği, inşaatın subasman seviyesi 
bittiğinde 3 adet daire için yükleniciye satış yetkisi verileceği 
hususunda dava dışı yüklenici ile anlaştıkları, 3. Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nin 1996 E-897 K. sayılı dosyasında davacı ile dava dışı 
diğer malikler tarafından yükleniciye karşı açılan sözleşmenin feshi 
davasında bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın 
kabulüyle 11.10.1990 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmenin feshine 
karar verildiği, 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1995 E.-306 K. sayılı 
dosyasında dava dışı 3 numaralı bağımsız bölüm için davalı 
tarafından yükleniciye ve paydaşlara karşı açılan tapu iptal ve tescil 
istemli davada şahsi hakka sahip davacıların sözleşme 
feshedildiğinden maliklere yönelik talepte bulunamayacakları ve 
inşaat %27 seviyesinde kaldığından sözleşmenin geriye etkili olarak 
feshedildiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilerek davanın reddine 
karar verildiği, kararın derecattan geçmek suretiyle kesinleştiği, 
sözleşmenin feshi kararından önce 11.08.1992 tarihinde davacı ve 
dava dışı kişilere vekâleten dava dışı yüklenicinin davaya konu 1 
numaralı bağımsız bölümü davalılardan Veli'ye satttığı, 12.12.1991 
tarihinde arsa maliklerinden ilgilinin dava dışı yüklenicinin kardeşine 
408/2880 pay temlik ettiği, bu payın 13.12.1991 tarihinde de çekişme 
konusu 13 ve 15 numaralı bağımsız bölüm malikleri olan davalılara 
satıldığı, dava dilekçesine ekli 15.9.2011 ve 27.9.2011 tarihli 
‘'taşınmaz alım satım ve temlik sözleşmesi'' başlıklı adi yazılı 
belgelere göre taşınmaz maliklerinin davacılara 862 ada 49 parsel 
sayılı taşınmazdaki tüm payları ve 3.kişilere ve yükleniciye açılacak 
davalardan doğacak hak ve alacakları ile yeni dava ve takip açma 
haklarını temlik ettikleri, belirtilen davacı haricinde diğer davacıların 
bahsi geçen temlik sözleşmelerine dayanarak eldeki davayı açtıkları 
anlaşılmıştır. 

Hemen belirtilmelidir ki her ne kadar davacılar bayiiler ile yaptıkları 
temliknamelere dayanarak eldeki davayı açmışlarsa da, 
temliknamelerin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 183. vd. 
maddelerinde ( Borçlar Kanununun 162. ve devam eden maddeleri) 
öngörülen "alacağın temliki" niteliğinde oldukları kabul edilemez. 
Anılan yasal düzenlemelerde öngörülen ve devri mümkün olan hak, 
bir alacağa ilişkindir. Oysa; eldeki davada, yapılan temlikin koşulların 
gerçekleşmesi halinde mülkiyetin nakline dair olduğu açıktır. 
Böylesine taşınmazların mülkiyetinin devrini öngörecek nitelikte 
yapılan temliknamenin yasal olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur. 
Bu nedenle; dava hakkını temlik alan davacıların davada yasal 
açıdan sıfatları bulunmadığı açık olup açıklanan sebeple bu davacılar 
yönünden davanın reddine karar verilmesinde kural olarak bir 
isabetsizlik yoktur. Davacıların temyiz itirazları yerinde değildir. 
Reddine. 



Diğer davacının temyiz itirazlarına gelince; 

Somut olayda davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu edilen 
10 parsel sayılı taşınmazda en başından beri paydaş olup iptal edilen 
sözleşme uyarınca davalılara yapılan temliklerin yolsuz tescil olduğu 
iddiasıyla eldeki davayı açtığına göre bu iddianın incelenmesinde 
zorunluluk vardır. 

Ne var ki mahkemece davacının istemi yönünden de red kararı 
verilmiş olup bu kararın gerekçesi ortaya konulmamıştır. 

Hal böyle olunca davacının iddiaları yönünden gerekli soruşturmanın 
eksiksiz tamamlanması ve varılacak sonuca göre bir karar verilmesi 
gerekirken eksik soruşturma ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı 
olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. 

SONUÇ : Davacılar vekilinin bu yöne değinen temyiz itirazları 
yerindedir.Kabulü ile yerel mahkeme kararının açıklanan sebeplerle 
(6100 Sayılı Kanun'un geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 Sayılı 
HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin 
harcın temyiz edene iadesine, 21.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



T.C. 

YARGITAY 

1. HUKUK DAİRESİ 

E. 2017/1512 

K. 2017/5162 

T. 10.10.2017 

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine 
Dayalı - Davaya Konu Taşınmazın Davalılara Tahsisinin İptaline 
Dair İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği ve Anılan İptal 
Kararının Kesinleştiği Dolayısıyla Taşınmazın Tesciline Dayanak 
İdari İşlemin Varlığını Koruduğu Tapu Sicilinin Dayanağının 
Ayakta Bulunduğu Hazinenin Geri Alım Hakkından ve Yolsuz 
Tescilden Söz Edilemeyeceği Sabit Olduğundan Davanın 
Reddine Karar Verileceği ) 

• YOLSUZ TESCİL ( Tapu İptali - Davaya Konu Taşınmazın 
Davalılara Tahsisinin İptaline Dair İdari İşlemin İdari Yargı 
Yerinde İptal Edildiği ve Anılan İptal Kararının Kesinleştiği 
Dolayısıyla Taşınmazın Tesciline Dayanak İdari İşlemin Varlığını 
Koruduğu Tapu Sicilinin Dayanağının Ayakta Bulunduğu 
Hazinenin Geri Alım Hakkından ve Yolsuz Tescilden Söz 
Edilemeyeceği Sabit Olduğundan Davanın Reddine Karar 
Verilmesi Gereği ) 

4721/m.1025 

ÖZET : Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve 
tescil istemine ilişkindir. Davaya konu taşınmazın davalılar adına 
yapılan tescilin dayanağı olan idari işlemin başka bir idari kararla geri 
alındığı açıktır. Eksiğin tamamlanması yoluyla getirtilen kayıtlardan; 
Mahalli İskan Komisyonu'nun kararına karşı davalılar tarafından İdare 
Mahkemesi'ne idari işlemin iptali istemli dava açıldığı, İdare 
Mahkemesi'nin ilamı ile Mahalli İskan Komisyonu'nun kararının 
iptaline karar verildiği, anılan iptal kararının onandığı ve kesinleştiği 
anlaşılmıştır. Öyleyse, davaya konu taşınmazın davalılara tahsisinin 
iptaline dair idari işlemin idari yargı yerinde iptal edildiği ve anılan 
iptal kararının kesinleştiği, dolayısıyla taşınmazın tesciline dayanak 
idari işlemin varlığını koruduğu, tapu sicilinin dayanağının ayakta 
bulunduğu, hazinenin geri alım hakkından ve yolsuz tescilden söz 



edilemeyeceği sabittir. Hâl böyle olunca; davanın reddine karar 
verilmesi gerekir. 

DAVA : Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası 
sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne dair olarak verilen 
karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş 
olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminin raporu okundu, 
açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve 
tescil istemine ilişkindir. 

Davacı vekili, davalıların göçebe hayatı yaşadıklarını ileri sürerek 
5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında tarımsal iskan başvurusu 
yapmaları üzerine Mahalli İskan Komisyonunun 12/08/1992 tarih ve 2 
Sayılı kararı uyarınca hak sahibi sayılmalarına karar verildiğini, hak 
sahipliği uyarınca taşınmazın 21/12/2003 tarihinde davalılar adına 
tescil edildiğini, ancak davalıların hak sahipliği kararından önce 
göçebe hayatı sürmediklerinin tespit edilmesi üzerine Mahalli İskan 
Komisyonunun 27/04/2012 tarih ve 2012/331 Sayılı kararı ile 
davalıların hak sahipliklerinin iptaline karar verildiğini, iptal kararını 
davalıların tebliğ almaktan imtina ettiklerini ileri sürerek çekişmeli 
taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile her türlü 
takyidattan ari olarak Hazine adına tescilini istemiştir. 

Davalılar, usulüne uygun tebligata rağmen davaya cevap vermemiş, 
yargılama aşamasında; davalı, tahsis tarihinde göçebe olduğunu, 
tahsis tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başladığını, davalı 
ise, davayı kabul etmediğini bildirip davanın reddini savunmuşlardır. 

Mahkemece, hak sahipliğinin iptali kararına karşı davalılar tarafından 
idari yargıya başvurulmadığı ve iddianın ispat edildiği gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davalının başvurusu üzerine 
Mahalli İskan Komisyonu'nun 12/08/1992 tarih ve 2 Sayılı kararı ile 
aile reisi ...'ın 2510 Sayılı Kanun uyarınca hak sahibi sayılmasına 
karar verildiği, anılan hak sahipliğine dayalı olarak davaya konu 1483 
parsel sayılı taşınmazın 31/12/2003 tarihinde davalılar adına tescil 
edildiği, akabinde Mahalli İskan Komisyonu'nun 27/04/2012 tarih ve 
2012/331 Sayılı kararı ile aile bireylerinin başvuru veya hak sahipliği 
karar tarihinden önce SSK kaydının bulunduğu gerekçesiyle davaya 
konu taşınmazın tesciline dayanak 12/08/1992 tarih ve 2 Sayılı 
komisyon kararının iptaline karar verildiği anlaşılmıştır. 



Bilindiği üzere; tapu kaydındaki tescilin geçerli bir hukuki sebebinin 
olması gerektiğinde kuşku yoktur. 

Somut olayda, davaya konu taşınmazın davalılar adına yapılan 
tescilin dayanağı olan idari işlemin yukarda açıklandığı şekilde başka 
bir idari kararla geri alındığı açıktır. 

Ne varki, eksiğin tamamlanması yoluyla getirtilen kayıtlardan; Mahalli 
İskan Komisyonu'nun 27/04/2012 tarih ve 2012/331 Sayılı kararına 
karşı davalılar tarafından 18/04/2014 tarihinde İdare Mahkemesi'ne 
idari işlemin iptali istemli dava açıldığı, İdare Mahkemesi'nin 
25/02/2015 tarih ve 2014/647 E 2015/454 K sayılı ilamı ile Mahalli 
İskan Komisyonu'nun 27/04/2012 tarih ve 2012/331 Sayılı kararının 
iptaline karar verildiği, anılan iptal kararının Danıştay 8. Dairesi'nin 
01/10/2015 tarih ve 2015/10539 E 2015/7888 K sayılı ilamı ile 
onandığı, anılan onama kararına dair karar düzeltme isteğinden 
vazgeçmiş sayılmasına yönelik kararın da Danıştay 8. Dairesi'nin 
11/10/2016 tarih ve 2016/8305 E 2016/7731 K sayılı ilamı ile 
onandığı ve İdare Mahkemesi'nin iptal kararının kesinleştiği 
anlaşılmıştır. 

Öyleyse, davaya konu 1483 parsel sayılı taşınmazın davalılara 
tahsisinin iptaline dair idari işlemin idari yargı yerinde iptal edildiği ve 
anılan iptal kararının kesinleştiği, dolayısıyla taşınmazın tesciline 
dayanak idari işlemin varlığını koruduğu, tapu sicilinin dayanağının 
ayakta bulunduğu, hazinenin geri alım hakkından ve yolsuz tescilden 
söz edilemeyeceği sabittir. 

Hâl böyle olunca; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı 
değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

SONUÇ : Davalılar vekilinin temyiz itirazı açıklanan sebepten ötürü 
yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 Sayılı Kanun'un 
geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 Sayılı HUMK'un 428.maddesi 
gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene 
iadesine, 10.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



T.C. 

YARGITAY 

1. HUKUK DAİRESİ 

E. 2017/2702 

K. 2017/4285 

T. 13.9.2017 

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine 
Dayalı - Davalıların 4721 S. TMK'nun 1023. Md. Hükmünün 
Korumasından Yararlanıp Yararlanmayacağının Tespiti 
Açısından İyi Niyetli Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması 
ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği ) 

• MURİS MUVAZAASI ( Mal Satmaya İhtiyacı Olmayan 
Mirasbırakanın On Beş Parça Taşınmazdaki Paylarını Vekil Oğlu 
Dava Dışı Şahıs Vasıtasıyla Temlik Tarihinde Üç Yaşında Olan 
Torunu Davalıya Yine Mirasbırakanın Altı Parça Taşınmazını 
Oğlu Olan Davalıya Satış Yoluyla Temliklerinin Mal Kaçırma 
Amaçlı Muvazaalı Bedelsiz Olduğu ) 

• YOLSUZ TESCİL ( Davalının Çekişme Konusu Taşınmazları 
Farklı Tarihlerde Temlik Ettiği Şahsın Akrabası Olduğu - Yani 
Muvazaalı Durumu Bilen ya da Bilmesi Gereken Konumunda 
Olup 4721 S. TMK'nun 1023. Md. Hükmünün Koruyuculuğundan 
Yararlanmayacağı/Tapu İptali ve Tescil ) 

• İYİ NİYETLİ İKTİSAP ( Çekişme Konusu Taşınmazları Davalıdan 
Temlik Alan Davalılar İle Davalılardan Birinin Açtığı Şufa Davası 
İle Adına Olan Tapu Kaydının İptalini Sağladığı Davalının İkinci 
El Konumunda Oldukları ve İyi Niyetli Olup Olmadıkları 
Hususunun Yeterince Araştırılmamasının Hatalı Olduğu ) 

4721/m.1023 

ÖZET : Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal 
ve tescil istemine ilişkindir. Dosya kapsamına göre; mal satmaya 
ihtiyacı olmayan mirasbırakanın on beş parça taşınmazdaki paylarını 
vekil oğlu dava dışı şahıs vasıtasıyla temlik tarihinde 3 yaşında olan 
torunu davalıya yine diğer mirasbırakanın ise altı parça taşınmazını 
oğlu olan davalıya satış yoluyla temliklerinin mal kaçırma amaçlı, 
muvazaalı bedelsiz olduğu, davalının çekişme konusu taşınmazları 



farklı tarihlerde temlik ettiği şahsın ise akrabası olduğu, yani 
muvazaalı durumu bilen ya da bilmesi gereken konumunda olup, 
TMK. 1023.maddesi koruyuculuğundan yararlanmayacağı açıktır. Ne 
var ki, çekişme konusu taşınmazları davalıdan temlik alan davalılar 
ile davalılardan birinin açtığı şufa davası ile adına olan tapu kaydının 
iptalini sağladığı davalının 2. el konumunda oldukları ve iyi niyetli 
olup olmadıkları hususunun yeterince araştırılmadığı anlaşılmaktadır. 
Hal böyle olunca, anılan davalıların 4721 Sayılı TMK'nın 1023. 
maddesi korumasından yararlanıp yararlanmayacağının tespiti 
açısından iyi niyetli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması ve 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile 
yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

DAVA : Taraflar arasında görülen tapu iptali tescil davası sonunda, 
yerel mahkemece davanın reddine dair olarak verilen karar davacılar 
vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya 
incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği 
görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu 
iptal ve tescil istemine ilişkindir. 

Davacılar, ortak mirasbırakanları ...'nın on beş parça taşınmazdaki 
payını, oğlu olan dava dışı ... mirasbırakanın yaşlılığından ve 
hastalığından yararlanarak, 23.11.1995 tarihinde, 3 yaşındaki oğlu 
davalı ... adına intifa hakkı mirasbırakanda kalmak kaydı ile mal 
kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak ... adına temlikini sağladığını, 
daha sonra ... adına velayeten ...'ya temlik ettiğini, ...'nın da bir kısım 
taşınmazları akrabası olan, aynı ve yakın köylerdeki davalılara temlik 
ettiğini, davalıların el ve işbirliği içerinde hareket ettiklerini, yine ortak 
mirasbırakanları ...'nın ise 6 parça taşınmazdaki payını diğer 
mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak 09/09/1993 
tarihinde oğlu olan ...'ya tapuda satış göstermek suretiyle temlik 
ettiğini ileri sürerek çekişmeli taşınmazların davalılar adlarına olan 
tapu kayıtlarının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline 
karar verilmesini istemişlerdir. 

Davalı ..., satışın gerçek olduğunu ve bedelini ödediğini belirterek 
davanın reddini savunmuştur. 

Davalı ..., zamanaşımı definde bulunarak davanın reddini 
savunmuştur. 

Diğer davalılar satışın gerçek olduğunu ve iyiniyetli alıcı olduklarını 
belirterek davanın reddini savunmuşlardır. 



Mahkemece temliklerin muvazaalı olduğu hususunun 
kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, 02.12.1995 tarihinde ölen 
mirasbırakan ...'nın maliki olduğu 173,58,375, 452, 453, 455, 457, 
215, 65, 66, 381 ,489 , 383, 404 ve 459 parsel sayılı taşınmazlardaki 
payını vekaleten oğlu olan dava dışı ...'nın 23.11.1995 tarihli resmi 
akit ile satış suretiyle davalı oğlu ...'ya devrettiği, davalı ...'ya 
velayeten babası ...'in 383, 404 ve 459 parsellerdeki payı 09.09.2002 
tarihinde davalı ...'e, 58, 375, 452,453, 455, 457 parsellerdeki payı 
07.02.2003 tarihinde, 215, 65,66, 38 ve 489 parsellerdeki payı 
28.02.2005 tarihinde, 173 parseldeki payı ise 02.06.2005 tarihinde 
davalı ...'ya satış suretiyle temlik ettiği, anılan parsellerde davalı ... 
adına mirasbırakandan geçen pay kalmadığı, davalı ...'in ise 68 ve 
453 parselledeki payı 26.11.2007 tarihinde davalı ...'a, 375 ve 452 
parsellerdeki payı 24.11.2009 tarihinde davalılar ..., ... ve ...'a, 457 ve 
381 parsellerdeki payı 10.08.2004 tarihinde davalı ...'ye, 489 
parseldeki payı ise 24.11.2009 tarihinde davalılar ..., ... ve ...'a, davalı 
...'e temlik edilen 383, 404 ve 459 parseldeki 3/48'er pay satışı 
bakımından ise davalı ...'in 24.12.2002 tarihinde Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nin 2002/206 Esas, 2002/253 Karar sayılı dosyası ile 
açtığı şufa davası ile davalı ... adına olan tapu kaydının iptali ile 
yeniden adına tescilini sağladığı, davalı ...'in 383 ve 459 parsellerdeki 
3/48'er payı 09.01.2003 tarihinde davalı ...'ya, 404 parseldeki 3/48 
payı 09.01.2003 tarihinde davalı ...'ya satış suretiyle temlik ettiği, 
14.01.1996 tarihinde ölen mirasbırakan ...'nın ise 178, 179, 250, 251, 
267 ve 272 parsel sayılı taşınmazlardaki payını 09.09.1993 tarihinde 
davalı oğlu ...'ya temlik ettiği, çekişme konusu 455 parselin ifraz 
sonucu 785,787 parsel olduğu, 381 parselden 735 parselin ifrazla 
ayrıldığı, ... 173 parsel ifrazla 559,560 parsel olduğu, 250 parselin 
ifrazla 570,571,572 parsel olduğu, 251 parselin ifrazla 567,568,569 
olduğu, çekişme konusu parsellerin toplulaştırma işlemi ile farklı 
parsel numaraları aldığı anlaşılmıştır. 

Dosya kapsamına göre; mal satmaya ihtiyacı olmayan mirasbırakan 
...'in on beş parça taşınmazdaki paylarını vekil oğlu dava dışı ... 
vasıtasıyla temlik tarihinde 3 yaşında olan torunu davalı ...'ya yine 
mirasbırakan ...'in ise altı parça taşınmazını oğlu olan davalı ...'a 
satış yoluyla temliklerinin mal kaçırma amaçlı, muvazaalı bedelsiz 
olduğu, davalı ...'in çekişme konusu taşınmazları farklı tarihlerde 
temlik ettiği ...'nın ise akrabası olduğu , yani muvazaalı durumu bilen 
yada bilmesi gereken konumunda olup,TMK. 1023.maddesi 
koruyuculuğundan yararlanmayacağı açıktır.Sonuç olarak davalılar 
..., ... ile ...'ya yapılan temliklerin mirasçıdan mal kaçırma amacıyla 
gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. 



Ne var ki, çekişme konusu taşınmazları davalı ...'dan temlik alan 
davalılar ..., ..., ..., ..., ... ve ... ile davalı ...'in açtığı şufa davası ile 
adına olan tapu kaydının iptalini sağladığı davalı ...'in 2. el 
konumunda oldukları ve iyi niyetli olup olmadıkları hususunun 
yeterince araştırılmadığı anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere; hukukumuzda, diğer çağdaş hukuk sistemlerinde 
olduğu gibi kişilerin huzur ve güven içerisinde alış verişte bulunmaları 
satın aldıkları şeylerin ilerde kendilerinden alınabileceği endişelerini 
taşımamaları, dolayısıyla toplum düzenini sağlamak düşüncesiyle, 
alan kişinin iyi niyetinin korunması ilkesi kabul edilmiştir. Bu amaçla 
4721 s. Türk Medeni Kanununun 2.maddesinin genel hükmü yanında 
menkul mallarda 988 ve 989., tapulu taşınmazların el 
değiştirmesinde ise 1023. maddesinin özel hükümleri getirilmiştir. 

Öte yandan, bir devleti oluşturan unsurlardan biri insan unsuru ise 
bunun kadar önemli olan ötekisi topraktır. İşte bu sebeple Devlet, 
nüfus sicilleri gibi tapu sicillerinin de tutulmasını üstlenmiş, bunların 
aleniliğini ( herkese açık olmasını ) sağlamış, iyi ve doğru 
tutulmamasından doğan sorumluluğu kabul etmiş, değinilen tüm bu 
sebeplerin doğal sonucu olarak da tapuya itimat edip, taşınmaz mal 
edinen kişinin iyi niyetini korumak zorunluluğunu duymuştur. Belirtilen 
ilke TMK'nin 1023. maddesinde aynen "tapu kütüğündeki sicile iyi 
niyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan 3. 
kişinin bu kazanımı korunur" şeklinde yer almış, aynı ilke tamamlayıcı 
madde niteliğindeki 1024.maddenin 1. fıkrasına göre "Bir ayni hak 
yolsuz olarak tescil edilmiş ise bunu bilen veya bilmesi gereken 3. kişi 
bu tescile dayanamaz" biçiminde öngörülmüştür. 

Ne var ki; tapulu taşınmazların intikallerinde, huzur ve güveni 
koruma, toplum 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 iktisapta 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 iyiniyetli gözükeni değil, gerçekten iyiniyetli olan kişiyi 
korumak olduğu hususlarının daima göz önünde tutulması, bu yönde 



tüm delillerin toplanıp derinliğine irdelenmesi ve değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Nitekim bu görüşten hareketle, "kötü niyet iddiasının def'i değil itiraz 
olduğu, iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağına tabii olmaksızın 
her zaman ileri sürülebileceği ve mahkemece kendiliğinden ( resen ) 
nazara alınacağı” ilkeleri 8.11.1991 tarih l990/4 esas l99l/3 Sayılı 
İçtihadı Birleştirme Kararında kabul edilmiş, bilimsel görüşlerde aynı 
doğrultuda gelişmiştir. 

Hal böyle olunca, davalılar ... ile ...'ya temlik edilen parseller 
yönünden güncel tapu kayıtları da getirtilmek suretiyle muvazaa 
iddiasının ispatlandığı gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi, 
davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in 4721 Sayılı TMK'nın 1023. 
maddesi korumasından yararlanıp yararlanmayacağının tespiti 
açısından iyi niyetli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması ve 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile 
yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

SONUÇ : Davacıların temyiz itirazı açıklanan sebepten ötürü 
yerindedir. Kabulü ile, hükmün ( 6100 Sayılı Kanun'un 
geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 Sayılı HUMK'un 428.maddesi 
gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene 
iadesine, 13.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

YARGITAY 

1. HUKUK DAİRESİ 

E. 2009/13814 

K. 2010/1303 

T. 10.2.2010 

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazların İntikallerinde 
Huzur ve Güveni Koruma Toplum Düzenini Sağlama Uğruna 
Tapu Kaydında İsmi Geçmeyen Ama Asıl Malik Olanın Hakkı 
Feda Edildiğinden İktisapta Bulunan Kişinin İyi Niyetli Olup 
Olmadığının Tespiti Gerektiği ) 

• İYİNİYET ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Kaydında İsmi 
Geçmeyen Ama Asıl Malik Olanın Hakkı Feda Edildiğinden 
İktisapta Bulunan Kişinin İyi Niyetli Olup Olmadığının Tespiti 
Gerektiği ) 

• TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ TESCİLE DAYANAN İYİNİYETLİ 3. 
KİŞİLER ( Bu Kazanımının Korunacağı - Bir Ayni Hak Yolsuz 
Olarak Tescil Edilmiş İse Bunu Bilen veya Bilmesi Gereken 3. 
Kişi Bu Tescile Dayanamayacağı ) 

• YOLSUZ TESCİL ( Bir Ayni Hak Yolsuz Olarak Tescil Edilmiş 
İse Bunu Bilen veya Bilmesi Gereken 3. Kişi Bu Tescile 
Dayanamayacağı ) 

4721/m.2, 1023, 1024 

ÖZET : Dava, tapu iptali ve tescil istemidir. Tapu kütüğündeki sicile 
iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan 3. 
kişinin bu kazanımı korunur. Bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş 
ise bunu bilen veya bilmesi gereken 3. kişi bu tescile dayanamaz. 

Tapulu taşınmazların intikallerinde, huzur ve güveni koruma, toplum 
düzenini sağlama uğruna, tapu kaydında ismi geçmeyen ama asıl 
malik olanın hakkı feda edildiğinden iktisapta bulunan kişinin, iyi 
niyetli olup olmadığının tam olarak tespiti gerekir. Davalının iyiniyetli 
olup olmadığı yönünde tarafların gösterdikleri ve gösterecekleri tüm 
delillerin eksiksiz toplanarak birlikte değerlendirilmesi, özellikle, 
davalının taşınmazın davacının isteği ve ara malike verdiği talimat 



üzerine temlikin gerçekleştirildiğine dair savunması üzerinde de 
durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. 

DAVA : Taraflar arasında görülen davada; 

Davacı, mülkiyeti kendisine ait 5423 ada 3 parsel sayılı taşınmazını 
hakkındaki icra takibi nedeniyle hiçbir bedel almaksızın davalı 
Mehmet Can D.'a duyduğu güvene dayanarak satış suretiyle temlik 
ettiğini, ancak davalı Mehmet Can'ın taşınmazı kendisine iade 
etmeyerek yakın arkadaşı olan diğer davalıya muvazaalı olarak 
devrettiğini ileri sürüp, tapu kaydının iptali ile adına tescilini istemiştir. 

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır. 

Mahkemece, davacının davasını ispatlayamadığı gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiştir. 

Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; 
Tetkik Hakimi S. Altınbulak'ın raporu okundu, düşüncesi alındı. 
Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü: 

KARAR : Davacı, mülkiyeti kendisine ait 5423 ada 3 parsel sayılı 
taşınmazını hakkındaki icra takibi nedeniyle davalı Mehmet'e 
bedelsiz devrettiğini, davalı Mehmet ile arasındaki 07.08.2008 tarihli 
taahhütname ile taşınmazın eski sahibine iade edileceğinin kabul ve 
imza altına alındığını, ancak Mehmet'in taşınmazı kendisine iade 
etmeyerek diğer davalı Ahmet'e muvazaalı olarak devrettiğini ileri 
sürüp, tapu kaydının iptali ile adına tescilini isteyerek eldeki davayı 
açmıştır. 

Davalı Mehmet, dava konusu taşınmazın emanet olarak kendisine 
devredildiğini ve davacının gösterdiği kişiye taşınmazı temlik ettiğini, 
davalı Ahmet, taşınmazı davacının rızası ile davalı Mehmet'den satın 
aldığını bildirerek davanın reddini savunmuşlardır. 

Mahkemece, davacı ile davalı Mehmet arasındaki devir işleminin 
inanç sözleşmesi içinde gerçekleştiğinin sabit olduğu, ancak 
davacının son malik Ahmet ile önceki malik Mehmet arasındaki 
işlemin muvazaalı olduğuna dair herhangi bir yazılı delil ibraz 
edemediği, davacının yemin deliline de dayanmadığı gerekçeleri ile 
davanın reddine karar verilmiştir. Gerçekten de; davacının davalı 
Mehmet'e temliki açısından inançlı işlemin söz konusu olduğu ve 
buna ilişkin belgenin dosyada bulunduğu sabittir. Bu kişiler arasında 
inançlı işlemin sabit olduğu mahkemenin de kabulündedir. Davalı 
Ahmet'in bu hususa yönelik bir itirazı da varid değildir. 



Davalı Mehmet tarafından davalı Ahmet'e yapılan temlike gelince; 
davalılar arasındaki temlik işleminde inançlı işlem değil, davalı 
Ahmet'in ediniminde iyiniyetli olup olmadığı önem taşımaktadır. 
Esasen davacı da dava dilekçesinde bu hususa dayanmıştır. 

Bilindiği üzere; hukukumuzda, diğer çağdaş hukuk sistemlerinde 
olduğu gibi kişilerin huzur ve güven içerisinde alışverişte bulunmaları 
satın aldıkları şeylerin ilerde kendilerinden alınabileceği endişelerini 
taşımamaları, dolayısıyla toplum düzenini sağlamak düşüncesiyle, 
alan kişinin iyi niyetinin korunması ilkesi kabul edilmiştir. Bu amaçla 
Medeni Kanun'un 2. maddesinin genel hükmü yanında menkul 
mallarda 988 ve 989, tapulu taşınmazların el değiştirmesinde ise 
1023. maddesinin özel hükümleri getirilmiştir. Öte yandan bir devleti 
oluşturan unsurlardan biri insan unsuru ise bunun kadar önemli olan 
ötekisi topraktır İşte bu nedenle Devlet, nüfus sicilleri gibi tapu 
sicillerinin de tutulmasını üstlenmiş, bunların aleniliğini ( herkese açık 
olmasını ) sağlamış, iyi ve doğru tutulmamasından doğan 
sorumluluğu kabul etmiş, değinilen tüm bu sebeplerin doğal sonucu 
olarakta tapuya itimat edip, taşınmaz mal edinen kişinin iyiniyetini 
korumak zorunluluğunu duymuştur. Belirtilen ilke M.K.nun 1023. 
maddesinde aynen "tapu kütüğündeki sicile iyi niyetle dayanarak 
mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan 3. kişinin bu zammı 
korunur" şeklinde yer almış, aynı ilke tamamlayıcı madde 
niteliğindeki 1024. maddenin 1. fıkrasına göre "Bir ayni hak yolsuz 
olarak tescil edilmiş ise bunu bilen veya bilmesi gereken 3. ü kişi bu 
tescile dayanamaz" biçiminde öngörülmüştür. 

Ne varki; tapulu taşınmazların intikallerinde, huzur ve güveni koruma, 
toplum düzenini sağlama uğruna, tapu kaydında ismi geçmeyen ama 
asıl malik olanın hakkı feda edildiğinden iktisapta bulunan kişinin, 
iyiniyetli olup olmadığının tam olarak tespiti büyük önem 
taşımaktadır. Gerçekten bir yanda tapu sicilinin doğruluğuna inanarak 
iktisapta 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 iyiniyetli gözükeni değil, gerçekten iyiniyetli olan kişiyi 
korumak olduğu hususlarının daima göz önünde tutulması, bu yönde 
tüm delillerin toplanıp derinliğine irdelenmesi ve değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Nitekim bu görüşten hareketle "kötüniyet iddiasının 
defi değil itiraz olduğu, iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağına 
tabii olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği ve mahkemece 
kendiliğinden ( resen ) nazara alınacağı ilkeleri 8.11.1991 tarih 



1990/4 esas 1991/3 sayılı İnançları Birleştirme Kararında kabul 
edilmiş, bilimsel görüşlerde aynı doğrultuda gelişmiştir. 

Hal böyle olunca; davalı Ahmet'in iyiniyetli olup olmadığı yönünde 
tarafların gösterdikleri ve gösterecekleri tüm delillerin eksiksiz 
toplanarak birlikte değerlendirilmesi, özellikle, davalı Ahmet'in 
taşınmazın davacının isteği ve ara malik Mehmet'e verdiği talimat 
üzerine temlikin gerçekleştirildiğine dair savunması üzerinde de 
durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı 
değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı olduğu üzere hüküm 
kurulmuş olması doğru değildir. 

SONUÇ : Davacının, temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün 
HUMK.'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin 
harcın temyiz edene geri verilmesine, 10.02.2010 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.C. 

YARGITAY 

1. HUKUK DAİRESİ 

E. 2002/1805 

K. 2002/2489 

T. 28.2.2002 

• YOLSUZ TESCİL ( Belediye Encümeninin Yetkisi Bulunmadan Taşınmaz Satması - 
Taşınmazı Kullanan Kişinin İptal ve Tescil Davası Açması ) 

• BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİSİ BULUNMADAN TAŞINMAZ SATMASI ( Kararın 
İdare Mahkemesinde İptal Edilmesi - Taşınmazı Kullanan Kişinin İptal ve Tescil 
Davası Açması ) 

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Belediye Encümeninin Yetkisi Bulunmadan Taşınmaz 
Satması/Kararın İdare Mahkemesinde İptal Edilmesi - Yolsuz Tescil ) 

4721/m.1024, 1025 

1580/m.19, 70, 83 

ÖZET : Dava konusu taşınmazın davalıya satışına esas teşkil eden encümen kararı idare 
mahkemesinde iptal edilmiş, böylece satış yönünde davacı belediye hükmü şahsiyetinin iradesinin 
teşekkül etmediği saptanmıştır.Esasen idare mahkemesi kararında belirtildiği üzere belediye 
encümeninin, belediye taşınmazını satmaya yetkisi de bulunmamaktadır.Tapu sicilinde düzenlenen 
resmi sözleşmeye belediye hükmi şahsiyetinin satış iradesi yansımadığına göre söz konusu resmi 
sözleşme geçersiz olup, buna bağlı olarak davalı adına olan sicilde yolsuz tesçil niteliğini taşımaktadır. 

DAVA : Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davada, mahkemece verilen karar süresinde temyiz 
edilmekle, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Dava, yolsuz tesçil nedenine dayalı iptal ve tesçil isteğine ilişkindir.Toplanan delillere ve tüm 
dosya içeriğine göre, dava konusu taşınmazın belediye tarafından davalıya encümen kararı ile satıldığı, 
bu taşınmazı kullanan dava dışı Şahin Ü.'nün encümen kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açtığı, idare mahkemesinde belediye taşınmazının encümen kararıyla satılamıyacağından bahisle 
encümen kararının iptaline karar verildiği, daha sonra dava dışı Şahin Ü.'nün belediyeyi ve davalıyı 
hasım göstermek suretiyle, iptal, tesçil ve elatmanın önlenmesi davası açtığı, bu davanın da 
reddedilerek kesinleştiği, bundan sonra davacı belediyenin eldeki davayı açtığı sabittir. 

Dava konusu taşınmazın davalıya satışına esas teşkil eden encümen kararı idare mahkemesinde iptal 
edilmiş, böylece satış yönünde davacı belediye hükmü şahsiyetinin iradesinin teşekkül etmediği 
saptanmıştır.Esasen idare mahkemesi kararında belirtildiği üzere belediye encümeninin, belediye 
taşınmazını satmaya yetkisi de bulunmamaktadır.Tapu sicilinde düzenlenen resmi sözleşmeye belediye 
hükmi şahsiyetinin satış iradesi yansımadığına göre söz konusu resmi sözleşme geçersiz olup, buna 
bağlı olarak davalı adına olan sicilde yolsuz tesçil niteliğini taşımaktadır. 

SONUÇ : Hal böyle olunca, davanın kabul edilerek iptal ve tesçil yönünde hüküm kurulması gerekirken, 
yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere red kararı verilmesi isabetsizdir.Davacı vekilinin temyiz 
itirazları doğrudur.Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.nun 428.maddesi gereğince 
BOZULMASINA, peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine 28.2.2002 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 
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3. HUKUK DAİRESİ 

E. 2012/22980 

K. 2013/322 

T. 16.1.2013 

• ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Taşınmazın Davacı Adına Olan 
Tapu Kaydının İptal Edilmesiyle Hukuki İşlemin Dayanağı 
Kalmadığından Davacı Adına Yapılan Tescil Yolsuz Tescil Haline 
Gelmekle Davacı Taşınmazı İadeyle Yükümlü Olduğu ) 

• DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Davacının Bu Taşınmazı 
Edinmek Üzere Kooperatife Ödediği Satış Bedelinin O Tarihteki 
Rayiç Değerine Oranı Bulunarak Ödenen Miktarın Tapu İptal 
Davasının Kesinleştiği Tarihe Kadar Ulaştığı Alım Gücü 
Belirlenerek Alım Tarihindeki İki Bedel Arasındaki Oranda 
Artırılmak Suretiyle Rayiç Bedelin Belirleneceği ) 

• TAPUNUN İPTAL EDİLİP BAŞKASI ADINA TESCİL EDİLMİŞ 
OLMASI ( Ödenen Miktarın Tapu İptal Davasının Kesinleştiği 
Tarihe Kadar Ulaştığı Alım Gücü Belirlenerek Alım Tarihindeki İki 
Bedel Arasındaki Oranda Artırılmak Suretiyle Rayiç Bedelin 
Belirleneceği - Alacak Davası ) 

• YOLSUZ TESCİL ( Alacağın Faiziyle Tahsili - Taşınmazın 
Davacı Adına Olan Tapu Kaydının İptal Edilmesiyle Hukuki 
İşlemin Dayanağı Kalmadığından Davacı Adına Yapılan Tescil 
Yolsuz Tescil Haline Gelmekle Davacı Taşınmazı İadeyle 
Yükümlü Olduğu ) 

4721/m.1025 

ÖZET : Dava dilekçesinde alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı 
taraftan tahsili istenilmiştir. Davacı, davaya konu taşınmazı davalı 
kooperatiften satın almış, ancak daha sonra kesinleşen kararla 
davacı adına olan tapunun iptaliyle B. adına tesciline karar verilmiştir. 
Bu durumda mahkemece; taşınmazın davacı adına olan tapu 
kaydının iptal edilmesiyle hukuki işlemin dayanağı kalmadığından, 
davacı adına yapılan tescil yolsuz tescil haline gelmekle davacı 
taşınmazı iadeyle yükümlüdür. Bu durumda davalı da ifa imkansızlığı 



sebebiyle taşınmazın tapu iptal kararının kesinleştiği tarihteki rayiç 
bedelini davacıya ödemekle yükümlü hale gelmiştir. O halde 
davacının bu taşınmazı edinmek üzere kooperatife ödediği satış 
bedelinin o tarihteki rayiç değerine oranı bulunmalı, sonra da ödenen 
miktarın tapu iptal davasının kesinleştiği tarihe kadar ulaştığı alım 
gücü denkleştirici adalet kuralı ilkesine göre belirlenerek alım 
tarihindeki iki bedel arasındaki oranda artırılmak suretiyle dava 
tarihindeki rayiç bedel belirlenmelidir. 

DAVA : Dava dilekçesinde 27.200 TL ( ıslahtan sonra toplam 
125.000 TL ) alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili 
istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, 
hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki 
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesi ile; dava dışı B. isimli şahsın 
davalı kooperatifin üyesi iken üyelikten çıkarıldığını ve B.'a isabet 
edecek olan davaya konu taşınmazın davalı tarafından müvekkiline 
satılarak tapuya tescil edildiğini, ancak B.'ın açtığı tapu iptal tescil 
davasının kabul edilmesi üzerine davacı adına olan tapu kaydının 
iptal edildiğini, bu sebeple taşınmazın dava tarihindeki değerine 
mahsuben şimdilik 26.000 TL ile 2 yıllık aidat, tapu harcı, elektrik 
aboneliği ve deprem sigortası bedeli gibi yaptığı bir takım masrafların 
ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili; davacının, satış tarihinde B.'ın da üye olduğunu bilerek 
taşınmazı satın aldığını bu sebeple iyi niyetli olmadığını, ancak dava 
kabul edilecek olursa davacının ancak yatırdığı bedelleri geri 
isteyebileceğini fakat davacının kooperatif hesabına ödediği bir bedel 
bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece; mahkeme kararıyla satış işlemi geçersiz kılındığından 
davacının sebepsiz zenginleşme hükümleri ve denkleştirici adalet 
kuralları çerçevesinde bilirkişi raporu gibi 13.445,00 TL ödeme 
yaptığı belirtilerek bu ödemenin dava tarihindeki alım gücü değeri 
olan 16.979,41 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar 
verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. 
Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; 



Davacı, davaya konu taşınmazı davalı kooperatiften 9.8.2002 
tarihinde satın almış, ancak daha sonra 27.10.2005 tarihinde 
kesinleşen kararla davacı adına olan tapunun iptaliyle B. adına 
tesciline karar verilmiştir. 

Bu durumda mahkemece; taşınmazın davacı adına olan tapu 
kaydının iptal edilmesiyle hukuki işlemin dayanağı kalmadığından, 
davacı adına yapılan tescil yolsuz tescil haline gelmekle davacı 
taşınmazı iadeyle yükümlüdür. Bu durumda davalı da ifa imkansızlığı 
sebebiyle taşınmazın tapu iptal kararının kesinleştiği tarihteki rayiç 
bedelini davacıya ödemekle yükümlü hale gelmiştir. 

O halde davacının bu taşınmazı edinmek üzere kooperatife ödediği 
satış bedelinin o tarihteki rayiç değerine oranı bulunmalı, sonra da 
ödenen miktarın tapu iptal davasının kesinleştiği tarihe kadar ulaştığı 
alım gücü denkleştirici adalet kuralı ilkesine göre belirlenerek alım 
tarihindeki iki bedel arasındaki oranda artırılmak suretiyle dava 
tarihindeki rayiç bedel belirlenmelidir. 

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde 
tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu 
sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. 
maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının 
istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 16.01.2013 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


