
zası ertelenen kişi T.C.K-nun 95. maddesinde yazılı şartlar dairesinde 
yeni bir suç işlediği takdirde her iki ceza ayrı ayrı infaz olunacağından, 
bu halde cezanın tecili kararı neticede cezanın infazının şartlı olarak 
geri bırakılması kararı haline gelmiş olur. (4)

Demek ki tecil konusunda ceza sistemimizin kabul ettiği esas «şar
ta bağlı mahkûmiyettir.» Tecil, cezanın infazına engel olan ; ancak o 
cezayı ortadan kaldırmayan bir kavramdır. İşlediği suçun karşılığı ola
rak bir cezaya çarptırılan kişi, hakkında tecil kararı verilmiş olsa bile, 
hukuken suçlu ve hükümlü kişidir.

Bu görüş mehaz İtalyan Ceza Hukukunda da aynen benimsenmiş 
bulunmaktadır. Nitekim Manzini, «... tecil halinde önce adli bir mah
kûmiyet vardır, ancak bekleme ve denetleme dönemi içinde yeniden 
bir suç işlenmezse yerine göre ya mahkûmiyet vaki olmamış sayılır ve
ya ceza çekilmiş telakki edilir.» (5) şeklindeki ifadesiyle bu hususu te
yit etmektedir.

Netice itibariyle ceza hukukumuzda tecil, mahkûmiyeti erteleyen ; 
ancak onu ortadan kaldırmayan bir müessesedir.

Son olarak hakkında tecilli mahkûmiyet kararı verilen memurun 
işine son verilmeyip, deneme süresi sonuna kadar beklenmesi ve bu sü
re sonunda ortaya çıkacak duruma göre işlem tesisi yolundaki Daire 
görüşüne de temas etmek istiyoruz.

Memurun çalışma gün ve saatleri dışındaki hayatı içinde işleyebi
leceği kişisel bir suç dolayısıyla hakkında vaki olacak herhangi bir mah
kûmiyet hükmünün idarece ne şekilde takip edileceği ve bu sorumlulu
ğun idareye hangi yasal dayanakla yükleneceği ; ayrıca yukarıda arz 
edilen 657 sayılı Kanunun 48. ve 98. maddelerinin emredici nitelikteki 
hükümleri karşısında, memurun görevine derhal son verilmeyip, dene
me süresi sonuna kadar beklemekten doğacak sorumluluğu idarenin 
nasıl ve neye göre yükleneceği konusu da üzerinde düşünülmesi gere
ken bir husus olarak gözükmektedir.

SONUÇ:
Arz etmeye çalıştığımız sebeplerle Danıştay 5. Dairesinin tecilli mah

kûmiyet kararlarına istinaden, idarece görevine son verilen memurlar
la ilgili olarak, işlemin iptaline dair vermekte olduğu kararların 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve 98. madde hükümlerine ay-

(4) Dönmezer - Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 1971, Cilt 3, Sayfa 16.
(5) Manzini III, 1950, 601.
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Öğretim Üyesi

I — GENEL OLARAK KONUNUN TANIMI VE SINIRLANDIRIL
MASI :
MK.'muzda «bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasın

daki bağlantı» başlığı altında eklenti kavramı tanımlanmıştır (KMK. 
m. 6). Tanımı takiben, II. fıkrada getirilen şekli koşullarla birlikte IV. 
fıkrada konumuzu ilgilendiren ve sınırlayan eklentiye ilişkin tasarruf 
ve tacihhüt işlemlerine yönelik düzenleme yeralmış bulunmaktadır.

Her ne kadar konumuz, eklentilere ilişkin taahhüt işlemlerini dü
zenleyen hükme yönelik eleştiri getirmek ise de, araştırmamızda önce
likle kanuni tanıma bağlı olarak eklentilerin niteliğini ve bu niteliğe 
dayanarak eklentilerin MK.'na bağlı bütünleyici parça (mütemmim cüz) 
kavramı karşısındaki yerini de belirlemeye çalışacağız (1).

II — MK.'MUZDA YERALAN BÜTÜNLEYİCİ PARÇA KAVRAMI
VE BU BAŞLIK ALTINDA EKLENTİLERİN YERİ :
A — GENEL OLARAK :
MK. ile, «mülkiyet hakkının şümulü» başlığı altında, mütemmim 

cüz kavramına yer verilmiştir (MK. m. 619; isv. MK. m. 642). Yazarlar 
bu kavram karşılığı genellikle «bütünleyici parça» kavramını tercih et
mektedirler (2). Bu kavram, 1984 tarihli MKÖT.'da (3) da ve daha ö- 
nemlisi konumuza ilişkin KMK. 6. madde de tencih edilmiştir.

Bütünleyici parça şu şekilde tanımlanmıştır. «Mahalli örfe göre bir 
şeyin e;sash bir unsurunu teşkil eden, o şey telef veya tahrip, yahut tağ
yir edilmedikçe ondan ayrılması kabil olmıyan cüzüler o şeyin mütem
mim cüzüleridir» (MK. m. 619/2. c.). Sadeleştirmek amacı ile, MKÖT.

Eklentilerin beyanlar hanesine yazımı ve kadastro planında gösterilmesi gibi 
koşullar araştırmamızda yer almayacaktır.
Bürsoy Kemal T. Eren Fikret Cansel Erol: Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978, 
s. 399; Oğuzman Kemal/Seliçi Özer : Eşya Hukuku, B. 5, İstanbul 1988, s. 
263; Tekinay Selahattin S./Akman Sermet/Burouoğlu Haluk/Altop Atilla: 
Eşya Hukuku, C. I, B, 5, İstanbul 1989, s. 517; Tamamlayıcı Parça tabiri için 
ise bk., Ünal Mehmet: Şekli Eşya Hukuku, Ankara 1989, s. 64.
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nın ilgili hükmünü vermek gerekirse, «mahalli adetlere göre bir şeyin 
esaslı parçası sayılan ve ö şeyi tahrip etmeden, bozmadan veya hasara 
uğratmadan ondan ayrılamayan her şey bütünleyici parçadır» (MKÖT. 
m. 607/11).

Bu tanım çerçevesinde, bütünleyici parçanın (mütemmim cüz) ko
şullarına geçmeden önce belirtmek gerekirse. Bu kavram kaynağında 
basit eşya-bileşik eşya ayrımından doğmaktadır. Eşya hukukuna hakim 
muayyenlik prensibi uyarınca, ayni hakka konu belirli şey, yine belirli 
bağımsız şeylere ayrılamıyor ve tek başına bir bütün oluşturuyor ise 
basit (yalın) eşyadan ; yok eğer eşya birden fazla basit eşyanın birara- 
ya gelmesi ile meydana geliyor ise bileşik eşyadan söz edilmektedir (4).

İşte, bileşik eşyayı meydana getiren parçalardan biri asıl (nitelik 
ve/veya nicelik olarak önemli olan) (5) şeyi, diğer veya diğerleri bü
tünleyici parçayı oluşturmaktadır (6).

Bütünleyici parçayı teferruattan (7) ayırabilmek amacı ile koşul
larının belirlenmesi gerekir. Hemen belirtelim, ilk bakışta artık doktrin
de bütünleyici parçanın koşullarının yerleşmiş olacağı düşünülebilir. 
Ancak, gerçek görünüm hiç de öyle değildir. Özellikle mahalli örfün oy
nadığı rol konusunda derin ayrılıklar vardır. Bu tartışmalara girmeye
rek yalnızca eklentilerin MK.'na tabi bütünleyici parçadan bariz bir şe
kilde ayrıldığına işaret etmemize yarayacak ölçüde ana noktalar üzerin
de duracağız.

B — Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) Koşulları ;
1 — Maddi Bağlantı (Dış İlişki)
Bütünleyici parçanın MK. m. 619 hükmünce şeyin asıl şeyle dışa

rıdan açıkça anlaşılabilir bir bağlantısı olması gerekmektedir. Bu bağ
lantının niteliği maddede, «telef, tahrip ya da tağyir edilmedikçe ayrıl
mama» olarak ifade edilmiştir (8).

(3)
(4)

(6)
(7)

Türk Medeni Kanunu öntasansı ve Gerekçesi (MKÖT.), Ankara 1984, s. 147. 
Bu ayırım hakkmda bk., Oğuzman/Seliçi, age., 262 : 4; Tekinay/Akman/Bur- 
cuoğlu/Altop, eşya, s. 516 vd.; Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 399-400.
Ve/veya diyoruz; çünkü, nicelik olarak hacim veya kütle büyüklüğü hiç bir 
zaman asıl şey kabulüne yeterli sebep oluşturaıaz.
Asıl şeyin tayini konusunda bk., Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, age., 526. 
Teferruat da bir bileşik eşyadır. Ancak, teferruat bir tek şey haline gelme
yen; aksine biri diğerine bağımlı kılınan buna rağmen fiziki varlığı devam 
eden eşyadan ekonomik olarak bağımlı olanı teferruattır. Bu konuda bk., 
Tekinay/Akman/BurcuoğlulAltop, eşya, s. 516-517.
Oğuzman/Seliçi, 619. madde uyarınca esaslı unsur haline gelmenin iki türlü 
gerçekleşebileceğini, ilk halin bu başlık altında sıkı maddi bağlantı dolayısı 
ile esaslı unsur haline gelme olduğunu belirtmektedir; bk., age., s. 264-265.
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2 — İç Bağlılık (Ekonomik Amaç İlişkisi) (9).
İçten bağlılıktan amaç, asıl şeyle bütünleyici parça arasında dıştan 

görülen maddi bağlılık yanında, birbirlerinin esaslı unsuru sayılmala
rına yol açacak araç amaç ilişkisinin varlığıdır. Başka bir ifade ile, bi
leşik eşyanın özgülendiği (tahsis edildiği) amaca yönelik olarak ve bu 
amacın elde edilmesinde asıl şey ve bütünleyici parçanın birlik oluştur
ması gerekir. Maddi ilişkiden farklı olarak, bu başlık altında bütünle
yici parçanın asıl şeyden ayrılması onun fonksiyon göremez duruma 
düşmesine yol açmalıdır.

3 — Mahalli Örfe Uygunluk
İşte iç bağlılık ile birlikte gündeme gelen sorun mahalli örfün bü

tünleyici parçanın tayininde oynadığı roldür. Bir görüşe göre, malıalli 
örfe uygunluk bütünleyici parçanın zorunlu koşuludur (10). Buna gö
re, bölgesel gelenek ve telakkiler bir şeyi bütünleyici parça olarak ka
bul etmiyorsa o şeyin bütünleyici parça olarak kabulü mümkün değil
dir (11). Diğer görüşe göre, mahalli örf etkisini ancak şüphe halinde 
gösterir (12). İç bağlantının varlığının felsefi veya doğal bilimlere göre 
değil, ekonomik görüşlere, iş hayatındaki değerlendirmelere göre belir
leneceği ve bu yönden mahalli gelenek ve göreneklerin çok anlamlı ol
duğu görüşünün (13), aksine bütünleyici parça iç ilişkisi sonucu olarak 
bileşik eşyayı meydana getiren parçaların esaslı unsur olup olmadıkla
rının tespitinde çağımızın gelişen teknolojisinin bilimsel verileri karşı
sında mahalli örfün rolü çok zayıflamıştır. Bu nedenle mahalli örfün 
ancak şüphe halinde önemli olacağını ; ilk iki unsura rağmen somut 
uyuşmazlıkta bütünleyici parçanın saptanamaması halinde tali rol oy
nayacağını kabul etmek gerekir.

4 — Bütünleyici Parça Niteliğinin Kazanılmasında İradenin Rolü
Aşağıda önemle değineceğimiz gibi, eklentilere sübjektif irade önem 

taşır ; o da kat maliklerinin kararla aynı yönde oluşan iradesidir. Bu
na karşılık, bütünleyici parçanın oluşumunda söz konusu irade kural 
olarak objektiftir. Hangi görüşe taraftar olunursa olunsun, mahalli ör
fü meydana getiren iradenin genel irade olarak objektif olduğu kuşku-

(9) Bu konuda bk., Gürsoy/Eren/Canasel, ge., s. 401; Tekinay/Akman/Burcuoğ- 
lu/Altop, eşya, s. 522-525; Oğuzman/Seliçi 8 nolu dipnotunda belirtildiği gibi 
farklı olarak, bu unsuru mahalli örfe göre esaslı unsur haline gelme olarak 
İncelenmektedir, bk., age., 264-265.

(10) Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 405; Oğuzman/Seliçi, age., 264.
(11) Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 405.
(12) Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, eşya, s. 525.
(13) Gürsoy/Eren/Canasel, age., s. 401.



süzdür. Bu noktada iç bağlatının oluşumunda aranan süreklilik koşu
lunun şüpheli olduğu durumlarda ilgilinin (bütünleyici parçayı meyda
na getiren kişinin) iradesinin esas alınması gerektiği ileri sürülmüştür 
(14). Ancak bu konuda gözden kaçan ve verilen örneklerden (15) açık
ça ortaya çıkan husus, bu şüphenin bütünleyici parçanın malik dışında 
kalan kişiler tarafından asıl şeye bağlanması veya maliğin başkasına 
ait bir şeyi mülkiyetindeki asıl şeye bağlaması olgusunda ortaya çık
masıdır. Yoksa, bu tür bağlantıyı asıl şey ve bütünleyici parça olarak 
biraraya getiren eşya maliki ise, diğer koşulların varlığı halinde sürek
lilik unsuru kural olarak şüpheli değildir (16). Bu doğal bir sonuçtur. 
Çünkü, bir kimsenin hukuka aykırı olmayan fiili bir davranışına (kira
cının sonradan götürmek amacı ile taşınmaza yerleştirdiği kalorifer te
sisatı olayında olduğu gibi) (17) iradesine aykırı olarak aleyhine hü
küm doğuracak bir sonuç bağlanması düşünülemez.

5 — Taşınmaz Bütünleyici Parçalarına Örnekler

Aşağıda da değineceğimiz gibi. Kat Mülkiyetine tabi taşınmazların 
iki tür bütünleyici parçası olacaktır. Bütünleyici parça sayılan KM-K. 
eklentilerinin MK.’muza tabi bütünleyici parçalardan ayırımını daha 
sağlıklı belirleyebilmek için bu konuda bir kaç örnek sıralamakta ya
rar görüyoruz Bir taşınmazda çatı, odalar, pencereler, kapılar (18), 
duvarlar, kiremitler, döşeme malzemeleri bütünleyici parça olarak sa
yılabilir. Ayrıca, bir binaya fabrika işletmesini sağlamak amacı ile ta
kılan makinalar (19) bütünleyici parça sayılmaktadır.

III — KAT MÜLKtYETÎNE TABİ EKLENTİLER :

A — Eklentilerin Koşulları ve Niteliği :

1 — Genel Olarak
KMK.'nun ilgili hükmünce, «bir bağımsız bölümün dışında olup, 

doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu,

(14) Gürsoy/Eren/Canasel, ge., s. 401402; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, eş
ya, s. 524.

(15) Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, eşya, s. 524.
(16) Bu yönde karar için bk., BGE. 44 391 JDT. 1919 181.
(17) Bu konuda Yargıtay 4. HD. nin 27.10.1945 T. E. 2879/K. 3809 sayılı, karan ve

bu konuda aynntılı açıklama için bk., Postacıoğlu İlhan : Kiracı Tarafından 
Mecura Yerleştirilen Kalorifer Tesisatının Mütemmim Cüz Sayılıp Sayılma
ması ve Vekâlet Ücreti Hakkında Yargıtay Kararı ve Not, İHFM., 1947., s. 
772-789. ' .

(18) örnekler için bkg., Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 401.
(19) Bu konuda bk., Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, eşya, s. 525.



garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, 
ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün 
maliki eklentilerin de tek başına maliki olur» (KMK. m. 6/1).

Görüldüğü gibi, açık bir ifade ile eklentilerin ait olduğu bağımsız 
bölümün bütünleyici parçası sayılacağı belirtilerek eklenti kavramı se
çilmiştir. Doktrinde, eklenti, MK.'da yer alan teferruat (MK. m. 621) 
yer alan teferruattan da dikkatle ayrılması gerekir.

2 — Eklentilerin Niteliği

Kanun koyucunun tanımlayıcı nitelikte hükmü ile, bütünleyici par
ça sayılacağı belirtilen eklentilerin bu niteliğine bağlanan yorumlar çe
şitli noktalarda ayrılmaktadır.

Kanun koyucunun nitelendirmesini tümü ile reddederek eklentile
rin, eşyaya bağlı bir mülkiyet hali meydana getirdiğini ileri süren ya
zarlar hükmün lafzının yanlış olduğu görüşünde birleşmektedirler (21). 
Bu görüşün gerekçesini. Tapu Sicili Nizamnamesinin 33. maddesi oluş
turmakta ve hükmünde yer alan ifade ile, «bir arazinin mükiyeti diğer 
bir arazinin mülkiyeti ile alakadar ise» mal sahipleri sütununa yapıla
cak kayıtları düzenleyen hükümden hareketle eklentilere ilişkin sonuç 
çıkarılmaktadır. Bu konuda aksi yönde oluşan görüşle, eklentilerin ba
ğımsız bölümünün özel nitelikli bütünleyici parçası sayılması gerekti
ği ileri sürülmüştür (22).

Eklentiler üzerindeki mülkiyet hakkının, eşyaya bağlı bir mülkiyet 
hakkının, eşyaya bağlı bir mülkiyet olduğu görüşü kabul edilemez. KMK. 
da yer almış bir hukuki kurumun kaynağını Tapu Sicil Nizamnamesinde 
(tüzükte) aramamak gerekir. Kaldı ki, anılan tüzük hükmünde iki ayrı 
taşınmaz söz konusu olup ; mülkiyet hakkı sahibi olarak kabul edilen ta
şınmazın mülkiyetini elinde bulundurduğu taşınmazın m.al sahipleri sütu
nuna malik olarak yazılması düzenlenmektedir. Eklentilerde ise ayrı mül
kiyet konusu olamama özelliği kuşkusuzdur.

Görüşümüzce, eklentilerin bu niteliği ile MK.’na tabi bütünleyici 
parça sayılma konusunda hüküm getiren maddenin (KMK. m. 6) düzel
tici yoruma bağlı olarak eşyaya bağlı mülkiyet olarak düşünülmesi ge
rektiği iddiası savunulamaz. Kanun koyucunun kat mülkiyetini doğu-

(20) Esener Turhan : Eşya Hukuku, Ankara 1985, s. 86-88.
(21) Tekinay Selahattin S.: Eşya Hukuku, B. 3, C. I, İstanbul 1978, s. 641; Oğuz- 

man/Seliçi, age,, s. 512.
(22) Arpacı Abdülkadir : Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, İstan

bul 1984, s. 24-25; Esmer Galip : Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve 
Tapu Sicili, Ankara 1983, s. 219.



jan ihtiyaçlarla birlikte ortaya çıkan bir olgu olarak bağımsız bölümle
rin istifadesine sunulabilen ve onun dışında yer alan bu tür şeylerin 
hukuki kaderini bağımsız bölüme bağlayabilme endişesi, bu sonucu sağ
layabilecek bütünleyici parça kavramına sarılmayı gerektirmiştir. Baş
ka bir anlatımla, fiili bir durum olarak ortaya çıkan bu tür bölme ve 
yapıların, ayrı bağımsız bölüm olarak kat mülkiyetine geçilmeyeceği 
ya da kat mülkiyetine konu olmasının istenmediği hallerde, bağımsız 
bölümün mülkiyet hakkına ve buna bağlı tasarruflara bağlanma isteği, 
aynı sonuca yol açabilecek bütünleyici parça kavramı ile hukuki bir 
zemine oturtulmak istenmiştir. Diğer yönden, bu görüşe kuvvetli bir 
dayanak bulmak gerekirse, MK.'da da aynı yönde, MK. 169. m.addede- 
ki koşulları taşımasa da bazı şeylerin, sırf bütünleyici parçanın aslın 
hukuki kaderini paylaşması arzusu ile bütünleyici parça olarak kabul 
edildiğini (hatta KMK. m.6.'da olduğu gibi sayılır ifadesine dahi yer 
vermeden) görüyoruz (23). Örneğin, tabii semereler -ki MK. m. 619'daki 
koşulların bulunmadığı açıktır- aynhncaya kadar asıl şeyin bütünleyi
ci parçasıdır (MK. m. 620) (24).

Kanun koyucu da, bu konuda itinalı bir ifade tarzı seçerek, bütün
leyici parçadır şeklinde kesin bir nitelik belirlememiş, yalnızca bütün
leyici parça sayılması gerektiğini hükme bağlamıştır (25).

Bu konuda en doğru yolun anılan hükümle, eklentilere bütünleyici 
parçaya ilişkin hükmün kıyasen uygulanacağı şeklinde bir düzenlemeye 
yer verilmesi olacağı ileri sürülmüştür (26).

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, eklentilerin bütünleyici parça 
sayılıp sayılmayacakları konusu teorik bir tartışmadır. Eklentilerin ba
ğımsız bölümünün dışında olmaları koşulu ve her türlü devir kayıtlan
ma ile tartışma konusu yapacağımız kira işleminin açıkça bağımsız bö
lüme bağlanmış olması karşısında, konumuz açısından MK.'na tabi bü
tünleyici parçalara ilişkin hükmün (MK. m.619) kıyasen uygulanması
nı gerektirecek bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Diğer yönden, her 
iki kural da tek bir maddeye dayanmakta (MK. m. 619 ve KMK. m. 6) ; 
asıl şey bütünleyici parça aynı hukuki kaderi paylaşmaktadır. Hal böy
le olunca da kıyasen uygulanmayı gerektirecek bir hukuki gereklilik bu
lunduğunu sanmıyoruz. Görüşümüzce, KMK. m. 6 hükmünün eklenti 
tanımı ve bütünleyici parça sayılmasına ilişkin düzenlemesi doğrudur.

(23) Arpacı, age., s. 25.
(24) Arpacı, age., s. 25.
(25) Arpacı, age., s, 27, dp. 41.
(26) Arpacı, age., s. 27.



3 — Eklenti Koşullan

a) Bağımsız Bölümün Dışında Olma Zorunluluğu

KMK. eklentilerinin, bağımsız bölümünün bütünleyici parçası ola
rak, onun dışında olması gerektiği buyurulmuştur. Dışında olma zorun
luluğu ile, bütünleyici parça sayılan eklentilerle bunların mülkiyetin 
bağlı bulundukları bağımsız bölümlerin MK.'na tabi bütünleyici parça
larını ayırma amacı güdülmüştür. Çünkü, yukarda belirttiğimiz gibi, 
MK.'na tabi bütünleyici parçaları asıl şey ile anılan türde birleştirmiş
tir (taşınmazda onun içerisinde kalır). Eş deyişle, eklentilerin bağlı bu
lunduğu kat mülkiyetine konu ve taşınmaz mülkiyeti alt başlığı altında 
yer alan bağımsız bölümlerin, çatı, odalar, pencereler gibi MK.'na tabi 
bütünleyici parçaları olacağı ve bunlarsız düşünülemeyeceği kuşkusuz
dur.

Buna göre, bağımsız bölümün KMK. m. 4 uyarınca ortak yer olan 
ana duvarları ile MK. hükümlerine tabi bütünleyici parçası olan duvar
ları ve çatısı ile sınırlandırılmış alan dışında kalma koşulu, eklentileri 
ilk unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu belirleme karşısında, ba
ğımsız bölümü çevreleyen duvarlarla bitişik ve bağımsız bölüm girişin
den başka girişi bulunmayan zeminde yer alan depolar ile bağımsız bö
lümün çatısı altında bulunan ve bağımsız bölüm içinden merdivenle 
bağlantılı çatialtı olarak adlandırılan yerlerin eklenti sayılması müm
kün değildir. Bu konuda, bağımsız bölüm içinde o bölümü tamamlayan 
ve eklentiye benzer yerlere müştemilat denmektedir (27).

Bağımsız bölümün dışında olmakla birlikte eklentinin ana taşın
maz sınırları içinde olması gerekir. tIgiH hükümde eklentinin ana ya
pının oturduğu zeminin dışında kalanların kadastro planında veya ta
pu haritasında ayrıca gösterileceği belirtilmiştir. Örneğin ortak yer sa
yılan bahçe (28) sınırı içinde kalan eklentiler bu hüküm kapsamında 
değerlendirilecektir. O halde, ana taşınmaz sınırı dışında başka bir ana 
taşınmaz sınırı içerisinde bulunan yerler sınırları dışında kaldığı ana- 
yapı bağımsız bölümlerine eklenti olarak bağlanamaz.

b) Doğrudan doğruya Bağımsız Bölüme Talısis Edilme

Eklentilerin, doğrudan doğruya bir bağımsız bölüme tahsis edil
miş olma koşulu bulunmaktadır. Eklentiyi ortak yerlerden (KMK. m. 
4) ayıran unsur bu noktada toplanmaktadır. Eş deyişle, ortaklaşa kul-

(27) Arcak Ali: Kat Mülkiyeti, Ankara 1983, s. 181; Göknar Hiömet: Kat Mülki
yeti, Devre Mülk ve Yabancıların Tasarrufu, Ankara 1988, s. 50.

(28) Bu konuda Yargıtay 5. HD. nin 10.12.1979 T. E. 8198/K. 9210 sayılı kararı için 
bk., Arcak, age., s. 158.
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lanına, korunma ve faydalanma için bütün bağımsız bölüm maliklerin
ce kullanılan ortak yerlerin aksine eklenti, kullanımı ile yalnızca bir 
bağımsız bölümün kullanılmasına ayrılmıştır.

Eklentiler, ortak yerden tamamen ayn bütünleyici parçasını oluş
turduğu bağımsız bölüme (asıl şey) özgülenmektedir. Tahsis (özgülen
me) ile kastedilen bağımsız bölümün niteliğine göre, bağımsız bölü
mün ekonomik açıdan elde edilmesinde eklenti ile bir birlik oluşturma
sıdır. Örneğin, bir dükkan veya mağazanın (KMK. m. l/I) işçileri için 
tuvalet, müşterileri için garaj, malzemesi için depo ana taşınmaz için
de o bağımsız bölümün yararı için ayrılmış yerlerdir.

Anlaşılacağı gibi, tahsis eklentilerde iradi unsuru oluşturmaktadır. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi, MK. bütünleyici parçalarında irade kural 
olarak objektif iken, KMK.’na tabi eklentilerde talısis iradesi sübjektiftir. 
Kat mülkiyetine geçen müşterek malikler, bağımsız bölümün KMK. m. 
12 hükmünce, «kat mülkiyetinin kurulması» amacıyla «istem ve belge
ler» alt başlığı altında c bendi uyarınca, «ana gayrimenkulün maliki ve
ya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste» ile 
«varsa eklentisini» bildirdikleri takdirde eklenti oluşturmuş olacak
lardır.

Bu konuda ayrıntılı bir açıklama getirmek gerekirse, tahsis konu
sundaki iradenin serbest olup olmadığını araştırmak gerekir. Şöyle ki, 
kat mülkiyetine (veya kat irtifakına) geçecek müşterek malikler ka
nunda sayılan örnekler dışında eklenti yaratma konusunda ta
mamen özgür müdür? İlgili hükümde açıkça, «gibi eklentiler» denmek 
suretiyle maddede sayılan eklentilerin tahdidi (numerus clausus) olma
dığı açıkça hükme bağlanmıştır. Bu konuda, bağımsız bölüm ve ortak 
yer de olabilen depolar uygulamada eklenti olarak çok sık görülen ve 
kanunda yer almayan eklenti türüne en güzel örnektir. Deponun, eğer 
bağımsız bölüm olarak kat mülkiyetine geçilmemişse ortak yer ve ek
lenti olabilme özeliğinden hareketle bu sonuç, tahsis iradesine tanınan 
serbesti ile tüm ortak yerler (KMK, m. 4) için geçerli olacak mıdır?

Bu sorunun çözümü KMK. m. 4/son fıkrada yer almaktadır. Buna 
göre, «aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde or
tak yer sayılır» cümlesinden sonra (I. fıkra) a, b, c, bentlerinde eklenti 
olarak bağımsız bölüme tahsis edilemeyecek her halde ortak yer sayı
lacak yer ve şeyler belirtilmiştir. Sayılanlar arasında depolar bulunma
maktadır. Son fıkrada ise, «yukarıda sayılanlar dışında kalıp da, yine 
ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer 
yerler ve şeyler de (ortak yer) konusuna girer» hükmü getirilmiştir. 
İşte, ortak yer olarak açıkça sayılmasa da son fıkradaki gibi ortak yer



niteliği taşıması sebebi ile bu şekilde nitelendirilmesi zorunluluğu bu
lunan yerler de eklenti olarak kabul edilemeyecektir. Ortak yerler ara
sında sayılmayan bahçenin durumu bir alt başlıkta ele alınacaktır.

c) Eklentilerin Eşya Hukukuna Hakim Temel Prensiplere Aykı
rılık Taşımaması Gerekir.
Geçerli bir eklentiden söz edebilmek için bağımsız bölümün huku

ki kaderini paylaşacak bütünleyici parçanın eşya hukukunun temel 
prensiplerine aykırı biçimde oluşturulması düşünülemez. îlk olarak, 
bütünleyici parçanın bir şey olarak maddi olması gerekir. (29). Muay
yenlik prensibi uyarınca (30), eklentinin belirli bir şey olarak ortaya 
çıkması gerekir. Belirlilik arazi konusunda sınırlar olarak ortaya çıka
caktır. Bu nedenle bahçenin durumu tartışmalıdır. Yargıtay, «bahçe or
tak yerdir. Paydaşlar arasında bölüştürülemez» karanna varmıştır (31). 
Doktrinde ise olumlu sonuca varılarak, bahçe, çiçeklik, oyun yeri, oto- 
moibil park yeri gibi yerlerin eklenti sayılabileceği kabul edilmektedir 
(32). Görüşümüzce, özellikle yaygın alanda kat mülkiyetine konu ana- 
taşınmaz sınırlan içerisinde, sınırlan belirlenmek koşulu ile (ana ta
şınmazın oturduğu zemin dışında kalması dolayısı ile kadastro planın
da bu sınırların belli edilmesiyle) bahçe ve diğer anılan yerlerin eklen
ti sayılması amaçsal yoruma da uygun olacaktır. Gerekçemizi kuvvet
lendirecek bir örnek vermek gerekirse, örneğin KMK. m. 6.'da garaj 
eklenti olarak açıkça sayılmakta iken, kapalı alan yaratmadan anataşm- 
rnaz arazisi içinde sınırları belirlenmiş otomobil park yerinin eklenti sa
yılamayacağı savunulamaz. Ancak, bu şekilde bir sınırlandırmanın ya
pılmadığı hallerde (çok katlı tek bir anayapmın söz konusu olması ha
linde çok küçük bir bahçenin aynlmaksızm tüm kat maliklerine ortak 
yer olarak tahsisinde olduğu gibi) artık ortak yer söz konusu olacaktır. 
Arpacı'nm bu konuda belirttiği gibi, bu nitelikte yerler tek ise artık 
KMK. m. 4/son fıkra hükmünce, ortaklaşa kullanım, faydalanım ve ko
runma için zaruri ve bu niteliği ile ortak yer sayılm^ası (33) yolunda 
oluşan görüşe katılmıyoruz. Çünkü, KMK. m. son fıkra ile nitelik so
runu çözümlenmekte ; nicelik hiç ele alınmamaktadır. Tek olan şeyle
rin ortaklaşa kullanım, faydalanma ve korunma için zaruri oldukları

(29) Aynı paralelde MK. bütünleyici parçaları için ileri sürülen görüş için bk., 
Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 401.

(30) Bu prensip hakkında bk., Oğuzman/Selliçi, age., s. 22.
(31) Yargıtay, 5. HD.'sinin 14.6.1982 T., E. 6288/K. 6247 sayılı kararı için bk., 

Arcak, age., s. 164.
(32) Göknar, age., s. 50; Arpacı, age., s. 29 ve dp. 61’de yer alan yazarlar.
(33) Arpacı, age., s. 30.
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sonucuna varılamaz. Örneğin, yazarın verdiği örnekten hareket ederek, 
anataşınmazm tek bir oyun yerinin, anataşınmaz içinde kahve olarak 
işletilen dükkana tahsisine hiç bir engel olmaması gerekir (unutulma
malıdır ki, kat mülkiyetine geçiş işlemleri oybirliği ile yapılmaktadır).

IV — EKLENTİLERE İLİŞKİN KAZANDIRICI İŞLEMLER
A — GENEL OLARAK (34)
Kazandırıcı işlemler malvarlığını etkileyen işlemler karşılığı kul- 

Inılmış olup ; malvarlığının aktifini etkilemeksizin yalnızca pasifini 
arttırarak kişiyi borç altına sokan işlemler taahhüt işlemleridir (borç- 
ladırıcı işlem). Buna karşılık, malvarlığının aktifini etkileyerek, baş
kası lehine devir, değiştirme ve son bulma sonucu azalmaya yol açan 
işlemler ise tasarruf işlemleridir. İşte bu ayırım altında, eklentilere iliş
kin kazandırıcı işlemler KMK. m. 6/son fıkrada düzenleme konusu ya
pılmıştır. Buna göre, «bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlan
ması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğin
den devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur».

Bu hükme bağlı genel bir eleştiri getirmek gerekirse, hükümde 
tüm kazandırıcı işlemlerin taahhüt tasarruf işlemi ayırımı yapılmaksı
zın bu şekilde düzenlenmesi yanlış olmuştur. Diğer yönden hükmün 
ifadesi (lafzı) de eksiklik taşımaktadır. Şöyle ki, maddede devir, ka
yıtlanma ve kiralamadan söz edilmiştir. Buna ilaveten «gibi işlemler» 
ibaresine yer verilmemesi doğru olmamıştır. Devir ve kayıtlanma ta
sarruf işlemidir ; kiralama ise taahhüt işlemidir. Taahhüt ve tasarru
fun aynı hukuki sonuca bağlanmasının yanlışlığını ise ilgili başlık al
tında ayrıntılı olarak ele alacağız.

B — EKLENTİLERE İLİŞKİN TAAHHÜT — TASARRUF İŞLEM
LERİ :
a) Eklentilere İlişkin Tasarruf İşlemleri
aa) Bağımsız Bölüme Bağlı Olarak Yapılan Tasarruf İşlemleri
Bütünleyici parça sayılan eklentiler konusunda getirilen hükümle, 

bağımsız bölüme ilişkin tasarruf işlemlerinin eklentileri de etkileyeceği

(34) Kazandırıcı işlem ile tahhüt ve tasarruf işlemleri konusunda bk., Tekinay 
Selahattin S./Akman Sennet/Burcuoğlu Haluk/Altop Atilla: Borçlar Hu
kuku, Genel Hükümler, B. 6, İstanbul 1988, s. 56 vd; Eren Fikret: Borçlar Hu
kuku, Genel Hükümler, C. I, B. 3, Ankara 1989, s. 228 vd.
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kuralı getirilmiştir. MK. na tabi bütünleyici parçalara ilişkin ve «bir 
şeye malik olan kimse, o şeyin bütün mütemmim cüzülerine de malik 
olur» şeklinde düzenleme getiren 619/1. cümle hükmü konumuz hakkın
da aynen tekrar edilmiştir. MK.m. 619 hükmü ile kıyaslandığında, anı
lan kuralın burada da tekrarı, zamanaşımı gibi sebeplerle taşınmaz ik
tisaplarını da bünyesine alması itibariyle olumlu olmuştur. Buna kar
şılık, son fıkra ile devir ve özellikle kayıtlanmadan söz edilmesi MK. 
6I9 hükmüne göre yerindedir. Çünkü, bu madde uyannca, malik olma 
dışında sınırlı bir ayni hak uyarınca bağımsız bölüm (asıl şey) üzerin
de yararlanma hakkı sahibinin eklentiler üzerinde de bağımsız bölüme 
bağlı olarak aynı şekilde kullanma ve yararlanma hakkı olacağı hükme 
bağlanmış olmaktadır.

KMK.’nun bu hükmü son derece doğal ve genel prensiplerin bir 
uzantısı niteliğindedir. Eşya hukukunda geçerli muayyenlik prensibi 
gereği mülkiyet hakkının konusu belirli şey üzerinde birden fazla müh 
kiyet hakkı bulunamaz. Eş deyişle, asıl şey bütünleyici parça ayrı mül
kiyet hakkına konu olmaz (35). Bu prensibin doğal sonucu olarak hü
kümde, yalnızca devir ve kayıtlanma sayılmışsa da, her türlü tasarruf 
işlemlerinde bağımsız bölüme ilişkin sonuçlar eklentileri de etkileye
cektir.

Taşınmaz mülkiyetinin bir alt başlığını oluşturan kat mülkiyetine 
konu (36) bağımsız bölümler üzerinde ayni haklar tescile tabidir (KMK. 
m. 11 ; buna göre tescille ilgili genel hükümler kat mülkiyetine yapıla
cak tescillerde de uygulanacaktır ; MK. m. 930 ve ilgili diğer hükümler). 
Beyanlar hanesinde yazılı eklenti bağımsız bölümün ka5atlı olduğu ta
pu kütüğünde yapılan tescilden etkilenerek yenimalik ya da sınırlı ayni 
hak sahibine ait hakkın çerçevesi kapsamında tasarruflara konu olur. 
Örneğin, intifa hakkına konu bağımsız bölümün eklentisi de, kullan
ma ve yararlanmanın konusunu oluşturur ; intifa yükümlüsü malik ek
lentileri intifa hakkı kapsamı dışında tutamaz. Ayni haklarda sözleşme 
serbestisine yer olmaması, tarafların eklentiye ilişkin irade serbestisini 
engeller ve aksine sözleşmeleri hükümsüz kılar. Örneğin, bağımsız bö
lümün, satımı, trampası, bağışlanması gibi mülkiyetin devrine yönelik 
akitlerle borcun ifa'sı sonucu tescille (MK. m.633) mülkiyetin geçici 
eklenti ile birlikte olur. Ferağ veren eski malik eklentiyi kendisine (uh
desinde) alıkoymak suretiyle bağımsız bölümün mülkiyetini naklede- 
mez.

(35) Bir şey üzerinde birden fazla kişinin mülkiyetine yol açan müşterek mül
kiyette tek bir mülkiyet hakkına karşılık, ondan doğan hak ve yetkilerin 
bölünmesi söz konusudur.

(36) Kadastrosu yapılmamış yerlerde tutulan Kat Mülkiyeti Zabıt defterleri de 
tapu kütüğü hükmündedir; KMK. m. 11/son f.
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bb) Bağımsız Olarak Eklentiye İlişkin Tasarruf İşlemleri
Görüldüğü gibi, anılan hükümde devir ve kayıtlanma olarak yalnız

ca, bağımsız bölüme ilişkin tasarruf işlemlerine bağlı düzenleme söz 
konusudur. Bunun dışında eklentinin bağımsız olarak tasarruf işlem
lerine konu olamayacağı bu hükmün aksi ile kanıtından çok kolaylık
la çıkarılabilir. Ancak bu ihtimalin dışında doktrinde, eklentilerin için
de yer aldığı ana taşınmaz kat malikleri arasında trampasının veya bir 
eklentinin başka bir kat malikine devrinin geçerli olarak yapılması ge-- 
rektiği görüşü ileri sürülmüştür (37).

Eklentinin özel bir duruma bağlı olarak da olsa (aynı taşınmazın 
malikleri arasında), bağımsız olarak bu şekilde tasarruf işlemine konu 
olabileceğini savunan görüşlere katılamıyoruz. Çünkü, biraz önce be
lirttiğimiz gibi, eklentileri tahsis ile bağımsız bölüme bağlayan irade, 
kat maliklerinin oybirliği ile oluşan iradesidir. KMK. m. 12/c bendinde 
açıkça ifade edilen şekli ile, kat mülkiyetinin kurulmasına ve bağımsız 
bölümlerin oluşmasına dayanak oluşturan ve arsa paylarını, bağımsız 
bölüm nevilerini ve varsa eklentileri gösteren listenin bütün paydaşlar 
tarafından imzalanması gerektiğini biliyoruz. Oysa yukarıda belirtilen 
görüşler, bu şekilde oluşan eklentinin sahibinin iradesi ile başka bir ba
ğımsız bölüme bağlanabileceği sonucuna yol açmaktadır.

Bu konudaki görüşümüzü belirtmeden önce değinmek ve sonuç çı
karmak gerekirse, MK.'na tabi bütünleyici parçalar malikin iradesi ile 
asıl şeyden ayrılıp, taahhüt ve onu takibeden tasarruf işlemlerine ko
nu olabilir (38). Şöyle ki, MK.’na tabi bütünleyici parçanın tek başına 
maliki, serbestçe asıl şey ve bütünleyici parçayı ayrı ayrı taahhüt ve
tasarruf işlemlerine konu edebilir. Örneğin, asıl şeye ait bütünleyici 
parçanın satımında, gelecekteki şeyin satımı söz konusudur ve bütün
leyici parça malik tarafından ayrılıp borcun ifa’sı amacı ile mülkiyeti 
devredilebilir (39). Hemen eklemek gerekir, müşterek mülkiyete konu 
asıl şey ve ona bağlı bütünleyici parça da tasarruf ancak oybirliği ile 
yapılabilecektir (Yeter ki, aksi kararlaştırılmamış olsun ; MK. m.625).

Bütünleyici parçaların, malik tarafından ayrılarak bağımsız olarak 
taahhüt ve tasaruf işlemlerine konu olabileceği görüşü, KMK.’na tabi 
eklentiler için savunulamaz. Gerekçe olarak dayanağımız, eklentileri 
bağlayan müşterek maliklerin oybirliği ile oluşan iradesidir. Bu tahsi
se son vermek de yine aynı şekilde olmalıdır. Özel hukukumuzda kural

(37) Bu konuda bk., Arcak, age., s. 184; Göknar, age., s. 52-55.
(38) Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, eşya, s. 531-533; Gürsoy/Eren/Cansel, age., 

409; Oğuzman/Seliçi, age., s. 266.
(39) Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, eşya, s. 532-533; Gürsoy/Eren



olarak aksi ayrıca ve açıkça kararlaştırılmadıkça, bir hukuki işlemi 
meydana getiren iradenin aynı şekilde son verme konusunda da yetkili 
olduğunu görüyoruz. Unutulmamalıdır ki, bütünleyici parçaya ilişkin 
tasarruf işlemleri asıl şeyden ayrı geçerli değildir. Ancak, MK.'na tabi 
bütünleyici parçalarda anılan türde taahhüt işlemlerinin geçerliliği, bü
tünleyici parçanın telef, tahrip ya da tağyir sonucu ayrılmasını takiben 
mümkündür (40). İşte, konumuz açısından,, bütünleyici parçayı asıl 
şeyden ayırarak böyle bir tasarrufa konu yapabilecek yalnızca onu o- 
luşturan kat malikleridir.

Bu konuda dikkatle ayırarak belirtmek gerekirse eklenti, tasarruf 
işlemi niteliğinde bağımsız bölüm malikinin tek taraflı iradesi ile terk 
edilebilir. Bir hakkı feragat yolu ile sona erdirmek her zaman mümkün
dür. Taşınmaz mülkiyetinin son bulmasına yol açan terke ilişkin hü
küm ve sonuçlar (41) burada da geçerlidir. Bu konuda eklentilerin ken
dine özgü sonuçları olacağı da hemen göz önüne alınmalıdır. Buna gö
re, terk, tapuya kayıtlı taşınmazlar açısından bu konudaki iradenin ta
pu memuruna yazılı olarak bildirilmesini takiben (Tapu Sicil Nizamna
mesi m. 68) ; eklentilerin terki beyanlar hanesinden silinmesi (yani çi
zilmesi) suretiyle gerçekleşebilir. Asıl önemlisi, eklentinin terki, taşın
maz mülkiyetinin terk ile işgale (MK. m. 635) elverişli hale gelmesi so
nucunu doğurmaz. Çünkü, MK. 635 maddede olduğu gibi terk edilen ek
lenti sahipsiz bir şey haline gelemez. Olsa olsa, ana taşınmaz içinde yi
ne tüm kat maliklerinin tasarrufuna konu olur ki, bu da terk edilen 
eklentinin ortak yer haline geldiği sonucuna götürür. Örneğin, eklen- 
tili bağımsız bölümü satın alarak mülkiyetine geçiren yeni kat maliki
nin, onarım ve bakım gerektiren buna karşılık fayda sağlamayan eklen
tiyi terk edebileceği kabul olunmalıdır ; fakat, onu başka bir bağımsız 
bölüm malikine trampa veya mülkiyetin devrine yönelik diğer akitler- 
ie devrini gerçekleştiremez. Çünkü, MK.’na tabi bütünleyici parçaların 
bağımsız tasarrufa konu olabilmesi (Örneğin, satımı ile devir) maliki
nin asıl şeyden ayırması sonucu gerçekleşebilmektedir. Eklentileri asıl 
şeyden ayırma yetkisi terk dışında, başkasının mülkiyetine geçirilmek 
amacı ile malikine tanınmamıştır.

Sonuç olarak, eklentilerin bir bağımsız bölüm malikinden diğer 
bir bağımsız bölüm maliki adına beyanlar hanesine yazılarak tahsisi 
oluşturulmasında olduğu gibi (KMK, m. 12/c) tüm kat maliklerinin 
ayni şekilde tahsis değişikliği yapması ile mümkündür.

(40) Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 408.
(41) Terk ve tasarruf işlemi olduğu konusunda bk., Oğuzman/Seliçi, age. 

394-396; Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 590/592.



b) Eklentilere îlişkin Taahhüt İşlemleri
KMK. m. 6.'da devir ve kayıtlanmada olduğu gibi bağımsız bölü

mün kiralanması halinde eklentinin de kiralanmış sayılacağı buyurul- 
muştur. Ön açıklama olarak değinmek gerekirse, taahhüt işlemi, mül
kiyetin devrine veya sınırlı ayni hak kumlmasma yönelik 4se bu konu
da yapılacak taahhüt işlemleri eklentiyi de kapsamak durumundadır. 
Yukarıda gerekçelendirdiğimiz gibi, eklentinin bağımsız bölümünden ay
rı olarak, satışı, trampası, bağışı veya irtifak sözleşmelerine konu ol
ması halinde taahhüt işleminin ifa'sı hukuki olarak imkansızdır. BK. 
m. 19-20 hükmü uyarınca bu tür sözleşmeler geçersiz olacaktır. Bu ne
denle bu başlık altında konumuzu, mülkiyetin devri ve sınırlı ayni hak 
kurulmasına yönelik bulunmayan daha ziyade kullandırma amacına uy
gun olarak yapılan taahhüt işlemleri oluşturacaktır.

Şahsi borç ilişkilerinin tipik (kanunda düzenlenmiş) akitler yanın
da, isimsiz, karma ve bileşik (atıpik) akitlerle uçsuz bucaksız genişle
yebileceği düşünülecek olursa hükümde yalnızca kiradan söz edilmesi 
hatalı olmuştur. Kira dışındaki tipik akit olarak kullandırma amacı gü
den ariyet akti yanında, ev kirasız para faizsiz sözleşmesi (karma akit) 
veya işverenin işyerinde hizmet akti ile çalışma teklifine eklentili bir 
dairenin kiralanması koşulu ile kabul eden işçinin yaptığı bileşik akitte 
olduğu gibi eklentili bağımsız bölüm, şahsi nitelikte bir çok değişik 
borç ilişkisine konu olabilecektir.

Bu eleştiri yanında eksik olarak yalnızca kiralamadan söz eden ka
nun bu hükmüyle de eleştiriye açıktır. Bağımsız bölümün kiralanması 
halinde eklentininde kiralanmış sayılacağına ilişkin hükmün Yargıtay 
içtihatları ve bazı yazarlarca da hiç irdelenmeden tekrar edilmesi MK.’ 
muzun temel prensipleri ile çatışmıştır (42). Doktrinde, bağımsız bö
lümden ayrı olarak eklentiyi kiraya vermenin B'K, m. 19 hükmünce hü
kümsüz olacağı (43) ve diğer bir görüş olarak, kiracının sözleşmenin 
kanuna aykırı olduğunu ileri sürerek kiralayanı dava edebileceği (44) 
ileri sürülmüştür.

Kanunun yanlışlığına dayanan bu kararların ve ileri sürülen görüş
lerin temelden yoksun olduklarını kabul etmek gerekir. KMK. m.6/son 
fıkra hükmü ile kira aktini de devir ve kayıtlanma gibi tasarruf işlem
lerinin arasına sokmakla borçlar hukuku alanına hiç de doğru olmayan 
bir müdahalede bulunulmuştur. Tasarruf işlemi ile gece ve gündüz ka-

(42) Yargıtay 5, HD.'nin 6.6.1977 T. E. 3930/K. 4412 sayılı karan için bk., Arcak, 
age., s. 191.

(43) Arcak, age., s. 183.
(44) Göknar, age., s. 55. ^



dar farklı ve bu farklılığı ile ayrı hukuk dalı (borçlar hukuku) konusu
na giren taahhüt işlemleri ayrı başlık altında ve doğru sonuçlarıyla dü
zenlenebileceği gibi, kendisine hiç yer verilmemesi ile, konunun genel 
hükümlerine tabi olması sonucu doğurmasına dayalı olarak sağlıklı 
bir çözüm elde edebilecekti. Yukarıda niteliğini belirttiğimiz taahhüt 
işlemleriyle BK. m. 19-20 ve diğer emredici hükümler saklı kalmak ko
şulu ile sözleşme serbestisi uyarınca her şeyi kararlaştırmak mümkün
dür.

Bu açıklamaların ışığı altında, taalıhüt işleminden doğan borcun 
ifa'smın (sona erdirmek amacı ile) bir tasaruf işlemine yol açabileceği 
düşünülecek olursa sorunun bu yönü ile ele alınmak suretiyle çözüm
lenmesi gerekir. Bu açıdan, tasarmf işleminin zilyetliğin devri (teslim 
veya devre yol açan diğer şekillerde intikal ile ; MK. m. 890 vd.) ile 
tamamlandığı taahhüt işlemlerinin apayrı tutulması gerekir.

Zilyetlik ister fiili durum olarak nitelendirilsin ister hak olarak, 
eşya üzerinde iradi olarak sürdürülen fiili hakimiyete dayanmaktadır 
(MK. m. 887). Eşya üzerinde fiili hakimiyete bağlı olarak kişi zilyetlik 
hakkında getirilen hukuki korumadan yararlanmaktadır. îşte, fiili ha
kimiyet üzerinde söz konusu olduğu eşyada MK.'na hakim muayyenlik 
prensibi dışında sürdürülerek zilyetliğe vücut verebilir. Doktrinde de 
isabetle bu duruma işaret edilmiştir. Buna göre, zilyetliğe vücut veren 
fiili hakimiyetin eşyanın tamamına yaygın ve etkili olması koşulunun 
aranmayacağı (45), bir şeyin parçalarının asıl şeyden (bütünden) ay
rılıp ayrı bir varlık oluşturmadıkça ayni hakka konu olmayacakları 
halde zilyetliğin bir şeyin parçaları üzerinde söz konusu olabileceği (46) 
belirtilmiştir. Bu tür zilyetliğe «kısmi zilyetlik» adı verilmektedir (47). 
Doktrinde bu gerekçeyi kuvvetlendiren güzel örneklere de yer verilmiş
tir. Örneğin, bir evin duvarlarının ilân yapıştırmak için kiralanması 
(48) ve konumuzla yakın ilgisi bulunan bir işlem olarak bir daire için
de bulunan (mütemmim cüz olarak ; MK. m. 619) odanın diğer bir 
şahsa kiralanması (49) örneklerine ek olarak, kırsal kesime özgü biçim
de ortaya çıkan müşterek maliklere ait arazide fiili istifade anlaşması 
ile bütün olan eşyanın (ideal ; fikri paylara bölünmüş) belirli kısımla
rı üzerinde maliklerin ayrı ayrı istifadeleri son derece yaygındır.

(45) Ünal, age., s. 64.
(46) Oğuzman/Seliçi, age., s. 61-62; Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 409; Tekinay/ 

Akman/Burcuoğlu/Altop, eşya, s. 533.
(47) Tekinay/Afcman/Burcuoğlu/Altop, eşya, s. 533; Ünal, age., s. 64; Gürsoy/Eren/ 

Cansel, age., s. 409.
(49) örnek için bk., Oğuzman/Seliçi, age., s. 62.
(49) örnek için bk., Gürsoy/Eren/Cansel, age., s. 409; Ünal, age., s. 64.



Yargıtay da başka bir konu dolayısı ile verdiği içtihadı birleştirme 
kararında bu sonucu açıkça doğrulamıştır. Kararda Yargıtay, tapuya 
kayıtlı bir taşınmaz parçasına zilyet bulunan kimsenin o parçayı za
manaşımı ile iktisap edemiyeceği ve adına tescilini isteyemeceğine bağ
layıcı bir şekilde hükmetmiş bulunmaktadır (50).

Hal böyle iken, malik dışmda bir kimsenin eklenti üzerinde bu tür 
bir zilyetliğine (»kısmi zilyetlik) yol açan taahhüt muamelesinin geçer-> 
siz olduğu savunulamaz. Başka bir anlatımla, içtihadı birleştirme ka- 
rarmda ve doktrinde tartışmasız olarak kabul edildiği gibi asıl şey ile 
bütünleyici parçanın ayrı zilyetlik konusu olması karşısında, tasarruf 
işlemi ile bu tür bir zilyetlik sonucuna yönelik taahhüt işlemlerinin 
asıl şeye bağlı olması gerektiği zorunluluğu bulunmamalıdır. Doğal o- 
larak, eklenti taahhüt işlemi ile asıl şeye tabi kılınabilecektir. Bizim 
savunduğumuz görüş uyarınca yalnızca bu yönde bir zorunluluk geti
rilmesi yerinde olmamıştır.

Şimdi somut olarak eklentilerin de niteliği göz önüne almak su
retiyle taahhüt işlemlerinin hukuki sonuçlarına kısaca değinmek isti
yoruz. Anılan kanun hükmünde görüldüğü gibi, eklenti olarak verilen 
örnekler çeşitli niteliktedir. Örneğin, elektrik, havagazı, su saati yuva
ları eklenti olarak kabul edilmiştir. Bunlar ve bağımsız bölüme enerji 
aktarımı sağlayan diğer enerji ölçüm yuvalarının bağımsız bölümden 
ayn tahhüt işlemine niteliği uyarınca konu olması düşünülemez. Hem 
ne kadar niteliği gereği bağımsız bölümden ayrı taahhüt işlemine konu 
olmayacaksa da, bu sonuca teorik bir kılıf bulmak gerekirse, anılan 
türde eklentiler bağımsız bölümün dışında ise de, enerji aktarımı sağ
layan boru ve kablolarla bağımsız bölüme zorunlu bir bağlılık ilişkisi 
içindedirler ve bu bağlılık ekonomik amaç ilişkisinden dolayı zorunlu 
bir bağlılıktır.

Bu istisnai ve istisna özelliği ile ayrık tutulan eklentiler dışında 
kalan, KMK. m. 6.'da sayılan, kömürlük, su deposu, garaj ve her na
sılsa bağımsız bölüm dışında kalmış tuvaletler ile hükümde yer veril
memiş uygulama ile ortaya çıkan depoların bağımsız bölümden ayrı 
olarak fiili hakimiyete ve dolayısı ile zilyetliğe konu olabilecekleri a- 
çıktır.

Vardığımız sonuçlar doğrultusunda bağımsız bölüm maliki, bağım
sız bölümü kendi kullanmasına rağmen eklentisini başkasına kira veya 
diğer bir şahsi borç ilişkisi ile taahhüt muamelesine konu edebilecek
tir. Örneğin, kat kaloriferi olduğu için kömürlüğe, arabası olmadığı için

(50) 18.4.1960 Tarihli 15/17 sayılı İçtihadı Birleştirme kararı için bk., 10559 nolu 
Resmî Gazete.
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