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Paylı hal�n g�der�lmes� davası, taşınmaz mülk�yet�n�n özel hukuktan doğan kanun� kısıtlamasını oluşturur.

Sonuçta cebr� artırma �le satış sonucu paylı mülk�yet b�rl�ğ� sona erer. Daha önce paya bağlı �nt�fa hakkı

kurulmuş olması hal�nde �nt�fa hakkına konu olan pay ortadan kalkar; çünkü sona eren pay mülk�yet�n�n yer�ne

satış bedel� hakkı �kâme değer (surrogat) olarak geçer ve pay üzer�ndek� �nt�fa hakkı paya düşen satış bedel�

üzer�nde devam eder. Kanunun ruhundan çıkan bu sonuca bağlı olarak �haleyle satılan taşınmaz üzer�nde pay

varmışçasına �nt�fa hakkının devam edeceğ� savunulamaz. Bu b�l�msel sonucun aks�ne Yargıtay İBK

oluşturulmuş ve paylı mülk�yet payları üzer�nde muvazaalı �nt�fa hakları kurulmasına yol açarak paylı mülk�yet�n

sona ermes� davası açmaları sonucu kötün�yetl� paydaşların taşınmazı ray�ç bedel�n�n altında elde edeb�lme

�mkanı sağlanmıştır. TMK 700. madde değ�ş�kl�ğ� karşısında bu defa aynı amaca TBK m. 292/I hükmünce yapılan

bağışlayana dönme koşullu bağışlama sözleşmes�n�n şerh� sonucunda ulaşma gayretler� çoğalmıştır. Şöyle k�,

TBK m. 292/II hükmünce bu sözleşmeler�n şerh� düzenlenm�ş olup paylı mülk�yet�n sona ermes� davası

açmadan önce konmuş şerh�n varlığı hal�nde cebr� arttırmanın bu şerhle yüklü yapılması gerekt�ğ� yolunda

kararlar ver�lmeye başlanmıştır. Çalışmamızda bu hatalı uygulamanın neden terked�lmes� gerekt�ğ� hakkında

açıklamalar yapılmış ve somut örneklerle mağdur�yetler d�le get�r�lmeye çalışılmıştır.

Paylı Mülk�yet, Paylı Mülk�yet�n Sona Ermes� Davası, İnt�fa Hakkı, Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama, Şerhler.
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removed; the surrogate ex�sts as a sale pr�ce �nstead of the ownersh�p on the share wh�ch �s removed and �t �s
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Shareholders who are �n bad fa�th f�nd the legal bas�s under TCO Art. 292 as TCC Art. 700. Under TCO Art. 292/II

the pr�or�ty not�ces �s regulated and some dec�s�ons are made related that the compulsory l�qu�dat�on must be

executed w�th the pr�or�ty not�ces wh�ch were glossed before the d�ssolut�on case. In our art�cle, the

explanat�ons on why �t should be g�ven up such unfa�r pract�ce are worded and the unfa�r su�er�ngs are tr�ed to

be ment�oned w�th the concrete samples.

Collect�ve Ownersh�p, D�ssolut�on Case, R�ght Of Usufruct, Revers�on Clause On Donat�on, Pr�or�ty Not�ces.

Hatalı Yargıtay kararlarının kanun hükmü hal�ne gelmes� Yargıtay’ın olduğu kadar kom�syonda yer alan

hukukçuların da büyük hatası sonucu oluşmaktadır. B�l�msel b�r süzgeçten geçmeden yapılan kanun

değ�ş�kl�kler� Türk Meden� Kanunu �le �lg�l� olunca tam b�r hukuk� garabete dönüşmekted�r. Bu duruma sebep

olan hükümler�n mehaz İsv�çre Meden� Kanunu’nda bulunmayışı d�kkatle �rdelenmel�d�r. Kanun değ�ş�kl�kler� �le

kararın o yönde çıkmasını engellemek �ç�n hüküm konması da kabul ed�leb�l�r b�r yöntem değ�ld�r. Doğru olan,

kararların b�l�m süzgec� �le hatalı yönde oluşmasının önüne geç�lmes�d�r.

Özmen’�n ortak yazar olarak kaleme aldığı b�r makalede pay üzer�nde , �nt�fa hakkı kurulması hal�nde

paydaşlardan b�r�n�n açtığı paylı mülk�yet�n sona ermes� davasında taşınmazın �nt�fa hakkı �le yüklü �haleye

çıkartılmasına �l�şk�n kararların hukuk� temelden yoksunluğuna �şaret ed�lm�şt�r. Aynı makalede hatalı kararların

yarattığı huzursuzluğun çözümü olarak TMK m. 700 hükmüne vücut vermes�ne �l�şk�n hatalı sonuçlara ayrıca

d�kkat çek�lm�şt�r. Aynı olumsuzluğun, hukuk� temelden yoksun yönler�yle, bu defa da paya bağlı olarak

bağışlayana dönme koşullu bağışlama şerhler�nde yaşanmaya başlandığı görülmüştür. Dolayısıyla TMK m. 700

hükmü �le yapıldığı g�b� hatalı Yargıtay �çt�hadına dayalı olarak yen� b�r hataya vücut veren kanun değ�ş�kl�ğ�ne

g�d�lmemes� �ç�n Yargıtay kararlarının eleşt�r�s�n� yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu makalede TMK m. 700 hükmünün hukukumuza temels�z b�r gerekçe �le g�rmes�ne bağlı olarak aynı hatalı

sürec�n paya bağlı bağışlayana dönme koşullu bağışlama şerhler�nde yaşanmaması �ç�n paya bağlı �nt�fa

hakkından ders alınması gerekt�ğ� savıyla öncel�kle bu konuda açıklamalarla eleşt�r�lerde bulunacağız.

TMK m. 700 hükmü ve hükmün Türk özel hukukundak� �lg�nç gerekçes� �le tümdengel�m metodunu kullanarak

başlamak gerek�r. TMK m. 700 hükmü şöyled�r: “B�r paydaşın kend� payı üzer�nde �nt�fa hakkı kurması hal�nde,

d�ğer paydaşlardan b�r� �nt�fa hakkının kurulduğunun kend�s�ne tebl�ğ�nden başlayarak üç ay �ç�nde paylaşma
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�stem�nde bulunursa satış yoluyla paylaşmada �nt�fa hakkı, buna �l�şk�n paya düşecek bedel üzer�nden devam

eder.” Bu hüküm 2001 yılı TMK değ�ş�kl�ğ� �le hukuk hayatına g�rm�ş olup bu hatalı hükme mehaz İsv�çre Meden�

Kanunu’nda rastlanamamaktadır.

Hükmün gerekçes� �se şöyled�r: “Yürürlüktek� Kanunda bu maddey� karşılayan b�r hüküm yoktur. Oysa

uygulamada pay üzer�nde �nt�fa hakkı tes�s ed�lmes�n�n yarattığı huzursuzlukları önleyecek b�r hükme �ht�yaç

duyulmaktadır. Bu nedenle yen� get�r�len bu maddeyle, b�r pay üzer�nde �nt�fa hakkı kurulması hâl�nde d�ğer

paydaşlardan b�r� üç ay �ç�nde paylaşma taleb�nde bulunursa, satış yolu �le yapılacak paylaşmada, pay üzer�nde

�nt�fa hakkı bulunmaksızın satışın yapılması ve �nt�fa hakkının söz konusu paya düşen bedel üzer�nde devam etmes�

esası get�r�lm�şt�r. Üç ay geçt�kten sonra yapılacak paylaşma �stemler� �se �nt�fa hakkını etk�lemeyecekt�r.”. Böylece

oluşan huzursuzluk aşağıda anacağımız hatalı �çt�hattan kaynaklanmakta �ken �çt�hat tamamen doğruymuş g�b�

TMK m. 700 hükmü düzenlenmekle çözüm bulunduğu zanned�lm�şt�r.

Yargıtay’ın 1960 yılında verd�ğ� hatalı �çt�hadı b�rleşt�rme kararı �se özetle şu şek�lded�r :

“ İnt�fa hakkının hang� hallerde zeval bulacağı Meden� Kanun`un 720  ve 721 . maddeler�nde, hang� hallerde bedele

�nkılap edeceğ� de aynı Kanun`un 722 . maddes�nde açıkça göster�lm�ş bulunmaktadır. Ne bu hakkın sona ermes�,

ne de bedele �nt�kal� sebepler� arasında gayr�menkulün şüyuunun g�der�lmes� maksadıyla satılması hal� yer almış

değ�ld�r. D�ğer taraftan Hukuk Usulü Muhakemeler� Kanunu`nun 571. maddes�ne göre şüyularının g�der�lmes�ne

karar ver�len menkul ve gayr�menkul malların İcra ve İ�as Kanunu hükümler� da�res�nde satılması gerekmekted�r.

İcra ve İ� as Kanunu`nun 1 25. maddes�nde de gayr�menkulun üzer�ndek� � rt � fak hakları , gayr�menkul

mükel lef �yet ler� , �potekler, �potekl �  borç senet ler� , � rat  senet ler�yle b�rl �kte, yan� bu haklarla taky�t l �  olarak

sat ı lacağı  yazı l ıdır.  Meden� Kanun � le Usul  ve İcra ve İ� as Kanunları , hükümler�  hep b�rl �kte mütaala ed� ld�ğ�

ve �nt�fa hakkının da �rt�fak hakkının b�r nev� olduğu göz önünde tutulduğu takd�rde, esas ka�de olarak,

mahkemece sat ı lması suret �yle şüyuunun g�der� lmes�ne karar ver� len b�r gayr�menkulün �nt � fa hakkı � le

yükümlü olarak sat ı lmasının kanunlara daha uygun olduğunun kabulü �kt �za eder . Bu hal şekl� �nt�fa hakkının

mal�yet�ne ve kabulü �le güdülen gayeye de uygun olur. Ancak �nt�fa hakkı sah�b� muvafakat ett�ğ� takd�rde k�,

gayr�menkul �nt�fa hakkı �le taky�tl� olmaksızın satılab�l�r ve �nt�fa hakkı da satış bedel�nden taky�tl� h�sseye �sabet

eden para üzer�ne geçer. Bunun aks�n�n kabulü �nt�fa hakkı sah�b�n� Meden� Kanun`un kend�s�ne tanıdığı b�r haktan,

yan� hakkının taalluk ett�ğ� gayr�menkulden �st�fade hakkından mahrum etmek demek olur k�, bunun da terv�c�

doğru olamaz.

B�r kısım h�sseler�  �nt � fa hakkı � le taky�t l �  b�r gayr�menkulün şüyuunun g�der� lmes�ne karar ver� lmes� hal �nde

sat ışın �nt � fa hakkı yokmuş g�b�  yapılmasına ve �nt � fa hakkının sat ış bedel �nden taky�t l �  h�sseye �sabet

edecek bedel  üzer�ne �nt �kal �ne karar ver� lmes�n�n ca�z olmadığına, sat ışın Usul  ve İcra ve İ� as Kanunları

uyarınca �nt � fa hakkı � le yükümlü olarak yapılması gerekt �ğ�ne …  karar ver� ld� .”.

Aşağıda değ�neceğ�m�z g�b� hükmün gerekçes�nde h�çb�r doğru �fade yer almamaktadır. Bu nedenle eleşt�r�ler

karşısında Yargıtay’ın yen� b�r İBK vermes� gerekmekted�r. Yargıtay’ın sonrak� tar�hl� b�r kararında  “Paylı mülk�yette

paydaşlardan b�r�n�n payı üzer�ne �nt�fa hakkı tes�s etmes� o taşınmazın satışında taşınmazı almak �steyenler�n

adet �n�  azaltab� leceğ�  g�b� , değer�n�  de düşüreceğ�  kuşkusuzdur.  Uygulamada taşınmazın satışına man� olmak

�steyen paydaşların bu yola başvurdukları muvazaalı olarak �nt�fa hakkı tes�s ett�kler� sıkça rastlanan b�r olgudur.

İzale-� şuyu davası sonucunda satış aşamasına gelen taşınmazın payı üzer�ne baba tarafından oğul olan davalı,

yararına �nt�fa hakkı tes�s ed�lmes�n�n bu amaca yönel�k olduğunu ve muvazaalı bulunduğunu açıkça

göstermekted�r.” şekl�nde doğru yönde karar ver�lm�ş bulunmaktadır. Gerçekten de tüm paya bağlı �nt�fa

haklarının muvazaalı olduğu söylenemeyecekse de kötün�yetl� paydaşlara andığımız yönde yol gösterd�ğ�

gerçeğ� kanıtlanmıştır. Doğru sonuçla pay üzer�ndek� �nt�fa hakkının taşınmaz üzer�ndek� �nt�fa hakkından farklı

olarak paylı mülk�yet�n sona ermes� davasında ortadan kalkacağı kabul ed�lm�ş olsa �d�, paya bağlı �nt�fa hakları
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ancak gerçek �rade beyanına uygun olarak kurulmuş olacak ve paylı mülk�yet�n sona ermes� davasında bedele

dönüşeceğ� kabul ed�lmekle d�ğer paydaşların mağdur�yet�ne yol açmayacaktı. Aşağıda varacağımız sonuçlar

çerçeves�nde hatalı Yargıtay İBK yapacağımız eleşt�r�ler karşısında zaten TMK m. 700 hükmünün anlamsızlığı da

kend�l�ğ�nden anlaşılmış olacaktır.

Pay, taşınmaz olmayıp eşya üzer�nde �lg�l�s�ne tanınan b�r haktır . Ancak taşınmaz üzer�ndek� paylı mülk�yet

payları, sadece b�r hak olmasına rağmen taşınmaz g�b� �şlem görmekted�r . Pay üzer�ndek� mülk�yet hakkı, TMK

m. 688/son “Paydaşlardan her b�r� kend� payı bakımından mal�k hak ve yükümlülükler�ne sah�p olur. Pay

devred�leb�l�r, rehned�leb�l�r ve alacaklılar tarafından haczett�r�leb�l�r.” hükmü gereğ� �nt�fa hakkı �le

yükümlend�r�leb�lmekted�r.

Paylı mülk�yet konusu taşınmazın tamamını kayıtlayan şek�lde �nt�fa hakkı kurulması mümkündür. Paydaşlardan

b�r�n�n payı üzer�nde tek başına ve d�ğer paydaşların rızasını almaksızın payında �nt�fa hakkı kurması, d�ğer

paydaşların haklarını �hlâl etmez. Şöyle k�, paydaş �nt�fa hakkı �le payın kend�s�ne sağladığı yetk� �çer�ğ� �le ve bu

konudak� hakkını aşmadan sınırlı aynî hak kurar ve bu da d�ğer paydaşların hukuk sahasını h�ç b�r şek�lde

etk�lemez .

Paylı malın tamamı üzer�nde tüm paydaşların rızalarıyla paylı mülk�yet kararı olarak TMK m. 692 hükmünce

yapılan resm� �rt�fak sözleşmes�  �le (TMK m. 780/II) kurulan tüm �rt�fak hakları ve bel�rtmek gerek�rse �nt�fa

hakkı, �nt�fa hakkı sah�b�ne taşınmazın tamamına dayalı olarak yararlanma ve kullanma hakkı sağlar . İrt�fak

hakkının paydaşların tümünün rızasıyla geçerl� şek�lde kurulması, sonradan paydaşlardan b�r�n�n paylı

mülk�yet�n sona ermes� davası açmasına engel olmaz.

Buna karşılık paya bağlı olarak, n�tel�ğ�yle bağdaştığı ölçüde, kurulab�lecek �rt�fak haklarında sonuçlar farklı

olacaktır. Aynî hakkına konu pay mülk�yet�n� kısıtlayan paydaşın, d�ğerler�n�n bu paya bağlı kurulan �rt�fak hakkına

yönel�k �rade beyanında bulunmamış olmalarına dayalı olarak mağdur olmalarına yol açılamaz. Pay, (�potek

hakkında olduğu g�b�) taşınmaz mal g�b� �şlem görse de n�tel�ğ�yle sınırsız sayıda tüm �rt�fak haklarına konu

olamaz; bu konuda oluşab�lecek olasılıklar �ş�n n�tel�ğ� gereğ� sınırlıdır.

İnt�fa hakkı, paya bağlı kurulmakla taşınmaz üzer�nde kurulan �nt�fa hakkı g�b� tasarruf yetk�s� dışında tam b�r

yararlanma ve kullanma hakkına sah�p olunmaz. Yukarıda anılan Yargıtay kararını Roma hukukundan gelen b�r

�lke �le eleşt�reb�l�r�z: “H�ç k�mse sah�p olduğundan fazlasını devredemez - Nemo plus �ur�s ad al�um transferre

potest quam �pse habet” . Bu nedenle payı üzer�nde �nt�fa hakkı tes�s etm�ş paydaş payda hang� haklara sah�p

�d�yse �nt�fa hakkı sah�b� de o haklara sah�p olacaktır . Örneğ�n, paydaşlar TMK m. 691 hükmünce taşınmazı b�r

başkasına k�raya vermeye karar verd�kler� takd�rde payda �nt�fa hakkı sah�b� ne bu karara katılab�l�r ne de bu

yönde dava açab�l�r. İnt�fa hakkı sah�b� sadece, hukuk� ürün olarak paya düşen k�ra bedel�n� talep edeb�l�r. Bu

kural, paydaşların yükümlülük ve külfetler� konusunda da geçerl�d�r. Örneğ�n, paylı mal olan b�r tarlayı

kullanılmasının zaman veya yer �t�bar�yle ver�lm�ş b�r karara dayalı olarak f�z�ken bölen (kayden şay� mahallen

müstak�l; har�cen taks�m) veya zamana bağlı olarak sırayla her yıl ek�p b�çen paydaşlar, ek�p b�çt�kler� kısma

�l�şk�n ya da o yıl �nt�fa hakkı sah�b� bu kararın sonuçlarına bağlı olarak yararlanma hakkını sürdüreb�l�r. Payda

B. Yargıtay İBK Eleşt�r�s�

1. Paya Bağlı İnt�fa Hakkı Kurulab�l�r
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�nt�fa hakkı sah�b�, payda tasarruf yetk�s�n� elde etm�ş olmamakla bu kararın ad�l olmadığı veya taşınmazın

tamamının k�raya ver�lerek daha yüksek gel�r elde ed�leb�leceğ� yolunda savlarla kararın değ�şt�r�lmes� yolunda

talepte bulunamaz; meğerk� dürüstlük kuralına aykırı olarak zarara uğratıldığı �dd�asında bulunsun.

Paylı mülk�yet�n sona ermes� davası, TMK m. 698/I hükmü gereğ� kanundan doğan b�r talept�r. Bu talep, özel

hukuk açısından taşınmaz mülk�yet�n�n kanundan doğan kısıtlamasını oluşturur . Başka b�r anlatımla,

paydaşlardan b�r�n�n pay oranına bakılmaksızın d�led�ğ� anda malın paylaştırılmasını talep edeb�lmes�ne yönel�k

bu hüküm, paylı mülk�yet�n kanundan doğan kısıtlamalarından b�r�d�r . Paylı mülk�yet�n sona ermes� davasının

açılması �le tüm paydaşların malın paylaşılmasına katlanma yükümlülüğü doğar.

TMK m. 731/I hükmünün “Taşınmaz mülk�yet�n�n kanundan doğan kısıtlamaları, tapu s�c�l�ne tesc�l ed�lmeks�z�n

etk�l� olur.” Konu başlığımız altında özel hukuk normundan doğan bu kısıtlamalara �l�şk�n olarak en �y� örneğ� paylı

mülk�yet�n sona ermes� davası oluşturur. Bu n�teleme �le sonuç bell�d�r. Paylı mülk�yet �l�şk�s�nde başlangıçta yer

almasa da payı ed�nm�ş tüm küll� ve cüz’� hale�er paylı mülk�yet b�rl�ğ�ne dâh�l olmakla paylı mülk�yet�n sona

ermes� davasına muhatap kalacaklarını b�lmed�kler�n� �dd�a edemezler; kıdeme �t�bar �lkes� gereğ�nce kend� aynî

hakkından önce geleceğ�n� kabul etmel�d�rler. Yargıtay’a aşağıda sıralayacağımız eleşt�r�ler arasında en güçlü

ver�y� bu �lkeden almaktayız. Buna göre katlanma yükümlülükler� �nt�fa hakkı sah�b�n� de bağlar ve her paydaş

paylı mülk�yet�n sona ermes� davası açılmasına katlanma yükümlülüğü altındadır. Bu başlık altında, �nt�fa hakkı

sah�b�, açılacak paylı mülk�yet�n sona ermes� davasının b�r hak olarak her paydaşa tanınmış olduğunu ve bu

hakkın kend� �nt�fa hakkından önce geld�ğ�n� kabul etmek durumunda olacaktır .

Paydaşlar �ç�n katlanma yükümlülüğü oluşturan paylı mülk�yet�n sona ermes� davası, herhang� b�r payda mevcut

�nt�fa hakkı �ç�n de sona erme anlamına gel�r. Bu sonucun gerekçeler� �se özetle şöyle sıralanab�l�r: Paylı

mülk�yet�n sona ermes� davası taşınmaz mülk�yet�n�n kanun� kısıtlamalarındandır; dava �le paylı mülk�yet �l�şk�s�

sona erd�r�l�r ve böylece �nt�fa hakkına konu olan pay ortadan kalkar; sona eren pay mülk�yet�n�n yer�ne satış

bedel� hakkı �kâme değer (surrogat) olarak geçer ve pay üzer�ndek� �nt�fa hakkı paya düşen satış bedel� üzer�nde

devam eder; davada pay üzer�ndek� �nt�fa hakkının devam edeceğ� savunulamaz .

Paylı mülk�yet�n sona ermes� davası sonucunda ortadan kalkan pay üzer�ndek� �nt�fa hakkı, paya düşen satış

bedel�, yan� �kâme değer olan bedel üzer�nde devam etmel�d�r . Şöyle k�, paylı mülk�yette taşınmazın

bütününde kurulmuş �nt�fa hakkı TMK m. 692/I hükmü uyarınca tüm paydaşların �rade beyanı sonucu tesc�l

ed�lmekted�r. Oysa pay üzer�nde �nt�fa hakkı kurulması, d�ğer paydaşların �rade beyanı �le gerçekleşmed�ğ� g�b�

onların �z�nler�ne de �ht�yaç duymaz. Böylece payda kurulan �nt�fa hakkı sah�b�, taşınmazın kanundan doğan

kısıtlamasına katlanmakla yükümlü olmakla paylı mülk�yet�n sona ermes� davasının h�çb�r şek�lde tarafı olamaz;

yalnızca davanın �zley�c�s�d�r . Sonuçta �nt�fa hakkı sah�b� paydaşa düşen bedel üzer�nde hak sah�b� olacaktır.

Başka b�r anlatımla, �nt�fa hakkı sah�b�, cebr� artırma sonucu paya düşen satış bedel�n�n üzer�nde tasarruf

yetk�s�ne sınırsızca sah�p olamaz. Bedel paydaşa a�t olurken ortadan kalkan pay üzer�nde �nt�fa hakkı sah�b� �se o

2. Paylı Mülk�yette Paylı Mülk�yet�n Sona Ermes� Davası Açılmasının
Araştırmaya Esas Sonuçları
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3. Paylı Mülk�yet�n Sona Ermes� Davasına Katlanmakla Yükümlü İnt�fa Hakkı
Sah�b� İkâme Değere (Bedele) İl�şk�n Hak Sah�b� Olur
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paya �l�şk�n bedel�n hukuk� ürünü (semeres�) olan fa�z�n sah�b� olur. Pay üzer�ndek� �nt�fa yükümlüsü paydaş da

bedelde devam eden �nt�fa hakkına dayalı olarak hak sah�b�n�n paranın hukuk� ürünler�ne sah�p olmasına

katlanmalıdır .

İkâme değer kuralının açıkça düzenleme konusu yapıldığı TMK m. 798/II hükmü de sağlam b�r gerekçeyle ışık

tutmaktadır . Böylece �nt�fa hakkı bakımından hukuk� gerekçem�z bu hükme dayanmaktadır. İnt�fa hakkında

taşınmazın kamulaştırma ve hasara dayalı s�gorta tazm�natında �kâme değer prens�b� kabul ed�lm�şt�r. TMK m.

798/II hükmünce “S�gorta ve kamulaştırma g�b� durumlarda �nt�fa hakkı, hakkın konusu yer�ne geçen karşılık

üzer�nde devam eder.” şekl�ndek� hüküm bu konuda tartışmaya yer bırakmaz. Şöyle k�, hükümde geçen “g�b�”

sözcüğü, konu başlığımız altında en güçlü gerekçey� vermekte olup pay üzer�nde �nt�fa hakkının, �nt�fa konusu

şey üzer�ndek� mülk�yet�n sona erd�ğ� benzer her durumda bunun yer�ne geçen şey üzer�nden varlığını

sürdüreceğ� anlamının çıkarılmasına �mkân sağlamaktadır .

Yukarıda anılan hatalı �çt�hadında Yargıtay, tüm b�l�msel-yasal temel� ve paylı mülk�yet�n sona ermes�ne dayalı

olarak cebr� satışta �kâme değer �lkes�n� yok sayarak payda �nt�fa hakkının varlığı �le temel hukuk �lkeler�n� sarsan

b�r karar verm�şt�r. Şöyle k�, payda kurulan �nt�fa hakkı kötün�yetle kurulmamış olsa b�le paylı mülk�yet�n sona

ermes� davası sonucu payda varlığını sürdürmekle �nt�fa hakkı �le yüklü pay dışındak� d�ğer paydaşların

mağdur�yetler�ne yol açmaktadır. Yargıtay’ın kararının b�r an doğru olduğu kabul ed�ld�ğ�nde, paylı mülk�yet�n

sona ermes� dâvasında pay üzer�ndek� �nt�fa hakkının payın satışına rağmen devam edeceğ�n�n söylenmes�, bu

sebeple �halen�n düşük bedel üzer�nden yapılacağı f��lî kar�nes� karşısında d�ğer paydaşların buna katlanmasını

gerekt�r�r. Oysa h�ç b�r paydaş pay üzer�nde kurduğu �nt�fa hakkı �le d�ğer paydaşların mağdur�yet�ne yol

açamamalıdır. Çünkü, k�ş�n�n kend� hukuk sahasında gerçekleşt�rd�ğ� �şlemler�n olumsuz sonuçlarına, başka

k�ş�ler�n katlanmasına yol açılmış olur .

Yargıtay tarafından ucuza taşınmaz ed�nme yolu yaratılmış olup bu yöndek� hatalı b�r kararın kötün�yetl� k�ş�lere

�mkan sağlamaması düşünülemezd�. Şöyle k�, paylı mülk�yet paydaşı olarak payınızda muvazaalı �şlemle �nt�fa

hakkı kurunuz. Buna karşı muvazaa �dd�alarının d�nlenmed�ğ� hususu da �çt�hatlarla malum olmakla, sonrasında

d�ğer paydaşlar da savunma amaçlı aynı yola g�tmeden önce paylı mülk�yet�n sona ermes� davası açınız. Bu

durumda b�r pay üzer�nde �nt�fa hakkı �le yüklü olarak cebr� artırmaya çıkan taşınmazı �halede k�m alır ve �hale

bedel� ne olur? Bu konuda sonuç bel�rlemek bu araştırmayı okuyan değerl� hukukçuların aklıyla alay etmek

olacaktır; hukukçu olmayanlar �ç�n �se sonuç bel�rlemek gerek�rse, yapılacak �halede pay kavramı olmamasına

rağmen sanal b�r pay varmış g�b� �nt�fa hakkı �le yüklü olarak bu taşınmazı payda �nt�fa hakkı kuran paydaş

dışında �halede h�ç k�mse almak �stemeyecekt�r. Alıcı adayı, �halede �nt�fa hakkı �le yüklü pay sah�b� �le pey

arttırımına g�decek olsa da zaten taşınmazı gerçek değer�nden almayacağı �ç�n d�ğer paydaşların zarar görmes�

y�ne kaçınılmaz olacak; muhtemelen �nt�fa hakkı �le yüklü pay sah�b� dışında b�rl�kte pey �ler� süren alıcı

adaylarının g�zl� anlaşmalarını k�mse engelleyemeyecekt�r. N�tek�m Yargıtay 1. HD. �sabetle bu sonucu saptamış

bulunmaktadır .

Anılan Yargıtay İçt�hadı B�rleşt�rme Kurulu kararı �le hukukun asla h�zmet etmek �stemeyeceğ� kötünüyetl�

k�ş�lere yol gösteren kararı kabul ed�lemez. Bu karara vücut veren Yargıtay İçt�hadı B�rleşt�rme Genel Kurulu,

doğru yönde ver�lm�ş karar mevcut �ken b�l�msel yönü �le tartışması gerek�rken salt aynî hakların mutlak hak

olarak herkese karşı �ler� sürülme özell�ğ�ne dayanarak karar vermes� kabul ed�lemez. D�ğer vah�m hata, kararın

gerekçes�nde İİK m. 125 hükmüne  yer ver�lmes� �le oluşmuştur.
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4. Uygulamada Yargıtay Kararında Bel�rt�len Rahatsızlıklar
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İBK’da “Meden� Kanun �le Usul ve İcra ve İ�as Kanunları, hükümler� hep b�rl�kte mütaala ed�ld�ğ�… ” yolunda gerekçe

oluşturularak eleşt�rd�ğ�m�z hatalı sonuca varılması kabul ed�lemez. Bu konuda yanılgıya düşüldüğü takd�rde

meden� usul ve �cra ��as hukuku kurallarının TMK’nın get�rd�ğ� kuralları değ�şt�rd�ğ� sonucuna varılmış olur k�, bu

sonucun fah�ş hatalara yol açması kaçınılmazdır . Örneğ�n, TMK’nın �y�n�yetle hak kazanımına vücut veren

kurallarından bağımsız olarak düşünüldüğünde, “dava konusunun devr�” başlıklı HMK m. 125 hükmü  gereğ�nce

davalıdan aynî hak kazanmış üçüncü k�ş�n�n açılacak davada eşyayı �ade etmes� gerekt�ğ� sonucuna varılır k�,

em�n sıfatıyla z�lyetten taşınır veya tapu s�c�l�ne güven �lkes� gereğ�nce tapu kütüğündek� tesc�le güvenle

�y�n�yetle taşınmaz üzer�nde mülk�yet veya b�r başka aynî hakkı kazanmış (TMK m. 1023) üçüncü k�ş�lere dava

yönelt�lmes� hal�nde böyle b�r �dd�anın savunulması abestle �şt�gal sonucu doğurur. Şöyle k�, böyle b�r kazanıma

bağlı olarak üçüncü k�ş�lere dava yönelt�lmes�nde davanın redd�ne karar ver�lmes� gerek�r; aks� takd�rde

davacının HMK m. 125/I hükmünden doğan yetk�y� hatalı kullanması sonucu davalıya karşı davasını ıslah �le

tazm�nat davası yürütmes� sonucu üçüncü k�ş�ye karşı davayı kaybedecek ve kaybett�ğ� dava sonucu yen�den

öncek� davalıya karşı tazm�nat davası açmak zorunda kalacaktır.

İİK m. 125/I hükmünde  taşınmaz üzer�ndek� haklardan bahsed�l�r. Hükmün düzenleme konusu �ç�nde kend�ne

has özell�kler� �le �st�sna� düzenleme konusu yapılması gereken pay üzer�ndek� sınırlı aynî haklar, bu hüküm

kapsamında asla değerlend�r�lemez. Sonuç olarak den�leb�l�r k�, şekl� hukuk kuralları, madd� hukuk kurallarını

değ�şt�r�r boyutta yorumlanamaz. İİK’nın yalnızca taşınmazın bütününü kısıtlayan ve tüm paydaşlarca kurulmuş

sınırlı aynî hakların varlığı hal�nde cebr� artırmanın mutlak hak �lkes�ne saygı �le �şlem gerçekleşt�r�leceğ�n�

buyuran hükmünde hata yoktur.

Bu başlık altında uygulanacak normu TMK koymaktadır ve bu sonuç, paya bağlı kurulmuş sınırlı aynî hakların

paylı mülk�yet�n sona ermes� davasında �kâme değer �lkes�ne tâb� olmasını gerekl� kılar. Aks� halde, �nt�fa hakkı

sah�b�ne sadece payın �çer�ğ�n� oluşturan yetk�ler kapsamında hak sah�b� kılar ve taşınmaz mülk�yet�n�n

kanundan doğan kısıtlamalarına yüklü pay sah�b� paydaşla b�rl�kte katlanmayı zorunlu kılar. Tartışmasız bu

sonuçla pay üzer�ndek� �nt�fa hakkı sah�b�n�n �nt�fa hakkı yükümlüsü olmayan d�ğer paydaşların haklarını �hlâle

yol açan h�çb�r yorum kabul ed�lemez .

TMK m. 700 hükmünün gerekçes�ndek� huzursuzluk andığımız bu mağdur�yetten doğmuştur. İnt�fa hakkı �le

yüklü hak sah�b� paydaş dışındak� d�ğer paydaşların mağdur�yet�, Yargıtay İBK’nın TMK’nın gereğ� sonucu

ver�lm�ş olmasından hareketle TMK m. 700 hükmü TMK’da düzenlenm�şt�r. Oysa yukarıda sıraladığımız

gerekt�r�c� nedenlerden ötürü oluşan mağdur�yet�n tek kaynağı Yargıtay’dır. TMK m. 731/I hükmündek� gerekçe,

aynı n�tel�ğ�yle temel gerekçem�z olacakken bağışlayana dönme koşullu bağışlama şerh�n�n paya bağlı olarak

kurulmasına bağlı olarak paylı mülk�yet�n sona ermes� davasında şerhle yüklü �haleye yol açan hatalı kararlarla

TMK m. 700 hükmünün gerekçes�ndek� huzursuzluk bu şerhlerle �lg�l� de doğmaya başlamıştır. Aynı yöne

çözüm arayışıyla TMK’da değ�ş�kl�k yapmak yer�ne haklı gerekçelerle �kame değer prens�b� �le hatalı

�çt�hatlardan dönülecek olursa kötün�yetl� paydaşların yol açacağı h�çb�r huzursuzluk yaşanmayacaktır.
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Yargıtay’ın andığımız hatalı kararları sonucu uygulamada sıkça paya bağlı �nt�fa hakkı kurulmaya başlanmıştır.

Kan bağı olan yakınlarına kurulan �nt�fa haklarına muvazaa �dd�aları da Yargıtay kararları da kabul

görmemekted�r. Kötün�yetl� paydaşlar paylı mülk�yet konusu taşınmazı ray�ç bedel�n�n altında elde edeb�lmek

�ç�n aradığı hukuk� dayanağı, TMK 700. madde değ�ş�kl�ğ� �le bulunan çözüm sonrası bu defa TBK m. 292/I

hükmünde bulmuşlardır. TBK m. 292/II hükmünce bu sözleşmeler�n şerh�ne olanak tanımakta olup, bu defa

paylı mülk�yet�n sona ermes� davası açmadan önce konmuş şerh�n varlığı hal�nde cebr� arttırmanın bu şerhle

yüklü yapılması gerekt�ğ� yolunda ver�len kararlar, ray�ç bedel�n�n altında taşınmaz ed�nme fırsatını sunar

olmuştur. Bu sonuçla da �nt�fa hakkında olduğu g�b� TMK m. 700 hükmü gerekçes�nde �fade ed�len

rahatsızlıkların doğmasına sebeb�yet ver�lm�şt�r. Yukarıda andığımız nedenlerden dolayı hatalı bulduğumuz �nt�fa

hakkına dayalı olarak ver�lm�ş İBK’nın yarattığı sıkıntıların ve kötün�yetl� k�ş�ler�n d�ğer paydaşların mağdur�yet�ne

yol açmasının bağışlayana dönme koşullu bağışlama sözleşmeler�nde karşımıza çıkması üzüntü ver�c�d�r.

Çalışmamız TMK m. 700 hükmüne vücut veren b�r hatanın b�r başka hata �le düzelt�lmeye kalkışılmaması �ç�n

kaleme alınmıştır.

TMK m. 292/I hükmü gereğ�nce “Bağışlayan, bağışlananın kend�s�nden önce ölmes� durumunda, bağışlama

konusunun kend�s�ne dönmes� koşulunu koyab�l�r.”. TBK m. 290/II hükmünün b�r �st�snası olan bağışlayana dönme

koşullu (rücu şartı �le) bağışlama, bozucu koşula bağlı b�r bağışlama olup koşul, bağışlananın, bağışlayandan

önce ölmes�d�r. Hükmün amacı �se bağışlayanın sadece bağışlanan �le yakın �l�şk�ler� bulunup onun

m�rasçılarıyla b�r �lg�s� olmaması hal�nde bağışladığı şey�n bu m�rasçılara geçmemes�n� sağlamaktır .

TMK m. 292/II hükmünde gereğ�nce �se “Bağışlama konusu, taşınmaza veya taşınmaz üzer�ndek� b�r ayn� hakka

�l�şk�n �se, bağışlayana dönme koşulu tapu s�c�l�ne şerh ver�leb�l�r.”. Bu düzenlemeyle bağışlayana dönme koşulunu

şerhe vücut ver�lm�şt�r. Dönme koşulu tapu kütüğüne şerhed�lerek üçüncü k�ş�lere karşı da �ler� sürüleb�lecek

hale get�r�l�r; bu düzenleme bağışlayanın korunması amacına yönel�kt�r . Böylece dönme koşulunun oluşması

hal�nde bunun şey� devralan üçüncü k�ş�lere karşı da �ler� sürüleb�lmes� �ç�n tapu kütüğüne şerh� zorunlu hale

get�r�lm�şt�r.

Şerh, üçüncü k�ş�ler�n �y�n�yet�n� ortadan kaldıracağı �ç�n bağışlananın sağlığında taşınmaz üzer�ndek� aynî hakkı

üçüncü k�ş�ye devretmes� hal�nde üçüncü k�ş�n�n kazanımı, TMK m. 1023 hükmü gereğ�nce bağışlayana karşı

korunmaz. Bağışlayana dönme koşullu taşınmaz bağışlamasında bağışlananın bağışlayandan önce ölmes� ve

koşulun gerçekleşmes� durumunda sözleşme ortadan kalkar  ve fakat mülk�yet, kend�l�ğ�nden bağışlayana

dönmez; bağışlayan sadece b�r “cond�ct�o”ya sah�p olur .

Bu başlık altında d�kkatle ayrılması gereken husus olarak, kazandırıcı �şlem üst başlığı altında borçlandırıcı �şlem

(taahhüt muameles�) �le tasarruf �şlem�n�n farklılığıdır. Araştırma konumuz �le �lg�l� olarak çıkan uyuşmazlıkta

taşınmaz bağışı olarak, bağışlama sözleşmes� tasarruf �şlem� �le �fa ed�lmekted�r. Tapuda yapılan resm� senetle

(ak�t tablosu) bağışlama konusu taşınmaz bağışlanan adına yapılan tesc�lle mülk�yet devred�lmekted�r.

B. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama
Sözleşmes�
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İşlem N�tel�ğ�nded�r
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Bel�rtmek gerek�r k�, tesc�l TBK m. 243/I  ve Tapu S�c�l Tüzüğü m. 16/II  hükmü uyarınca bozucu koşula

bağlanamaz. Tesc�l �stem�n�n bozucu şarta bağlanamayacağı sonucu, karıştırılmaması gereken yönüyle,

borçlandırıcı �şlem hakkında geçerl� değ�ld�r. Bozucu koşulun varlığı hal�nde �se borçlandırıcı �şlem�n �fası sonucu

tasarruf �şlem� tesc�l�n yapılmasına engel yoktur. Ancak, bozucu koşulun sonrasında yarattığı bel�rs�zl�k �le

gelecektek� (at�ye matuf) kuşkulu (meşkûk) olgu gerçekleşt�ğ�nde mülk�yet�n kend�l�ğ�nden selefe dönmes� söz

konusu olamaz. Bozucu koşul, başlangıçta geçerl� borçlandırıcı �şlem�, aks� kararlaştırılmadıkça veya �ş�n

n�tel�ğ�nden anlaşılmadıkça, �ler�ye etk�l� sona erd�r�r (TBK m. 173/III). Bozucu koşul gerçekleş�nceye kadar halef�n

mülk�yet�nde haklı b�r sebeple kazandırma oluşturan malvarlığı değer�, bozucu koşulun gerçekleşmes�nden

sonra borçlandırıcı �şlem�n sona ermes� üzer�ne sebeps�z zeng�nleşmeye  vücut ver�r. Başka b�r dey�şle,

başlangıçta geçerl� borçlandırıcı �şlem�n sonradan bozucu koşulun gerçekleşmes� sebeb�yle ortadan kalmasına

(cond�ct�o ob causam f�n�tam) dayalı olarak sebeps�z zeng�nleşme davasına vücut ver�l�r . Çünkü artık

borçlandırıcı �şlem, TBK m. 77 hükmünün �fades� �le haklı b�r sebepten yoksun hale gel�r. Dolayısıyla karşımızda

�adey� sağlamaya yönel�k tek b�r kurum vardır: TBK m. 77 vd. hükümler�nde düzenlenm�ş sebeps�z zeng�nleşme

kurumu.

Başlangıçta geçerl� borçlandırıcı �şlem�n sonradan ortadan kalkması �le tasarruf �şlem�n�n geçers�z hale

gelmemes� karşısında aynî hak kend�l�ğ�nden selef�ne dönmemekte, selef sadece bu hakkın kend�s�ne ger�

ver�lmes� yolunda k�ş�sel talep hakkına kavuşur. Bu yönde taşınmazlar konusunda sebeps�z zeng�nleşme davası

sonucu aynen �ade taleb� TMK m. 716/I hükmünde düzenlenme olan tesc�l� �steme davası �le mümkün olur.

“Mülk�yet�n kazanılmasına esas olacak b�r hukukî sebebe dayanarak mal�kten mülk�yet�n kend� adına tesc�l�n�

�stemek hususunda k�ş�sel hakka sah�p olan k�mse, mal�k�n kaçınması hâl�nde hâk�mden, mülk�yet�n hükmen

geç�r�lmes�n� �steyeb�l�r.” şekl�ndek� hüküm uyarınca d�le get�r�len k�ş�sel talep örneğ� alacak hakkına dayalı

talepler dışında sebeps�z zeng�nleşme davasında da oluşur) Burada sözü ed�len dava, �st�hkak davası (re�

v�nd�cat�o) (taşınmazlarda TMK m. 1025 hükmü gereğ�nce tapu s�c�l�n�n düzelt�lmes� davası ) değ�ld�r . Dolayısıyla

bağışlayana dönme koşullu bağışlama sözleşmes�nde bozucu koşulun gerçekleşmes� hal�nde bağışlayan,

bağışlama konusu taşınmaz payının kend�s�ne �ades�n� TMK m. 716/I hükmü uyarınca açacağı tesc�l� �steme

davasıyla �ster. Oysa Yargıtay, Roma hukukunun klas�k öğret�s�n�n muhteşem b�lg� b�r�k�m�n� yok sayarak hatalı

sonuçlara varmaktadır. Sözleşmeden dönmede aynî etk�l� sonuçla �ll�l�k (nedensell�k) prens�b� buraya da

taşınmaktadır. Böylece, açılacak davanın �st�hkak davası olması gerekt�ğ�ne hükmed�lmekted�r. Yukarıda

açıkladığımız üzere burada hukuk� sebeb�n sonradan ortadan kalkması sonucu açılacak sebeps�z zeng�nleşme

davası (cond�ct�o ob causam f�n�tam) söz konusudur. TMK’nın s�stem� açısından kanunun ruhu  da buna

uygundur.

Bu noktada TBK’nın açık b�r hükmüne dayanarak görüşümü açıklama �st�yoruz. TBK m. 136/II, c. 1 hükmüne göre

“Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde �mkânsızlık sebeb�yle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu

ed�m� sebeps�z zeng�nleşme hükümler� uyarınca ger� vermekle yükümlü olup… ” �fades� uyarınca bu konuda

tartışmaya yer bırakılmamıştır. Borçlandırıcı �şlem�n başlangıçta geçerl� olmasına dayalı olarak sonradan ve fakat

�fa �le yükümlü borçlunun en haf�f �hmal�nden b�le sorumlu olmakla ortaya çıkan sonrak� �mkânsızlık sebeb�yle

sözleşme sona erer (TBK m. 136/I); ancak önceden yer�ne get�r�lm�ş ed�mler�n �ades�, açık b�r n�teleme �le

sebeps�z zeng�nleşme hükümler�ne tâb� olur. Görüldüğü g�b� hukuk� sebeb�n sonradan ortadan kalkmasının en

açık örneğ�, kanun� temel� �le bu hükümde ver�lm�şt�r. Dolayısıyla pay mülk�yet�n�n söz konusu olduğu konu

başlığımız altında bağışlayana dönme koşullu bağışlama sözleşmes�nde bozucu koşulun gerçekleşmes�

hal�nde bağışlayan, bağışlama konusu taşınmaz payının kend�s�ne �ades�n� sebeps�z zeng�nleşme hükümler�nce

talep edecekt�r.
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Yukarıda vardığımız sonuçları pay mülk�yet�ne uyarlayarak sonuç çıkarmak gerek�rse: Pay, aynî hak objes� olarak

bağışlayana dönme koşullu bağışlamaya konu olunca, bozucu koşulun gerçekleşmes� �le sebeps�z

zeng�nleşme n�tel�ğ� �le bağışlayana �ades� gerekecekt�r. Yukarıda taşınmaz mülk�yet� açısından sebeps�z

zeng�nleşme davası �le verd�ğ�m�z b�lg�ler, taşınmaz paylı mülk�yet paylarının taşınmaz g�b� �şlem görmes�

sonucu bu konuda da geçerl� olacaktır. Zeng�nleşme, zeng�nleşen�n malvarlığında aynen mevcutsa şey�n aynen

�ades� �ç�n sebeps�z zeng�nleşme davası açılmasına düşeceğ� temerrüt sonucu meydan vermek �stemeyen

zeng�nleşen, TMK m. 1013 hükmünce taşınmaz payının bağışlayan adına tesc�l�n� talep edecekt�r. Bu konuda

davanın �lg�nç n�tel�ğ�, yükümlü sıfatına dayalı �lg�nç n�tel�k uyarınca zeng�nleşen tarafın davalı bağışlanan değ�l,

onun m�rasçılarının olmasıdır. Çünkü bozucu koşul davacıdan önce (bağışlayan) bağışlananın ölmes�d�r. Böylece,

tek m�rasçı kalması olasılığında pay y�ne tek k�ş� mülk�yet�ne konu olacaktır (tüzel k�ş�l�ğ� olasılığı da dâh�l olmak

üzere). Bağışlananın b�rden fazla m�rasçısı olması hal�nde bu defa payda elb�rl�ğ� mülk�yet� söz konusu olacaktır.

Aynen mevcut değ�l �se, sebeps�z zeng�nleşme sonucu kanunda bu başlık altında düzenlenen �ade kapsamında

�aden�n gerçekleşt�r�lmes� gerekecekt�r.

Bu noktada ortaya çıkab�lecek b�r olasılık şudur: Dava açıldığı zaman payın m�rasçılar adına tesc�l� yaptırılmamış

olab�l�r. Bu durum şu ana kadar söyled�ğ�m�z h�çb�r şey� değ�şt�rmeyecekt�r. Çünkü TMK. m. 705/II “M�ras,

mahkeme kararı, cebr� �cra, �şgal, kamulaştırma haller� �le kanunda öngörülen d�ğer hallerde, mülk�yet tesc�lden

önce kazanılır. Ancak, bu hallerde mal�k�n tasarruf �şlemler� yapab�lmes�, mülk�yet�n tapu kütüğüne tesc�l ed�lm�ş

olmasına bağlıdır.” hükmü gereğ� bağışlanan paydaşın payını m�rasçıları tesc�ls�z ed�nme yoluyla elb�rl�ğ�

mülk�yet� şekl�nde kazanacaklardır. Böylece bağışlananın m�rasçılarının adlarına b�ld�r�c� tesc�l henüz yapılmamış

olsa da davalı sıfatı m�rasçılara a�t olacaktır. Başka b�r anlatımla, TMK m. 1013 hükmü gereğ�nce m�rasçıların

tesc�l taleb�nde bulunmamaları hal�nde yaptırmadığı b�ld�r�c� tesc�l, aleyhler�ne dava açılmasına engel

olmayacaktır .

Yukarıda andığımız sebeps�z zeng�nleşmeye dayalı borç �l�şk�s� uyarınca borcun aynen �fasında temerrüde

düşülmes� hal�nde dava açılması kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda davanın davacısı (bağışlayan), davalı

m�rasçılardan sebeps�z zeng�nleşme �le şey�n �ades�n� talep edecekt�r. İade, taşınmaza yönel�k olarak TMK m.

716/I hükmünce tesc�l� �steme (tesc�le zorlama) davası �le mümkün olacaktır. Uygulamada taşınmazın davacı

adına tesc�l�n� sağlayan davalara “tapu �ptal davası” �sm� ver�lmekted�r. Bu davalar sonucunda “davalı adına

kayıtlı tapunun �ptal� ve davacı adına hükmen tesc�l�ne” �fades� �le yapılan �lam, hukuk� temelden yoksundur.

Tesc�l� �steme (ferağa �cbar) ve yolsuz tesc�l�n düzelt�lmes� davası (tapu s�c�l�n�n tash�h�) davaları hukuk� sebeb� ve

dava sebeb� tamamen farklı davalardır. Gece �le gündüz, ak �le kara kadar farklı �k� davanın aynı �s�mle

adlandırılıyor olmasının fah�ş hatasını taşıyan bu uygulama kabul ed�lemez. Bu konuda Özmen’�n de yer aldığı

yazarlarca yayımlanan ayrıntılı makalede  Yargıtay’ın ve doğal olarak �lk derece mahkemeler�nde yerleş�k

b�ç�mde kullanılan “tapu �ptal davaları” tab�r�n�n ne kadar hatalı olduğu vurgulanmıştır .

Tesc�l� �steme davasına �l�şk�n özell�kler� vurgulamak gerek�rse ;

Davacı, alacak hakkına dayanır. Alacak hakkı uyarınca borçlu bağışlananın m�rasçılarından, adına yapılacak

tesc�lle payın �ades� borcunu �fa etmeler�n� �ster.

Davalı taşınmaza �l�şk�n aynî hakkı dev�r/kurma yükümlülüğü altındadır.

Zamanaşımına tab�d�r .

Şerh� TMK m. 1010/1 hükmünce çek�şmel� hakların korunması “n�tel�ğ�nde yapılır”.
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HMK m. 125 hükmüne göre davacı, dava aşamasında dava konusunu devredeb�l�r.

Sonuç olarak söyleneb�l�r k�, tesc�l� �steme davasında (TMK m. 716) davayı davacı leh�ne sonuçlandıran hüküm

“taşınmaz mülk�yet�n�n davacıya a�d�yet�ne ve taleb� hal�nde b�ld�r�c� tesc�l�n adına yapılmasına” şekl�nde olmalıdır.

Buna karşılık yolsuz tesc�l�n düzelt�lmes� davasında �se hüküm “davacı adına yolsuz tesc�l�n düzelt�lmes�ne ve

taleb� hal�nde b�ld�r�c� tesc�l�n adına yapılmasına” şekl�nde yazılmalıdır.

Bozucu koşula bağlı sözleşmeler�n b�r tasarruf �şlem� �le �fasında alacaklı taraf mutlak n�tel�ğ�yle mal�k olur ve

mülk�yet kar�nes� h�çb�r sakatlık barındırmaksızın karşı tarafının leh�ne �şler. Böylece bağışlanan, bağışlama

sözleşmes�n�n geçerl� �fası sonucu kazandığı mülk�yet hakkının kend�s�ne verd�ğ� yetk�yle bağışlanan eşya

üzer�nde tam b�r tasarruf yetk�s� sah�b�d�r. Bozucu koşul, h�çb�r şek�lde tasarruf yetk�s� kısıtlaması oluşturmaz.

Taşınmazlar açısından bağışlanan, bağışlayanla yaptığı resm� senet ve b�rl�kte yapılan tesc�l taleb� sonucu

taşınmaz mülk�yet�n� yevm�ye defter�ne yapılan gün, saat ve dak�ka �t�bar�yle kazanır ve TMK m. 992 hükmünün

kend�s�ne bahşett�ğ� mülk�yet kar�nes�ne sah�p olmakla taşınmaz üzer�nde tam b�r tasarruf yetk�s�ne kavuşur.

Böylece bağışlanan, k�msen�n muvafakat� aranmaksızın mülk�yet� devredeb�leceğ� g�b� taşınmaz üzer�nde sınırlı

aynî haklar da kurab�l�r. Bozucu koşulun gerçekleşmes�ne bağlı olarak üçüncü k�ş�ler�n (bağışlanan halef� olarak

taşınmazda aynî hak sah�b� olan k�ş�ler�n) bağışlayanın hukuk� yararını �hlal ett�kler� �dd�a ed�lemez. Bu konuda

�y�n�yetl� olmama olgusu �dd�asına da yer olmaz. Çünkü bağışlanan halef� olan üçüncü k�ş�ler, h�çb�r sakatlık

olmaksızın, mülk�yet kar�nes� uyarınca taşınmazın mal�k�nden aynî hak ed�nm�ş olmakla bozucu koşula dayalı

olarak bağışlayan selef�n h�çb�r hakkını �hlal konumunda olamaz. Şöyle k�, sözleşme tara�arı arasında borç

doğurur; borç �l�şk�s�nden doğan alacak hakkı n�sb�l�ğ� n�tel�ğ� gereğ� ancak borçlusuna karşı �ler� sürüleb�l�r.

Yukarıda vardığımız sonuçla bozucu koşulla başlangıçta geçerl� olarak yapılan borçlandırıcı �şlem�n sonradan

ortadan kalkması, sözleşmeden doğan alacak hakkı �le �ade taleb�ne yer vermey�p, başka b�r borç kaynağı

olarak sebeps�z zeng�nleşmeden doğan �ade borcuna vücut ver�r.

Taşınmazın mülk�yet� hala bağışlananda ve de taşınmaza �l�şk�n sınırlı aynî hak kurulması veya şerhe bağlı b�r

hak tanınması söz konusu olmadığında taşınmazın �ades�nde sorun yaşanmayacaktır. Buna karşılık zeng�nleşme

konusunun aynen �ades� mümkün olmadığında m�rasçıların, m�rasbırakanın bozucu koşulla yapılmış

sözleşmes�n�n tarafı olmakla, �y�n�yetle zeng�nleşen olamayacaklarından TBK m. 79/II hükmü uyarınca �ade �le

yükümlü olacaklardır. Buna göre “zeng�nleşmen�n tamamını ger� vermekle yükümlüdür” hükmü gereğ�nce

zeng�nleşmen�n tamamı, l�k�t olmamakla hâk�m kararıyla hesaplanacak değere �l�şk�n alacaktır.

Bağışlanan, mülk�yet� devretmem�ş ve fakat sah�p olduğu mülk�yet kar�nes� uyarınca sınırlı aynî hak ve şerhe

konu �şlemler yapmış �se bu durumda da muhataplarının, �y�n�yete bakılmaksızın, taşınmazın mülk�yet�n�n aynen

�ades� �le b�rl�kte bu kayıtlamalara katlanmakla yükümlü olması gerek�r. Alt başlıkta �nceleyeceğ�m�z şerh,

taşınmazlara ve konu başlığımız altında taşınmaz g�b� �şlem gören paya bağlı olarak anılan sakıncaların

doğmaması �ç�n kanun koyucu tarafından düzenleme konusu yapılmıştır.

Aşağıda ayrıca varlığına değ�neceğ�m�z Yargıtay 6. HD.’n�n “Bu nedenle mahkemen�n rücu şartlı payların satış

bedel�n�n bankaya yatırılmasına ve paranın semeres�n�n pay sah�b�ne ödenmes�ne ve bağışlayan öldükte ana

paranın bağışlanana ver�lmes�ne karar ver�lmes�nde b�r �sabets�zl�k görülmem�şt�r.” şekl�nde ver�len karar doğru

C. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama
Sözleşmes�n�n Bağışlananın Tasarruf Yetk�s�ne İl�şk�n
Etk�ler�
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değ�ld�r. Bu yönde b�r karar, ancak payda �nt�fa hakkı olması hal�nde mümkündür. Bankada yatan paranın fa�z�n�n

hukuk� ürün (semere) n�tel�ğ�yle �nt�fa hakkı sah�b�ne ver�lmes�nde doğru olan sonuç, bağışlayana dönme koşullu

bağışlamada kabul ed�lemez. Yukarıda verd�ğ�m�z gerekçeler doğrultusunda lehtar bağışlananın yalnızca fa�ze

hak kazanacağı yolunda gerekçe oluşturulamaz. Bağışlanan, paya �kame değer paranın hak sah�b� olup

bankada hukuk� ürün elde edecek şek�lde değerlend�r�lmes� yolunda yükümlü olamaz. Onun yükümlülüğü,

yalnızca bozucu koşulun gerçekleşmes�yle b�rl�kte malvarlığında sebeps�z zeng�nleşme oluşturulan bedel�

�y�n�yetl� olmama hal�ne bağlı olarak koşulun gerçekleşt�ğ� andan �t�baren TBK m. 117 hükmü gereğ�nce kanun�

fa�z�yle �ade etmekten �barett�r. Bozucu koşulun hükümler�n�n �ler�ye etk�l� olması sonucu bağışlananın bankada

hukuk� ürün fa�z�yle değerlend�rme kararı almış olduğu varsayımında, bozucu koşulun gerçekleşt�ğ� ana kadar

elde etm�ş olduğu fa�zler� de �ade etme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

Taşınmazın bütününde sınırlı aynî hak ve şerhe bağlı hakkın varlığının, paylı mülk�yet�n sona ermes� davasına

engel olmadığını yukarıda bel�rtt�k. Böyle b�r hukuk� �şlem� TMK m. 692 hükmünce oyb�rl�ğ� �le yapmak

durumunda olan paydaşlar, sonrasında açılan paylı mülk�yet�n sona ermes� davasında bu sınırlı aynî hak ve

şerh�n, taşınmazın değer�ne olan olumsuz etk�s�n� davaya engel olarak �ler� süremezler. Aynı şek�lde paylardan

b�r�nde mevcut sınırlı aynî hak ve şerhe bağlı hakkın varlığı da paylı mülk�yet�n sona ermes� davasının açılmasına

engel olamaz. Bu durumda TMK m. 731/I hükmünün yüklü pay dışında d�ğer paydaşların haklarını olumsuz

etk�lememes� sonucuna bağlı olarak �kame değer �lkes�n�n geçerl�l�ğ�nde duraksama olamaz.

Bel�rtmek gerek�r k�, paya bağlı sınırlı aynî hak ve şerh�n varlığı hal�nde paylı mülk�yet�n sona ermes� davasının

davacısının k�m olduğunun b�r önem� bulunmaz. Eş dey�şle, paya bağlı sınırlı aynî hak veya şerh oluşturmuş

paydaş da paylı mülk�yet�n sona ermes� davası açab�l�r. Ancak andığımız rahatsızlıkları muvazaalı �şlem�yle

yaratan paydaşın açtığı davanın dürüstlük kuralına aykırılık neden�yle redded�lmes� gerekeceğ� görüşündey�z.

D�ğer paydaşların mağdur�yet�ne yol açacak şek�lde gerçekleşt�rd�ğ� muvazaalı bağışlayana dönme koşullu

bağışlama sözleşmes� �le ucuza ed�nmek arzusu �le paylı mülk�yet�n sona ermes� davasını açmak, dürüstlük

kuralı �hlal�d�r. Muvazaalı �şlem, paylı mülk�yet�n sona ermes� değ�ld�r; muvazaa, bağışlayana dönme koşullu

bağışlama sözleşmes�nde gerçekleşt�r�lmekted�r.

Hâk�m�n v�cdan� kanaat�yle altsoya yapılan bağışlayana dönme koşullu bağışlamalar ve şerh� muvazaa

�çermekted�r. Ölümü üzer�ne zaten m�rasçısı olacak k�ş�ler leh�ne yapılan bağışlayana dönme koşullu

bağışlamalar, zaten denkleşt�rmeye tab� olmakla ve de TBK m. 127 hükmünce alacaklı ve borçlu sıfatının borcu

sona erd�recek paylaşım sorunları açısından muvazaanın başka b�r del�l gerekt�rmeks�z�n kabulü sonucunu

doğurmalıdır. Bağışlamanın �vazsız olmakla bağışlama sebepl� (causa donand�) yapılmasında bağışlanan şey�n,

bağışlanana dönmes�nde özel sa�kler�n varlığını araştırmak gerek�r. Örneğ�n, bağışlanana karşı m�nnet duygusu

ve fakat kend�s�nden önce ölümü üzer�ne m�rasçılarının terekeden ayırarak buna kavuşamaması amacıyla bu

sa�k�n muvazaa �dd�alarının varlığı karşısında önemle �rdelenmes� gerek�r. Muvazaa �dd�asını ön sorun olarak

�nceleyecek hâk�m�n, bağışlayana dönme koşullu bağışlamadak� sam�m�yet� konusunda t�t�z b�r �nceleme

yapması gerekt�ğ� açıktır.

D. Paya Bağlı Dönme Koşullu Bağışlama Sözleşmes�
Yapılmış Olması ve Bunun Şerh Ed�lmes� Paylı
Mülk�yet�n Sona Ermes� Davası Açılmasına Engel
Oluşturmaz
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D�ğer yönden, muvazaalı olmayan bağışlayana dönme koşullu bağışlamalarda paylı mülk�yet�n sona ermes�

davasının redd�n� cevap d�lekçes�ndek� �t�razla savunmak mümkün olmayacaktır. D�ğer b�r paylı mülk�yet�n sona

ermes� davası engel� söz konusu olmadıkça tara�arın paylı mülk�yet�n sona ermes� davasına katlanma

yükümlülüğü, sadece paylı mülk�yet �l�şk�s�n�n sonlanması açısından olup tüm bu makalem�zde ortaya

koyduğumuz üzere payda mevcut bağışlayana dönme koşullu bağışlama şerh�n�n yarattığı sonuçla bu şerhle

yüklü �haleye katlanmaları da gerekmez.

K�ş�sel hakların şerh�ne �l�şk�n TMK m. 1009/I hükmü �le get�r�len düzenleme şu şek�lded�r: “Arsa payı karşılığı

�nşaat, taşınmaz satış vaad�, k�ra, alım, önalım, ger�alım sözleşmeler�nden doğan haklar �le şerhed�leb�leceğ�

kanunlarda açıkça öngörülen d�ğer haklar tapu kütüğüne şerhed�leb�l�r.”. Hükümde kapalı adet �lkes� (numerus

clausus) �le sınırlı sayıda sayım yapılmamış, “g�b�” �fades�yle şerhler�n bu kanun başlığı altında ayrıca

düzenleneb�leceğ�ne hükmed�lm�şt�r. Hükmün düzenlenme amacı, k�ş�sel hakların şerh�n�n ancak kanunla

yaratılab�leceğ� hususudur.

TMK m. 1009/I hükmündek� “…  �le şerhed�leb�leceğ� kanunlarda açıkça öngörülen d�ğer haklar” �fades�nden k�ş�sel

hakların düzenlend�ğ� maddeler�n de şerh ed�leb�leceğ� anlaşılmaktadır. Hükümde açıkça sayılmamakla b�rl�kte

�lg�l� kanun maddes�nde düzenlenen şerhlerden b�r�s� de TBK m. 292 hükmünde düzenlenen bağışlayana

dönme koşullu bağışlamadır. TMK m. 292/II hükmünde gereğ�nce �se “Bağışlama konusu, taşınmaza veya

taşınmaz üzer�ndek� b�r ayn� hakka �l�şk�n �se, bağışlayana dönme koşulu tapu s�c�l�ne şerh ver�leb�l�r”. Burada n�sb�

hakkın güçlend�r�lmes� etk�s� görülür .

Şerh�n konusu k�ş�sel hak, sebeps�z zeng�nleşmeden doğan �ade taleb�ne dayalı alacak hakkıdır. Kanun koyucu,

şerh �le sebeps�z zeng�nleşmeye �l�şk�n alacak hakkı bakımından taşınmazın aynen �ades�ne olanak tanımak

�stem�şt�r. Alacak hakkının n�sb�l�ğ� uyarınca alacak hakkı yalnızca borçlusuna karşı �ler� sürüleb�l�r. Dolayısıyla

TBK m. 292/II ve TMK m. 1009/I hükmü gereğ�nce şerh ed�lmem�ş bağışlayana dönme koşullu bağışlama

sözleşmeler�nden doğan aynen �adeye yönel�k alacak hakkının n�sb�l�ğ� �lkes�nce sadece bağışlananın

m�rasçılarına karşı �ler� sürüleb�l�r. Bağışlananın m�rasçıları, şerh mevcut olmasa da küll� halef olarak

m�rasbırakana a�t �ade borcundan sorumludur. Ancak şerh, bağışlananın bozucu koşula bağlı �ade borcu �le

çel�şen tasarruf �şlemler�ne karşı hukuk� koruma sağlama �şlev�n� görür. Doğal olarak şerh�n, bağışlanan mal�k�n

üçüncü k�ş�lere tanıdığı aynî haklara karşı (paya bağlı mülk�yet devr�, �nt�fa, �potek, taşınmaz yükü) koruma sağlar.

B�r başka dey�şle, bağışlananın sağlığında küll� halef m�rasçılarına kazandırdığı aynî haklara karşı m�rasçıların,

şerh�n varlığı sonucu �ade �le yükümlü olacakları açıktır. Böylece bağışlananın, şerhe rağmen sah�p olduğu

mutlak tasarruf yetk�s�yle bağışlayana dönme koşullu bağışlama sözleşmes�nden doğan �ade borcu �le çel�şen

tüm tasarruf �şlemler�ne bağlı olumsuzluklara karşı bağışlayanın korunması sağlanmıştır.

E. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamanın
Şerh�ne Bağlı Sonuçlar

1. Kanun� Düzenleme

46

2. Şerh�n Etk�s�

a. Şerh�n Konusu K�ş�sel Hak
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Şerh�n etk�ler� öğret�de �k� başlık altında değerlend�r�lmekted�r. Eşyaya bağlı borç etk�s�  ve munzam etk�

olarak adlandırılan bu etk�ler �ç�n y�ne araştırmanın hacm� karşısında ayrıntılı açıklama yapmayarak genel

eserlere yollama yapmakla yet�n�yoruz .

Bağışlayana dönme koşullu bağışlamalarda hem bağışlanan hem de bağışlananın ölümü üzer�ne tesc�ls�z

ed�nme-m�ras yolu �le mülk�yet�n� ed�nd�kler� payın adlarına b�ld�r�c� tesc�lle �nt�kal�n� yaptıran m�rasçıların TMK

m. 992 hükmüne dayalı aynî hak kar�nes�nden yararlanmaları sonucu (yolsuz tesc�le vücut vermed�ğ�n�

bel�rtm�şt�k) yaptıkları tasarruf �şlemler�ne karşı koruma sağlamıştır.

Koruma etk�s�n� şu şek�lde göster�r: Paya bağlı olarak yapılab�lecek tasarruf �şlemler� sınırlar. Çünkü Roma

hukuku temell� “H�ç k�mse sah�p olduğundan fazlasını devredemez.” �lkes� aks�ne �mkân vermez. Satış, bağışlama,

mal değ�ş�m� g�b� �şlemlerle payın devr� dışında sınırlı aynî hak olarak ancak �nt�fa, taşınmaz yükü ve �potek

kurulab�l�r.

Eşyaya bağlı borç etk�s�, temelde yatan bozucu koşulun varlığına dayalı olarak bağışlananın sağlığında

taşınmazla �lg�l� tasarruf �şlem� yapması hal�nde etk�s�n� göstermez. Tapu kütüğünde şerhe rağmen payı (eşya

olarak) devralan, eşya �le b�rl�kte sebeps�z zeng�nleşmeden doğan �ade borcuna katlanma yükümlülüğünü de

ed�nm�ş olur. Tal�h ve tesadüfe bağlı boyutla, bağışlayan bağışlanandan önce ölmes� hal�nde şerh, hukuk�

değer�n� kaybeder (TMK m. 1026 kıyasen); bozucu koşul etk�s�n� bağışlananın bağışlayandan önce ölümü üzer�ne

göster�r ve böylece bağışlayana payı sebeps�z zeng�nleşme hükümler�nce aynen �ade �le yükümlü olur. Buna

karşılık bağışlanan veya onun m�rasçıları, bağışlananın bağışlayandan önce ölümü hal�nde �nt�fa, taşınmaz yükü

ve �potek �şlemler�n� paya bağlı olarak gerçekleşt�rm�ş olmaları durumunda aynen �ade borcunu munzam etk�

�le taky�datsız gerçekleşt�rme yükümlülüğü uyarınca bağışlananın m�rasçılarına karşı yürütülecek olan dava �le

aynî hakların terk�n�n� sağlayab�l�r.

Bu noktada d�kkat çekmek �sted�ğ�m�z husus, paya bağlı olarak şerh�n varlığına rağmen kurulan sınırlı aynî

haklar h�çb�r şek�lde geçers�zl�kle sakat değ�ld�r. Munzam etk� �le anılan sınırlı aynî hakların terk�n�n� talep, k�ş�sel

hak olarak kullanılma yönünde zorunluluk yaratmaz. Eşyaya bağlı borç etk�s� �le payın adına tesc�l�n� TMK m. 716

hükmünce şerh�n etk�s� �le bağışlananın cüz� hale�er�ne karşı açılan dava sonucunda adına tesc�l�n� sağlayan

bağışlayan, bu hakka saygı �le terk�n� talep etmeyeb�l�r. Örneğ�n, bağışlanan adına payın tesc�l ed�lmes�nden

sonra �nt�fa hakkının ve �rat şekl�ndek� taşınmaz yükünün ya da �poteğ�n -�potek lehtarına karşı �vazla borcu

üstlenmekle- terk�n�n� munzam etk�yle talep etme arzusu duymayab�l�r. Eşyaya bağlı borç etk�s� �le payın

mülk�yet�n�n adına tesc�l�n� sağlayan bağışlanan, b�ld�r�c� tesc�l� adına yaptırarak mülk�yet kar�nes�n� adına �şlet�r.

Bundan sonra TMK m. 992 hükmü uyarınca mülk�yet kar�nes� �le munzam etk�ye dayalı hakkını kullanab�l�r. Böyle

b�r sonucu arzu etmed�ğ� takd�rde pay sah�b� olarak �nt�fa hakkına, taşınmaz yüküne katlanma yükümlülüğü

altında olarak eğer varsa bu sınırlı aynî hakların �radına (hukuk� ürüne) kavuşacak; �potek konusunda �se borcun

tem�natına katlanab�lecekt�r.

b. Şerh�n Etk�ler�

47 48

49

F. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerh�nden
Sonra Açılan Paylı Mülk�yet�n Sona Ermes� (İzale-�
Şuyu) Davasına Bağlı Sonuçlar
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İnt�fa hakkının paya bağlı kurulmasında da temel gerekçem�z� oluşturan TMK m. 731/I hükmü gereğ�nce

“Taşınmaz mülk�yet�n�n kanundan doğan kısıtlamaları, tapu s�c�l�ne tesc�l ed�lmeks�z�n etk�l� olur.”. Bu kural

taşınmaz mülk�yet�n�n kanundan doğan özel hukuk kısıtlamasıdır . Bu konuda tapu kütüğüne beyan veya

düşünceler sütununa yazım g�b� uyarı olmaksızın her paydaş, paylı mülk�yet�n sona ermes� davası açılab�leceğ�n�

b�lmese de bunun sonuçlarına; paydaşla tasarruf �şlem� gerçekleşt�ren üçüncü k�ş�ler de (üçüncü k�ş� �le paylı

mülk�yet b�rl�ğ� dışındak� tüm k�ş�ler kasted�l�yor) mülk�yet�n� devralma, paya bağlı �nt�fa, taşınmaz yükü, �potek ve

konu başlığı altında şerh lehtarı olma sıfatıyla paylı mülk�yet�n sona ermes� davasına katlanmak durumundadır.

Bu sonucun aks�n� kabul etmek mümkün olmamalıdır. Şöyle k�, �nt�fa hakkında yukarıda andığımız hatalı

sonucuyla bağışlayana dönme koşullu bağışlama şerh�ne �l�şk�n olarak da paylı mülk�yet�n sona ermes� davası

sonunda cebr� arttırma sonucu yapılan �halede bu şerh�n etk�s�n� sürdüreceğ� sonucuna varılırsa alıcı satışa çıkan

şerhl� payın bozucu koşuluna n�ç�n katlansın ve tesadüfe bağlı boyutta maceraya atılsın? Unutulmamalıdır k�,

Roma hukukunun tecrübes� �le gelen TMK m. 731/III hükmü bu yöndek� rahatsızlıklara �mkân tanımaz.

Rahatsızlığı yaratan bu �lkey� göz ardı ederek hatalı sonuca yol açan Yargıtay’dır.

Bağışlayana dönme koşullu bağışlamada şerhten sonra açılan paylı mülk�yet�n sona ermes� davasında da şerh,

TMK m. 731/I hükmünce hukuk� değer�n� kaybeder. Ancak bu noktada d�kkat ed�l�rse bağışlayan alacak hakkını

kaybetmez. Şöyle k�, paylı mülk�yet�n sona ermes� davası açıldığı sırada bağışlanan, henüz bağışlayandan önce

ölmem�ş bulunmakla paylı mülk�yet�n sona ermes� davası sonucunda �hale bedel�nden payına düşen bedel�

�kt�sap eder. Ancak �kâme değere kavuşmakla bozucu koşulun etk�s� altında bağışlayandan önce ölmes� olasılığı

karşısında sebeps�z zeng�nleşme davasının davalısı olduğu konusunda �y�n�yetl� zeng�nleşen konumunda olmaz.

Sebeps�z zeng�nleşme hükümler� gereğ�nce şerh�n güvence altına aldığı TMK m. 716 hükmüne tesc�l� �steme

davası, artık paylı mülk�yet�n sona ermes� davasıyla temel�nde pay kalmamakla konusuz kalır. D�ğer yönden,

alacağın aynen �ades�n�n mümkün olmaması üzer�ne yer�ne geçen �kâme değere ve hatta burada �y�n�yetl�

zeng�nleşmeden söz ed�lemeyeceğ� �ç�n de TBK m. 117 hükmünce �ade kapsamının gen�şlemes� sonucu

temerrüt fa�z� �kâme değer bedel�n elde ed�ld�ğ� tar�hten başlayarak tahakkuk eder.

Yargıtay’ın fah�ş hatalı olarak taşınmaz satış vaad� şerh� �le �lg�l� verd�ğ� kararların yansıması sonucu  bağışlayana

dönme koşullu bağışlama şerh�n�n paylı mülk�yet�n sona ermes� davasından önce veya sonra açılmasının

vardığımız sonuç açısından h�çb�r farklılık taşımayacağı açıktır. Şerh�n etk�s�n� kurulduğu tar�hten sonra

göstereceğ� yolunda savlar geçerl� olamaz. Şöyle k�, söz konusu hatalı kararlardan kurtulunmasını sağlamak �ç�n

önceden yayımlanmış b�r makalede  de �fade ett�ğ�m�z üzere, söz konusu �çt�hat borç �l�şk�s�n�n n�sbîl�ğ� temel

hukuk kuralını �hlâl etmekted�r. Türk�ye’de yaklaşık 1700 adet noter bulunduğuna göre b�r k�msen�n güvenl�

şek�lde tapu ed�neb�lmes� �ç�n tüm noterler� tek tek dolaşarak, bütün �şlemler�n� yevm�ye defter�nden tek tek

�nceleyerek (hatta �lg�l� belgeler�n “c�lbent” adı ver�len klasörlerden bulunarak) söz konusu taşınmazla �lg�l� b�r

taşınmaz satış vaad� sözleşmes� yapılıp yapılmadığının araştırılması gerek�r. Kaldı k�, TBK m. 146 hükmü uyarınca

zamanaşımı süres�n�n on yıl olduğu göz önüne alınacak olursa, noterlerde yapılacak bu araştırmanın son on yıla

yayılması ve zamanaşımının durma ve kes�lmes� g�b� haller de d�kkate alındığında Türk�ye’dek� tüm noterler�n

kuruluşundan bu yana �şlemler�n�n �ncelenmes� gerekecekt�r .

1. Paylı Mülk�yet�n Sona Ermes� Davası Sonucu TMK m. 731/I Hükmüne Tab�
Olma

50
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2. Yargıtay Kararları İle Dayandığı Gerekçe
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Yargıtay 6. HD. 1980 tar�hl� b�r kararında  “Taşınmazın bağışlama şart ı  � le yükümlü olarak sat ı lması mümkün

değ� ld�r . …  Paylarda rücu şartı �le h�be olması ortaklığın g�der�lmes�n� önleyen ve ortaklığın �dames�n� gerekt�ren b�r

hal değ�ld�r. …  �nt�fa haklarında olduğu g�b�, taşınmazın h�be şartı �le yükümlü olarak satılması da mümkün değ�ld�r.

Z�ra satışla üçüncü şahsa geçen taşınmaz mülk�yet�nde evvelk� mal�kler�n kend� aralarında yaptıkları rücu şartı �le

h�be mülk�yet�n kanun� taky�tler�nden olmadığından aynen �nt�kal ett�r�lemez.” karar verm�şken, Yargıtay 6. HD. 1999

tar�hl� b�r kararında  “Satış suret�yle ortaklığın g�der�lmes� �stenen taşınmazda, davalının payının öncek� mal�kten

rücu şartıyla bağış suret�yle �kt�sap ed�lm�ş olduğu anlaşıldığına göre; sat ışın " rücu şart ıyla yükümlü olarak"

yapılmasına karar vermek gerek�r .” yönünde karar ver�lmes�, yukarıda vardığımız tüm hukuk� sonuçlara aykırı

olarak �nt�fa hakkında olduğu g�b� hatalı b�r İBK vücut vermekte, bunun yaratacağı huzursuzluğu TMK m. 700

hükmünde olduğu g�b� hatalı b�r hükümle g�derme yolunda çözüm arayışlarına g�tmeks�z�n karardan dönülmes�

yolundak� tavs�yem�zle makalem�z� sonuçlandırıyoruz.

ARPACI, Abdülkad�r, Türk Meden� Kanunu Açısından Müşterek Mülk�yette Yararlanma ve Yönet�m, İstanbul,

Kazancı K�tapçılık, 1990.

AYBAY, Aydın / HATEMİ, Hüsey�n, Eşya Hukuku, İstanbul, Vedat K�tapçılık, 2014.

ERDOĞMUŞ, Belg�n, Hukukta Lat�nce Tekn�k Ter�mler Özlü Sözler, İstanbul, İstanbul B�lg� Ün�vers�tes� Yayınları,

2011.

EREL, Şafak, Eşyaya Bağlı Borç, Ankara, A. Ü. S�yasal B�lg�ler Fak. Yayınları, 1982.

EREN, F�kret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Yetk�n Yayınları, 2015.

ERMAN, Hasan, Eşya Hukuku Dersler�, İstanbul, Der Yayınları, 2012.

HATEMİ, Hüsey�n / SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkad�r, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, F�l�z K�tabev�,

1992.

HATEMİ, Hüsey�n, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, F�l�z K�tabev�, 1999.

OĞUZMAN, Kemal / SELİÇİ, Özer / OKTAY ÖZDEMİR, Sa�be, Eşya Hukuku, İstanbul, F�l�z K�tabev�, 2015.

ÖZ, Turgut, “Taşınmazda Mevcuttan Fazla Pay Satımında Satış Vaad�n�n Öncel�ğ� ve Bu Konudak� Yargıtay

Kararının Eleşt�r�s�”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s. 727 vd.

ÖZMEN, Saba / YÜCE, Melek, “Taşınmaz Satış Vaadler�nde Tar�h Öncel�ğ�ne Üstünlük Tanıyan Yargıtay

Kararlarına İl�şk�n Düşünceler”, Prof. Dr. Hayr� Doman�ç’e 80. Yaş günü Armağanı, İstanbul, 2001, C. II, ss. 952- 998.

ÖZMEN, E. Sabâ / BİLGİN YÜCE, Melek, “Kırk Akıllının Kuyudan Çıkaramadığı Taş: MK “Madde 700” Hükmünce

Pay üzer�ndek� İnt�fa Haklarının Paylı Hal�n G�der�lmes� Davalarına İl�şk�n Hukuk� Sonuçlar”, İstanbul Barosu

Derg�s�, 2007 / 3, ss. 949-970.

ÖZMEN, E. Sabâ / AYDIN, Gülşah S�nem, “Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tesc�l�

İsteme Davası / Yolsuz Tesc�l�n Düzelt�lmes� Davası)”, İstanbul Barosu Derg�s�, C. 88, S. 2014 / 6, ss. 179-215.

SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, Ankara, Yetk�n Yayınları, 2015.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, C. I/1, İstanbul, Vedat K�tapçılık, 2008.
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TEKİNAY, S. Sulh� / AKMAN, Sermet / BURCUOĞLU, Haluk / ALTOP, At�lla, Tek�nay Eşya Hukuku, İstanbul, F�l�z

K�tabev�, 1989.

TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, İstanbul, Sermet Matbaası, 1976.

ZEVKLİLER, Aydın / GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, Ankara, Turhan K�tabev�, 2015.

www.kazanc�.com

* Prof. Dr., Maltepe Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Medenî Hukuk Anab�l�m Dalı Başkanı.

ÖZMEN, E. Sabâ / BİLGİN YÜCE, Melek, “Kırk Akıllının Kuyudan Çıkaramadığı Taş: MK “Madde 700” Hükmünce

Pay üzer�ndek� İnt�fa Haklarının Paylı Hal�n G�der�lmes� Davalarına İl�şk�n Hukuk� Sonuçlar”, İstanbul Barosu

Derg�s�, 2007/3, ss. 949-970.

Yargıtay İçt�hadı B�rleşt�rme Genel Kurulu E. 1960 / 1, K. 1960 / 3, T. 14.3.1960. Benzer yöndek� kararlar �ç�n bkz. “…

�nt�fa hakkı �le yüklü olan taşınmaz malda ortaklığın g�der�lmes� suret�yle mülk�yet durumunun değ�şt�r�lmes�, �nt�fa

hakkının bedele dönüşmes� sonucunu doğurmamalıdır. Aks� hal, �nt�fa hakkı sah�b�n� yasanın kend�s�ne tanıdığı

olanaktan mahrum bırakmak olur k�, bunu da yasa elbette h�maye edemez.”, Yargıtay 1. HD. E. 1988 / 12521, K.

1989 / 464, T. 26.1.1989; “Ortaklığının g�der�lmes� �stenen taşınmaz üzer�nde �nt�fa hakkı var �se bu hak sah�b�n�n

davaya dah�l ed�lmes� zorunludur. Satış suret�yle ortaklığın g�der�lmes� �stenen taşınmaz üzer�nde 4721 Sayılı

TMK'nın yürürlüğe g�rd�ğ� 1.1.2002 tar�h�nden önce kurulmuş b�r �nt�fa hakkı varsa taşınmazın …  �nt�fa hakkı �le

yükümlü olarak satılması gerek�r.”, Yargıtay 14. HD. E. 2014 / 15847, K. 2016 / 498, T. 19.1.2016; Yargıtay 14. HD. E.

2014 / 12215, K. 2015 / 4089, T. 14.4.2015; Yargıtay 14. HD. E. 2013 / 11698, K. 2013 / 11748, T. 17.9.2013; Yargıtay 1.

HD. E. 1988 / 12174, K. 1988 / 14823, T. 26.12.1988, www.kazanc�.com, 01.10.2016.

Karş. TMK m. 796.

Karş. TMK m. 797.

Karş. TMK m. 798.

Yargıtay 1. HD. E. 2001 / 7162, K. 2001 / 7453, T. 20.6.2001, www.kazanc�.com, 01.10.2016.

OĞUZMAN, Kemal / SELİÇİ, Özer / OKTAY ÖZDEMİR, Sa�be, Eşya Hukuku, İstanbul, F�l�z K�tabev�, 2015, N. 1224.

OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, N. 1224; ÖZMEN / BİLGİN YÜCE, s. 952. Taşınmaz paylarının hak

sah�pler�ne sağladığı yetk�ler �ç�n bkz. a.g.e., s. 953.

ÖZMEN / BİLGİN YÜCE, s. 956.

Tapu Kanunu m. 26/I: “Mülk�yete, mülk�yet�n gayrı ayn� haklara ve müşterek b�r arzın h�ssedarları veya b�rb�r�ne

muttasıl gayr�menkuller�n sah�pler� arasında bunlardan b�r�n�n veya b�r kaçının o gayr�menkul üzer�nde mevcut veya

�nşa ed�lecek b�nanın, muayyen b�r katından veya da�res�nden yahut müstak�llen �st�male elver�şl� b�r bölümünden

munhasıran �st�fades�n� tem�n gayes�yle Meden� Kanunun 753 üncü maddes� hükümler�ne göre �rt�fak hakkı tes�s�ne

veya tes�s� vad�ne müteda�r resm� senetler tapu s�c�l müdürü veya tapu s�c�l görevl�ler� tarafından tanz�m ed�l�r.”

ARPACI, Abdülkad�r, Türk Meden� Kanunu Açısından Müşterek Mülk�yette Yararlanma ve Yönet�m, İstanbul,

Kazancı K�tapçılık, 1990, s. 34 vd.

ERDOĞMUŞ, Belg�n, Hukukta Lat�nce Tekn�k Ter�mler Özlü Sözler, İstanbul, İstanbul B�lg� Ün�vers�tes� Yayınları,

2011, s. 93.

Paydan doğan hakların ne olduğu TMK m. 693 / I hükmünde düzenlenm�şt�r. Buna göre “Paydaşlardan her b�r�,

d�ğerler�n�n hakları �le bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanab�l�r ve onu kullanab�l�r.”.

Ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. TEKİNAY, S. Sulh� / AKMAN, Sermet / BURCUOĞLU, Haluk / ALTOP, At�lla, Tek�nay Eşya

Hukuku, İstanbul, F�l�z K�tabev�, 1989, s. 614 vd.; OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, N. 1290 vd.; AYBAY,

Aydın / HATEMİ, Hüsey�n, Eşya Hukuku, İstanbul, Vedat K�tapçılık, 2014, §16, N. 43 vd.; ERMAN, Hasan, Eşya

Hukuku Dersler�, İstanbul, Der Yayınları, 2012, s. 73 vd.; SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, Ankara, Yetk�n Yayınları, 2015,

s. 279 vd.
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Paylı mülk�yet�n sona ermes� davası, taşınmaz mülk�yet�n�n özel hukuk kaynaklı kısıtlamasını oluşturur. Açılan

dava sonucunda alınan �lamın gereğ� olarak cebr� artırma �le üçüncü k�ş�ler�n ed�nmes� hal�nde tek k�ş� veya

davacı dışında paydaşlardan bazılarının b�rl�kte pey �ler� sürmes� hal�nde artık yen� b�r paylı mülk�yet b�rl�ğ�

oluşur.

ÖZMEN / BİLGİN YÜCE, s. 961.

Ayrıntılı �nceleme �ç�n bkz. ÖZMEN / BİLGİN YÜCE, s. 960 vd.

SİRMEN, s. 287. Yazara göre “aynî �kâme” kuralı gereğ�nce aynî hakkın konusunun b�r başka şeye dönüşmes� ya

da yer�ne b�r başka şey�n geçmes� durumunda esk�s�ne �l�şk�n hukuk� durumun yen�s� bakımından da aynen

sürdürür. Bu kural, temel hukuk kurallarının b�r �st�snası olmakla ancak kanunda açıkça öngörüldüğü hallerde

uygulanır.

Aradak� husumet neden�yle paylı mülk�yet b�rl�ğ�nde muvazaalı �şlemlerle düşük satış bedel�ne yol açılması

hal�nde hâk�m�n müdahales� dürüstlük kuralına aykırılık sonucu talebe konu olab�l�r.

ÖZMEN / BİLGİN YÜCE, s. 962.

Para değer�ndek� düşmelere karşı (en�asyon�st etk�) hâk�m�n müdahales� �le fa�z�n tamamının �nt�fa hakkı sah�b�ne

ödenmemes� yolunda talepte bulunulab�l�r. Böylece para değer�ndek� en�asyon etk�s�yle yaşanan kayıplar,

�kâme değer bedelden mahsup �le hukuk� ürün olan fa�z�n bak�ye m�ktarı �nt�fa hakkı sah�b�ne öden�r.

SİRMEN, s. 287.

SİRMEN, s. 288; ÖZMEN / BİLGİN YÜCE, s. 962. “Şu halde, paylı mülk�yette malın paylaşılmasıyla ortadan kalkan

payın yer�ne geçecek olan karşılık, üzer�ndek� paylı mülk�yet sona erm�ş olan mal değ�l, malın aynen bölüşülmes�

durumunda maldan, malın satılıp bedel�n�n bölüşülmes� durumunda �se satış bedel�nden, payı �nt�fa hakkıyla yüklü

olan paydaşa düşen kısımdır. Dolayısıyla, paylı mülk�yet konusu malın paylaşılması, malın satılarak bedel�n�n

bölüşülmes� b�ç�m�nde olmuşsa, pay üzer�ndek� �nt�fa hakkı, satış bedel�nden o payın sah�b�ne düşen kısım üzer�nde

devam edecekt�r. Bu nedenle de, paydaşın, pay üzer�nde �nt�fa hakkının kurulduğunun kend�s�ne tebl�ğ�nden

�t�baren üç ay �ç�nde paylaşma �stey�p �stememes�, malın paylaşılması sonucu payın yer�ne geçecek olan şey�n

n�tel�ğ�n� değ�şt�rmes� söz konusu değ�ld�r.”, bkz. SİRMEN, s. 288.

ÖZMEN / BİLGİN YÜCE, s. 963.

“Paylı mülk�yette paydaşlardan b�r�n�n payı üzer�ne �nt�fa hakkı tes�s etmes� o taşınmazın satışında taşınmazı alma

�steyenler�n adet�n� azaltab�leceğ� g�b�, değer�n� de düşüreceğ� kuşkusuzdur.”, Yargıtay 1. HD. E. 2001/7162, K.

2001/7453, T. 20.6.2001, www.kazanc�.com, 01.10.2016.

“Artırma şartnames�nde taşınmazın, üzer�ndek� �rt�fak hakları, taşınmaz mükellef�yetler�, �potekler, �potekl� borç

senetler�, �rat senetler�yle b�rl�kte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz �le tem�n ed�lm�ş şahs� borçlarının da alıcıya

�nt�kal eyleyeceğ� tasr�h olunur. İpotek ve �potekl� borç sened�yle tem�n ed�lm�ş olupta bu suretle müşter�ye

devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu �haleden �t�baren

b�r sene �ç�nde kend�s�ne b�ld�rmem�ş olmasına bağlıdır. (K. M. 803) Taşınmaz reh�nle tem�n ed�lm�ş muaccel borçlar,

müşter�ye devred�lmey�p satış bedel�nden terc�hen öden�r. Artırma şartnames�nde hang� masra�arın müşter�ye a�t

olacağı tasr�h olunur.”.

Bel�rtmek gerek�r k�, davanın açılmasından sonra dava konusunun davacı tarafından b�r k�mseye devred�lmes�

durumunda, bu k�msen�n görülmekte olan davada davacı yer�ne geçeceğ�n� ve davanın kaldığı yerden devam

edeceğ�n� söylese de, HMK maddî hukukun sonuçlarını değ�şt�ren b�r özell�ğe sah�p değ�ld�r. Bkz. ÖZMEN /

AYDIN, s. 211.

“ (1) Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü b�r k�ş�ye devrederse, davacı aşağıdak�

yetk�lerden b�r�n� kullanab�l�r: a) İsterse, devreden tara�a olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış

olan k�ş�ye karşı davaya devam eder. Bu takd�rde davacı davayı kazanırsa, dava konusunu devreden ve devralan

yargılama g�derler�nden mütesels�len sorumlu olur. b) İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazm�nat davasına
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dönüştürür. (2) Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devred�lecek olursa, devralmış olan

k�ş�, görülmekte olan davada davacı yer�ne geçer ve dava kaldığı yerden �t�baren devam eder.”

İİK m. 125/I: “Artırma şartnames�nde taşınmazın, üzer�ndek� �rt�fak hakları, taşınmaz mükellef�yetler�, �potekler,

�potekl� borç senetler�, �rat senetler�yle b�rl�kte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz �le tem�n ed�lm�ş şahs� borçlarının

da alıcıya �nt�kal eyl�yeceğ� tasr�h olunur.”

ÖZMEN / BİLGİN YÜCE, s. 963.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, C. I / 1, İstanbul, Vedat K�tapçılık, 2008, s. 371, 372.

Taşınırlarda bağışlayana dönme koşullu bağışlama elde bağışlama şekl�nde yapılır. Fakat taşınmazlar üzer�ndek�

aynî hakların bağışlayana dönme koşuluyla bağışlama yapılması hal�nde sözleşme resm� şek�lde (tapu s�c�l

memuru tarafından) düzenlenmed�kçe geçerl� değ�ld�r. Bkz. TANDOĞAN, s. 369; ZEVKLİLER, Aydın /

GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, Ankara, Turhan K�tabev�, 2015, s. 184.

ZEVKLİLER / GÖKYAYLA, s. 185.

HATEMİ, Hüsey�n / SEROZAN, Rona / ARPACI, Abdülkad�r, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, F�l�z K�tabev�,

1992, s. 145; EREN, F�kret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Yetk�n Yayınları, 2015, s. 292.

HATEMİ, Hüsey�n, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, F�l�z K�tabev�, 1999, §4, N. 55; ZEVKLİLER /

GÖKYAYLA, s. 185.

“B�r taşınmazın koşula bağlı satışında, koşul gerçekleşmed�kçe tapu s�c�l�ne tesc�l yapılamaz.”

“ İstem, tesc�l� bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz.”

Bu konuda ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. ÖZMEN / AYDIN, s. 190 vd.

TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, İstanbul, Sermet Matbaası, 1976, s. 952.

Tapuya kayıtlı taşınmazlarda �st�hkak davasının fonks�yonunu, TMK m. 1025/I hükmü uyarınca açılacak tapu

s�c�l�n�n düzelt�lmes� davası yer�ne get�r�r. Bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR, N. 1130.

HATEMİ / SEROZAN / ARPACI, s. 428; SEROZAN, Rona, Sözleşmeden Dönme, İstanbul, Vedat K�tapçılık, 2007, s.

94, 95 ve dn. 101. Hâlbuk� EREN, s. 292’de �st�hkak davası açılması gerekt�ğ�n� savunmuştur.

Kanunun özü yer�ne kanunun ruhu �fades�n� kullanmayı terc�h ed�yoruz. TMK m. 1/I hükmünde “öz” yer�ne “ruh”

(der Ge�st) �fades� kullanılmalıdır. Suyun özü H2O, ruhu �se hayattır. Ruh ve öz tamamen farklı kavramlardır.

Burada amaçlanan kanunun ruhudur.

TMK m. 1013 / II hükmüne göre “Ed�nen k�mse, kanun hükmüne, kes�nleşm�ş mahkeme kararına veya buna

eşdeğer b�r belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur.”. Hükümde bel�rt�len eş değer belge, m�rasçılık

belges�d�r (veraset �lamı).

ÖZMEN, E. Sabâ / AYDIN, Gülşah S�nem, “Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tesc�l�

İsteme Davası/Yolsuz Tesc�l�n Düzelt�lmes� Davası)”, İstanbul Barosu Derg�s�, C. 88, S. 2014/6, ss. 179-215.

ÖZMEN / AYDIN, ss. 179-215.

Ayrıntı �ç�n bkz. ÖZMEN / AYDIN, s. 197 vd.

Yolsuz tesc�l�n düzelt�lmes� davası, zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tab� değ�ld�r.

HATEMİ / SEROZAN / ARPACI, s. 428.

K�ş�sel hakkın kaynaklandığı borç �l�şk�s�nden doğan yükümlülüğün taşınmazın mülk�yet�ne bağlanması,

böylel�kle k�ş�sel hakla �lg�l� borç �l�şk�s�n�n eşyaya bağlı borç hal�ne gel�r. Şerhten sonra taşınmazın her mal�k�

kend� mülk�yet� dönem�nde doğacak borçtan sorumludur.

Şerh�n �k�nc� etk�s�, şerhten sonra taşınmazda hak kazanmış olanlardan, doğmuş borcun �fasında alacaklıya zarar

verenler�n haklarının bertaraf ed�lmes�n� sağlamasıdır. Bu etk�, TMK m. 1009/II hükmünde düzenlenm�şt�r.

Bkz. TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU / ALTOP, s. 384 vd.; OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR, N. 1037

vd.; SİRMEN, s. 202 vd.; eşyaya bağlı borç �ç�n bkz. EREL, Şafak, Eşyaya Bağlı Borç, Ankara, A. Ü. S�yasal B�lg�ler

Fak. Yayınları, 1982, s. 37 vd.
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Kanundan doğan kamu hukuku kısıtlamaları k�ş�ler�n aralarında yaptıkları sözleşmelerle bertaraf ed�lemezken,

TMK m. 731 / II hükmü gereğ�nce kanundan doğan özel hukuk kısıtlamalarının k�ş�ler�n resm� şek�lde

düzenletecekler� sözleşme ve bunun tapu kütüğüne şerh ver�lmes�yle ortadan kaldırılması ya da değ�şt�r�lmes�

mümkündür. Bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR, N. 1937. Ayrıca bu yönde bkz. Yargıtay İBK E. 1949 /

6-19, K. 1951 / 3, T. 16.5.1951, www.kazanc�.com, 01.10.2016.

“Taşınmaz b�rden çok satış vaad�ne konu olmuşsa, geçerl�l�ğ�n� korumak şartıyla �lk yapılan sözleşme geçerl�d�r,

sözleşmen�n tarafı hak sah�b�d�r, tapuya şerh ver�lmes� sonucu etk�lemez. B�r taşınmazın b�rden çok k�ş�lere satışının

vaad� olunması hal�nde geçers�z olmadıkça veya münfes�h hale gelmed�kçe �lk defa yapılan sözleşmeye değer

ver�l�r. Satış vaad� sözleşmes�n�n tapuya şerh ed�lm�ş olması, Meden� Kanunun 919/2. maddes� gereğ�nce sadece

taşınmaz üzer�nde sonradan temellükte bulunan hak sah�pler�ne karşı dermeyan olunab�l�r.”, Yargıtay 14. HD. E.

1987 / 4244, K. 1988 / 6494, T. 13.10.1988; “Noterler�n şekl�ne uygun olarak düzenled�kler� bu tür sözleşmeler�n

tara�ardan b�r�n�n talep etmes� üzer�ne �lg�l� taşınmazın s�c�l�ne şerh olanağı vardır. Sözleşmen�n tapu s�c�l�ne şerh

ed�lm�ş olması vaad alacaklısına ayn� b�r hak sağlamaz �se de bu şerh kend�s�ne taşınmazda sonradan hak sah�b�

olanlara karşı k�ş�sel hakkını �ler� sürme olanağı ver�r.”, Yargıtay 14. HD. E. 2006 / 9207, K. 2006/9484, T. 21.9.2006.

Bu yönde ayrıca bkz. Yargıtay 14 HD. 13.4.2000, E. 2000 / 2066, K. 2000 / 2448, T. 13.4.2000; Yargıtay 14. HD.

1.3.2004, E. 2003 / 8604, K. 2004 / 1301, T. 1.3.2004; Yargıtay 2. HD. E. 1988 / 8129, K. 1989 / 1227, T. 7.2.1989,

www.kazanc�.com, 01.10.2016.

ÖZMEN, Saba / YÜCE, Melek, “Taşınmaz Satış Vaadler�nde Tar�h Öncel�ğ�ne Üstünlük Tanıyan Yargıtay

Kararlarına İl�şk�n Düşünceler”, Prof. Dr. Hayr� Doman�ç’e 80. Yaş günü Armağanı, İstanbul, 2001, C. II, ss. 952- 998.

Ayrıca bkz. ÖZ, Turgut, “Taşınmazda Mevcuttan Fazla Pay Satımında Satış Vaad�n�n Öncel�ğ� ve Bu Konudak�

Yargıtay Kararının Eleşt�r�s�”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s. 727 vd.

ÖZMEN / YÜCE, s. 955 vd.
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