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Aslı (malik)  
 
Tarık (sahte vekalet) à Bilal (iyi niyetli) à Ceyda ve Dursun (külli halefler) & (ikisi de iyi 
niyetli) 
 
Bilal ile külli halefleri arasındaki tescil; açıklayıcı tescil.  
 
Birden fazla kişinin bir eşya üzerinde hak sahibi olmasının 2 yolu vardır. Biri elbirliği halinde 
mülkiyet, diğeri paylı mülkiyet.  
Burada mirasçılık sebebiyle elbirliği mülkiyet var. 
 
Bu iki mülkiyet türünün temel farkı şudur:  
Elbirliği mülkiyetinde, eşya üzerinde tasarruf edebilmek için hepsi birlikte karar vermelidir. 
Paylı mülkiyette ise her biri ayrı ayrı tasarrufta bulunabilir.  
 
Ceyda ve Dursun, mirasçılık sıfatları nedeniyle elbirliği mülkiyetindeki maliklerdir. 
Paylı mülkiyete geçerek ½ oranında paylaşıyorlar. 
Böylece kardeşler kendi payları üzerinde serbestçe tasarruf etme imkanı bulurlar.  
 
İki kardeş anlaşarak taşınmazı ekip biçmesi için Kayhan’a 2 yıllığına kiralıyorlar. 
Ceyda & Dursun à Kayhan 
 
Aralarındaki kira sözleşmesi tapuda şerh ediliyor. Tapuda gereken işlem taraflarca yapılıyor.  
 
2 yılın sonunda Ceyda & Dursun taşınmazı nasıl değerlendirecekleri konusunda anlaşmazlığa 
düşer ve Dursun payını Ceyda’ya devreder. Böylece Ceyda tek başına malik olur. 
Dursun à Ceyda 
 
Daha sonra Ceyda taşınmazı Filiz Tohumculuk AŞ’ye satar. 
Ceyda à Filiz AŞ 
 
Daha sonra Filiz AŞ taşınmazı Ocak ayında 1 yıllığına Fuat’a kiralar. 
Filiz AŞ à Fuat 
 
Aynı yılın Mart ayında Filiz AŞ taşınmaz üzerinde Altın Tarım LTD’ye intifa hakkı tesis eder. 
Filiz AŞ à Altın Tarım LTD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Ceyda ve Dursun babalarının ölümüyle taşınmazın mülkiyetini kazanmış mıdır? 
 

Burada Ceyda ve Dursun soruluyor ama bunların hak sahipliği tespit edebilmemiz için 
Bilal’İn hak sahipliğini doğru tespit etmemiz gerekir. Çünkü Ceyda ve Dursun mirasçı oldukları 
için külli halef sıfatıyla hak kazanmışlardır. Külli halefler 3.kişi sayılmazlar. Bilal’i ne olarak 
değerlendiriyorsak, onu nasıl nitelendiriyorsak bu kişinin külli haleflerini de aynı şekilde 
nitelendiririz. Yani bunlar aynı kişiymiş gibi hareket ederiz. Yani Ceyda ve Dursun, 3.kişi 
sayılmazlar. 

 
Peki Bilal ayni hakkı kazandı mı? Burada tapu siciline güven ilkesi yani TMK 1023’e 

bakmamız gerekir.  

İyiniyetli üçüncü kişilere karşı  

Madde 1023- Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu 
kazanımı korunur.  

Olayımızda yolsuz tescile iyi niyetle güvenin korunması için işlemin tarafı 3.kişi 
olmalıdır.Bilal’in güvendiği şey tapu sicili değildir. Tapuya değil sahte vekaletnameye 
güveniyor. Tapu siciline güvenmiyorsa, tapu siciline güven ilkesine de dayanamaz. Dolayısıyla 
Bilal ayni hakkı kazanamamıştır. Bu yüzden TMK 1023’ü uygulayamayız.  

 
Ama Bilal lehine bir tescil işlemi yapılmış. Bu tescil yolsuz tescildir. Bizim malikimiz 

hala Aslı’dır.  
Yolsuz tescilin en basit tanımı: Gerçek hak durumunu yansıtmayan tescildir. Burada 

hak sahibi Aslı ama tescil Bilal adına. Bilal adına yapılmış bu tescil, gerçek hak durumunu 
yansıtmadığı için yolsuz tescildir. Bilal ayni hak kazanamaz.  

Bilal’in külli halefleri açıklayıcı tescili yaptırmış olsalar bile ayni hakkı kazanamazlar. 
Çünkü babaları sicile değil, sicil dışı unsura inanmışlardır. Yani bir tasarruf yetkisinin varlığına 
inanmışlardır.  

Ceyda ve Dursun sadece zamanaşımı ile kazanabilirler. Ama olayımızda yok.  
 
 

2- Aslı, sahte vekaletname ile işlem yapıldığını, tescil Ceyda ve Dursun adına iken 
öğrenmiş olsaydı, Aslı’nın başvurabileceği bir hukuki yol var mıydı? Ceyda ve 
Dursun aleyhine dava açıldıktan sonra bu kişilerin taşınmazı başka birine 
devretmesi nasıl engellenebilirdi? 

 
Tapu ile ilgili hangi dava olursa olsun tapu iptal tescil davasını yapıştırmayın! Bu 

tamamen yanlış isimlendirilmiş bir dava. 
Karşı taraf tescile yanaşmazsa tescile zorlama davası, 
1025’e dayanan davanın adı ise tapu sicilinin düzeltilmesi davasıdır. 
 

Burada Aslı’nın yapacağı şey 1025’e dayanan tapu sicilinin düzeltilmesi davasıdır. 
Bunu bir an önce yapmalıdır. Çünkü iyi niyetli 3.kişiye devir gerçekleşirse iş işten geçer. 
Aslı’nın ayni hakkı elinden gidebilir. O yüzden bir an önce açmalıdır demeliyiz.  

 



Aslı’nın yapması gereken bir şey daha var: Geçici tescil şerhi. Geçici tescil şerhindeki 
öz, bu şerhi talep eden kişinin ayni hak iddiasıdır. Burada tapu sicilinin düzeltimesi davası 
esnasında bu dava ile birlikte mahkemeden tapunun ilgili sayfasına geçici tescil şerhi 
konmasını istemelidir. Bu şerh iyi niyetli 3.kişilerin ayni hak iktisap etmesinin önüne 
geçer.  

 
 

3- Aslı’nın davayı, taşınmazı 2 yıllığına Kayhan’a kiralandığı dönemde kazandığını 
varsayalım. Aslı, Kayhan’ın taşınmazı tahliye etmesini sağlayabilir mi? Kira hakkının 
şerhinin bu olasılıkta etkisini değerlendiriniz. 

 
Bir ayni hak tapu siciline şerh edilirse, bu şerh şahsi hakkı kuvvetlendirir. Ayni hakka 

yaklaştırır ama ayni hakka dönüştürmez. Ne bakımdan yaklaştırır? Herkese karşı ileri 
sürebilmek bakımından yaklaştırır. Malik değişse bile, ayni hak el değiştirse bile; şahsi 
hakkın alacaklısı bunu yeni her malike karşı ileri sürebilir. 

Bizim malikimiz hala Aslı. Tapu siciline iyi niyetle güvenen kişi Kayhan diyebilir miyiz? 
Hayır çünkü tapu siciline güvenin konusu ayni haklardır. Şahsi haklarda 1023’ü 
uygulayamayız. 1023, şahsi hakkın alacaklılarını şerh edilmiş olsa bile korumaz. 
Dolayısıyla Aslı Kayhan’ı tahliye edebilir. Kayhan da sözleşme sorumluluğundan dolayı 
kiraladığı kişiden tazminat talep edebilir. Tazminatı ödemesi gereken kişi ise sahte 
vekaletnameyi düzenleyendir. 

 
 

4- Filiz Tohumculuk AŞ, taşınmazın mülkiyetini kazanır mı? Filiz Tohumculuk AŞ yerine 
olayların iç yüzünü bilen Filiz adlı gerçek kişiye devir yapılmış olsaydı vereceğiniz 
cevap değişir miydi? Tartışınız. 

 
Ceyda da Dursun da adına yolsuz tescil olan kişilerdi. Bunlar iyi niyetli fakat adlarına 

olan tescil yolsuz tescil. Aradan zaman geçiyor. Dursun, payını kardeşine veriyor. Bu 
kısımda Ceyda, kardeşinden aldığı ½ bakımından yolsuz tescile güvenerek ayni hak 
kazanan 3.kişi konumuna geliyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu: Ceyda’nın 
mirasçılık sebebiyle elde ettiği ½’lik payı yolsuz tescil iken, kardeşinden aldığı ½’lik pay 
bakımından ayni hak sahibi oldu.  

 
Eğer Filiz AŞ kötü niyetli olsaydı;  
Ceyda’dan alacağı mirasla geçen ½’yi kazanamazdı. Ama Ceyda’nın kardeşinden aldığı 

½ bakımından yolsuz tescil söz konusu olmadığı için o ½’yi kazanırdı. 
 
 

5- Altın Ltd Şti intifa hakkını kazanır mı? Şirket Fuat’ı tahliye ettirebilir mi? Fuat’ın 
süreç bu noktaya gelmeden önce alabileceği hukuki önlem ne olabilirdi? 

 
Altın Ltd Şti intifa hakkını kazanır. Artık sicildeki yolsuz kayıt geride kaldı. Filiz AŞ iyi 

niyetli sicile güvendi dediğimiz anda artık malik Filiz AŞ. İster satar ister bağışlar isterse de 
başkası adına intifa hakkı tanır. Yani malik ne yapabilirse hepsini yapar.  

 



Fuat’ın alabileceği önlem var mı? Burada dikkat etmemiz gereken nokta şerh 
meselesi. Değişikliklerden etkilenmek istemeyen Fuat, kişisel hakların tapu siciline 
şerhine başvurmalı. Yani TMK 1009. Normal şartlarda bir kişisel hak ilişkinin tarafları 
arasında sonuç doğurur. Fakat biz bu kişisel hakkın, ayni hak değişikliklerinden 
etkilenmesini istemezsek; bu kişisel hakkı tapu siciline şerh ettiririz. Bu sayede kişisel hak, 
ayni hakkı kazanan yeni kişilere karşı da ileri sürülebilir.  


