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GİRİŞ 

 

Sosyal ve ekonomik yaşamda taşınmazlar (gayrimenkuller) büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle taşınmaz mülkiyetinin devri için, taşınır mülkiyetinin devrinde 

bulunmayan ve kanunen belirlenen birçok kurallar mevcuttur. Bu kuralların tam ve 

doğru olarak uygulanmaması taşınmaz mülkiyetinin devrini geçersiz kılmaktadır. 

1991 yıllında Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu andan 

itibaren devlet serbest piyasa ekonomisine geçerek, ekonomik, siyasî ve sosyal düzende 

değişiklikler gerçekleştirmiştir. Tabiî ki, hukuk sisteminde de önemli değişiklikler 

meydana gelmiştir. Şahsî mülkiyetin çoğalması, ticarî ilişkilerin gelişmesi ve çeşitli özel 

kuruluşların meydana gelmesi Özel Hukuk alanını genişletmiştir. Buna rağmen, özellikle 

Özel Hukuk alanında pek çok hukukî düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Yüksek lisans tezimizin konusunu “Türkiye ve Kazakistan Hukukunda Taşınmaz 

Mülkiyetinin Kazanılması Ve Devri“ oluşturmaktadır. Bu tez konusunu seçmemizin 

nedeni, Türk Hukukunda bu kurum ayrıntılarıyla incelenmiş ve belli bir seviyeye 

getirilmiş bulunmaktadır. Ancak, Kazak Hukukunda, taşınmaz mülkiyetinin devri 

konusunda önemli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, konu ile ilgili yeterli 

çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden iki hukuk sistemini mukayeseli olarak inceleyip, 

hem Türk, hem de Kazak Hukukuna katkıda bulunmak amacımızdır. 

Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde taşınmaz kavramı, mülkiyet, 

mülkiyet hakkı, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyet hakkının türleri, taşınmaz 

mülkiyetini kazanmanın yolları gibi konular incelenmiştir. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, taşınmaz mülkiyetinin sebebe bağlılığı, devri, 

geçerlilik şartları ve devir işleminin şekle bağlılığı üzerinde durulmuştur. Burada, Türk 

ve Kazak Hukukunda sebep ve şekil kavramları, şeklin türleri, devrin geçerliliğine etki 

eden haller ile tapusuz taşınmazlarda mülkiyetin devri gibi konulara yer verilmiştir. 

Üçüncü ve son olan bölümde ise, taşınmaz mülkiyetinin devrinin hükümleri ele 

alınmıştır. Burada satım, bağışlama ve trampa gibi sözleşmelerde taşınmaz mülkiyetinin 

devrinden bahsedilmiştir. 



ÖZET 

 

Yüksek lisans tezimizin konusunu “Türkiye ve Kazakistan Hukukunda 

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması Ve Devri“ oluşturmaktadır. Sosyal ve 

ekonomik yaşamda taşınmazlar (gayrimenkuller) büyük önem taşımaktadır. Bu 

nedenle taşınmaz mülkiyetinin devri için, taşınır mülkiyetinin devrinde 

bulunmayan ve kanunen belirlenen birçok kurallar mevcuttur. Bu kuralların 

tam ve doğru olarak uygulanmaması taşınmaz mülkiyetinin devrini geçersiz 

kılmaktadır. 

Tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde taşınmaz 

kavramı, mülkiyet, mülkiyet hakkı, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyet 

hakkının türleri, taşınmaz mülkiyetini kazanmanın yolları gibi konuları 

incelenmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, taşınmaz mülkiyetinin devri, 

geçerlilik şartları ve devir işleminin sebebe ve şekle bağlılığı üzerinde 

durulmuştur. Burada, Türk ve Kazak Hukukunda sebep ve şekil kavramları, 

şeklin türleri, devrin geçerliliğine etki eden haller ile tapusuz taşınmazlarda 

mülkiyetin devri gibi konulara yer verilmiştir. Üçüncü ve son olan bölümde ise, 

taşınmaz mülkiyetinin devrinin hükümleri ele alınmıştır. Burada satım, 

bağışlama ve trampa gibi sözleşmelerde taşınmaz mülkiyetinin devrinden 

bahsedilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

The theme of our master thesis work is “The Achievement And Transfer 

Of The Right On Real Estate In The Law of Turkey And Kazakhstan”. In social 

and economic life the unmovable property has a great role. Therefore, there 

have been made and defined a lot of rules by laws for real estate and that can 

not be used for movable property. These defined rules must be used in a right 

way, in order to transfer a right for real estate. 

The work consists of three parts. In the first part, we gave the definitions 

for a property, a right for property, the real estate, the kinds of property and 

studied the ways to achieve a right for real estate. In the second part of work we 

have studied a transfer of real estate, allowed rules for it, and belongings of 

transfer action to reason and form. We have opened there the definitions of 

reason and form in Turkish and Kazakh Laws, the kinds of form, the situations 

that are influencing for true transfer of real estate and transfer of property for 

untitled deed of unmovable property. The transfer rules of real estate are given 

in the third and last part of the work. There the transfer rules of unmovable 

property in sales, grant and barter contracts have been searched. 
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Real estate, property, right for property, real estate property, transfer, 
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Birinci Bölüm 

GENEL KAVRAMLAR 
 

§ 1. TAŞINMAZ (JILJIMAYTIN MULIK) KAVRAMI 
Taşınmaz (gayrimenkul) eşya, özüne ve mahiyetine zarar verilmeden bir yerden 

başka bir yere taşınması imkânsız (durağan) olan eşyadır1. 

Türk Medenî Kanunu’nun (TMK.) 998. maddesi, ”Tapu siciline taşınmaz olarak 

şunlar kaydedilir” diyerek taşınmaz kavramına giren şeyleri üç kategoriye bölmekte, 

704. maddesi de taşınmaz kavramını benzer şekilde belirtmektedir. Buna göre 

taşınmazlar şöyle sıralanabilir2: 

1- Arazi, 

2- Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, 

3- Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler. 

Kazak Hukukunda da taşınmaz kavramına esas itibariyle benzer bir anlam 

yüklenmiştir. Kazakistan Azamattık Kodeksi’nin (KAK.)3 117. maddesinde arazi 

parselleri, binalar, meskenler, uzun ömürlü bitkiler ve diğer eşya, yani yer ile sıkı şekilde 

bağlantılı olan ve mahiyetine zarar verilmeden bir yerden başka bir yere taşınamayan 

nesneler taşınmaz olarak sayılmıştır. Bu örneklere ilave olarak, KAK. m. 119/I, bir mal 

topluluğu olan işletmeyi de taşınmaz saymıştır. Yani kanun, fonksiyonunu, amacına 

uygun olarak yerine getirmesi için bütünleyici parçalar ve eklentiler ile (binalar, 

makineler, araçlar, ek binalar, aletler, hammadde, mamuller, arazi parçasına hak, talep 

                                                 
1  OĞUZMAN, K. / SELİÇİ, Ö., Eşya Hukuku, 9. B., İstanbul 2002, s. 7; ERTAŞ, Ş., Eşya Hukuku, 4. B., 

Ankara 2002, s. 8; ÖZTAN, B., Medenî Hukuk’un Temel Kavramları, 8. B., Ankara 2002, s. 592; 
ÜNAL, M., Şeklî Eşya Hukuku, Giriş, Zilyetlik, Tapu Sicili, 2. B., Ankara 1994, s. 22; YILMAZ, E., 
Hukuk Sözlüğü, 5. B., Ankara 1996, s. 789; GÜRSOY, K.T. / EREN, F. / CANSEL, E., Türk Eşya 
Hukuku, Ankara 1978, s. 29- 30; AKİPEK, J.G., Türk Eşya Hukuku, (Aynî Haklar), Mülkiyet, 2. B., 
Ankara 1973, s. 90; ZEVKLİLER, A., Zevkliler Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 7. B., Ankara 
2002, s. 71. 

2  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 134; ÖZTAN, s. 592- 593; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 204-205; ARAL, 
F., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 4. B., Ankara 2002, s. 177; ÜNAL, s. 22; ZEVKLİLER, 
Borçlar Özel, s. 71; REİSOĞLU, S., Türk Eşya Hukuku, Giriş, Zilyetlik, Tapu Sicili, 3. B., Ankara 
1969, s. 122; ÇÖRTOĞLU, S., Gayrimenkul Mülkiyetine Medenî Kanun Dışındaki Kanunlarla Konan 
Sınırlamalar, Ankara İktisadî Ve Ticarî İlimler Akademisi Dergisi, 1973, C. 5, s. 198- 199. 

3  Kazakistan Cumhuriyeti’nin Medenî Kanunu. 
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hakları, borçlar, firma adı ve ürün işareti vb.) birlikte işletmeyi bir bütün olarak taşınmaz 

saymaktadır4. 

Hemen belirtmek gerekir ki, mülkiyetin taşınır (jıljımalı) ve taşınmaz (jıljımaytın) 

olarak sınıflandırılması sadece eşya bakımından önem taşır. Medenî haklara konu teşkil 

eden diğer objeler taşınır ya da taşınmaz olarak nitelendirilemezler. Örneğin, arazi ile 

sıkı bir bağlantıda olmayan aynî haklar, KAK. m. 115’e göre eşya ile birlikte aynî 

çıkarlar kategorisine girmesine rağmen, taşınır- taşınmaz eşya ayırımına tâbi değildirler. 

Aynı zamanda taşınır veya taşınmaz eşyanın hukukî düzeni (rejimi) farklı olarak ele 

alınmaktadır. Taşınmaz eşya taşınır eşyaya nazaran daha büyük önem ve değer arzeder. 

Dolayısıyla, kanun tarafından taşınmazların meydana gelmesi, devri ve sona ermesi ile 

ilgili olarak daha sıkı kurallar konulmuştur. Örneğin, taşınmazlarla ilgili akitler yazılı 

şekilde, hatta çoğu kez resmî şekle uygun olarak yapılmaktadır. KAK. m. 518’e göre, 

belli bir miktar para karşılığında taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan irat 

sözleşmesinin, noter tarafından tasdik edilmesi ve resmî sicile tescil edilmesi gibi5. 

Yürürlükte olan mevzuatın uzun yıllık bitkileri taşınmaz eşya olarak saymasındaki 

amaç, onların tabiî özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Her yıl yeniden ekilmeyen uzun 

ömürlü ağaçlar, otlar, meyveli ağaçlar vb., yer yüzünün bir parçası sayılırlar. Dolayısıyla 

üzerinde bulundukları arazi ile birlikte taşınmaz eşya kategorisine girerler. Eğer bu 

nesneler yerden koparılırsa, bunlar her sene toplanmakta olan ürünler (sebzeler, buğday 

vb.) gibi taşınır eşya sayılırlar6. 

Türk Hukukunda taşınmazlar, TMK. m. 998’de sınırlı olarak sayılmıştır. 

Dolayısıyla dikili bitkiler, taşınmaz eşya sayılamazlar. Bitkiler, TMK. m. 718/II’ye göre, 

üstünde bulundukları arazi mülkiyetinin kapsamına girerler. Bitkiler, arazinin 

bütünleyici parçası sayılırlar. Bu bakımdan, yok edilme, yapılarını değiştirme ya da 

zarara uğratılma imkânlarının olup olmaması veya arazinin temel unsurunu oluşturup 

                                                 
4 SULEYMENOV, M. / BASİN, Y., Kazakistan Azamattık Kodeksi’nin Tusınıktemesı, 2. B., Almatı 

2003, s. 401; İZİMULU, M., Tusınıktemelı Zan Sözdığı, Almatı 2000, s. 208; KOVALENKO, G., 
Kazakistan Respublikasında Jıljımaytın Mulıktın Narığı, Almatı 2002, s. 5; SULEYMENOV, M. / 
BASİN, Y., Azamattık Hukık, I. C., 2. B., Almatı 2000, s. 238; SUHANOV, E., Azamattık Hukık, I. C., 
2. B., Moskova 2000, s. 303. 

5  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 401- 402. 
6  SUHANOV, Azamattık I, s. 304- 305; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 402- 403. 
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oluşturmamaları önemli değildir. Buna ilave olarak, TMK. m. 685/son’a göre, doğal 

ürünler (ağaçların meyveleri, tarlada yetiştirilen arpa vb.) asıl şeyden ayrılıncaya kadar 

onun bütünleyici parçasını oluşturur. Ancak asıl şeyden ayrıldıktan sonra, taşınır eşya 

haline gelirler7. 

Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü üzere, hem Türk, hem Kazak Hukukunda 

taşınmaz kavramına genel itibariyle benzer bir anlam yüklenmiştir. Ancak Türk 

Hukukunda taşınmaz eşya sayısı sınırlı olarak belirtildiği halde, Kazak Hukukunda 

taşınmaz eşya sayısına sınır konulmamıştır. Bu demektir ki, ileride de yeni taşınmaz 

türleri meydana gelebilir. Kanaatimizce, bu uygulama hem doğru, hem yanlıştır. 

Doğrudur, çünkü piyasa ekonomisinde yeni taşınmaz türlerinin meydana gelmesi, kişiler 

arasındaki medenî- hukukî ilişkilerin gelişmesini ve değişmesini sağlar. Bu da hukuka 

yeni bir boyut kazandırır ve demokratik devletin liberalleşme yolundaki bir göstergesi 

olur. Bu uygulama yanlıştır. Çünkü, ileride yeni taşınmaz türlerinin meydana gelmesi, 

mevcut olan hukuk mevzuatında değişikliklere ve düzeltmelere yol açar. Bu da bilindiği 

üzere meşakkatli, masraflı ve zaman alıcı bir olgudur. Ayrıca, bir malın taşınmaz olup 

olmadığı konusunda tereddütlerin yaşanmasına sebep olur. 

I. ARAZİ (JER) 
Türk Medenî Kanunu araziyi tanımlamamakla beraber, arazinin tapu siciline 

kaydının özel kanun hükümlerine tâbi olduğunu belirtmektedir. Buna karşılık 

yürürlükten kalkan eski Tapu Sicil Nizamnamesi’nin (TSN.) 8/II. maddesi araziyi, 

isabetli olarak, “arazi, hudutları tefrike kâfi vasıtalar ile tahdit ve tâyin edilmiş bilumum 

sathı zemindir“, yani “arazi, sınırları yeterli vasıtalarla tâyin ve tahdit edilmiş tüm 

yeryüzü parçalarıdır“ şeklinde tanımlamıştır8. 

Genelde arazi denildiğinde, doğal veya yapay olarak sınırları yeterli derecede 

belirtilerek ferdileştirilen toprak parçası anlaşılır. Burada en önemli nokta sınırlama 

meselesidir, çünkü taşınır şeyler kural olarak doğa gereği sınırlanmış olduğu halde, 

                                                 
7 OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 230- 231; ERTAŞ, s. 212- 214; YAVUZ, C., Türk Borçlar Hukuku Özel 

Hükümler, 6. B., İstanbul 2002, s. 170; ÖZTAN, s. 686, 734. 
8 OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 135; ÜNAL, s. 246; ERTAŞ, s. 110; YAVUZ, s. 170; REİSOĞLU, s. 122- 

123; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 208; YALÇIN, F., Gayrimenkullerin Haricen Satımı, Yarg. D. 
1991, sy. 1- 2, s. 163- 196; ÇÖRTOĞLU, s. 199. 
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toprak ancak insan eliyle yapılan sınırlama sonucunda belirli bir mal niteliği kazanır. Bu 

sayede bir arazi parçası, bulunduğu arazinin içinden ayrılır ve hukukî hakimiyetin 

gerçekleşmesi için ferdiyet ve bağımsızlık kazanır. Buna ilave olarak, sınırının mutlaka 

işaretleme ve ölçme ile tespit edilmesi gerekli olmayıp, tâyininin mümkün olması 

yeterlidir9. 

Kadastrosu yapılmış yerlerde sınırlama, kadastro plânına dayanır ve 

sınırlandırılmış toprak parçasına “parsel“ denir. Kadastrosu yapılmamış yerlerde hakim 

kararı ile kütüğe geçirilmesi gereken, fakat zabıt (kayıt) defterine kaydedilen 

taşınmazların da fen memurlarına veya mühendislere çapları çıkartılmak suretiyle 

yaptırılan haritaları arazinin sınırlarını gösterir. Böyle bir plânı bile bulunmayan zabıt 

defterinde kayıtlı taşınmazların sınırları, sicilde yazılı tasvir edici bilgi ile tâyin edilir. 

Bu yollardan biri ile sınırları belirlenen ve hacmi mevcut olan yeryüzü parçası ancak 

tapu kütüğüne arazi olarak kaydedilebilir10. 

Kazakistan Azamattık Kodeksi araziyi taşınmaz eşya sayarken, özü itibariyle 

araziyi değil de, arazi parsellerini kastetmektedir. Aslında arazi de maddî dünyanın bir 

objesidir, yani taşınmaz eşya sayılır. Ferdileştirilmiş arazi parselleri, Kazakistan 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. ve 20.06.2003 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Yer 

Kodeksi’nin 20/I. maddelerine göre, kamu mülkiyetine veya özel mülkiyete konu 

olabilir, eşit şekilde tanınır ve korunur. KAK. m. 118’e göre, taşınmaz eşya ile ilgili 

hakların kazanılması, devri ve sona ermesi resmî sicile tescil ile mümkündür11. 

Kazakistan’da kadastro çalışmaları 25.12.1995 tarih ve 2727 no.lu Kazakistan 

Cumhurbaşkanı’nın Kanun Hükmünde olan “Taşınmaz Mülkiyeti İle İlgili İşlemler Ve 

Hakların Resmî Tescili Hakkındaki” Kararname’nin kurallarına göre gerçekleşmektedir. 

Kararname’nin 7. maddesinde hukukî kadastro (hukıktık kadastr) düzenlenmektedir. 
                                                 
9  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 135; ÜNAL, s. 246; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 208- 209; YALÇIN, s. 

164. 
10  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 135; ÜNAL, s. 247; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 209; ALTAŞ, H., 

Kadastro Tespiti Anında Malik Hanesi Boş Bırakılan Tapulu Taşınmazların Hukukî Durumu, 
AÜHFD., 1999, sy. 1- 4, s. 178- 180; YALÇIN, s. 165. 

11 SUHANOV, Azamattık I, s. 304- 305; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 402; 
SAPARGALİYEV, G., Kazakistan Respublikası Konstitutsiyasının Tusınıktemesı, Almatı 1999, s. 40; 
MUSTAFAYEV, S., Jerdı Paydalanu Jenıl- Jelpılıktı Kotermeidı, “Zan” Gazetı, No. 19, Almatı 2002, 
s. 2; DUSİPOV, E., Menşık Hukıgına Şekteuler Kaşanda Otkır Daular Tugızadı, “Zan” Gazetı, no. 13, 
Almatı 2003, s. 4. 
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Hukukî kadastro çalışmaları Kazakistan Cumhuriyeti’nde Adalet Bakanlığı ve bu 

Bakanlığa bağlı yerel yetkili merciler tarafından tüm devlette geçerli olan aynı sisteme 

göre yürütülmektedir. Kararname’nin 7/II. maddesine göre, taşınmaz mülkiyeti ile 

bununla ilgili işlemler ve hakların resmî tescili, taşınmaz objelerinin hukukî, 

ferdileştirilmiş, teknik, değersel ve diğer özellikleri dikkate alınarak yerine getirilir. Bu 

şartlar, taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili merciler tarafından kadastronun yapılması 

için gereklidir. Kadastroya kayıt sisteminin geçerliliği tüm arazi kategorileri ve bu 

arazilerde mevcut olan diğer taşınmaz objeleri için aynıdır. Kadastroda her taşınmaz 

objesi için ayrı bir kadastro numarası verilir. Bu numara ferdîdir ve tüm Kazakistan 

Cumhuriyeti’nde tekrarlanmayan arazi parselinin bir şifresidir (kodudur). 

Kararname’nin 8. maddesine göre, hukukî kadastro, kadastro haritası (şema, arazi 

parsellerinin plânı), kayıt kitabı ve kayıt defterinden oluşur. Şehrin kadastro haritası 

birkaç bölümden oluşabilir ve buraya kayıt defterinde kayıtlı olan arazi parselinin 

topografik plânı da eklenir. Kayıt kitabı ise her arazi parseli için açılan kayıt 

kâğıtlarından oluşur. Kayıt defteri de her arazi parseli için kayıt kâğıtlarında bulunan 

bilgilerin fotokopilerini içerir. 

Arazi konusu hem Türk, hem Kazak Hukukunda benzer bir şekilde düzenlenmiştir. 

Yani, her iki hukuk sistemi de araziyi, sınırları yeterli vasıtalarla tâyin ve tahdit edilmiş 

tüm yeryüzü parçaları olarak saymaktadır. Arazinin hukuk objesi olarak tespit edilmesi 

ve medenî- hukukî ilişkilere konu olabilmesi için de her iki hukuk sistemdeki kadastro 

çalışmaları büyük önem arzeder. 

II. TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR 
Türk kanun koyucusu, bazı irtifak haklarının piyasada tedavülünü sağlamak ve 

bunlara daha büyük bir ekonomik değer kazandırmak amacıyla, ayrıca tapu siciline 

kayıtlarını mümkün kılmıştır. Sınırlı aynî haklar içinde sadece irtifak hakları, bağımsız 

ve daimi niteliğe sahip olabileceğinden, diğer sınırlı aynî haklar tapu siciline taşınmaz 

olarak kaydedilemezler. Ancak kanun bu hakları taşınmaz saymakla onların niteliğinde 
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bir değişiklik yapmamış, sadece bu hakların bazı bakımlardan taşınmaz gibi işlem 

görmesini sağlamıştır12. 

İrtifaklar sürekli karaktere sahip olurlarsa, kendilerine bağımsız sayfa açılabilir. 

Bağımsız ve sürekli haklara kütükte sayfa açılması için şu şartların mevcut olması 

gerekir: 

1) Bir irtifak hakkı mevcut olmalıdır. Bu hak özel mülkiyete tâbi bir gayrimenkul 

ya da kamu malı üzerinde kurulmuş olabilir. Bu irtifak haklarına örnek olarak inşaat 

(üst) ve kaynak hakları gösterilebilir. İrtifak hakları dışındaki diğer sınırlı aynî haklar 

tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilemezler13. 

2) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir. Bundan kastedilen, irtifakın 

belirli bir gayrimenkul ya da münhasıran belirli bir şahıs lehine kurulmamış olmasıdır. 

Belli kişi lehine tesis edilip de devredilemeyen intifa ve sükna hakkı gibi haklar, 

gayrimenkul olarak kaydedilemezler. TMK. m. 838’de düzenlenen diğer irtifaklar, 

prensip itibariyle başkasına devredilemez ve mirasçıya geçmezse de, aksi sözleşme ile 

kararlaştırılabilir ve sözleşme ile bu hakların devri mümkünse, hak bağımsız 

niteliktedir14. 

3) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arzetmelidir. TMK. m. 998/II’de irtifak hakkının 

sürekli sayılabilmesi için süresiz veya en az otuz yıl süreyle kurulmuş olması 

aranmaktadır. Dolayısıyla, süreklilik kavramından ebedilik değil, devamlılık 

anlaşılmalıdır15. 

4) Hak sahibi kaydı talep etmelidir. TMK. m. 911’de bağımsız ve sürekli hakkın, 

üzerinde kurulduğu taşınmaz malla irtibatlandırılarak, kütükte ayrı bir sayfa açılması 

suretiyle, taşınmaz olarak bu sayfaya kaydından bahsedilmektedir. Bu işlemin 

yapılabilmesi için hak sahibinin yazılı bir talepte bulunması gerekli ve yeterlidir (TST. 

m. 11). Bu talep gereklidir; tapu memuru re’sen sayfa açamaz. Bu talep yeterlidir; zira 

irtifak hakkı ile yüklü taşınmaz malikinin veya bu taşınmazdaki diğer hak sahiplerinin 

                                                 
12 ERTAŞ, s. 110- 111; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 136- 137; YAVUZ, s. 170- 171; ÜNAL, s. 248; 

REİSOĞLU, s. 123- 124; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 210; ÇÖRTOĞLU, s. 199. 
13  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 135- 137; ÜNAL, s. 249; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 211. 
14  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 137; ERTAŞ, s. 111; ÜNAL, s. 250- 251; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 

211; YALÇIN, s. 166. 
15  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 137; ERTAŞ, s. 111; ÜNAL, s. 251. 
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rızalarına ihtiyaç yoktur. Çünkü irtifak hakkı için bağımsız sayfa açılmasından zarar 

görmezler16. 

KAK.’nin 118/I. ile Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın Kanun Hükmünde olan 

“Taşınmaz Mülkiyeti İle İlgili İşlemler Ve Hakların Resmî Tescili Hakkındaki” 

Kararname’nin 2. maddelerine göre, “mülkiyet hakkı ve taşınmazla ilgili diğer aynî 

haklar, bu hakların sınırlandırılması, kazanılması, devri ve sona ermesi resmî sicile kayıt 

edilmelidir“. KAK.’nin 118/II. maddesine göre, “mülkiyet hakkı, işletim hakkı, yönetim 

hakkı, belli bir arazi parselini bir yıllık süreden aşkın kullanma hakkı, bir yıldan aşkın 

yararlanma hakkı, taşınmazın rehni, taşınmazın kiralanması, güvenle mülkiyeti yönetim 

hakkı resmî sicile kaydedildikten sonra kazanılır”17. 

Mülkiyet hakkına bağlı olan ve dolayısıyla taşınmaz malikinin taşınmaza ilişkin 

haklarını sınırlandıran intifa hakları (paydalanu hukıgı), rehin (ipoteka), kiralama 

(jaldau) vb. haklar da resmî sicilde ayrı bir sayfaya kaydedilirler18. 

Hem Türk, hem Kazak Hukukuna göre, taşınmaz üzerindeki bağımsız ve sürekli 

haklar tapu siciline ayrı olarak tescil edilmelidir. Bu meseleyi her iki kanun koyucu da 

doğru olarak düzenlemiştir. Çünkü taşınmaz üzerindeki bağımsız ve sürekli hakların 

tapu sicilinde ayrı sayfaya tescil edilmesi, bu haklara açıklık ile güven kazandırır ve 

hukukî düzenini kolaylaştırır. 

III. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 
Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı, Türk 

Hukukunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK.) hükümlerine tâbidir (TMK. m. 

998/son). Kat mülkiyeti kurulan taşınmazlarda, kat mülkiyeti konusu olan her bağımsız 

bölüm için kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfa açılır. Kat mülkiyeti kurulan binanın 

bütün bağımsız bölümleri, bu tarz mülkiyete tâbi olur. Ana taşınmaza ait tapu kütüğü 

sayfasının mülkiyet sütununa “bu taşınmazın mülkiyeti, kat mülkiyetine çevrilmiştir“ 

ibaresi yazılarak sayfa kapatılır ve taşınmazın her bağımsız bölümü için kat mülkiyeti 

sicilinde açılan sayfaların her birinde o bölüme bağlı arsa payı ve ana taşınmazın kütükte 
                                                 
16 OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 137- 138; ERTAŞ, s. 111- 112; ÜNAL, s. 252; GÜRSOY / EREN / CANSEL, 

s. 212- 213. 
17 KOVALENKO, s. 15. 
18 SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 405-406; SUHANOV, Azamattık I, s. 307. 
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kapatılan sayfasının numarası ile, defter, pafta, ada ve parsel numarası gösterilir (KMK. 

m. 11- 13/II,IV; TST. m. 9). Bu şekilde kat mülkiyeti kütüğüne geçirilen her bağımsız 

bölüm, bir taşınmaz niteliği kazanır (KMK. m. 13/IV, m. 15)19. 

Buna benzer bir düzenleme Kazak Hukukunda da mevcuttur. 25.12.1995 tarihli 

KHK.’nin 24. maddesine göre, “gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan mesken 

ve diğer şekilde kullanılan bağımsız bölümler20, her biri ayrı bir taşınmaz niteliği 

taşıdığı için resmî sicile ayrı olarak kaydedilir. Kütükte her bir bağımsız bölüm için ayrı 

tescil numarası, defter, mülkiyet sahibinin adı- soyadı vb. kanunen istenilen ayrıntılı 

bilgiler yazılır. Böylece her bağımsız bölüm, ayrı taşınmaz niteliğini kazanır21. 

IV. GEMİLER (KEMELER) 
Türk Hukukunda gemiler, niteliği itibariyle taşınır eşya olmakla birlikte, İcra ve 

İflas Kanunu’nun 231. ve 136., Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK.) 839. maddeleri 

gereğince bazı yönlerden taşınmaz sayılmıştır22. 

Fakat gemiler, Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu bakımından 

taşınmaz hükümlerine tâbi değildirler. Türk Ticaret Kanunu, gemilere özgü bir sicil 

öngörerek, 840. maddesinde hangi gemilerin tescilinin mümkün olabileceğini 

düzenlemiştir. Yine TTK.’nun 844. maddesinde gemi siciline tescil edilmesi zorunlu 

gemiler belirtilmektedir. Ancak TTK. m. 867’ye göre gemi siciline kayıtlı bulunmayan 

gemilerin satışı, taşınır satımı hükümlerine tâbidir. Gemi siciline kayıtlı gemilerin satışı 

ise TTK.’nun 868 vd. maddelerine göre gerçekleşir23. 

Kazak Hukukunda resmî sicile tâbi bulunan hava ve deniz araçları, iç ticaret 

gemileri, uzay araçları da taşınmaz olarak kabul edilmiştir. Normalde mahiyeti itibariyle 

taşınır olsalar da, bu nesneler özel değere sahip oldukları için taşınmaz sayılırlar. Bu 

                                                 
19  ERTAŞ, s. 112; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 138; YAVUZ, s. 172; ÜNAL, s. 254; REİSOĞLU, s. 125- 

126; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 217- 218; ÇÖRTOĞLU, s. 201. 
20  Burada kanun “bağımsız bölüm” karşılığında Kazakça’daki “pater jane ortak mulıktegı bölmeler” 

kavramını kullanmaktadır. Yani, gerçek veya tüzel kişilere ait olup, birlikte mülkiyete konu olan çok 
katlı binalardaki daireler, diğer binalardaki bağımsız bölümler bu kavramın içine dahil edilir. 

21  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 406- 407. 
22  ERTAŞ, s. 8; ÖZTAN, s. 593. 
23  YAVUZ, s. 169- 170; ŞEKER, Z., Taşınmaz Mülkiyetiyle Karşılaştırmalı Olarak Sicile Kayıtlı Gemi 

Mülkiyetinin Hukukî İşlem Yoluyla Kazanılması, Prof. Dr. Tahir ÇAĞA’nın Anısına Armağan, 
İstanbul 2000, s. 467- 468. 
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araçlar özel kanunların hükümlerine göre tescil edilmelidirler (örneğin, 20.12.1995 

tarihli Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın Kanun Hükmündeki “Kazakistan 

Cumhuriyeti’nin Hava Alanının Kullanılması ve Havacılığın İşletilmesi Hakkında“ 

Kararnamesi’nin 25. maddesi veya 17.01.2002 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti’nin 

“Ticarî Deniz Seyahati Hakkındaki” Kanunu’nun 16- 18. maddeleri)24. 

Görüldüğü üzere, hem Türk, hem Kazak Hukuku gemilerin, özel kanunların 

hükümlerine göre özel sicile taşınmaz olarak tescil edilmeleri gerektiğini kabul etmiştir. 

 

§ 2. MÜLKİYET HAKKININ TANIMI, MUHTEVASI VE HUKUKÎ  

NİTELİĞİ 

I. TANIMI 
Mülkiyet kavramı TMK.’nda tanımlanmamakla birlikte bu kavramın unsurları 

kanunda belirtilmiştir. TMK. m. 683’e göre, “bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin 

sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma 

yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak 

davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir”. Gerek 

bu maddenin hükmü, gerekse Eşya Hukukuna ait kuralların bütünü dikkate alınırsa, 

mülkiyet hakkı kişiye eşya üzerinde tam ve en geniş yetkiler sağlayan bir aynî haktır. 

Bununla birlikte hukuk düzeninin, bu yetkileri az veya çok kısıtlamış olması, mülkiyetin 

aynî haklar içinde en geniş yetkiyi sağladığı yolundaki temel fikri değiştirmez25. 

Roma Hukukunda da mülkiyet (dominium veya proprietas) hakkı aynı şekilde 

düzenlenmişti. TMK. m. 683/I’de malike tanınan yetkilere Roma Hukukunda usus 

(kullanma), fructus (yararlanma) ve abusus (tasarrufta bulunma) deniyordu26. 

                                                 
24  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s.403; SUHANOV, Azamattık I, s. 304. 
25 ÖZTAN, s. 677; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 219; ERTAŞ, s. 203- 204; AKINTÜRK, T., Yeni Medenî 

Kanuna Uyarlanmış Medenî Hukuk, 9. B., Ankara 2002, s. 364, 417; YILMAZ, s. 584; GÜRSOY / 
EREN / CANSEL, s. 359 vd.; AKİPEK, s. 3 vd.; AYAN, M., Eşya Hukuku II, (Mülkiyet), 3. B., Konya 
2000, s. 3; ÇÖRTOĞLU, s. 189- 190. 

26 TAHİROĞLU, B., Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları, 3. B., İstanbul 2001, s. 7- 8; 
AKINCI, Ş., Roma Hukuku Dersleri, 2. B., Konya 2003, s. 270; UMUR, Z., Roma Hukuku Ders 
Notları, 3. B., İstanbul 1999, s. 415- 416. 



 10

Mülkiyet hakkının benzer bir tanımı Kazak Hukukunda da bulunmaktadır. KAK. 

m. 188/I’e göre, “mülkiyet hakkı27, kanunen tanınarak ve korunarak hak sahibine 

iradesine uygun şekilde o şeyi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisini 

veren bir haktır”. Burada da kanun hak sahibine tam ve en geniş yetkiler vermektedir28. 

Dolayısıyla, hem Türk, hem Kazak Hukukunda mülkiyet hakkının tanımı benzer 

bir şekilde yapılmıştır. 

II. MÜLKİYET HAKKININ MUHTEVASI 
Mülkiyet hakkının muhtevası, malike tanınmış yetkilerle malik aleyhine getirilmiş 

ödevlerden oluşur. 

A) MALİKİN YETKİLERİ 
Malikin yetkileri eşyayı kullanma (ius utendi, mulıktı iyelenu), ondan yararlanma 

(ius fruendi, mulıktı paydalanu) ve tasarrufta bulunma (ius abutendi, mulıkke bilık etu) 

imkânını tanıyan aktif yetkilerle, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı 

istihkak davası açabilme ile her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilme 

imkânını tanıyan koruyucu (pasif) yetkilerden oluşmaktadır29. 

1. AKTİF YETKİ (AKTİVTIK HUKIK) 
Mülkiyet hakkının malike tanıdığı aktif yetkilere, mülkiyetin olumlu içeriği de 

denilebilir. Bu yetkiye dayanarak, malik, hukuk düzeninin belirttiği sınırlar dahilinde o 

şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma imkânına 

doğrudan doğruya sahiptir. Yani bu yetkiyi kullanmak için başka bir kişinin yardımına 

ihtiyacı yoktur. Aktif yetkiler, malın fiilen kullanılması, semerelerinden yararlanılması, 

malda değişiklik yapılması, malın tahrip ve tağyir edilmesi gibi fiilî tasarrufları içine 

                                                 
27  “Mülkiyet hakkı” kavramının Kazakça’daki karşılığı “menşık hukıgı” dır. KAK. 188/I. maddesinin 

metni aynen şöyledir: “Menşık hukıgı degenımız subektının zan kujattarı arkılı tanılatın jane korgalatın  
 ozıne tiyesılı mulıktı oz kalauınşa iyelenu, paydalanu jane ogan bilık etu hukıgı”. 

28  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 3; SUHANOV, Azamattık I, s. 475; SULEYMENOV / 
BASİN, Azamattık I, s. 355- 356: SUHANOV, Azamattık I, s. 309. 

29  ÖZTAN, s. 678; ERTAŞ, s. 204; AKİPEK, s. 10; AKINTÜRK, s. 416- 417; AKINCI, Roma, s. 270; 
ÇÖRTOĞLU, s. 196- 197; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 359- 360. 
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aldığı kadar, malı başkasına devretme (beru, tapsıru) ve üzerinde haklar kurma 

(hukıktardı iyemdenu) gibi hukukî tasarrufları da kapsar30. 

Ancak Türk kanun koyucusu, malikin aktif yetkileri kullanırken, eski hukuk 

düzenlerinde mevcut olan mutlak tasarruf serbestisi görüşünden vazgeçerek, hukuk 

düzeninin belirttiği sınırlar içinde malda tasarruf edebileceğini öngörmüştür. Kanunda 

belirtilen bu sınırlamalar taşınır ve taşınmazlar için farklılık göstermesine rağmen, her 

ikisi için ortak olan üç sınırlama vardır. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 35. maddesinde bulunmaktadır. Hükme göre, “Mülkiyet hakkının 

kullanılması toplum yararına aykırı olamaz“. 

Diğer sınırlama ise TMK.’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralı ve hakkın 

kötüye kullanılması yasağıdır. Hükme göre, “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını 

yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. 

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz”. 

Nihayet 3194 sayılı İmar Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu, 6831 sayılı Orman 

Kanunu, 1177 sayılı Tütün Tekel Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu gibi 

özel kanunlarda da mülkiyet hakkının kullanılmasına sınırlamalar getirilmiştir31. 

Daha önce de zikredildiği gibi, KAK. m. 188/I, mülkiyet hakkı sahibine, eşyayı 

kullanma, ondan yararlanma ve tasarrufta bulunma haklarını vermektedir. Bu haklar 

mülkiyet hakkının muhtevasını oluşturur. Aynı maddenin II. fıkrasına göre, “Kullanma 

hakkı, mülkiyet üzerinde fiilî hakimiyet kurma imkânını tanımaktadır. Yararlanma hakkı 

ise, mülkiyetin faydalı ve tabiî özelliklerinden yararlanma ve ondan kazanç elde etme 

imkânını vermektedir. Kazanç, gelir, semere, çoğalma, doğum ve diğer şekillerde 

olabilir. Tasarruf hakkı da, mülkiyetin hukukî kaderini belirleme imkânını verir 

                                                 
30  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 220; AKINTÜRK, s. 417; ERTAŞ, s. 204- 205; GÜRSOY / EREN / 

CANSEL, s. 364- 365; ÇÖRTOĞLU, s. 190. 
31  ÖZTAN, s. 679; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 220- 221; ERTAŞ, s. 205; AKINTÜRK, s. 340; 

ZEVKLİLER, A., Mülkiyetin Yapısı Ve Mülkiyetten Doğan Ödevler, Prof. Dr. Bülent N.Esen’e 
Armağan, Ankara 1977, s. 563- 564; AKINCI, Ş., Borçlar  Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, 2. B., 
Konya 2003, s.18- 20; AYAN, Mülkiyet, s. 5- 6; ÇÖRTOĞLU, s. 193. 
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(örneğin, malik isterse mülkiyeti başkalarına devredebilir, eşyayı tahrip veya tağyir, ya 

da rehin edebilir veya daha başka işlemler yapabilir)“32. 

Bununla birlikte, KAK.’nin 188/IV. maddesine göre, “malikin, mülkiyet hakkını 

kullanması, üçüncü kişilerin ve devletin hakları ile hukuken korunan menfaatlerine 

aykırı olamaz. Malik, tekel ve üstün durumundan istifade ederek, diğer şahısların 

haklarını ihlâl etmemelidir“. Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. maddesine göre, 

“malikin, haklarını kullanırken, başka kişilerin sağlığına ve çevreye zarar verebilecek 

hareketlerden kaçınması gerekir“. Buna ilave olarak, KAK. m. 8/IV’e göre, “gerçek ve 

tüzel kişiler, haklarını kullanırken kanuna ve toplumun ahlâki prensiplerine uygun olarak 

dürüst, mantıklı ve âdil davranmak zorundadırlar. Girişimcilerin de iş etiğine 

(kaidelerine, kurallarına) uymaları gerekir”33. 

Yukarıda görüldüğü üzere, hem Türk, Hem Kazak Hukuku benzer bir şekilde 

malike mülkiyet hakkından doğan yetkileri tanımakta ve bu hakkın kullanılmasına 

yönelik sınırlamalar koymaktadır. 

2. KORUYUCU (PASİF) YETKİ (PASSİVTIK HUKIK) 
Mülkiyeti koruyucu yetkilere, mülkiyetin olumsuz içeriği de denilmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, malikin koruyucu yetkilerini malını haksız olarak elinde 

bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabilmesi ve her türlü haksız elatmanın 

önlenmesini dava edebilmesi oluşturur (TMK. m. 683; KAK. m. 260, 264). Bu iki dava 

doğrudan doğruya mülkiyet hakkına ait yetkiler olup, mülkiyet hakkından kaynaklanır 

ve varlıklarını mülkiyet hakkına ayrılmaz bir biçimde bağlı olarak sürdürürler. Mülkiyet 

hakkından kaynaklanan bu aynî davalar zamanaşımına tâbi değildir34. 

                                                 
32 SUHANOV, Azamattık I, s. 484- 485; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 360- 362; 

MUSTAFAYEV, s. 2. 
33  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık II, s. 3- 4, 66- 67; SAPARGALİYEV, s. 40. 
34  ERTAŞ, s. 206; ÖZTAN, s. 680; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 221- 222; AKINTÜRK, s. 418; GÜRSOY / 

EREN / CANSEL, s. 365; AYAN, Mülkiyet, s. 6. 
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a) İstihkak Davası (Mulıktı Ozgenın Zansız İyelenuınen Talap Etu) 

(Rei Vindicatio)35

Eşya üzerindeki zilyetliği haklı bir nedene dayanmayan kişiye karşı, malikin 

mülkiyet hakkına dayanarak açmış olduğu davaya, istihkak davası (rei vindicatio) denir. 

Bu davada davacı ilk önce, malik olduğunu ve davalının zilyetliğinin haklı bir sebebe 

dayanmadığını ispat etmelidir. Bu nedenle, malik zilyetlikten doğan iade davasının 

süresini geçirmemişse ya da taşınırlarda taşınır davası açabilecek durumdaysa (TMK. m. 

989- 991), istihkak davasından önce bu davaları açmak ispat külfeti bakımından daha 

yararlıdır. Ancak davalının eşya üzerindeki zilyetliği haklı bir sebebe dayanıyorsa, malik 

istihkak davası açamaz. Bununla birlikte istihkak davasında, sadece malikin mülkiyet 

hakkı tespit edilmekle yetinilmez. Ayrıca, eşyanın malike iadesine de karar 

verildiğinden, bu dava bir eda davası niteliği de taşır. Aynî nitelikte bir dava 

olduğundan, zamanaşımına da uğramaz. Tapulu taşınmazlarda tapu kütüğünün tashihi 

davası (TMK. m. 1025) ve sınır tespiti davası (TMK. m. 720), istihkak davasının 

gördüğü işlevi görür. İstihkak davası açma hakkı, mülkiyet hakkından ayrı olarak temlik 

edilemez36. 

Yukarıda zikredilen istihkak davasını açma hakkını malike Kazak Hukuku da 

tanımaktadır. KAK.’nin 260. maddesine göre, “malik, haksız zilyedin zilyetliğinde 

bulunan kendi eşyasını (mülkünü) isteyebilir“. İstihkak davasını açmaya gerekçe olarak, 

malik, onun hakimiyeti altından haksız bir şekilde zilyetliğin çıkmasını gösterebilir. Bu 

nedenle malik, mülkiyet hakkını kaybetmez ve istihkak davasını açabilir. KAK. m. 

261/I’e göre, “Eğer alıcı (iyiniyetli zilyet)37, eşyayı, devretme hakkına sahip olmayan 

                                                 
35  İstihkak davası Roma Hukukunda da bilinmekteydi ve adına rei vindicatio denmekteydi. Bu dava malik  

tarafından eşyayı haklı bir sebebe dayanmayarak elinde bulunduran haksız zilyede karşı açılır. Hem 
tespit, hem de eda davasıdır. Çünkü malik bir yandan eşyaya mülkiyet hakkının kendisine ait olduğunu 
ve zilyedin zilyetliğinin haklı bir nedene dayanmadığını ispatla mükelleftir. Bir yandan da malikin 
iddiaları doğrulanırsa, haksız zilyedin malı davacıya iade etmesi gerekir. Taşınmazlarda ise, istihkak 
davasının yerini tapu sicilinin tashihi davası alır. Aynı zamanda istihkak davası aynî bir davadır ve 
dolayısıyla zamanaşımına uğramaz (bkz. AKINCI, Roma, s. 271; UMUR, s. 451- 452). 

36  ERTAŞ, s. 206- 207; ÖZTAN, s. 680- 681; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 222- 224; AKINTÜRK, s. 418; 
GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 379. 

37  “İyiniyetli zilyet” kavramının Kazakça’daki karşılığı “adal aluşı”dır. Haksız zilyetliğin iyiniyetli ve 
kötüniyetli olarak iki türü vardır. Eğer alıcı eşyayı devretme hakkına sahip olmayan kişiden devralırsa 
ve o kişinin eşyayı devretme hakkına sahip olmadığını bilmezse ve bilmesi de gerekmezse, alıcı 
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şahıstan karşılıklı olarak devralırsa ve alıcı o şahsın eşyayı devretme hakkına sahip 

olmadığını bilmezse ve bilmesi de gerekmezse, malik, iyiniyetli zilyetten, bu eşyayı 

sadece kaybettiği, çalındığı ya da malikin veya eşyanın zilyetliğine verildiği başka bir 

kişinin iradesi dışında hakimiyeti altından çıktığı hallerde isteyebilir”. Aynı maddenin II. 

fıkrasına göre, “eğer eşya iyiniyetli zilyet tarafından devretme hakkına sahip olmayan 

şahıstan karşılıksız olarak (bağışlama veya miras yoluyla) kazanılırsa, malik, kendi 

eşyasını her zaman isteyebilir”. Eşyanın haksız zilyetlikte bulunmasına örnek olarak 

hırsızın çaldığı eşya ile buluntuyu bulan kişinin bu eşyayı kendi zimmetlerine 

geçirmeleri gösterilebilir38. 

Eğer iyiniyetli zilyet eşyayı devreden şahsı tanırsa ve ondan zararların tazminini 

isteyebilirse, o zaman malik, iyiniyetli zilyetten kendi eşyasını iade etmesini talep 

edebilir. Eğer eşya malikin ağır dikkatsizlik ve ihmâli sonucunda (eşyayı korumak için 

gereken tedbirler alınmazsa) hakimiyeti altından çıkarsa, o zaman malik, iyiniyetli 

zilyetten sadece zararların giderilmesini isteyebilir (KAK. m. 261)39. 

Kazak Hukukunda istihkak davası sadece ferden belirlenmiş eşya için açılabilir. 

Eğer ferden belirlenen eşya yok olmuşsa, başka bir eşya haline gelmiş ve başlangıçtaki 

mahiyetini kaybetmişse (örneğin, bir mermer taştan heykel yapılmışsa), diğer benzer 

cins eşyalarla karışmışsa (örneğin, ayırt edilmiş bir çuval buğday odadaki diğer 

buğdayla karışmışsa) ya da tamamen tüketilmişse, burada malik, istihkak davası değil, 

sadece borç ilişkilerinden doğan tazminat, sebepsiz zenginleşme vb. davaları açabilir. 

Bazı hallerde, eğer eşya başka bir eşya haline gelmiş, fakat başlangıçtaki mahiyetini 

                                                                                                                                                
iyiniyetli kabul edilir. Alıcının kötüniyetli kabul edilmesi için, ağır dikkatsizliği ve ihmâli ya da 
kastının bulunması gerekir. 

Kazak Hukukunda iyiniyet KAK.’nin 8. maddesinde düzenlenmiştir. KAK. m. 8/III’e göre, “Gerçek ve 
tüzel kişiler, medenî haklarını kullanırken, kanunen korunan diğer kişilerin hak ve menfaatlerini ihlâl 
etmemeli ve çevreye zarar vermemelidirler”. 
“Bununla birlikte toplumun ahlâki prensiplerine ve kanunen belirlenen hükümlere uygun olarak 
iyiniyetli, dürüst, mantıklı ve âdil davranmak zorundadırlar. Bu yükümlülük sözleşmeyle kısıtlanamaz 
veya hükümsüz hale getirilemez. Medenî- hukukî ilişkilerdeki kişilerin iyiniyeti var sayılır.” (KAK. m. 
8/IV). Fakat, kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz. Ayrıca 
iyiniyetin varlığını ya da yokluğunu ispat etmek iddiada bulunan kişiye aittir (bkz. SULEYMENOV / 
BASİN, Tusınıkteme II, s. 138). 

38 SUHANOV, Azamattık I s. 615- 617; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 546- 550; 
SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 136- 137. 

39  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 137- 138; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 
550. 
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kaybetmemişse, o zaman malik, genel olarak, iyiniyetli zilyedin eşyayı iyileştirmek için 

harcadığı zarurî masrafları tazmin ederek eşyanın iadesini isteyebilir. Fakat buradaki 

masraflar eşyanın değerini aşmamalıdır. Kötüniyetli zilyet ise bu haktan yararlanamaz 

(KAK. m. 263/II)40. 

Malik, eşyanın ona ait olduğunu ve haksız bir şekilde diğer kişinin zilyetliğinde 

bulunduğunu ispat etmelidir. İstihkak davası herhangi bir zamanaşımı süresi ile sınırlı 

değildir41.  

Malikin koruyucu yetkilerinden birini oluşturan istihkak davasını açmanın 

hükümleri hem Türk, hem Kazak Hukukunda benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Yani 

istihkak davasına yönelik her iki hukuk sistemi de benzer hükümleri uygulamaktadır. 

b) Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası (Hukıktarın  

İyelenuden Ayıruga Baylanısı Jok Buzıludan Korgau) (Actio Negatoria)42

Mülkiyet hakkına yöneltilen her türlü haksız saldırıyı önlemek veya saldırı 

başlamışsa buna son vermek için malik, elatmanın önlenmesi davası açabilir. Bu davada 

davacı, TMK. m. 983’e göre, açılan önleme, durdurma davalarından farklı olarak, malik 

olduğunu kanıtlamalıdır. Elatmanın önlenmesi davası da mülkiyet hakkından 

kaynaklandığı için, aynî niteliktedir ve zamanaşımına uğramaz. Malikin mülkiyet 

hakkından doğan yetkileri kullanmasının hukuka aykırı olarak engellendiği veya 

güçleştirildiği her halde, müdahalenin men’i davası açılabilir43. 

KAK. m. 264’e göre, “malik, eşya hakimiyeti altında bulunsa bile, mülkiyet 

hakkına yöneltilen her türlü saldırının önlenmesini veya başlatılan saldırıya son 

verilmesini isteyebilir“. Elatmanın önlenmesi davası, malikin mülkiyet hakkını oluşturan 

eşyadan yararlanma ve tasarrufta bulunma haklarını korumak için açılır. Elatmanın 

                                                 
40  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 548- 549; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 

140- 141. 
41 SUHANOV, Azamattık I, s. 618- 619; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 550- 551; 

SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 138. 
42 Elatmanın önlenmesi davası da Roma Hukukunda mevcuttu ve adına actio negatoria denmekteydi. 

Elatmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkına yönelen haksız tecavüzün önlenmesi ya da henüz 
başlamayan tecavüzün durdurulması için açılır. Elatmanın önlenmesi davası aynî bir dava olduğundan 
dolayı herhangi bir zamanaşımına tâbi değildir (bkz. AKINCI, Roma, s. 272). 

43  ÖZTAN, s. 681; ERTAŞ, s. 207; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 224- 225; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 
389; AKINTÜRK, s. 418- 419. 
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önlenmesi davası kanunen belirlendiği için, malik ile haksız kişinin aralarında herhangi 

bir borç ilişkisinin bulunmadığı ve mülkiyet hakkı sona ermediği takdirde açılabilir. 

Elatmanın önlenmesi davası bir zamanaşımına tâbi değildir. Elatmanın önlenmesi davası 

ile birlikte bu haksız hareket sonucunda meydana gelen zararın ödenmesi de talep 

edilebilir44. 

Malikin koruyucu yetkilerinden ikincisi olan elatmanın önlenmesi davasını 

açmanın da hükümleri hem Türk, hem Kazak Hukukunda benzer bir şekilde 

düzenlenmiştir. Yani her iki hukuk sisteminin kanun koyucuları da elatmanın önlenmesi 

davasına yönelik benzer kuralları belirlemiştir. 

B) MALİKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ÖDEVLERİ) 
Mülkiyet hakkı, malike tam ve en geniş yetkileri vermekle beraber, ona birtakım 

yükümlülükler de yükler. Çünkü mülkiyet hakkı, yetkiler ile birlikte yükümlülükleri de 

içerir. Malik, yetkilerini kullanırken bazı yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır. 

Bunlar, malik açısından “yapma“, “yapmama (kaçınma)“ veya “katlanma“ şeklinde 

ortaya çıkan yükümlülük ya da ödevlerdir45. 

1) Yapma şeklindeki ödevler: Bunlar, malikin bazı olumlu davranışlarda 

bulunmasını gerektirirler. Bu ödevler, kamu hukuku veya özel hukuk karakterli 

düzenlemelerden kaynaklanabilir. Taşınmazın sınırlandırılmasına (TMK. m. 720), 

toprağın ıslahına (TMK. m. 755), müşterek suların tutulmasına (TMK. m. 759) ve arazi 

toplulaştırmasına katılma, vergi, resim ve harçları ödeme gibi yükümlülükler bunlara 

örnek olabilir. Malikin mülkiyet hakkını toplum yararına kullanma ödevi de buraya 

dahildir46. 

2) Yapmama şeklindeki ödevler: Malik, mülkiyet hakkından doğan yetkilerini 

kullanırken hukuk düzeninin öngördüğü sınırları aşmamak ve bazı davranışlardan 

kaçınmak zorundadır. Örneğin o, taşınmazı kullanırken komşulara zarar vermemeye 

                                                 
44 SUHANOV, Azamattık I, s. 620- 622; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 551- 553; 

SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 141. 
45 ÖZTAN, s. 677; AKINTÜRK, s. 419; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 365- 366; ZEVKLİLER, 

Mülkiyetin Yapısı, s. 585; AYAN, Mülkiyet, s. 6- 7; ÇÖRTOĞLU, s. 190- 191; ÖZDEMİR; N., 
Gayrimenkul Malikinin Sorumluluğu, İBD., C. 59, sy. 1- 2- 3, 1985, s. 45- 46. 

46  AKINTÜRK, s. 419; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 368- 369; ZEVKLİLER, Mülkiyetin Yapısı, s. 
594; AYAN, Mülkiyet, s. 6- 7; ÇÖRTOĞLU, s. 239- 240; ÖZDEMİR, s. 47- 48. 
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özen göstermekle yükümlü olduğu gibi (TMK. m. 737), imar kurallarına aykırı, haksız 

bir şekilde komşu taşınmaza geçen inşaat da yapamaz (TMK. m. 722- 724). Malik, 

Anayasa m. 35/III’e göre hareket etmelidir, aksi takdirde aynı maddede belirtilen 

korumadan yararlanamaz. Yani malik, her somut olayda dürüstlük kuralına uygun olarak 

hareket etmelidir (TMK. m. 2/I)47. 

3) Katlanma şeklindeki ödevler: Malik, toplumun ve diğer kişilerin yararı için bir 

kısım müdahalelere katlanmalıdır. Bazı hallerde, malikin yararı toplum faydası veya 

üçüncü şahısların faydası için feda edilir. Buna göre malik, meselâ, ağaç dal ve 

köklerinin kendi taşınmazına geçmesine (TMK. m. 740), düşen veya sürüklenen şeylerin 

aranması için ya da zaruret hali nedeniyle taşınmazına girilmesine (TMK. m. 753), 

belirli şartlar altında taşınmazından geçilmesine (TMK. m. 747- 748) ya da mecralar 

geçirilmesine (TMK. m. 744- 746), kendiliğinden aşağıya akan suların akmasına (TMK. 

m. 742) katlanmalıdır. Aynı şekilde, bulaşıcı hastalık nedeniyle hayvanların kestirilmesi, 

askeri zorunluluklar nedeniyle taşınır mallara el konulması, yıkılmaya yüz tutmuş bir 

binanın yıktırılması, kamulaştırma gibi durumlarda da malik için katlanma zorunluluğu 

söz konusu olur48. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, malik, mülkiyet hakkından doğan yetkilerini 

yerine getirirken, üçüncü kişilerin ve devletin hukuken korunan hakları ile menfaatlerine 

aykırı hareketlerden kaçınılmalıdır (KAK. m. 188/IV). Bu hakların kullanılmasını 

kontrol eden devlet mercileri ve bu kurallara aykırı hareket eden kişilere verilen cezalar 

(sanksiyonlar), 9.07.1998 tarih ve 272- 1 no.lu Kazakistan Cumhuriyeti’nin “Tabiî 

Tekeller Hakkındaki” Kanunu’nda, 9.06.1998 tarih ve 232- 1 no.lu “Haksız Rekabet 

Hakkındaki” Kanunu’nda, 19.01.2001 tarih ve 144- II no.lu “Rekabet Ve Tekel 

İşletmeciliğin Sınırlanması Hakkındaki” Kanunu’nda ve diğer kanunlarda belirtilmiştir. 

Dolayısıyla, mülkiyet hakkı aktif yetkilerle birlikte pasif yükümlülükleri de 

kapsamaktadır. KAK. m. 188/VI. ve Yer Kodeksi’nin 67. maddelerine göre, malik, 

kanunlarda veya sözleşmede belirtilen hallerde, üçüncü kişilere, kendi arazisi üzerinde 

                                                 
47  AKINTÜRK, s. 419; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 366- 367; ZEVKLİLER, Mülkiyetin Yapısı, s. 

595; AYAN, Mülkiyet, s. 7; ÇÖRTOĞLU, s. 195, 237; ÖZDEMİR, s. 48. 
48  AKINTÜRK, s. 419; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 367- 368; ZEVKLİLER, Mülkiyetin Yapısı, s. 

595; AYAN, Mülkiyet, s. 7; ÖZDEMİR, s. 48- 49. 
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kurulan ve üçüncü kişilere ait olan irtifak haklarının (örneğin, geçit hakkı, üst hakkı, 

kaynak hakkı) kullanılabilmesi için izin vermekle mükelleftir49. 

Görüldüğü üzere, Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da malike belli 

yükümlülükler yüklenmiştir. Malikin de bu yükümlülüklere uyması gerekir. Uymadığı 

takdirde özel kanunlarda düzenlenen cezaî müeyyidelerle karşılaşabilir. 

III. MÜLKİYET HAKKININ HUKUKÎ NİTELİĞİ 
Mülkiyet hakkı, aynî hakların en kapsamlısı olarak, mahiyeti gereği bazı 

özelliklere sahiptir: 

1) Mülkiyet hakkı bir aynî haktır. Dolayısıyla mutlak haklar kategorisine tâbidir. 

Mülkiyet hakkından kaynaklanan yetkiler herkese karşı ileri sürülebilecekleri gibi, 

herkes tarafından da ihlâl edilebilirler. Bu nedenle herkesin, malikin hakkına saygı 

göstermesi gerekir50. 

2) Mülkiyet tekelci (inhisarî, monopoldık, jekeşe) bir haktır. Bu nedenle tanıdığı 

yetkiler bazı istisnalar dışında sadece malik tarafından kullanılabilir. Malik, üçüncü 

şahısların her türlü müdahalelerine karşı koyabilir51. 

3) Parasal değer taşıdığı için bir malvarlığı (zattılai, mulıktık) hakkıdır. Sağlararası 

ve ölüme bağlı hukukî işlemlerle el değiştirebilir. Hak sahibinin ölümü halinde de 

mirasçılarına intikal eder. Bu özelliği, onu diğer mutlak haklardan ayırır52. 

4) En son olarak, sadece belirli bir süre kullanılmamakla zamanaşımına uğramaz. 

Mülkiyet hakkına dayanan istihkak ve elatmanın önlenmesi davaları bakımından da aynı 

esas geçerlidir53. 

                                                 
49  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 357- 359; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 7; 

SUHANOV, (Azamattık I), s. 590. 
50  SUHANOV, Azamattık I, s. 475- 476; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 354- 355; AYAN, 

Mülkiyet, s. 8. 
51  SUHANOV, Azamattık I, s. 475- 476; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 354- 355; AYAN, 

Mülkiyet, s. 8. 
52  SUHANOV, Azamattık I, s. 475- 476; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 354- 355; AYAN, 

Mülkiyet, s. 8. 
53  SUHANOV, Azamattık I, s. 475- 476; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 354- 355; AYAN, 

Mülkiyet, s. 8. 
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IV. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU VE KAPSAMI 

A) KONUSU (MAZMUNI) 
Bir aynî hak olan mülkiyetin konusu, maddî bir varlığı olan, üzerinde kişilerin 

hakimiyet kurması mümkün ve iktisadî değer taşıyan her türlü taşınır ve taşınmaz 

eşyadır. Muayyenlik ilkesi gereği, sadece mevcut eşyalar mülkiyet hakkının konusu 

olabilir. İleride mevcudiyet kazanacak bir eşya, meselâ, imal edilecek bir otomobil aynî 

hakların değil, ancak şahsî bir borç ilişkisinin konusu olabilir. Mülkiyet hakkı, konusu 

olan eşyanın tamamını kapsar. Dolayısıyla, bir atın ayakları üzerinde bir kişinin, gövdesi 

üzerinde başka kişinin ayrı mülkiyet hakkı söz konusu olamaz. Burada at, bütün halinde 

gene de tek bir mülkiyet konusudur, yalnız bu mülkiyete birden çok kişi malik olabilir54. 

Bazen, bir eşya diğer bir eşyanın iktisadî işlevini tamamladığı için onunla kendi 

bağımsızlığını kaybederek birleşir ve iki eşyanın özlerine zarar vermeksizin birbirinden 

ayrılması mümkün olmaz. İşte, bir başka eşyanın iktisadî işlevini tamamlamak için, o 

eşya ile birleşen eşyaya mütemmim cüz (bütünleyici parça, ayrılmaz parça, tamamlayıcı 

parça) denir. Bazen, bir eşya kendi bağımsızlığını yitirmeksizin, bir başka eşya ile, onun 

korunması, daha iyi işletilmesi ve kullanımı için birleşebilir. Bu şekilde bir başka eşya 

ile birleşen eşyaya da, eklenti (teferruat) denir. Bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkı, o 

eşyanın tüm bütünleyici parçalarını (TMK. m. 684) ve istisna edilmeyen eklentilerini 

(TMK. m. 686) de kapsar. Bununla birlikte, bütünleyici parçadan farklı olarak, eklenti 

üzerinde, asıl şeyden ayrı bir mülkiyet hakkı veya aynî hak bulunabilir55. 

B) MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI 
Mülkiyet hakkının kapsamına, asıl eşya ile birlikte onun bütünleyici parça ile 

eklentileri de dahildir. Dışarıdan herhangi bir şey ilave edilmeksizin tek başına mevcut 

olan, tek bir parçadan (maddeden) oluşan basit (yalın) eşya sadece tek bir mülkiyet 

hakkına konu teşkil edebilir. Örneğin, yüzük ya da madenî para gibi56. 

                                                 
54  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 225- 226; ÖZTAN, s. 682- 683; ERTAŞ, s. 209- 210; GÜRSOY / EREN / 

CANSEL, s. 399; AKINTÜRK, s. 419; AYAN, Mülkiyet, s. 8- 9. 
55 ERTAŞ, s. 210; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 226; AKINTÜRK, s. 419; SUHANOV, s. 308- 309; 

SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 238- 239. 
56  ÖZTAN, s. 682; AKINTÜRK, s. 419; ERTAŞ, s. 210; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 226; SULEYMENOV/ 

BASİN, Azamattık I, s. 240; Ayrıca bkz. § 2., IV., A. 



 20

1. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA (MÜTEMMİM CÜZ, KURAMDAS BOLEK) 

a) Tanımı 
TMK.’nun 684/II. maddesi, bütünleyici parçayı yukarıda da açıkladığımız gibi 

şöyle tanımlamaktadır: “Bütünleyici parça yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru 

olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe 

ondan ayrılması mümkün olmayan parçadır“. Örneğin, inşaat arazinin, cilt kitabın, 

pencere evin, cam da gözlüğün bütünleyici parçasıdır. Bütünleyici parça, asıl şey ile bir 

bütün teşkil ettiği için, bütünleyici parça ile asıl eşya ayrı ayrı kişilerin mülkiyetinde 

olamaz. Asıl şeye sahip olan, bütünleyici parçaya da sahip olur57. 

Kanunun bu tanımından hareketle, bir şeyin başka bir şeyin bütünleyici parçası 

olabilmesi için, gerekli olan şartları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a) Asıl Şeyle Haricî (Dış) Bağlılık: Asıl şeyle, bütünleyici parçaları arasında dıştan 

görülebilir bir bağlılık olmalıdır. Bu bağlılık çivi, harç vb. vasıtalarla kurulabileceği gibi, 

damdaki kiremitlerde olduğu üzere, yer çekimi vasıtasıyla da kurulmuş olabilir58. 

Bir eşyanın bütünleyici parça olabilmesi için asıl şey yok edilmeden, hasara veya 

değişikliğe uğratılmadan parçanın asıldan ayrılamaması gerekir (TMK. m. 684/II). 

Ancak bu bağlılığın mutlaka fizikî bir bağlılık olması gerekmez. Meselâ, bir otomobilin 

veya bir çamaşır makinesinin motorunu, kolaylıkla asıl eşyaya veya motora zarar 

vermeden birbirinden ayırabiliriz. Fakat bunu yaptığımız an, asıl şey fonksiyonunu 

yerine getiremez. Dolayısıyla, bütünleyici parçanın tespitinde, örfe âdete göre eşyanın 

kullanılması ve amacı dikkate alınır59. 

b) Asıl Şeyle Dahilî (İç) Bağlılık: Asıl şeyle bütünleyici parçasının arasında 

işlevsel bir bağlılık olmalıdır. Asıl şey bütünleyici parça olmaksızın eksik kalmakta ve 

kendisinden beklenen işleri önemli ölçüde yerine getirememektedir. Örneğin, bir evle, 

kapısı, penceresi, sıhhî tesisatı; bir otomobil ile, motoru, tekerlekleri arasında böyle bir 

işlevsel bağlılık vardır. Tekerleksiz veya motorsuz bir otomobil, artık yapılış amacındaki 

                                                 
57 OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 226; ÖZTAN, s. 683; ERTAŞ, s. 210; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 399; 

AKINTÜRK, s. 419- 420; AYAN, Mülkiyet, s. 10. 
58  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 227; ERTAŞ, s. 210- 211. 
59  ERTAŞ, s. 210- 211; ÖZTAN, s. 683- 684; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 402; AYAN, Mülkiyet, s. 

12- 13. 
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işlevini yerine getiremez. Yani fizikî bağlılık ne kadar sıkı olursa olsun, asıl şey ile 

bütünleyici parça arasında işlevsel bağ olmadıkça, bütünleyici parça ilişkisi doğmaz. Bu 

konuda yerleşmiş mahallî âdetlere göre sonuca varılır60. 

c) Bağlılığın Devamlı Olması: İki şey arasında haricî ve dahilî bağlılık devamlı 

nitelikte değilse, bütünleyici parça ilişkisi doğmaz. Örneğin, başkasından birkaç 

günlüğüne alınan otomobil akümülatörü, hatta tekerleği otomobile geçici bir süre 

takılmakla, otomobilin bütünleyici parçası olmaz. Aynı şekilde kiracının, kira 

müddetince kullanmak üzere eve taktırdığı şofben veya elektrikli kalorifer, bu sebepten 

dolayı binanın bütünleyici parçası olmaz61. 

d) Yerel Âdetlere Göre Esaslı Unsur Sayılma: Esaslı şeyle bütünleyici şey 

arasında, dahilî ve haricî devamlı bir bağlılık oluştuktan sonra, bütünleyici parça ilişkisi 

kurulmuş olur. TMK.’nun 684/II. maddesi bu konuda yerel âdeti bir ölçü olarak 

zikretmekte ise de, yerel âdet sadece tereddüt halinde, bu konuda başvurulabilecek bir 

yorum vasıtası olarak kabul edilmektedir. Eğer asıl şey ile diğer şey arasında dahilî ve 

haricî devamlı bir bağlılık varsa, artık yerel âdete bakılmaz, fakat iki şey arasındaki 

bağlılık sıkı değilse, yani asıl şey zarara uğratılmadan veya yapısı değişmeden ya da yok 

edilmeden diğerinden ayrılabiliyorsa, bu takdirde o yöredeki âdete bakılarak karar 

verilir62. 

e) Bütünleyici Parçanın Önceden Başkasına Ait Olması: Asıl şeyle birleşen 

bütünleyici parçanın daha önce başkasına ait olması, bu ilişkinin oluşması bakımından 

önemli değildir. Asıl şey malikinin kötü niyetli olması da durumu değiştirmez. TMK. 

776/II. maddesi iki eşyanın birleşmesi halinde, “bir eşya diğerinin bütünleyici parçası 

kabilinden olursa, birleşimin mülkiyeti aslın malikine ait olur“ demektedir. Burada 

Kanun, asıl şeyin malikinin iyiniyetli olup olmamasına göre TMK. m. 775’te olduğu gibi 

bir ayırım yapmamıştır63. 

                                                 
60  ERTAŞ, s. 211; ÖZTAN, s. 684; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 401; AYAN, Mülkiyet, s. 13- 14. 
61  ÖZTAN, s. 684; ERTAŞ, s. 212. 
62  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 228; ERTAŞ, s. 212; ÖZTAN, s. 684; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 405; 

AYAN, Mülkiyet, s. 14. 
63  ERTAŞ, s. 212; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 229. 
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KAK.’nin 121. maddesine göre, “bütünleyici parça, asıl eşyanın işlevsel 

fonksiyonunu yerine getirebilmek için bir araya getirilerek asıl eşyayı oluşturan farklı bir 

cisimdir (nesnedir). Eğer kanunda veya sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, asıl eşya 

hakkında kurulan anlaşmanın hükmü, bütünleyici parçayı da kapsar“. Asıl eşyayı 

oluşturan bütünleyici parçanın sayısı en az iki olmalıdır. Örnek olarak sağ ve sol 

ayakkabı, eldivenler, çay seti, hukuk objesi (nesnesi) olarak işletme, mobilya vb. 

gösterilebilir64. 

Yukarıda görüldüğü üzere, Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da 

bütünleyici parçanın hukukî düzeni benzer şekilde ele alınmıştır. Yani bütünleyici 

parçanın, asıl şeyin işlevsel fonksiyonunu yerine getirebilmesi için onunla birleşen ve 

genelde asıl şeyden ayrılamayan farklı bir cisim olduğunu her iki hukuk sistemin kanun 

koyucuları da kabul etmektedir. 

b) Bütünleyici Parça Vasfının Kaybı 
Asıl şeyin bütünleyici parçası yukarıdaki şartların ortadan kalkması üzerine bu 

vasfını kaybeder ve bağımsız eşya durumuna girer. Asıl şeyden insan gücü ya da doğal 

bir olay sonucu ayrılan bütünleyici parça, bu vasfı kaybedeceği gibi, bir şeyin yerel 

âdetlere göre temel unsuru sayılan şey zamanla temel unsur olmaktan çıkarsa, asıl 

şeyden ayrılmış olmasa bile, bütünleyici parça vasfını kaybeder. Genelde bütünleyici 

parça olmaktan çıkıp bağımsız mal durumuna giren şey, asıl şeyin malikine ait olur ve 

ayrı bir mülkiyet konusu teşkil eder. Ancak bazen bütünleyici parça, asıl şeyden 

ayrıldığı an, TMK.’un 801. ve 994. maddelerinde gösterildiği gibi bu ayırımı yapmaya 

yetkili başka bir kişinin mülkiyetine girer65. 

c) Kanunen Bütünleyici Parça Sayılan Şeyler Ve Özellikle Ürünler 
Türk Medenî Kanunu bir şeyin bütünleyici parçası olması için gerekli şartları 

genel olarak 684. maddede belirtmişse de bazı şeyler için bu şartların gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bakmaksızın bütünleyici parça vasfı tanımıştır. 

 

                                                 
64  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 418- 419; SUHANOV, Azamattık I, s. 309. 
65  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 229; ERTAŞ, s. 212; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 406- 407. 
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aa) Yapılar Ve Dikili Bitkiler (Kurılıstar Men Otırgızılgan Ösımdıkter) 

TMK.’nun 718/II. maddesine göre: “Bu mülkiyetin kapsamına yasal sınırlamalar 

saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girer“. Yani bulunduğu araziden, 

yok etmeden, zarara uğratmadan veya yapısını değiştirmeden ayrılmasının mümkün olup 

olmadığı veya bunların yerel âdetlere göre arazinin temel unsurunu teşkil edip etmediği 

nazara alınmaksızın bina ve ağaçlar, arazinin bütünleyici parçası sayılırlar. Taşınır yapı 

olan kulübe ve baraka gibi hafif binalar bu hükme dahil edilmez (TMK. m. 728)66. 

 

bb) Doğal Ürünler (Tabiî Semereler, Tabigi Önımder) 

TMK. m. 685 doğal ürünlerin de ayrılıncaya kadar asıl şeyin bütünleyici parçası 

sayılacağını belirtmektedir. Böylece doğal ürün vasfı taşıyan şeyler, TMK. m. 684’deki 

şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın TMK. m. 685’e göre bütünleyici 

parça sayılırlar. Ürün kavramı TMK. m. 685’te şöyle tanımlanmaktadır: “Ürünler, 

dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukukî semere ile bir şeyin özgülendiği amaca 

göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir“. Dolayısıyla 

doğal ürünler iki gruba ayrılır67: 

 

aaa) Dönemsel Olarak Elde Edilen Ürünler 

Dönemsel olarak elde edilen ürünler, doğal ürünler ve hukukî semereler (ürünler) 

şeklinde ayrılmaktadır. Doğal ürünler ya her mevsim veya her yıl ya da pek uzun 

olmayan aralıklarla elde edilen ve ayrılması aslın verim kabiliyetini etkilemeyen 

ürünlerdir. Meselâ, ağaçların meyveleri, tarlada yetiştirilen arpa, ineğin sütü gibi. Doğal 

ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır (TMK. m. 685/son). 

Buna ilave olarak, ürünün, kendiliğinden yetişmesi ya da bir emek sonucu meydana 

gelmesi ve meydana gelme aralığının belirli olması da ürün sayılması için önem taşımaz. 

                                                 
66  ÖZTAN, s. 685; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 230; ERTAŞ, s. 212. 
67 ÖZTAN, s. 685; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 230; AKINTÜRK, s. 420; ERTAŞ, s. 212; GÜRSOY / 

EREN / CANSEL, s. 410. 
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Önemli olan, aslın ürün verme kabiliyetini etkilemeden uzun olmayan aralıklarla ürün 

alınabilmesidir68. 

Hukukî semere69 ise bir eşyadan veya alacaktan, bir hukukî işlem dolayısıyla elde 

edilen dönemsel edimlerdir. Örneğin, taşınır veya taşınmazın kiraya verilmesi 

dolayısıyla elde edilen kira geliri veya bir sermaye alacağının faizi gibi. Doğal ürünler 

cismani varlıklar olduğu halde, hukukî semereler bir eşyanın sağladığı gelirlerdir. TMK. 

m. 685/son hükmü sadece doğal ürünleri bütünleyici parça olarak sayıp hukukî semereyi 

saymamıştır. Bu yüzden hukukî semereler bütünleyici parça kavramına dahil 

edilemezler70. 

 

bbb) Yerel Âdetlerin Bir Şeyden Elde Edilmesini Uygun Gördüğü Ürünler 

Bu ürünlerin zaman zaman tekrarlanması gerekmez. Yerel âdetin o şeyden elde 

edilmesini uygun görmesi yeterlidir. Bunlar, bir ormanın ağaçları, taş ve maden cevheri 

gibi şeyler olabilir. Bir madenden cevher veya bir ocaktan taş çıkarıldığı zaman bunların 

yerine yenisi çıkmaz. Ancak âdetin istihsal edilmesini uygun gördüğü oranda bunlar da 

doğal ürün olarak kabul edilmiştir71. 

Bütünleyici parça olarak kabul edilen doğal ürünler de asıl şeyden ayrılıncaya 

kadar aslın malikine aittir. Kural olarak, ayrılınca da aslın malikine aittir. Ancak kanun 

bazı kişilere, başkasının mülkiyetine tâbi bir malın ürünlerini toplayıp bu ürünlere malik 

olmak imkânını tanımış olabilir (TBK. m. 270)72. 

KAK.’nin 123. maddesine göre, “mülkiyetten yararlanma sonucunda elde edilen 

gelirler (semereler, mamuller, kâr), kanunda ya da sözleşmede aksi öngörülmemişse, bu 

                                                 
68 ÖZTAN, s. 685; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 230; AKINTÜRK, s. 420; ERTAŞ, s. 212; GÜRSOY / 

EREN / CANSEL, s. 411. 
69 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medenî Kanunu, hukukî semereler için de “ürün” 

kavramını kullanmıştır (bkz. TMK. m. 685). Fakat, “ürün” kavramı, paradan ya da taşınmazlardan elde 
edilen geliri ifade etmek için uygun bir kavram olmadığı için, biz, eskiden olduğu gibi “hukukî 
semere” kavramını kullanmayı tercih ediyoruz. 

70  ÖZTAN, s. 686- 687; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 230; ERTAŞ, s. 213; AYAN, Mülkiyet, s. 18- 19. 
71  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 231. 
72  ÖZTAN, s. 687; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 230; ERTAŞ, s. 213- 214. 



 25

mülkiyetten kanuna uygun şekilde yararlanan kişiye ait olur“. Burada kanun, semere 

(jemıs), mamul (azık- tulık) ve kâr (tabıs) gibi gelirlerden bahsetmektedir73. 

Semereler denildiğinde, hayvanlar ve bitkilerin doğal (tabiî) yolla meydana 

getirdikleri değersel ürünler anlaşılır. Örneğin, hayvanın yavrusu, meyveli ağacın 

meyvesi, çay yaprağı, yün, yumurta, süt vb. Yani semere, şeylerin organik ya da doğal 

yolla çoğalmasıdır. Semereler, hayvanlar ve bitkilerden ayrılmadan önce onların 

bütünleyici parçası sayılırlar. Fakat ayrıldıktan sonra ayrı bir eşya haline gelirler. 

Dolayısıyla semereler, asıl şeyden ayrılabilir mahiyete sahip olmalılar. Mamul ise, 

eşyanın teknik (yapay) yolla çoğalmasıdır. Yani mamul, başka bir eşyayı kullanarak 

meydana getirilen eşyadır. Örneğin, herhangi bir fabrikanın ürettiği hazır mamul gibi. 

Burada mamul denildiğinde, eşya veya iş ve hizmetin maddî sonucu anlaşılır. Kâr ise, 

eşyanın medenî ve hukukî ilişkilere konu edilmesi sonucunda meydana getirdiği parasal 

kazanç ya da diğer kazançlardır. Kâr, eşyanın ekonomik (iktisadî) açıdan çoğalmasıdır. 

Örneğin, girişimcilik gibi faaliyetlerden elde edilen parasal kazanç (bir hisseden elde 

edilen para) ya da diğer kazançlardır (kira parası olarak, üretilen malın bir kısmının 

verilmesi gibi)74. 

Yukarıda zikredilen madde değişebilir. Normalde eşyanın bütün gelirleri malike 

aittir. Fakat kanunla ya da sözleşmeyle aksi de öngörülebilir. Örneğin, taraflar, kira 

sözleşmesinde, kiralanan arazi parselinden elde edilen ürünün bir kısmının malike, kalan 

bir kısmının da kiracıya ait olacağı konusunda anlaşabilirler75. 

Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da doğal ürünler, asıl şeyden 

ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçası sayılırlar. Ancak Türk Hukukunda hukukî 

semereler bütünleyici parça kavramına dahil edilemezler. Bu kuralın Kazak Hukukunda 

da uygulandığı kanaatindeyiz. Çünkü hukukî semereler, asıl şeye fizikî olarak bağlı 

                                                 
73  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 421- 422; SUHANOV, Azamattık I, s. 310- 311. 
74  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 422; SUHANOV, Azamattık I, s. 311. 
75  Türk Hukukunda, kiracının borcu bir miktar paranın ödemesidir. Para yerine başka bir şey verilirse, bu 

sözleşme kira sözleşmesi olmaz. Bunun istisnası hasılat kirasıdır. Hasılat kirasında para yerine elde 
edilen ürünün bir kısmı da verilebilir (TBK. m. 270 vd.). Oysa Kazak Hukukunda, her türlü kira 
sözleşmesinde, para yerine başka bir şey verilebilir. Bu durum sözleşmenin niteliğini değiştirmez 
(KAK. m. 546 vd.). Böyle olunca, Kazak Hukukunda kira bedeli olarak alınan her şey, o malın 
semeresi sayılmalıdır. (Ayrıca bkz. SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 422- 423; 
SUHANOV, Azamattık I, s. 311- 312). 
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değildirler. Ve hukukî semerelerin mevcut olmadığı halde de asıl şey mahiyetini ve 

işlevsel fonksiyonunu yitirmez. 

d) Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları 
Bütünleyici parça olmanın sonuçları şu şekilde sıralanabilir: 

aa) Asıl şey üzerindeki aynî haklar bütünleyici parçayı da kapsar. Yani her ne 

kadar TMK.’nun 684. maddesi yalnız mülkiyet hakkının bütünleyici parçayı kapsadığını 

belirttiyse de, eşya üzerindeki sınırlı aynî haklar da bütünleyici parçaları kapsarlar. 

Örneğin, ipotek taşınmazın sadece aslını değil, halen mevcut ve ileride mevcut olacak 

bütünleyici parçalarını da kapsar (TMK. m. 862; KAK. m. 121). 

bb) Bir parça üzerinde aynî hak sona ermişse, bütünleyici parça üzerindeki aynî 

hak da sona erer. Yani bir parça üzerinde aynî bir hak mevcut iken, bu parça bir başka 

eşyanın bütünleyici parçası olmuşsa, o parça üzerindeki aynî haklar sona erer. 

cc) Bütünleyici parça, asıl şeyden ayrı olarak temliki tasarruflara konu olamaz. 

Yani bütünleyici parça, aslından ayrı olarak bir başkasına temlik edilemez. Örnek 

olarak, bir taşınmaz üzerindeki binanın mülkiyeti taşınmazdan ayrı olarak bir başkasına 

devredilemez76. 

2. EKLENTİ (TEFERRUAT, KEREK- JARAK) 

a) Tanımı 
Türk Medenî Kanunu’nun 686. maddesi eklentiyi (teferruatı) şöyle 

tanımlamaktadır: “Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere 

göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen 

ve kullanılmasında birleştirme takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan 

taşınır maldır“. Örneğin, gözlük ve kılıfı, keman ve kabı, televizyon ve sehpası, kayık ve 

kürekleri, bilgisayar ve faresi, lamba ve abajuru gibi77. 

                                                 
76  ÖZTAN, s. 686- 687; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 230- 231; ERTAŞ, s. 214- 215; GÜRSOY / EREN /  

CANSEL, s. 407 vd.; AYAN, Mülkiyet, s. 15- 17; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 241; 
SUHANOV, Azamattık I, s. 309- 310; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 420. 

77  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 231; ÖZTAN, s. 687; ERTAŞ, s. 215; AKINTÜRK, s. 420; GÜRSOY / 
EREN / CANSEL, s. 413; AYAN, Mülkiyet, s. 19. 
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Aynı zamanda eklenti asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez 

(TMK. m. 686/III). 

b) Şartları 
Bir taşınır eşyanın, bir başka taşınır veya taşınmaz eşyanın eklentisi olması için 

belli objektif ve sübjektif şartların mevcut olması aranmaktadır: 

 

aa) Objektif Şartlar 

aaa) Taşınır ve bağımsız eşya olma: Eklenti daima taşınır ve bağımsız bir eşyadır. 

Asıl şey taşınır veya taşınmaz olabilir. Taşınır şeyin, taşınmazın değerinden daha fazla 

olması onun eklenti olması niteliğini değiştirmez. İki taşınır şeyden hangisinin eklenti 

olduğu ise, günlük hayat tecrübelerine göre ve aşağıda arz edilen diğer şartlar dikkate 

alınarak tâyin edilir78. 

bbb) Harici bağlantı: Eklenti ile asıl şey arasındaki ilişki, bütünleyici parça ile asıl 

şey arasındaki bağlantı gibi sıkı olmaz. Bununla beraber, asıl şeyle eklenti arasındaki 

ilişki de dışarıdan üçüncü kişiler tarafından görülebilir şekilde olmalıdır. Asıl şeyle 

harici bağlantının mutlaka fizikî temas şeklinde olması gerekmez. Örneğin, bisikletle 

pompası veya atla semeri gibi. Ancak asıl şeyle eklenti arasında gaye bağlantısı 

bulunmalı ve bu dışarıdan belli olmalıdır. Meselâ, gözlüğün kılıfı veya otomobilin yedek 

bujileri, evde muhafaza edilseler bile eklenti sayılırlar79. 

ccc) Dahilî bağlantı (İktisadî tahsis bağlantısı): Asıl şey ile eklenti arasında dahilî 

bir bağlantının mevcut olması gerekir. Eklenti asıl şeyin iktisadî maksadına hizmet eder. 

Aslın işletilmesine, kullanılmasına veya korunmasına yarar. Meselâ, bir fabrikada sabit 

olmayan makineler aslın işletilmesine, ilaç kutusu ilacın saklanmasına ya da bir 

televizyonun uzaktan kumanda aleti, televizyonun kullanılmasına hizmet ettiği için 

eklenti sayılır. Aynı zamanda dahilî bağlantı sürekli olmalıdır, yani geçici olarak taşınır 

                                                 
78  ÖZTAN, s. 688; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 415; AYAN, Mülkiyet, s. 20- 21. 
79  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 233; ERTAŞ, s. 216; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 415- 416. 
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bir malın asla hizmet etmesi halinde taşınır mal bağımsız eşya niteliğinde olup, eklenti 

sayılmaz. Örneğin, satılmak üzere vitrine konan mal vitrinin eklentisi değildir80. 

 

bb) Sübjektif Şartlar (Malikin Sarih Arzusu Veya Yerel Âdet) 

Bir şeyin eklenti sayılabilmesi için, objektif şartların yanında sübjektif şartların da 

gerçekleşmesi gerekir. Yani bir taşınır eşyanın, diğer bir eşyanın teferruatı sayılabilmesi 

için, ya malikin bu yönde anlaşılabilen sarih bir iradesi (arzusu) olmalı, ya da bu konuda 

yerleşmiş yerel âdetler bulunmalıdır. Meselâ, fabrikada kullanılan bilgisayarların, eklenti 

olup olmadığını malik açıkça belirtebilir. Ya da bir dairenin devamlı mobilyalı olarak 

kiraya verilmesinde, mobilyaların, dairenin eklentisi olarak kabul edilip edilmemesi, 

malikin hâl ve hareketlerinden anlaşılabilir81. 

Malik, tapu kütüğünün beyanlar hanesine bazı taşınır mallarını, o taşınmazın 

eklentisi olarak yazdırabilir (TMK. m. 862; TST. m. 61). Fakat bu kayıt bir karine 

(kağida) mahiyetindedir. O eşyanın eklenti sayılabilmesi için, objektif şartları taşıması 

gerekir. Yalnız o eşyanın eklenti sayılmaması gerektiği hususunun ispatı iddia edene 

düşer (TMK. m. 862/II). Örneğin, bir taş ocağı maliki, taşınmaz taş kırma makinesini, o 

taşınmazın eklentisi olarak tapudaki beyanlar hanesine kaydettirtmişse, makine 

eklentidir. 

Bir şeyin eklenti sayılması için gerekli objektif unsurlar mevcut olmamasına 

rağmen, kişinin bu hususa ilişkin bir irade açıklaması yoksa, o şeyin eklenti sayılıp 

sayılmayacağına ilişkin, yerleşmiş yerel âdetlerin olup olmadığına bakılır. Yerel 

âdetlere, ancak malikin iradesinin olmadığı hallerde başvurulur82. 

KAK.’nin 122. maddesine göre, “Eklenti, asıl eşyaya bağlıdır ve eğer, kanunda 

veya sözleşmede aksi öngörülmemişse, asıl eşya ile birlikte tasarruf edilir“. Örnek olarak 

otomobille birlikte verilen aletler ve yedek tekerleği, parfümün kutusu vb. gösterilebilir. 

Bir eşyanın asıl eşyanın eklentisi olup olmaması tarafların anlaşmasına, kanuna, standart 

veya teknik belgelere ya da iş âdetlerine göre belirlenir. Örneğin, eğer otomobilin yedek 

                                                 
80  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 232- 233; ERTAŞ, s. 216; ÖZTAN, s. 688; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 

417; AYAN, Mülkiyet, s. 21- 23. 
81  ÖZTAN, s. 689. 
82  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 233; ERTAŞ, s. 217; ÖZTAN, s. 689. 



 29

tekerleği veya cep telefonun kılıfı eklenti olarak kılavuzunda belirlenmişse, artık bunlar 

alıcıya ücretsiz verilmelidirler. Kanunda veya sözleşmede eklentinin alıcıya başka 

şartlarda verilmesi veyahut hiç verilmemesi de öngörülebilir83. 

Görüldüğü üzere, hem Türk, hem Kazak Hukukunda eklenti meselesi benzer 

şekilde düzenlenmiştir. Türk Hukukunda eklentiye yönelik istenen objektif ve sübjektif 

şartların, Kazak hukukunda da uygulandığı kanaatindeyiz. Bu şartlar şeyin asıl ya da 

eklenti olduğunu tespit etmede büyük önem taşır. 

c) Kanunun Eklenti Saymadığı Şeyler 
Kanunda bazı şeylerin, eklenti olmanın objektif ve sübjektif şartları gerçekleşse 

dahi, eklenti sayılmayacağı kabul edilmiştir (TMK. m. 687): 

a) Asıl şeye zilyet olan kimsenin kullanmasına geçici olarak sunulan şeyler, 

eklenti sayılmaz. Meselâ, sigara içen bir kimseye kullanması için verilen kül tablası, 

sigaranın eklentisi sayılmaz84. 

b) Asıl şeyin zilyedinin tüketmesi için tahsis edilen şeyler, eklenti sayılmaz. Örnek 

olarak bir tabağa yenmesi için konan çerez, yemiş ya da meyve suyu içilmesi için verilen 

bardak gibi şeyler gösterilebilir85. 

c) Asıl şeyin özüne yabancı şeyler, eklenti olarak kabul edilmez. Bir elbisenin 

yakasına takılan rozet, çiçek gibi şeyler, bu sebepten elbisenin eklentisi haline gelmez. 

Çünkü bunlarla elbise arasında kullanım açısından bir bağlantı kurulamaz. Bunlar asıl 

şeyin satılması, korunması ya da kiralanması için asıl şeyle birleştirilmiştir86. 

d) Kendisinin korunması, satılması veya kiralanması için asıl şeyle birleştirilen 

şeyler de, eklenti olarak sayılamaz. Meselâ, satılmak üzere bir vitrindeki gömleğin 

yakasına takılan kravat, ne vitrinin ne de gömleğin eklentisi olmasını gerektirir87. 

Yukarıda zikredilen ve Türk kanun koyucusunun eklenti saymadığı şeyler, Kazak 

Hukukunda da aynen kabul edilmelidir. Çünkü hem mantık, hem de Kazak 

Hukukundaki konuya ilişkin genel düzenlemeler bunu gerektirir. 

                                                 
83  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 419- 420; SUHANOV, Azamattık I, s. 309- 310. 
84  ÖZTAN, s. 689; ERTAŞ, s. 217- 218; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 233; ÜNAL, s. 89- 90. 
85  ERTAŞ, s. 218; ÖZTAN, s. 690; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 233; ÜNAL, s. 90. 
86  ERTAŞ, s. 218; ÖZTAN, s. 690; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 233; ÜNAL, s. 90. 
87  ERTAŞ, s. 218; ÖZTAN, s. 690. 
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d) Eklenti Olmanın Hukukî Sonuçları 
aa) Aynî Haklar Bakımından 

Eklenti, bütünleyici parçadan ayrı olarak, asıl şeyden bağımsız bir taşınır eşya 

niteliğine sahiptir ve ayrı bir aynî hak konusudur. Bu nedenle asıl şey üzerinde ayrı bir 

mülkiyet, eklenti üzerinde ayrı bir mülkiyet kurulabilir. Meselâ, (A), mülkiyeti 

muhafaza kaydıyla (B)’ye fabrikası için makine satmışsa, makine fabrikanın eklentisi 

olduğu halde, makinenin mülkiyeti (A)’ya aittir88. 

 

bb) Tasarrufî İşlemler Bakımından 

Eklenti her ne kadar bağımsız bir varlık teşkil etse de, asıl şey başkasına 

devredildiği, rehnedildiği veya üzerinde başka bir aynî hak kurulduğu zaman, aynî hak, 

o şeyin istisna edilmeyen teferruatını da kapsar. Kanunda her ne kadar sadece temlikî 

tasarruftan söz ediliyorsa da, bu kavram bütün tasarrufî işlemleri kapsar. Tarafların asıl 

şeye ilişkin tasarruf işlemlerinin, eklentiyi kapsamayacağına dair yaptıkları anlaşmalar, 

geçerlidir. Örneğin, (A), taş ocağını (B)’ye rehnettiği takdirde, (A)’ya ait taş kırma 

makineleri de (B)’ye rehnedilmiş olur. (A) ile (B) kendi aralarında makinelerin rehnin 

muhtevasına girmediğine dair anlaşma yapabilirler89. 

C) MÜLKİYET HAKKININ TÜRLERİ 
Aynî hakların içinde en geniş yetki sağlayan mülkiyet hakkı, hakkın konusuna, 

hak sahibinin tâyin ediliş tarzına, hak sahibinin sayısına ve üzerinde intifa hakkı bulunup 

bulunmadığına göre çeşitli gruplara ayrılır. Gerçekten, mülkiyete konu olan malın, 

taşınır veya taşınmaz olmasına göre taşınır mülkiyeti (jıljımalı menşık) ve taşınmaz 

mülkiyeti (jıljımaytın menşık) ayırımı vardır. Mülkiyet hakkı, sahibinin tâyin tarzına 

göre de kişiye (şahsa) bağlı mülkiyet (tulgaga tiyesılı menşık) veya eşyaya bağlı 

mülkiyet (zatka tiyesılı menşık) şeklinde ortaya çıkar. Normalde bir eşya üzerindeki 

mülkiyet hakkı, bir şahsa ait olur. Fakat, bazı hallerde bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet, 

                                                 
88  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 234- 235; ERTAŞ, s. 218- 221; ÖZTAN, s. 690- 691; GÜRSOY / EREN / 

CANSEL, s. 420; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 241; SUHANOV, Azamattık I, s. 310. 
89  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 234- 235; ERTAŞ, s. 218- 221; ÖZTAN, s. 690- 691; GÜRSOY / EREN / 

CANSEL, s. 421; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 241; SUHANOV, Azamattık I, s. 310. 
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diğer bir taşınmaza bağlanabilir. Bu son halde, eşyaya bağlı mülkiyet söz konusu olur ve 

bu bağlı mülkiyet hakkı bağlı olduğu eşyadan ayrı olarak temlik ve rehin edilemez90. 

Hak sahibinin sayısına göre mülkiyet hakkı tek şahıs mülkiyeti (ferdî mülkiyet, bir 

tulgalı menşık) ve birlikte mülkiyet (kop tulgalı menşık) olarak ikiye ayrılabilir. Birlikte 

mülkiyet de, birden fazla şahıs, paylı olarak bir eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahipse, 

paylı mülkiyet (ulestı menşık), birden fazla şahıs, bir ortaklık ilişkisi sebebiyle paysız 

olarak mülkiyet hakkına sahipse, iştirak halinde (elbirliği) mülkiyet (ulessız menşık) 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Nihayet mülkiyet hakkı, konusu olan eşya üzerinde intifa 

hakkı olup olmamasına göre, tam mülkiyet (tolık menşık) ve kuru (çıplak) mülkiyet 

(tolık emes menşık) şeklinde ikiye ayrılmaktadır91. 

1. FERDÎ (ŞAHSÎ) MÜLKİYET (BİR TULGALI MENŞIK) 
Ferdî mülkiyette mülkiyet hakkı tek kişiye aittir. Bu nedenle buna ferdî mülkiyet 

denir. Meselâ, (A)’nın, satın aldığı kalem veya şapka üzerinde ferdî mülkiyet hakkı 

vardır. 

2. BİRLİKTE MÜLKİYET (KOP TULGALI MENŞIK) 
Bir eşya üzerinde birden fazla şahıs mülkiyet hakkına sahiptir. Buna birlikte 

mülkiyet denir. Daha önce yukarıda da bahsettiğimiz gibi birlikte mülkiyet (birlikte 

ortaklık) paylı mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyet şeklinde ortaya çıkar92. 

a) Paylı (Müşterek) Mülkiyet (Ulestı Menşık) 
aa) Tanımı 

Türk Medenî Kanunu’nda paylı mülkiyet kavramının tanımı yapılmamakla 

birlikte, Kanun, paylı malik kavramı üzerinde durmuştur. Paylı malik olma, birden fazla 

kimsenin aynı eşya üzerinde bilfiil bölünmemiş paylara sahip olması durumunda söz 

konusu olur. Paylı mülkiyette, bu mülkiyete konu olan şey, bir bütün olarak tek bir 

mülkiyet konusudur. Bununla birlikte, tek mülkiyetten farklı olarak aynı mala birden 

                                                 
90  ERTAŞ, s. 221- 222; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 236- 237; ÖZTAN, s. 692; AKINTÜRK, s. 420- 421; 

SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 368- 370; SUHANOV, Azamattık I, s. 482- 484. 
91  ÖZTAN, s. 693; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 423- 424; AKİPEK, s. 19. 
92  ERTAŞ, s. 222; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 237; ÖZTAN, s. 693; AKİPEK, s. 19; AKINTÜRK, s. 421; 

SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 418; SUHANOV, Azamattık I, s. 578. 
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fazla kişi maliktir ve aksi kararlaştırılmadıkça paylar eşit sayılır (TMK. m. 688; KAK. 

m. 210). Son olarak da, birden fazla kişi, söz konusu mülkiyetin bir payına sahiptir ve bu 

pay üzerinde her paydaş, dilediği gibi tasarrufta bulunabilir93. 

 

bb) Kuruluşu 

Paylı mülkiyet ilişkisi, ya bir hukukî işlemle, veya idarî işlemle yahut bir kanun 

hükmü gereğince meydana gelebilir. Örneğin, malik tek başına sahip olduğu bir 

taşınmazın bazı paylarını başkasına devretmişse, hukukî bir işlemle paylı mülkiyet 

doğar. Belediye, kanunun kendine verdiği yetkiye dayanarak (İmar Kanunu m. 18), bir 

taşınmaz mülkiyetini paylı olarak birden çok kişiye tahsis etmişse, idarî bir işlemle paylı 

mülkiyet ilişkisi doğmuş olur. 2510 sayılı İskan Kanununa göre, bir taşınmazın birden 

çok kişiye tahsisi de, paylı mülkiyet doğurur. Paylı mülkiyetin kanun hükmü gereğince 

doğmasına örnek olarak, iki taşınmazı birbirinden ayıran duvar, çit, parmaklık gibi 

şeyler üzerinde taşınmaz maliklerinin paylı mülkiyeti (TMK. m. 721) gösterilebilir. 

Başka bir örnek olarak, TMK. m. 776’ya göre iki eşyanın birbirinden ayrılmayacak bir 

biçimde birleşmesinden oluşan birleşimin mülkiyetinin, bu eşyaların birleşimi anındaki 

değerleri ile orantılı olarak ve müştereken eşya sahiplerine ait olması gösterilebilir94. 

 

cc) Paylı Maliklerin Payları Bakımından Durumları Ve Haklarının  

Korunması 

Paylı mülkiyetin niteliği gereği malikler muayyen bir paya sahiptirler. Bu pay, 1/3, 

1/15 vb. şeklinde olabilir. Bu oran, paylı mülkiyetin kuruluşuna yol açan hukukî işlem 

veya idarî karar ya da kanun hükmü ile belirlenir. TMK. m. 776 ve KAK. m. 209/III’e 

göre, birbirine karışan veya birleşen şeylerin malikleri, bunların değerleri oranında pay 

                                                 
93  ERTAŞ, s. 222- 223; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 238- 239; ÖZTAN, s. 693; GÜRSOY / EREN / 

CANSEL, s. 424; AKİPEK, s. 21 vd.; AKINTÜRK, s. 421- 422; SULEYMENOV / BASİN, 
Azamattık I, s. 418- 419; SUHANOV, Azamattık I, s. 578- 580. 

94  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 240; ERTAŞ, s. 223- 224; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 429- 431; 
AKİPEK, s. 24- 25; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 50- 51. 
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sahibi olurlar. Üzerinde paylı mülkiyet kurulan taşınmazlarda pay oranı taşınmaza ilişkin 

kütükte gösterilir95. 

Paylı maliklerden her biri kendi payı üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir. Paylı 

malikler arasında kişisel bir ilişki bulunmadığı için, pay sahibinin, payı üzerinde 

tasarrufta bulunurken diğer pay sahiplerinin onayını alması gerekmez. Bu pay miras 

yolu ile de intikal eder. Her pay sahibi kendi payını satabilir, rehnedebilir veya 

devredebilir. Alacaklılar bu payı haczettirebilirler (TMK. m. 688/II, KAK. m. 212/II). 

Bu durumda sadece o pay satılır. Taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilebilir 

(örneğin, intifa ve irtifak hakkı gibi). Meselâ, (A), 1/3’üne sahip olduğu tarlanın intifa 

hakkını (B)’ye devredebilir. Buna karşılık eşyanın maddî kullanımı imkânsızdır. 

Örneğin, (A), 1/3 payına sahip olduğu taşınmaz üzerinde (B) lehine bir geçit hakkı tesis 

edemez. Paylı mülkiyette paydaşlardan birinin payını satmak istemesi halinde, diğer 

paydaşların bu payı öncelikle satın almak hususunda önalım (şufa) hakları vardır. Fakat 

bu hakkın üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için tapu siciline şerh verilmesi 

gerekir (TMK. m. 731, 732; KAK. m. 216)96. 

Buna ilave olarak, TMK.’nun 616. ve 688/III. maddelerine göre, her malik, eşyayı 

diğer paydaşların menfaatlerini zedelemeyecek şekilde kullanır, ondan yararlanır. Eşya 

başkalarınca gasp edilmişse, diğer paydaşlar icazet vermeseler de istihkak davası 

açabilir. Saldırının men’ini isteyebilir. Payı tapu sicilinde yolsuz kayıt edilmişse, tapu 

kaydının tashihi davası açabilir. Nihayet, paylı mülkiyette eşya bölünemediği için, bu 

eşya üzerinde tasarruf bütün paydaşların rızasıyla gerçekleşir (TMK. m. 689)97. 

KAK. m. 212/I’e göre, “paylı mülkiyetteki mülkiyetle ilgili herhangi bir tasarrufta 

bulunma, bütün paydaşların rızasıyla gerçekleşebilir”. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre, 

“paylı mülkiyette her paydaş kendi payını, KAK. m. 216’ya uyarak kendi isteğiyle 

satabilir, miras olarak bırakabilir, bağışlayabilir, rehnedebilir”. Paylı mülkiyette 

paydaşın kendi payını satmak istemesi halinde, diğer paydaşlar önalım (şufa, üstem) 

                                                 
95  ÖZTAN, s. 694; ERTAŞ, s. 224- 226; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 240- 242; GÜRSOY / EREN / 

CANSEL, s. 444- 447; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 50- 51. 
96  ÖZTAN, s. 694- 695; ERTAŞ, s. 224- 226; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 240- 242; SULEYMENOV / 

BASİN, Tusınıkteme II, s. 57, 61; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 422. 
97   ÖZTAN, s. 695; ERTAŞ, s. 228; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 243- 244. 
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hakkına dayanarak bu payı öncelikle satın alabilirler. Bu hakkın ihlâli halinde diğer 

paydaşlar hakim aracılığıyla üç ay içinde bu payın kendilerine devredilmesini 

isteyebilirler (KAK. m. 216/III). KAK. m. 212’ye göre, paylı mülkiyette eşya 

bölünemediği için, bu eşya üzerinde tasarruf bütün paydaşların rızasıyla mümkündür98. 

 

dd) Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 

Paylı mülkiyetin sona ermesi, aynı eşyaya malik kimselerin bu eşya üzerindeki 

ilişkilerinin sona ermesi demektir. Paylı mülkiyet bir veya birkaç paydaş için sona 

erebileceği gibi, bütün paydaşlar için de sona erebilir99. 

Paylı mülkiyetin bir ya da birkaç paydaş için sona ermesine örnek olarak, paydaşın 

payını başkasına temlik etmesi, paydaşın borcunun karşılanması için payını cebri icra 

yolu ile satması, paydaşın payından feragati (vazgeçmesi), paydaşın mahkeme kararıyla 

paydaşlıktan çıkarılması (TMK. m. 696/I; KAK. m. 218/IV) gösterilebilir. Paylı 

mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesine örnek olarak, bütün paydaşların rızasıyla 

paylı malı paydaşların birine veya üçüncü kişiye temlik etmeleri, paylı maldan 

vazgeçmeleri, paylı malın yok olması, kamulaştırılması, cebri icra yolu ile satılması 

gösterilebilir. Aynı şekilde iyiniyetle malı kazanan kimsenin kazanma anında veya 

zamanaşımı ile malın mülkiyetini kazanması halinde, paylı mülkiyet sona erer100. 

Paylı mülkiyet konusu, Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da 

benzer şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, paylı mülkiyetin hukukî düzenine yönelik 

her iki kanun koyucu da genel itibariyle aynı kuralları uygulamaktadır. 

b) Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet, Ulessız Menşık) 
aa) Tanımı Ve Özellikleri 

Türk Medenî Kanunu’nun 701. maddesi elbirliği mülkiyetini şöyle 

tanımlamaktadır: “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk 

dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği 

                                                 
98  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 59- 62; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 422- 

423. 
99  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 254- 255; ÖZTAN, s. 700; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 449- 450; 

AKİPEK, s. 35 vd.; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 426- 427. 
100  ÖZTAN, s. 700- 701; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 254- 255; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 451. 
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mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren 

malların tamamına yaygındır”101. 

Kazak Hukukunda da KAK. m. 209/I- II’si elbirliği mülkiyetini benzer şekilde 

şöyle tanımlamaktadır: “İki veya ikiden fazla kişiye ait olan mülkiyet, birlikte mülkiyet 

sayılır. Birlikte mülkiyet paylara bölünemezse, iştirak halinde mülkiyet sayılır“. Aynı 

zamanda KAK. m. 219’a göre, “Elbirliği mülkiyeti, karı- koca elbirliği mülkiyeti, köylü 

çiftliği elbirliği mülkiyeti, özelleştirilmiş oturulacak mesken elbirliği mülkiyeti vb. 

halinde olabilir“102. 

 

bb) Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Durumu 

Elbirliği mülkiyetinde her bir ortak, malın tamamına sahiptir; hiçbir ortak tek 

başına malın tamamı üzerinde tasarrufta bulunamaz, meselâ ipotek tesis edemez. 

Dolayısıyla, maldan yararlanma ve mülkiyette tasarruf, ortaklığa ait hükümlere 

bağlıdır103. 

1) Elbirliği mülkiyetine konu olan eşya üzerinde yönetim ve tasarruf hakkında 

topluluğu doğuran kanun veya sözleşmede özel düzenleme yoksa, bu işlemler oy birliği 

ile yapılır. Fakat bu ana kural bazen yumuşatılmıştır. Örneğin, aile malları ortaklığında, 

ortak mutad işleri her malik tek başına yapabilir (TMK. m. 377; KAK. m. 220/III). 

Miras şirketinde her mirasçı, şirkete bir mümessil tâyinini isteyebilir (TMK. m. 611). 

Aynı şekilde bir ortağın yaptığı işlere, diğerleri rızalarını verebilirler. 

2) Elbirliği mülkiyetinde ortak serbestçe ortaklıktan çıkamaz. Topluluğu sona 

erdiren bir sebep olmadıkça, elbirliği mülkiyetinde malik paylaşmanın yapılmasını 

isteyemez. Bunun tek istisnası miras şirketidir. 

3) Ortaklık sıfatı ortakların kişiliği ile kaimdir. Bir ortağın tasfiyede kendisine 

düşecek hisseyi bir kişiye temlik etmesi, ortaklığın devri değildir. Meselâ, diğer 
                                                 
101 ÖZTAN, s. 703- 704; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 263- 264; ERTAŞ, s. 244- 245; GÜRSOY / EREN /  

CANSEL, s. 459; AKİPEK, s. 44- 45; SUNGURBEY, İ., Elbirliği (İştirak Halinde ) Mülkiyetin Ne 
Olduğu ve Elbirliği İlkesinin Yaşamsal Gücü, Yarg. D., 1989 (15), sy. 1- 4, s. 253-254; AYAN, 
Mülkiyet, s. 77- 79 

102 SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 68- 69; SUHANOV, s. 584- 585; SULEYMENOV / 
BASİN, Azamattık I, s. 428- 429. 

103 OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 267; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 461 vd.; AKINTÜRK, s. 422- 423; 
SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 69- 70. 
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kardeşleri ile birlikte mirasçı olan (A), miras şirketinin tasfiyesi halinde, kendisine isabet 

edecek miras payını borçlandırıcı bir işlemle (C)’ye satmayı vaat edebilir. Ancak miras 

şirketindeki ortaklığını (C)’ye devredemez. Sadece tasfiye sonunda o kişi bu hisseyi 

talep edebilir (TMK. m. 677). Fakat âdi şirkette diğer ortakların rızaları ile devir 

mümkündür (TBK. m. 532)104. 

 

cc) Elbirliği Mülkiyetinde Dava 

Elbirliği mülkiyetinde malikler aleyhine açılacak dava, tüm maliklere karşı 

yöneltilir. Aynı şekilde malikler bir başkasına dava açacaklarsa, hep birlikte 

açmalıdırlar. Ancak ortaklar birbirlerine karşı dava açarken, bu kurala uymaya gerek 

yoktur. Meselâ, (A), (B), (C), (D)’nin elbirliği malik olduğu bir taşınmazda ortak (A), 

taşınmazdan tek başına yararlanan ortak (B) aleyhine, diğer ortakların onayını almadan 

elatmanın önlenmesi davası açabilir105. 

 

dd) Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 

Elbirliği mülkiyeti, şu hallerde sona erer: 

1) Devir yolu ile: Malın bütün ortakların oybirliğiyle başka kişiye (üçüncü kişiye) 

devri halinde o mal üzerinde elbirliği mülkiyeti sona erer.  

2) Paylı mülkiyete çevrilme yolu ile: Elbirliği mülkiyetinin ortakların tümünün 

rızasıyla paylı mülkiyete çevrilmesi mümkündür. Bu durumda elbirliği mülkiyeti sona 

erer. 

3) İyiniyetle veya zamanaşımı yolu ile malın mülkiyetinin kazanılması halinde: Bir 

üçüncü kişi iyiniyetle (malı devraldığı kişinin devretme hakkına sahip olmadığını 

bilmediği ya da bilmesi gerekmediği halde) veya zamanaşımı (mülkiyet hakkını 

kazanmak için kanunun öngördüğü süreyi doldurduğu halde) ile mülkiyeti kazanabilir. 

Bu durumda da elbirliği mülkiyeti sona erer. 

4) Topluluğun dağılması ile sona erer: Elbirliği mülkiyetine sebep olan elbirliği 

ortaklığı sona erdiğinde elbirliği mülkiyeti sona erer. Ancak burada elbirliği 
                                                 
104 ÖZTAN, s. 704- 705; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 69- 71; SULEYMENOV / BASİN, 

Azamattık I, s. 428- 430. 
105 ÖZTAN, s. 705; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 429- 430. 
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mülkiyetinin sona ermesi her bir ortaklık için kanunda ayrı düzenlenmiştir. Meselâ, mal 

ortaklığında TMK. m. 276 vd.; aile malları ortaklığında TMK. m. 380 vd.; miras 

ortaklığında TMK. m. 642 vd.; âdi ortaklıkta TBK. m. 535 vd. dikkate alınmalıdır106. 

Kazak Hukukunda da elbirliği mülkiyeti bütün ortakların rızasıyla, elbirliği 

mülkiyete konu olan mülkiyetin devri yoluyla, paylı mülkiyete çevrilmesi ile, başka bir 

kişinin iyiniyetle veya zamanaşımı yoluyla mülkiyeti kazanması halinde ve elbirliği 

topluluğun dağılmasıyla sona erer. Burada da karı- koca elbirliği mülkiyetinde KAK. m. 

223; köylü çiftliği elbirliği mülkiyetinde KAK. m. 224 vd.; özelleştirilmiş oturulacak 

mesken elbirliği mülkiyetinde KAK. m. 227 hükümleri uygulanır107. 

Elbirliği mülkiyeti meselesi, Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da 

benzer şekilde düzenlenmiştir.  

D) TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİ KAZANMANIN YOLLARI 

1. ASLEN KAZANMA- DEVREN KAZANMA 
Taşınmaz mülkiyetinin devri ya aslen ya da devir yoluyla gerçekleşebilir. Eğer bir 

kimse bir taşınmaz üzerinde başka bir şahsın mülkiyet hakkına bağlı olmaksızın, ondan 

bağımsız şekilde doğrudan doğruya mülkiyet hakkına sahip oluyorsa, aslen kazanmadan 

söz edilir. Meselâ, taşınmaz mülkiyeti işgal, kamulaştırma, kazandırıcı zamanaşımı ve 

başka yollarla kazanılabilir. Ancak taşınmaz mülkiyetinin aslen kazanılmasına 

uygulamada pek rastlanmaz. 

Uygulamada, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması daha çok devir yoluyla 

gerçekleşir. Devren kazanma, mülkiyet hakkının, önceki malikin mülkiyet hakkına bağlı 

olarak onun rızası ile kazanıldığı hallerde meydana gelir. Örneğin, (A)’nın, kendi 

taşınmazını (B)’ye satması veya bağışlaması hallerinde devren kazanma söz konusu 

olur108. 

                                                 
106  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 269- 270; ERTAŞ, s. 249- 252; ÖZTAN, s. 705- 706; GÜRSOY / EREN / 

CANSEL, s. 471 vd.; AKİPEK, s. 54. 
107  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 419- 420; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 75- 

85; SUHANOV, Azamattık I, s. 585. 
108  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 272- 273; ÖZTAN, s. 708; AKINTÜRK, s. 424- 425; AYAN, Mülkiyet, s. 

105- 106. 
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Kazak Hukukunda da durum farklı değildir. Eğer bir kişi, yeni ve önceden hiçbir 

sahibi bulunmayan bir taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkını kazanırsa, bir aslen 

kazanmadan söz edilir. Önceki malikin iradesi dışında, taşınmaz üzerinde doğrudan 

doğruya kurulan bir hakimiyet sonucu mülkiyetin kazanılmasında da aynı durum söz 

konusudur (KAK. m. 235/I; 20.06.2003 tarihli ve 442 sayılı Kazakistan Cumhuriyeti’nin 

Yer Kodeksi m. 22/I). Kazak Hukuku için de işgal, kamulaştırma ve kazandırıcı 

zamanaşımıyla taşınmaz mülkiyetinin aslen kazanılması örnek olarak gösterilebilir109. 

Taşınmaz mülkiyetinin devren kazanılması ise, önceki taşınmaz sahibinin kendi 

iradesiyle taşınmazın mülkiyetini başka bir kişiye devretmesiyle gerçekleşir. KAK. m. 

235/II’ye göre, “sahibi bulunan mülkiyete satım, takas, bağışlama veya bu mülkiyeti 

devreden başka bir akitle başka bir kişi mülkiyet hakkını kazanabilir. Kişinin ölümü 

halinde ona ait olan malvarlığının mülkiyet hakkı vasiyetnameye ve kanuna uygun 

olarak mirasçılarına geçer“. Burada devren kazanma söz konusu olur110. 

Dolayısıyla, hem Türk, hem de Kazak Hukuku taşınmaz mülkiyetinin aslen ve 

devren kazanılması konusunda bir benzerlik içindedir. 

2. TESCİLLE KAZANMA- TESCİLSİZ KAZANMA 
Türk Hukukunda taşınmaz mülkiyeti kural olarak tescille kazanılır. Fakat bazı 

hallerde tescilsiz iktisap da mümkündür. TMK. m. 705’e göre, “taşınmaz mülkiyetinin 

kazanılması tescille olur“. Tescil, taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında kurucu 

unsurlardan biri sayılır. Yani, mülkiyetin kazanılması için, diğer kurucu unsurların da 

mevcut olması gerekir. Eğer mülkiyetin kazanılmasında geçerli bir hukukî sebep mevcut 

değilse, tescil, yolsuz tescil olur (TMK. m. 1024). Örneğin, (A), (B)’ye kendi 

                                                 
109  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 100; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık II, s. 516;  

SUHANOV, Azamattık I, s. 492- 493; BESEMBAYEV, S., Jiljimaytın Mulıktın Manızı, “Zan“ 
Gazetı, no. 21, Almatı 2003, s. 8; JUSUPOV, A., Pravo Sobstvennosti İ İniye Veshniye Prava, Almatı 
1996, s. 90- 91; BAYDİLDİNOV, D., Jer İyesı Kım?, “Akikat” Jurnalı, 2000/6, s. 13. 

110  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 100; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık II, s. 516;  
SUHANOV, Azamattık I, s. 492- 493; BESEMBAYEV, s. 8. 
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taşınmazının sadece zilyetliğini geçirmişse ya da ayırt etme gücüne sahip değilken 

taşınmazın tescil işlemini yaptırmışsa, mülkiyet (B)’ye geçmez111. 

Taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılmasında, tescilin geçerli bir hukukî 

sebebinin bulunması gerekir (TMK. m. 706). Bu hukukî sebep çoğunlukla bir 

sözleşmedir. Satım, bağışlama, vekâlet, âdi şirket mukavelesi ve ölünceye kadar bakma 

sözleşmesi gibi. 

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescilden önce de gerçekleşebilir. Yeni oluşan 

arazi mülkiyetinin TMK. m. 708 uyarınca, Devlet tarafından kazanılması ya da 

olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisaplarda olduğu gibi112. 

KAK. m. 118/I’e göre de, “taşınmazla ilgili mülkiyet hakkı ve diğer haklar, bu 

hakların sınırlanması, meydana gelmesi, devri ve sona ermesi resmî sicile tâbidir”. Aynı 

maddenin II. fıkrasına göre, “taşınmaz mülkiyeti resmî tescille kazanılır. Taşınmazla 

ilgili işlemler resmî sicile tâbidir”. Dolayısıyla, taşınmazla ilgili herhangi bir işlemin 

geçerli olabilmesi için resmî sicile tescili şarttır. 

Kazak Hukukunda da taşınmaz mülkiyetini tescilden önce kazanma hallerine 

örnek olarak miras, işgal, mahkeme kararı, kamulaştırma (Kazakistan Cumhuriyeti Yer 

Kodeksi’nin 22, 81 maddeleri) ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımıyla kazanma 

(KAK. m. 240) gösterilebilir113. Aşağıda taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanılması 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılması ise 

çalışmamızın daha sonraki bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ KAZANILMASI 

a) Genel Olarak 
Türk Hukukunda olduğu gibi Kazak Hukukunda da taşınmaz mülkiyetinin devri 

kural olarak tapu sicilinde resmî şekilde yapılmaktadır. Ancak daha önce de belirttiğimiz 

                                                 
111  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 273; ÖZTAN, s. 709; AKINTÜRK, s. 425- 426; AYAN, Mülkiyet, s. 106; 

TAŞDELEN, N., Tapuya Kayıtlı Gayrimenkul Mülkiyetinin Geçirim Yoluyla Kazanılması, Prof. Dr. 
Erdoğan MOROĞLU’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 1015- 1016. 

112 OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 273; KILIÇOĞLU, A., Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında 
Taşınmaz Satımında Şekil Ve Hakkın Kötüye Kullanılması, Yarg. D., 1989 (15), sy. 1- 4, s. 290. 

113  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 102; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık II, s. 520; 
SUHANOV, Azamattık I, s. 493; BEKMUHANBETOV, A., Menşıgınız Tırkelgen be?, “Ontustik 
Kazakistan“ Gazetı, sy. 103- 104, Şimkent 2003, s. 16. 
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gibi, bazı hallerde taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanılması mümkündür. TMK.’nun 

705. ve Kazakistan Cumhuriyeti Yer Kodeksi’nin 22. ve 81. maddelerinde taşınmaz 

mülkiyetinin tescilsiz kazanılmasının bazı istisnaları gösterilmiştir. Ancak hemen 

belirtmek gerekir ki, tescilsiz kazanma halleri bu maddede sayılan istisnalardan ibaret 

değildir. Bununla birlikte taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanma halleri istisna olduğu 

için, bunların kanun tarafından açıkça öngörülmüş olması gerekir114. 

Taşınmaz mülkiyeti tescilsiz kazanılırsa da, tescilin yapılması yine büyük önem 

taşır. Çünkü taşınmazın mülkiyetini kanunen öngörülen şekilde kazanan yeni malik, 

taşınmazın tescilini resmî şekilde yaptırmadıkça taşınmazla ilgili herhangi bir tasarrufî 

işlemde bulunamaz. Yani malik, mülkiyeti başkasına devredemez, taşınmaz üzerinde 

rehin veya irtifak hakkı kuramaz (TBK. m. 705/II; KAK. m. 118/I). Ayrıca, iyiniyetli 

üçüncü kişilerin eski malikten tapu kaydına güvenerek hak iktisap etme tehlikesi de 

(TMK. m. 1023) mevcuttur. Dolayısıyla malikin hakkını, tapuya tescilde büyük fayda 

vardır115. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce kazanma 

hallerine miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal ve kamulaştırma gösterilebilir. Bu 

haller kanun tarafından belirtilmiştir. Ancak bunların dışında kanun tarafından 

belirtilmemiş tescilsiz iktisap halleri de mevcuttur. Aşağıda sadece kanunda belirtilmiş 

taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce kazanma halleri incelenmiştir. 

b) Miras (Miras) 
TMK. m. 599’a göre mirasçılar, mirasbırakanın ölümüyle birlikte terekede 

bulunan diğer tüm malvarlıkları ile taşınmazların mülkiyetini herhangi bir işleme 

başvurmadan doğrudan doğruya kazanırlar (TMK. m. 716/II; KAK. m. 235/II). Bu kural 

hem kanunî, hem de atanmış mirasçılar için geçerlidir. Eğer ölen mirasbırakanın tek 

mirasçısı varsa, tüm malların mülkiyeti tescilden önce bu kişiye geçer. Eğer birden çok 

mirasçı mevcutsa, o zaman tüm mirasçılar terekedeki mallara elbirliği halinde malik 

olurlar. Mirasçıların açıklayıcı mahiyette tescili talep ederken bu mirasçılık sıfatlarını ve 

                                                 
114  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 301; ERTAŞ, s. 275; ÖZTAN, s. 717. 
115 OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 301; ERTAŞ, s. 275; ÖZTAN, s. 717; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme II, s. 405. 
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başkaca mirasçı bulunmadığını “mirasçı belgesi” ile ispat etmeleri gerekir. Bunu 

yapmadan taşınmazla ilgili herhangi bir tasarrufî işlemde bulunmaları mümkün değildir 

(TMK. m. 705; TST. m. 21)116. 

KAK. m. 1073’e göre de terekenin açıldığı yerde noter, talepte bulunan mirasçıya 

bir “mirasçı belgesi” verir. Bu belge terekenin açıldığı tarihinden itibaren altı ay içinde 

verilmelidir. Eğer noter mirasçı belgesi için başvuran kişilerin dışında herhangi bir 

mirasçının mevcut olmadığını tespit ederse, altı aydan önce mirasçı belgesini ilgili 

kişilere verebilir. Bu hüküm tüm küllî halefler, yani kanunî ve atanmış mirasçılar 

açısından geçerlidir117. 

Taşınmaz mülkiyetin tescilsiz kazanılması sadece küllî halefler, yani kanunî ve 

atanmış mirasçılar açısından geçerlidir. Eğer bir taşınmaz mal vasiyet edilmişse, vasiyet 

alacaklısına taşınmazın mülkiyeti tescilden sonra geçer. Taşınmazın tescili yapılmadan 

önce vasiyet alacaklısının sadece vasiyeti ifa borçlusuna karşı bir alacak hakkı mevcut 

olur. Eğer vasiyeti ifaya borçlu kişi bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, vasiyet 

alacaklısı dava açarak kendisine verilen zararın tazminini isteyebilir (TMK. m. 600)118. 

c) Mahkeme Kararı (Sot Şeşımı) 
TMK. m. 716/I’e göre taşınmaz mülkiyeti, yenilik doğurucu bir mahkeme kararı 

ile belli bir şahsa geçer. Ve burada da tescilden önce taşınmaz mülkiyetinin kazanılması 

söz konusu olur. TMK. m. 1013’e göre de taşınmazın maliki, kanuna uygun şekilde 

yapılan satım, bağışlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi borçlandırıcı bir 

işlemle mülkiyeti devretmek isterse, malikin, alacaklının üzerine tescilin yapılmasını 

tapu sicilinde yetkili tapu memurundan yazılı olarak talep etmesi gerekir (2727 sayılı 

KHK. m. 13). Eğer taşınmaz maliki haksız bir şekilde alacaklı adına taşınmazın 

mülkiyetini tescil etmekten kaçınırsa, alacaklı, tescil davası açarak, taşınmaz 

mülkiyetinin kendisine devredilmesine karar verilmesini mahkemeden isteyebilir (TMK. 

m. 716/I). Eğer malikin tescil talebini yerine getirmemesi bir haklı sebebe dayanıyorsa, 

dava reddedilir. Meselâ, alıcı kendine düşen yükümlülüğünü ifa etmiyorsa, satıcı 

                                                 
116  ÖZTAN, s. 717; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 302; ERTAŞ, s. 275- 276. 
117  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 405; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 515. 
118  ÖZTAN, s. 717; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 302; ERTAŞ, s. 276. 
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ödemezlik def’ini alıcıya kaşı sürerek davanın reddini sağlayabilir. Alıcının tescil 

davasını açabilmesi için borçlunun taşınmaza malik olması gerekir. Eğer borçlu 

taşınmazın mülkiyetini iyiniyetli olan başka bir kişiye devretmişse, yeni malike karşı 

alıcı TMK. m. 716’ya dayanarak dava açamaz. Bu durumda alıcı sadece borçludan 

kendisine verilen zararın tazminini isteyebilir119. 

Mahkeme kararında, mülkiyetin davacıya intikal ettiği açık şekilde belirtilmelidir. 

Ancak kararda yetkili tapu memuruna bir tescil emrinin mevcut olmasına gerek yoktur. 

Davacı kararın uygulamaya konması ile mülkiyeti kazanır. TMK. m. 716/I ve 1013’e 

göre yeni malikin, açıklayıcı bir tescil talebinde bulunması gerekir. Tescil talebi 

herhangi bir zamanaşımına tâbi değildir120. 

Kazak Hukukunda taşınmaz mülkiyetinin mahkeme kararıyla tescilden önce 

kazanılması ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. Ancak KAK. m. 7’ye göre, yenilik 

doğurucu bir mahkeme kararı, medenî hak ve yükümlülüklerinin meydana gelmesine 

sebep olur. Dolayısıyla, kanaatimizce, yukarıda Türk Hukukunda mahkeme kararıyla 

taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce kazanılmasını düzenleyen hükümler, Kazak 

Hukukunda da uygun düştüğü ölçüde uygulanabilmelidir. 

d) Cebrî İcra (Macbürlep Alu) 
Rehnedilmiş, haczedilmiş ya da iflâs masasına girmiş olan taşınmazın paraya 

çevrilmesi halinde alıcı, mülkiyeti tescilden önce kazanır (TMK. m. 705/II). İcra ve İflâs 

Kanunu (İİK.) m. 123’e göre haczedilen taşınmaz, sadece açık arttırma ile satılarak 

paraya çevrilebilir. Bunun gibi, rehnedilmiş olan taşınmaz paraya çevrilirse, hacizli 

taşınmazın paraya çevrilmesi ile ilgili hükümler uygulanır (İcra ve İflâs Kanunu m. 150). 

TBK. m. 231/son’a göre bu açık arttırmalar İcra ve İflâs Kanununa tâbidir. İİK. m. 134’e 

göre alıcı, taşınmazın mülkiyetini ihale ile kazanır. Ayrıca, İİK. m. 241’e göre iflâs 

masasına girmiş olan taşınmazlar da, açık arttırma ile paraya çevrilebileceği gibi, 

                                                 
119  ÖZTAN, s. 718; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 302- 303; ERTAŞ, s. 288- 289. 
120  ÖZTAN, s. 718; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 303; ERTAŞ, s. 289. 
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pazarlık suretiyle de satılabilir. Bu durumda da arttırmaya İİK. m. 243’e göre yukarıdaki 

hükümler uygulanır121. 

KAK. m. 916/IV ve Yer Kodeksi m. 48/I’e göre, açık attırmayla satımın konusunu 

kanunla sınırlandırılmamış herhangi bir rehnedilmiş, haczedilmiş veya iflâs masasına 

girmiş olan taşınır veya taşınmaz eşya oluşturabilir. Bu eşyanın türünü ve sayısını 

taşınmaz sahibi ya da devlet malını açık arttırmayla satmaya yetkili olan yerel yönetim 

organı belirler. KAK. m. 915/I göre de alıcı, taşınmazın mülkiyetini ihale ile kazanır122. 

Görüldüğü üzere, taşınmaz mülkiyetinin cebrî icra yoluyla kazanılması konusu 

hem Türk, hem Kazak Hukukunda genellikle benzer şekilde düzenlenmiştir. 

e) İşgal (Basıp Alu) 

aa) Tanımı Ve Şartları 
Bir kimsenin, maliki olmadığı bir arazinin, malik olmak niyetiyle zilyetliğini 

kazanmasına işgal denir. Bunun sonucunda, o kimse, işgal ettiği taşınmazın mülkiyetini 

tapu siciline kendi adına tescil etmeden önce aslen kazanır. Sahipsiz arazi ve kat 

mülkiyetine tâbi bağımsız bölümler işgalin konusunu oluşturabilirler. Yani maliki 

bulunmayan taşınmazın mülkiyetini işgal yolu ile kazanmak mümkündür. TMK. m. 712 

ve 713’de düzenlenen kazandırıcı zamanaşımından farklı olarak, işgalle birlikte 

taşınmazın mülkiyeti kazanılmaktadır. Bu nedenle, belli bir süre taşınmaza zilyet olmak 

gerekmez123. 

bb) Tapulu Taşınmazlarda 
TMK. m. 707/I’e göre, “Tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal 

yoluyla kazanılması, ancak kaydının malikin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır”. 

Yani tapu sicilinde kayıtlı taşınmazlar ancak sahipsiz hale geldikleri tapu sicilinden 

anlaşıldığı halde işgal yolu ile kazanılabilirler. Tapulu taşınmazların sahipsiz hale 

gelmesi ise, sadece malikin, tapu sicilinde tescil edilmiş olan mülkiyet hakkını terkin 

                                                 
121  ÖZTAN, s. 718; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 304; ERTAŞ, s. 288; OLGAÇ, S., Gayrimenkullerin Cebrî 

Satışlarında Artırma Şartları Ve Şartnamelerin Hukukî Önemi, Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir ANSAY’a 
Armağan, Ankara 1964, s. 300- 302. 

122  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 567- 568. 
123  ÖZTAN, s. 718- 719; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 304- 305; ERTAŞ, s. 276; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme II, s. 110. 
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ettirmiş olması koşuluna bağlanmaktadır. Bunun için malik, mülkiyet hakkının terk 

nedeniyle “terkini”ni talep etmeli ve bu talebe dayanarak terkin yapılmış olmalı, yani 

malikin adı çizilmelidir. Eğer yolsuz bir terkin mevcut ise, buna dayanarak işgal yoluyla 

taşınmaz mülkiyeti kazanılamaz. 

Eğer tapu sicilinde malikin adı çizilmiş olmasına rağmen, terkinin hangi nedenle 

yapıldığı anlaşılmıyorsa ya da malikin adı çizilmiş olmayıp da bu addaki kişinin kim 

olduğu belli değilse, o taşınmazın mülkiyeti işgalle değil, sadece olağanüstü zamanaşımı 

yolu ile kazanılabilir (TMK. m.713)124. 

Kazak Hukukunda KAK. m. 242/II’e göre sahipsiz arazi, sahibi bulunmayan veya 

belli olmayan veyahut sahibinin terk ettiği (tapu sicilinde eski malikin adı çizilen) 

arazidir. Sahipsiz arazinin tespit edildiği yerde bulunan yerel yönetim organı bu arazinin 

tescili için tapu siciline başvurur. Tescil işleminin yapılmasının üzerinden bir sene 

geçtikten sonra, tescil başvurusunda bulunan yerel yönetim organı bu arazinin yerel 

kamu mülkiyetine dahil edilmesi istemiyle mahkemeye başvurur. Mahkeme tarafından 

yerel kamu mülkiyetine dahil edilmesi uygun görülmeyen sahipsiz arazi, bu araziyi terk 

eden eski malikin mülkiyetine tekrar geçebilir veya KAK. m. 240 ve Yer Kodeksi m. 

82/II’de öngörülen olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı süresiyle kazanılabilir125. 

cc) Tapusuz Taşınmazlarda 
TMK. m. 707/II’ye göre, “Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal 

yoluyla mülkiyet kazanılamaz”. Yani sahipli olup olmadıklarına bakılmaksızın tapuya 

kayıtlı olmayan taşınmazların mülkiyetini işgal yolu ile kazanmanın mümkün olmadığını 

kanun açıkça göstermektedir. 

Öncelikle, aslında tapu siciline kaydı gerekip de, kayıtlı olmayan devletin ya da 

diğer şahısların özel mülkiyetinde olan taşınmazlar ile, kamu hizmetine verilen 

taşınmazları işgal yolu ile kazanmak mümkün değildir. Zira bu taşınmazlar TMK. m. 

715 ve 999’a göre sahipsiz taşınmaz sayılmazlar. TMK. m. 715’e göre sahipsiz 

taşınmazdan, özel mülkiyete konu teşkil etmeyen, devletin hüküm ve tasarrufunda olan, 

ziraata elverişsiz, dağlar, tepeler, kayalar, buzullar vs. anlaşılır. Bununla birlikte 3402 
                                                 
124  ERTAŞ, s. 276; ÖZTAN, s. 718; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 305. 
125  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 110, 114. 
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sayılı Kadastro Kanunu’nun 17. maddesine göre, Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan araziden kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazi işgal yolu ile değil, fakat imar 

ve ihya edilerek zamanaşımı yolu ile kazanılabilir. İmar ve ihyadan amaç, tarıma uygun 

olmayan bir araziyi masraf ve emek sarfederek tarıma elverişli, yani bağ, bahçe, 

meyvelik, zeytinlik ve tarla haline getirmektir126. 

Özetle bir taşınmaz işgal edilmişse, işgalden şu sonuçlar doğar: 

1) İşgal yolu ile taşınmazın mülkiyeti tescilden önce kazanılmış olur. 

2) Mülkiyet zilyetliğin kurulması ile kazanılır. Zilyetliğin kurulmasından itibaren 

bir sürenin geçmesi aranmaz. 

3) Tapuya tescil işlemi işgal edenin yazılı talebi üzerine yapılır ve tescil açıklayıcı 

bir rol oynar. 

4) İşgal yoluyla mülkiyet aslen kazanılır. Bu taşınmaz üzerinde başka kişiler 

lehine sınırlı ayni haklar mevcutsa, bu haklar devam eder127. 

Türk Hukukundan farklı olarak, Kazak Hukukunda işgal yolu ile taşınmaz 

mülkiyetinin kazanılması mümkündür. Daha önce de belirtildiği gibi tapuya kayıtlı 

olmayan taşınmazları düzenleyen KAK.’nin 240/I. maddesine göre, “tapusuz bir 

taşınmaza malik olmayan bir gerçek ya da tüzel kişi, bu taşınmaza iyiniyetle, açık bir 

şekilde ve aralıksız olarak on beş sene kendine aitmiş gibi zilyet olursa, bu taşınmazın 

mülkiyetini kazanır (olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı)”. Ancak bu kişinin, 

zamanaşımı şartlarının oluşmasıyla birlikte malik sıfatını kazanmasına rağmen, 

taşınmazla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunabilmesi için, taşınmazı tapu siciline resmî 

şekilde tescil ettirmesi gerekir. Hakimin hak tanıma kararıyla ve diğer istenilen 

belgelerle birlikte, gerçek ya da tüzel kişi tapusuz taşınmazın mülkiyetini kazanmak için 

tapu memuruna başvurur. Tapu işlemi gerçekleştikten sonra taşınmazın mülkiyeti hak 

sahibine devredilir. Dolayısıyla bu kişi, taşınmaza yönelik tasarruflarda bulunabilir128. 

                                                 
126  ÖZTAN, s. 718- 719; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 305- 306; ERTAŞ, s. 276- 277; EREN, F., Kadastro 

Kanunu’na Göre İhya Yoluyla Toprak Mülkiyetinin Kazanılması, Prof. Dr. J. G. AKİPEK’e 
Armağan, SÜHFD., Konya 1991, s. 235- 236. 

127  ÖZTAN, s. 719; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 307- 308; ERTAŞ, s. 277. 
128  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 110. 
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Yukarıda görüldüğü üzere, taşınmaz mülkiyetinin işgal yolu ile kazanılması 

konusunda Türk ve Kazak Hukukunda farklı düzenlemeler mevcuttur. Türk Hukukunda 

işgal yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması için herhangi bir süre istenmediği 

halde, Kazak Hukukunda bu süre bir sene olarak belirlenmektedir. Ayrıca Türk kanun 

koyucusu tapusuz taşınmazların mülkiyetini işgal yolu ile kazanmanın mümkün 

olmadığını belirtirken, Kazak kanun koyucusu olağanüstü kazandırıcı zamanaşımıyla 

taşınmazın mülkiyetinin kazanılabileceğini söylemektedir. 

f) Kamulaştırma (Natsiyonalizatsiyalau) 
Kamulaştırma, kamu yararı düşüncesi ile ve bedeli karşılığında özel kişilerin 

kazanılmış haklarını çiğneyen bir devlet tasarrufudur. Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 46. ile Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. maddeleri, Devlete ve 

kamu tüzel kişilerine, kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel kişilere ait olan 

taşınmazları kamulaştırma yetkisini vermektedir. Kamulaştırmayı düzenleyen temel 

kanun 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Türk Kamulaştırma Kanunu (Kam.K.) ile 

20.06.2003 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti’nin Yer Kodeksi’dir. Yani kamulaştırma, 

kamu yararı düşüncesiyle Devlet ya da bir kamu tüzel kişisinin, hükümranlık hakkına 

dayanarak ve bedeli peşin verilmek suretiyle, tek taraflı bir idarî tasarrufla bir taşınmazın 

mülkiyetini kazanmasıdır. Kamulaştırma için önce taşınmaz tespit ve değeri takdir edilir 

ve kamu yararı kararı verilerek kamulaştırma kararı alınır129. 

Kamulaştırma işleminde en önemli mesele, kamulaştırma bedelinin nasıl takdir 

edileceği ve ödeneceğidir. T.C. Anayasa’sı m. 46 ve K.C. Anayasa’sı m. 26’ya göre bu 

bedel peşin ödenmelidir. Fakat kanunda öngörülen hallerde, taksitle de ödeme yapılabilir 

(Kam.K. m. 2, Yer Kodeksi m. 87/I). Kamulaştırma işleminde, ilk önce kamu tüzel 

kişisinin kanun tarafından yetkili kılınan organınca kamu yararı kararı verilerek 

kamulaştırma kararı alınır (Kam.K. m. 4; Yer Kodeksi m. 85) ve bu karar yine yetkili 

organların onayı ile, kesinlik kazanır (Kam.K. m. 5). Ancak, onaylı imar plânlarına göre 

yapılan kamulaştırma işlemlerinde, ayrıca onay işlemine ihtiyaç yoktur (Kam.K. m. 

6/son). Bununla birlikte kamulaştırma bedelleri, objektif kıstaslara göre yapılır. Bu 
                                                 
129  ÖZTAN, s. 717; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 308- 309; ERTAŞ, s. 277- 278; ÇÖRTOĞLU, s. 212- 213; 

SAPARGALİYEV, s. 152. 
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bedelin hesaplanmasında vergi beyanı, resmî makamlar tarafından yapılan kıymet 

takdiri, malın birim fiyatları, bina maliyet hesapları ve diğer objektif ölçüler dikkate 

alınır (Kam.K. m. 11; Yer Kodeksi m. 87). Ayrıca kamulaştırma bedellerini ve diğer 

ölçütleri takdir edecek bilirkişiler Kam.K. m. 12’ye göre seçilmektedir. Maddeye göre, 

oluşturulacak il kıymet komisyonunun, on asil, beş yedek üyesinin; üç asil ve üç yedek 

üyesi il idare kurulunca, iki asil iki yedek üye de il belediye encümeni tarafından 

seçilmektedir. İlçe takdir komisyonunun ise üç asil, üç yedek üyesi ilçe idare kurulunca; 

iki asil, iki yedeği de ilçe belediye encümenince seçilmektedir. Kam.K. m. 15’e göre de 

mahkemeler, valinin onayı ile oluşan ve mimar ve mühendis odaları tarafından seçilen 

on beş, il ve ilçe idare kurulunca seçilen on beş kişiden ibaret olan bilirkişi listesinden, 

bilirkişi tayin etmelidir130. 

Eğer taşınmazın maliki takdir edilen bedelle kamulaştırmaya razı ise, kamulaştıran 

idare adına mülkiyetin tescilini talep eder (Kam.K. m. 8, 14). Eğer bedele razı değilse, 

otuz gün içinde bedel için adlî yargıda bedel arttırma davası açar. İsterse bedeli arttırma 

davası açma hakkını saklı tutarak tescili yaptırabilir. Kamulaştırma işleminin sakat 

olduğunu öğrendiği zaman kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda iptal davası 

açabilir (Kam.K. m. 14). Eğer taşınmazın maliki itiraz etmemekle beraber rızaen tescilin 

yapılmasına da yanaşmazsa, Kam.K. m. 17’ye göre “Tebliğ edilen kamulaştırma 

işlemine karşı idarî ve adlî yargıya başvurulmadığı ya da bu konuda açılan davaların 

kesin olarak sonuçlandığı, fakat taşınmaz mal sahibinin ferağ vermediği hallerde, takdir 

edilen ve arttırılan bedelin tamamı millî bankalardan birine yatırılarak makbuzu ilgili 

belge örnekleriyle birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme iki tarafı hemen davet ederek, 

gelmemeleri durumunda gıyabında, belgeleri inceleyerek, kamulaştırma usulüne uygun 

şekilde tamamlanmış ise, taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar 

verir ve tapu dairesinde bildirir”. Bu durumda idare mülkiyeti mahkeme kararı ile 

kazanır131. 

Kamulaştırma işlemi ile taşınmazın mülkiyeti, tescilden önce idareye geçmekle 

birlikte, bunun hangi anda, yani kamulaştırma kararının kesinleştiği anda mı, yoksa 
                                                 
130  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 309- 310; ERTAŞ, s. 278- 279; ÇÖRTOĞLU, s. 213; SAPARGALİYEV, s. 

154. 
131  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 309; ERTAŞ, s. 279. 
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kamulaştırılan taşınmazın bedelinin malike, idare tarafından ödendiği anda mı olduğu 

Kam.K.’nun 25. maddesinde belirtilmiştir. Maddeye göre, aksi kanunda 

öngörülmemişse, kamulaştırma kararı idarî yargı yönünden kesinleştiği anda mülkiyet 

idareye geçer132. 

Dolayısıyla idare, mülkiyeti, malik taşınmazı tescil talebinde bulunursa yapılacak 

tescille (Kam.K. m. 8, 17), tescil talebinde bulunmazsa mahkeme kararının 

kesinleşmesiyle (Kam.K. m. 17) kazanmış olur. 

Kazak Hukukunda kamulaştırma meselesini genel olarak düzenleyen Kazakistan 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. maddesi dışında ayrıntılı olarak Yer Kodeksi 

düzenlemektedir. Yer Kodeksi m. 81/II’ye göre kamu yararı amacıyla özel kişilerin 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Devlet veya yetkili kılınan devlet mercileri tarafından 

belli bedel karşılığında alınabilir. Yer Kodeksi’nin 84/I. maddesine göre de arazi parseli, 

belli bir bedel karşılığında ya da başka bir eşit arazi parseli tahsis edilmek suretiyle 

taşınmazın malikinden kamu yararı amacıyla alınabilir. Yer Kodeksi m. 84/II’ye göre 

kamulaştırmanın nedenleri şunlardır: 

1) Uluslararası yükümlüğün (ödev, borç) bulunması 

2) Savunma, özellikle korunan doğal yerlerin, sağlık, yeniden yapılandırma ile 

tarihsel- kültürel amaçlı ihtiyaçları karşılamak için arazilerin tahsis edilmesi 

3) Arazi parselinin altında genel olarak bilinenlerin dışında yer altı 

zenginliklerinin bulunması 

4) Başka bir yerde bu objelerin yerleştirilmesi mümkün olmayan ve büyük önem 

taşıyan yolların, elektrik bağlantılarının, iletişim ve otoban tüplerinin ve diğer objelerin 

inşa edilmesi 

5) Yıkılmaya yüz tutmuş oturulacak binanın yıkılması 

6) Diğer nedenler. 

Kamulaştırmaya karar veren organın taşınmaz sahibini bir sene önceden yazılı 

şekilde ihbar etmesi gerekir. Bir seneyi doldurmadan taşınmazın satın alınması, eğer 

kanunda aksi öngörülmemişse, ancak taşınmazın malikinin rızasıyla mümkündür (Yer 

Kodeksi m. 85). Taşınmazın bedelini taraflar anlaşarak belirlerler. Bedelin 
                                                 
132  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 309- 310; ERTAŞ, s. 279- 280. 
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kararlaştırılmasında arazinin, arazi üzerindeki binanın ve süreden önce kamulaştırma 

nedeniyle taşınmaz malikine verilen zararın o zamanki piyasa bedeli dikkate alınır (Yer 

Kodeksi m. 87). 

Eğer taşınmaz maliki kamulaştırma kararına veya taşınmaz bedeline razı olmazsa, 

kamulaştırma kararını veren organ dava açarak mahkemeye başvurabilir. Eğer 

kanunlarda aksi öngörülmemişse, bu dava ancak taşınmaz malikine kamulaştırma 

kararının alındığına dair yazılı bildiri gönderildikten sonra bir sene sonra açılabilir (Yer 

Kodeksi m. 88). 

Görüldüğü üzere, Türk Hukukunda olduğu gibi Kazak Hukukunda da 

kamulaştırma meselesi benzer şekilde düzenlenmiştir. 
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İkinci Bölüm 

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ 

 
Taşınmaz mülkiyeti, tapuya kayıtlı taşınmazlarda tescil, tapusuz taşınmazlarda ise 

zilyetliğin nakli yoluyla devredilir. Bazı hallerde tescilsiz iktisap mümkün olsa da, hem 

Türk, hem de Kazak Hukuku açısından, tapulu taşınmazların mülkiyetinin devri için 

kural olarak tescil gerekir. 

Tescil işleminin yapılabilmesi için öncelikle geçerli bir hukukî sebebin bulunması 

gerekir. Bu hukukî sebep genellikle, tescilden önce yapılan taahhüt işlemidir. Taahhüt 

işlemi ile mülkiyeti devir borcu altına giren malik, tasarruf işlemi ile, yani mülkiyeti 

devralacak kişi adına tescili yaptırmak suretiyle bu borcunu ifa eder. Fakat taşınmaz 

mülkiyetinin devrinde gerek taahhüt, gerekse tasarruf işlemleri şekle bağlı işlemlerdir. 

Aşağıda önce taşınmaz mülkiyetinin devrinin sebebe bağlılığı, daha sonra şekle 

bağlılığı ve nihayet, devrin geçerliliğine etki eden haller ile tapusuz taşınmazlarda 

mülkiyetin devri konuları üzerinde durulmuştur. 

§ 3. DEVİR İŞLEMİNİN SEBEBE BAĞLILIĞI 

I. SEBEP KAVRAMI 

Her hukukî işlem ve bu arada her kazandırma, belirli bir amaca ulaşmak için 

yapılır. Belirli bir amaca ya da belirli bir hukukî sonuca yönelmemiş bir iradî davranış, 

bir hukukî işlem ve dolayısıyla bir kazandırma meydana getirmez. Hukukî işlem yapan 

kişilerin bu işlemle doğrudan doğruya ulaşmak istedikleri amaca “sebep” (causa) 

denir133. Her hukukî işlemin mutlaka bir sebebi mevcuttur. Sebebi olmayan işlem 

düşünülemez. Bununla beraber bazı hukukî işlemlerde sebep, işlemin zorunlu bir unsur 

ve parçası iken, bazı işlemlerde sebep ile hukukî işlem arasındaki bağ çözülmüştür. 

                                                 
133  EREN, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. B., İstanbul 2003, s. 169- 170; AKINTÜRK, s. 408; 

ÖNEN, T., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. B., Ankara 1999, s. 13- 14; YILMAZ, s. 712; 
AKINCI, s.71- 72; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 580- 581; SUHANOV, Azamattık II, s. 
464- 466. 
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Sebebin hukukî işlemin zorunlu bir unsuru olduğu hallerde sebebe bağlı, diğer hallerde 

ise sebebe bağlı olmayan (soyut) işlemlerden söz edilir. 

Sebep, öncelikle, yapılan hukukî işlemin tip ve niteliğini gösterdiği için, aynı 

zamanda bu hukukî işleme uygulanacak kuralları da belirler. Buna ilave olarak, sebep, 

hukukî işlemlerde, özellikle sözleşmelerde, kuruluş ve geçerlilik açısından çok 

önemlidir. İki taraflı hukukî işlemlerde, kazandırıcı işlemin sebebi, tarafların 

anlaşmalarıyla tayin olunur. Dolayısıyla, bir hukukî işlemin ve bu arada bir sözleşmenin 

geçerli olarak kurulabilmesi için, taraflar, hukukî sebep üzerinde anlaşmış olmalıdırlar. 

Aksi halde, sebep üzerinde irade uyuşmazlığı mevcut olacağından, kazandırma geçersiz 

olur134. 

Hukukî işlemin dört türlü sebebi mevcuttur: alacak (iktisap, kazanma) sebebi, ifa 

sebebi, bağışlama sebebi ve teminat sebebidir. Bu demektir ki, bir hukukî işlem sadece 

bu sebeplerden biri düşünülerek yapılabilir. 

1) İfa sebebinde (causa solvendi), kazandırma ile ulaşılmak istenilen amaç bir 

borcun ifası olur. Meselâ, satıcı, sattığı şeyin mülkiyetini devretmek maksadıyla o şeyin 

zilyetliğini alıcıya teslim ederse, bu teslim (mülkiyetin devri) satıcı açısından bir ifa 

sebebidir. 

2) Alacak sebebinde (causa credendi), kazandıran kişi, kazandırmayı, karşı 

tarafın da kendisine bir kazandırma yapması amacıyla yapar. İki tarafa borç yükleyen 

satım ya da trampa gibi sözleşmeler, genellikle bir karşı alacağa sahip olmak amacıyla 

yapılırlar. 

3) Bağışlama sebebi (causa donandi). Sebebin bu türünde kazandıran kişi, 

örneğin, elden bağışlamada, bir borcu ifa veya bir karşı edim (alacak) elde etmek 

maksadıyla işlem yapmaz. Buradaki yapılan işlem ile güdülen amaç, karşı tarafın 

malvarlığının karşılıksız olarak çoğaltılmasıdır. 

                                                 
134 EREN, s. 169-171; ÖNEN, s. 14; AKINCI, s. 71; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 581; 

SUHANOV, Azamattık II, s. 465. 



 52

4) Teminat sebebi, özellikle kefalet sözleşmesinde, garanti mukavelelerinde ya da 

bir rehin hakkı kurma taahhüdünde kendini gösterir. Burada kazandırıcı işlem alacaklıya 

bir teminat sağlamak amacıyla yapılır135. 

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SEBEBE BAĞLILIĞI 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, hukukî işlemler, sebebe bağlı olup olmamalarına 

göre, “sebebe bağlı (illî) hukukî işlemler” ve “sebebe bağlı olmayan (soyut) hukukî 

işlemler” şeklinde ikiye ayrılırlar. Eğer bir hukukî işlemin geçerliliği, özünde mevcut 

olan bir sebebin varlığı ve geçerliliğine bağlı ise, sebebe bağlı hukukî işlemden söz 

edilir. Fakat, eğer böyle bir sebebe, hukukî işlemin geçerliliği için ihtiyaç duyulmuyorsa, 

o işlem sebebe bağlı olmayan (soyut) hukukî işlemdir. Meselâ, taşınmaz mülkiyetinin 

devri sebebe bağlı bir hukukî işlemdir (TMK. m. 1015). Çünkü mülkiyet hakkının malik 

A’dan B’ye geçmesi için, bunu haklı gösterecek geçerli olan hukukî bir sebebe ihtiyaç 

vardır. Sadece bu haklı sebep neticesinde söz konusu taşınmazın maliki A yerine B 

olabilir. Burada taşınmaz mülkiyetinin devrini gerçekleştiren tasarruf işlemi, tescil 

talebiyle birlikte tescil fiilidir. Ve bu tasarruf işleminin mutlaka hukukî bir sebebi vardır. 

Bu sebep, temel, yani borçlandırıcı işlemi oluşturan satım, trampa ya da bağışlama 

sözleşmesi olabilir136. 

Sebebe bağlı olan taşınmaz mülkiyetinin devrinde, yukarıda açıklandığı gibi, 

taraflar, sebep üzerinde mutlaka anlaşmış olmalıdırlar. Eğer bir taşınmaz tapuda başkası 

adına yanlışlıkla tescil edilirse, ortada hukukî sebep mevcut olamayacağından, tescil 

yolsuz tescil olur. Ve bu durumda, eski malik, tapu sicilinin düzeltilmesi davasını 

açarak, yolsuz tescilin düzeltilmesini isteyebilir (TMK. m. 1025). Ya da tapu siciline 

tescil edilmiş bulunan taşınmazın satımında, satım sözleşmesi (borçlandırıcı işlem) 

ehliyetsizlik, şekil noksanlığı vb. herhangi bir sebeple geçersiz ise, hukukî sebepteki bu 

geçersizlik, taşınmazın devrini (tasarruf işlemini) de etkileyerek onu geçersiz kılar. 

Dolaysısıyla devredilmek istenilen taşınmazın mülkiyeti karşı tarafa geçmez. Mülkiyet 

geçse bile, malik, istihkak davasını açarak, taşınmazı geri isteyebilir (TMK. m. 683; 

                                                 
135  EREN, s. 170- 172; AKINCI, s. 71- 72; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 562- 563. 
136  EREN, s. 171- 172; ÖNEN, s. 15- 16; AKINCI, s. 72; SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 582; 

SUHANOV, Azamattık II, s. 466. 



 53

KMK. m. 260). Bununla birlikte, sebep kanuna, ahlâka ve âdete aykırı olamaz ve TBK. 

m. 19- 20 ile KAK. m. 8/IV, 158’deki öngörülen kurallara uygun olmalıdır. Örneğin, bir 

taşınmaz randevu evi açmak amacıyla kiralanmış ve hukukî işlemin sebebi mevcut olsa 

bile, sebep ahlâka aykırı olduğu için geçersizdir. Sebebin geçersizliği de yapılan tescil 

fiilinin (tasarruf işleminin) geçersizliğine yol açar137. 

Yukarıda görüldüğü üzere, hem Türk, hem de Kazak Hukuku, taşınmaz 

mülkiyetinin devrinde sebebe bağlılık ilkesini kabul etmektedir. 

§ 4. DEVİR İŞLEMİNİN ŞEKLE BAĞLILIĞI 

I. ŞEKİL KAVRAMI VE RESMÎ ŞEKİL 

Hukukî işlemlerin meydana gelmesini sağlayan iradeler aslında kendisini 

anlaşılabilir hale getirecek herhangi bir vasıta ile açıklanabilir. İşte bir irade beyanını 

açıklamak üzere kullanılan vasıtaya “şekil” denir. Bu anlamda her irade beyanının bir 

şekli mevcuttur. Yani, bir hukukî işlemin şekli denildiğinde o hukukî işlemi meydana 

getiren uygun iradelerin ne tarzda açıklanması gerektiği ve bu tarz açıklamayı sağlayan 

dış kalıp, biçim ve vasıtaların neler olduğu anlaşılır138. 

Hem Türk Hukuku, hem de Kazak Hukuku her ne kadar “şekil serbestisi” genel 

prensibini benimsemiş ise de, yine kanunlarımızda, yapılacak olan bazı hukukî işlemler 

belli şekillere tâbidir ve aksi halde yapılan hukukî işlemler geçersiz sayılır. Bundan 

hareketle, kanunlarımızda, yapılacak hukukî işlemler için başlıca üç şekil 

öngörülmüştür: 

a) Sözlü şekil. İslam Hukukunda ve Roma Hukukunda yaygın olan sözlü şekil 

(stipulatio) işlemleri günümüzdeki hukukî ilişkilerde pek önemli bir yere sahip değildir. 

Türk Borçlar Hukukunda sözlü şekle pek rastlanmaz. Türk Hukukunda sözlü şekli 

düzenleyen iki hüküm mevcuttur. Bunlar, evlenme sözleşmesi (TMK. m. 142; 

17.12.1998 tarih ve 321 no.lu Kazakistan Cumhuriyeti’nin “Evlilik Ve Aile Hakkındaki” 

Kanunu’nun 9. maddesi) ve istisnaî haller için düzenlenmiş tek taraflı hukukî 

işlemlerden olan sözlü vasiyetnamedir (TMK. m. 539). Kazak Hukukunda ise 
                                                 
137  EREN, s. 172- 173, 176; ÖNEN, s. 14; AKINCI, s. 72, 74; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, 

s. 66, 480. 
138  TUĞ, A., Türk Özel Hukukunda Şekil, 2. B., Konya 1994, s. 3. 
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vasiyetname yazılı şekle tâbidir (KAK. m. 1050/I). Bununla birlikte, KAK. m. 151/II’ye 

göre, kanun veya sözleşmeyle yazılı yada resmî şekilde yapılması istenmeyen tüm 

hukukî işlemler sözlü şekilde yapılabilir (örneğin, menkul malın bağışlanması gibi)139. 

b) Yazılı şekil. Tarafların, herhangi bir makamın ve şahsın tasdik ve iştirakine 

ihtiyaç duymadan, anlaştıkları hususları bir senede (el ile, makine ya da herhangi bir 

âletle) yazarak, altı borç yüklenen tarafın eliyle imzalanması suretiyle oluşan şekildir. 

Bu şekil türü, Türk Borçlar Kanunu (m. 12) ve Kazakistan Azamattık Kodeksi’nde (m. 

152) özenle düzenlenmiştir. Yazılı şekilde yapılan sözleşmelere örnek olarak bağışlama 

vaadi (TBK. m. 238/I; KAK. m. 508/II), ölünceye kadar bakma mukavelesi (TBK. m. 

512; KAK. m. 518), kefalet (TBK. m. 484; KAK. m. 331) gösterilebilir140. 

c) Resmî şekil. Kanun bazı hukukî işlemlerin resmî şekilde yapılmasını 

istemektedir. İşte bu nedenle hukukî işlemin sıhhatli olarak oluşabilmesi için kanunun 

öngördüğü şekilde, yetkili bir resmî makam ya da kişi tarafından usulüne uygun tarzda 

düzenlenmesine resmî şekil denir. Bu şekilde düzenlenen hukukî işlemlerin kanunun 

uygun olduğu ve gerçeği ifade ettiği yolunda bir karine vardır141. Aşağıda resmî şekil 

konusu ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

TMK. m. 706’ya göre, “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin 

geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmiş olmalarına bağlıdır”. TBK. m. 213/I’e göre 

de, “gayrimenkul satımı muteber olmak için resmî senede raptedilmek şarttır”. Bununla 

birlikte kanun, taşınmazların mülkiyetinin devrinin önemini dikkate alarak, bağışlama 

vaadi (TBK. m. 238) için de resmî şekil aramıştır. Bunun amacı, hem tarafları 

düşünmeye sevketmek, onların acele davranışlarına engel olmak, hem de hukukî 

güvenliği ve toplum çıkarını korumaktır. Resmî şekil genel olarak, resmî niteliğe sahip 

bir memurun yetkisinin sınırları dahilinde ve kanunda öngörülen şekle uyarak 

muameleye katılmasıdır. Yani, resmî şekil, tarafların iradelerini akdin esaslı unsurlarını 

kapsar biçimde yetkili resmî memur önünde açıklamaları ve o memurun, bu irade 

                                                 
139  TUĞ, s. 15, 33; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 466, 732- 733. 
140  TUĞ, s. 15- 16, 34; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 307. 
141  TUĞ, s. 35; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 307. 
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açıklamalarını kendi yetki alanı içerisinde ve kanunda öngörülen şekilde tespit etmesi ve 

düzenlemesidir142. 

Taşınmaz mülkiyetinin devir borcunun ve buna karşılık diğer tarafın borçlandığı 

bütün edimlerin resmî şekilde düzenlenen senette yer alması gerekir. Mülkiyeti devirde 

aranan resmî senet, hukukî olay ve iradelerin, yetkili bir memur tarafından önceden 

belirlenmiş kalıplar içinde tespit edilmesidir. Özellikle taşınmaz satış bedeli resmî 

sözleşmede doğru olarak gösterilmelidir. Resmî senet 22.11.1934 tarihli ve 2644 sayılı 

Tapu Kanunu’nun 26. maddesine göre, tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından 

yapılmalıdır. Sadece imzanın tasdiki yeterli değildir. Taşınmaz alımına dair resmî 

senetlerin, tapu sicil müdürleri tarafından yapılması gerekir143. 

Tapu Sicil Tüzüğü’nün 16. maddesine göre, “Akdi gerektiren işlemlerde resmî 

senet düzenlenir. Resmî senede tarafların kimlik belgeleri ve ikametgah adresleri 

eksiksiz yazılır. Düzenlenen resmî senet memur tarafından müdür ve tarafların 

huzurunda okunur. Taraflar isterlerse resmî senedi kendileri de alıp okuyabilirler. Resmî 

senede tarafların fotoğrafları yapıştırılır. Taraflar resmî senetteki imza yerine “okudum“ 

ibaresini yazdıktan sonra, hem imza yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin 

fotoğraflarının üzerini imzalarlar. –Tarafların imzası alındıktan sonra resmî senedi, 

müdür ve düzenleyen memur da imza eder. Ayrıca müdür, daire mührü ile kendi imza 

yerini ve fotoğrafları mühürler “144. 

TMK. m. 706/II’ye göre, “ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimi sözleşmeleri, 

kendilerine özgü şekillere tâbidir“. Ancak bu hallerde esas itibariyle mülkiyet tescilsiz 

kazanılmaktadır. Ölüme bağlı tasarruflarda; ölüme bağlı tasarruf, mirasçı atama şeklinde 

ise, ölümle mülkiyet, atanmış mirasçıya geçer. Herhangi bir işleme lüzum yoktur. Ancak 
                                                 
142  ÖZTAN, s. 709- 710; YAVUZ, s. 173; ARAL, s. 178; KILIÇOĞLU, s. 292; SİRMEN, L., Taşınmaz  

Satımında Bedelin Düşük Gösterilmesinin Hukukî Sonuçları, SÜHFD., Prof. Dr. J.G.AKİPEK’e 
Armağan, Konya 1991, s. 305- 306; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 72; TUĞ, s. 103- 105; EREN, s. 
253- 254; ÜNAL, Ş., Karşılaştırmalı Hukukta Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Devrini Konu Alan 
Akitlerde Şekil Noksanlığı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması, ABD., 1989/3, s. 213- 214; AYAN, 
Mülkiyet, s. 128- 129; TAŞDELEN, s. 1017- 1018; YALÇIN, s. 170- 171. 

143 ÖZTAN, s. 710; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 275- 276; AKINTÜRK, s. 347; ARAL, s. 178; 
KILIÇOĞLU, s. 293; SİRMEN, s. 305; TUĞ, s. 16; ÜNAL, Şekil Noksanlığı, s. 214; ERDEM, N., 
Taşınmaz Satımına İlişkin Şekil Problemleri, ABD., 1991/ 4, s. 549- 550; KANETİ, S., Yargıtay 
İçtihatlarına Göre Taşınmazlara İlişkin İşlemlerde Şekil Sorunu, Medenî Kanun 50. Yıl, İstanbul 
1978, s. 294- 295; YALÇIN, s. 170- 171. 

144   YAVUZ, s. 173- 174; TUĞ, s. 97- 98; ERDEM, s. 550. 
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ölüme bağlı tasarruf vasiyetname ise, vasiyet alacaklısının, vasiyet borçlusuna karşı bir 

talep hakkı doğar. Ve mülkiyet ancak tapu siciline tescil edildikten sonra geçer145. 

Taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran diğer sözleşme türlerindeki şekil ve 

yetkili merci şunlardır: 

1) TMK. m. 532 ve 545’e göre, taşınmaz vasiyetini içeren resmî vasiyetname ve 

miras sözleşmesi sulh hakimi veya noter tarafından düzenlenir. 

2) Noterlik Kanunu’nun 89. maddesine göre, evlenme sözleşmesi ve taşınmaz satış 

vaadi sözleşmesi noterler tarafından resmî şekilde yapılmalıdır. Bununla birlikte geçerli 

olan ve âdi yazılı şekilde yapılan miras paylaşma sözleşmesi ve arsa payı karşılığı kat 

yapımı sözleşmesi noter önünde de yapılabilir. 

3) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi noter veya sulh hakimi tarafından 

düzenlenir. Aynı zamanda bunlar tapu sicili müdürü ve memurları tarafından da tasdik 

edilebilir. 

4) Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 

tapu memuru önünde yapılabilir146. 

Kazak Hukukunda taşınmaz mülkiyetinin resmî tescilini ve taşınmazla ilgili 

herhangi bir işlemi tapu siciline tescil etme fonksiyonunu Adalet Bakanlığı ve bu 

Bakanlığa tâbi olan resmî merciler (şubeler) yerine getirmektedir (25.12.1995 tarihli ve 

2727 sayılı “Taşınmaz Mülkiyeti İle İlgili İşlemler Ve Hakların Resmî Tescili 

Hakkındaki” Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın Kanun Hükmünde Kararnamesi’nin 5. 

maddesi). “Taşınmazları tescil etme merkezi“ olarak isimlendirilen bu şubeler devlet 

içerisinde her şehirde bulunmaktadır. Ve taşınmazla ilgili bütün tescil işlemleri bu 

şubelerde yetkili tapu sicili memurları tarafından ve tarafların (örneğin, satım veya 

bağışlamada) katılımıyla yapılmaktadır. Diğer devlet kurumları ile özel gerçek ve tüzel 

kişilere taşınmazla ilgili tescil işlemlerini yapmaya izin verilmemektedir ve kanunen 

yasaklanmaktadır. Devletin bu fonksiyonu bu merkeze devretmekle güdülen amaçları 

şunlardır: 

1) Bütün tescil işlemleri sadece Taşınmazları tescil etme merkezinde yapılacaktır; 

                                                 
145  ÖZTAN, s. 710; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 275- 277; YALÇIN, s. 171. 
146  ÖZTAN, s. 710; TUĞ, s. 101- 105. 
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2) Belgeleri tescil etme zamanı kısalacaktır; 

3) Tescil etme hizmeti karşılığında az miktarda para alınacaktır; 

4) Taşınmazları tescil etme merkezi satıcı ile alıcıya eşit garanti vermektedir147. 

Noter sadece taşınmaz satış vaadi ve bağışlama vaadi sözleşmesini düzenleyebilir. 

Bununla birlikte yukarıda zikredilen merkez, noter tarafından tasdik edilmemiş 

sözleşmeleri (satım, takas, bağışlama gibi) düzenleme ve resmî tescil etme hizmetini 

kişilere sunmakta ve sözleşmeleri yaparken de kanunen belirtilmiş kesin kurallara 

uymaktadır. Merkez, hak sahibinin tescil edilmiş haklarını üçüncü şahısların 

müdahalesinden korumayı teminat altına alır148. 

Noter tarafından tasdik edilmemiş sözleşmeyi düzenlemek için tarafların 

(tarafların herhangi biri, devlet mercii ya da hak sahibi) merkeze başvurarak onaylarını 

vermeleri ve merkezce istenilen belgeleri de sunmaları gerekir. Yukarıda zikredilen 

Kanun Hükmündeki Kararname’nin 13. maddesine göre, istenilen belgeler şunlardır: 

1) Taşınmaz mülkiyetini tescil ettirmek için dilekçe 

2) Taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını ispatlayan belgeler 

3) Taşınmaz mülkiyeti ve onunla ilgili sözleşmeleri tescil etmek için bütçeye 

ödenen harç parasını gösteren belge 

4) Kişilerin kimliklerini ispatlayan belge (nüfus cüzdanı, pasaport vb.). 

Bununla birlikte, eğer birlikte mülkiyeti tescil ettirme söz konusu ise, bütün 

paydaşlar merkeze verilen dilekçeye imzalarını atarlar. Eğer taşınmazın herhangi bir 

parçası rehnedilirse, kiraya verilirse ya da bedava olarak kullanıma verilirse, taşınmazı 

tescil ettirmek için merkeze sunulan belgeler arasında zikredilen şartlarda verilen 

taşınmaz parçasını da içeren genel şema (proje) bulunulmalıdır149. 

Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da taşınmaz mülkiyetinin resmî 

sicile tescil edilmesinde sulh hakimi ve tapu sicili memurları büyük rol oynarlar. 

Noterler de taşınmaz satış vaadi veya taşınmazı bağışlama vaadi sözleşmelerinin 

                                                 
147 KOYŞİYEV, U., Notariyaldık Kualandırudı Kajet Etpeitın Mamıleler Boyınşa Jıljımaitın Mulıkke 

Kukıktardı Tırkeu Turalı, “Zan“ Gazetı, No. 30, Almatı 2003, s. 4; BESEMBAYEV, s. 8; 
BAYDİLDİNOV, s. 13. 

148  KOYŞİYEV, s. 4. 
149  BEKMUHANBETOV, s. 16; KOYŞİYEV, s. 4. 
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yapılmasında önemli role sahiptirler. Bu sözleşmeler ise taraflara taşınmazı tescilde 

büyük kolaylık sağlamaktadır. 

II. RESMÎ ŞEKLİN KAPSAMI 
Satım sözleşmesinde, sözleşmenin objektif ve sübjektif bakımından esaslı 

noktaları resmî şekle uygun olarak tespit edilmelidir. Satış bedeli ve satıma konu olan 

taşınmaz objektif noktalar, akdin kurulması için zorunlu olan noktalardır. Sübjektif 

esaslı noktalar ise, o noktalar olmasaydı taraflardan birinin o akdi yapamayacağının 

kabul edilmesi gereken noktalardır. Meselâ, (A), taşınmaza inşaat müsaadesi 

verilmediğini bilseydi, o akdi yapmazdı denilebiliyorsa, bu husus sübjektif esaslı 

noktadır. 

Resmî senedi taraflar ile tapu sicili müdürü (veya memuru) imzalar. Tarafların 

kimliklerinde tereddüde düşülürse, tanık getirilmesi istenebilir (Tapu K. m. 26/III). 

Resmî senedi düzenleyecek olan tapu sicili memuru alıcı ve satıcının sadece kimliklerini 

saptamakla kalmayıp, ayrıca güvenin artması için fotoğraflarını isteyip resmî senede 

yapıştırır (Tapu K. m. 27/I). “Senedi imzalayanlardan biri veya ikisi de imza atmasını 

bilmiyorlarsa, TBK. m. 15’e göre, “usulen tasdik olunmuş ve el ile yapılmış bir alâmet“ 

veya “resmî şahadetname“150 ya da HUMK. m. 297’ye göre, “ihtiyar heyeti veya 

mahallince maruf iki şahıs tarafından tasdik edilmiş mühür kullanmağa yetkilidirler”151. 

Taraflar akdin yan noktalarını esaslı nokta haline, yani akit iradesinin zorunlu 

şartına dönüştürebilirler. Genelde satım akdinde, alıcı ve satıcının gerçek iradelerinin 

yetkili memur önünde açıklanmış ve tespit edilmiş olması temel özelliktir. Kısaca 

açıklanan bu iradeler, akdin konusunu, satış parasını ve mübadele yükümlülüğünü 

belirgin şekilde yansıtmalıdır. Akdin konusunu oluşturan taşınmazın resmî senette 

mutlaka ada ve parsel numarası ile belirtilmesine gerek yoktur, yani taşınmazın herhangi 

bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde tâyininin mümkün olması da yeterlidir. Meselâ, 

                                                 
150 Usulen tasdik olunmuş ve el ile yapılmış bir alâmet, kanunen onaylanarak bir hükmün varlığının 

belirtisi olan ve fakat o hükmün ne varlığıyla ne de gerekliliğiyle ilgisi bulunan şeydir (iz, nişan). 
Resmî şahadetname ise, resmî makamların, özel bir kurumun veya bir kişinin bildiği bir olguyu 
onamak ve doğrulamak için düzenlediği belge ya da diplomadır (meselâ, iyi hâl kâğıdı veya sigorta 
şahadetnamesi), (bkz. YILMAZ, s. 51, 753). 

151  ÖZTAN, s. 711; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 509- 510; EREN, s. 255- 256; ARAL, s. 179; TUĞ, 
s. 97- 98; KANETİ, s. 295- 296; YALÇIN, s. 171- 172. 
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taşınmaza bitişik olan komşu taşınmazlar, o taşınmazı çevreleyen yollar, doğal engebeler 

vb. ile taşınmazın resmî senette belirtilmiş olması yeterlidir152. 

Kazak Hukukunda 2727 no.lu KHK.’nin 14. maddesine göre, yukarıda zikredilen 

belgeler sunulduğu günden itibaren beş işgünü içerisinde tapu sicili memurunun 

taşınmazı tescil etmesi gerekir. Eğer bir hakkı tescil etmek için birden fazla dilekçe 

verilmişse, ilk olarak verilen dilekçenin hakkı tescil edilir. Aynı KHK.’nin 15. 

maddesine göre, taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkını doğuran, devreden, sona erdiren ya 

da sınırlayan belgelerin kanunen belirlenmiş şekilde verilmesi gerekir. Silgi ile silinmiş, 

eklenmiş, çizilmiş kelimeler ve taraflarca onaylanmamış düzenlemeler içeren belgeler 

ile kurşun kalemle düzenlenmiş belgeler kabul edilmez. Bütün belgeler iki nüsha olarak 

ve bir nüshası asıl olmak şartıyla tapu sicili memuruna sunulur. Tescil işlemi 

gerçekleştikten sonra, asıl belge hak sahibine iade edilir. Bütün gereken belgeler 

sunulduktan sonra, tapu sicili memurunun başvuru tarihini, saatini ve dakikasını kayda 

alması gerekir. Ve bu tarihleri içeren senet hak sahibine verilir. KHK.’nin 17. maddesine 

göre, hak sahibinin isteği üzerine tapu sicili memuru, beş işgünü içerisinde tescil işlemi, 

sunulan belgenin üzerine yazılı şekilde tasdik etmesi gerekir153. 

Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da taşınmaz mülkiyetini resmî 

şekilde tescil etme fonksiyonu tapu sicil memurlarına yüklenmiştir. Tapu sicili 

memurları, her iki kanun koyucunun da düzenlediği prosedüre göre taşınmazları tapu 

siciline tescil ederler. Burada da her iki kanun koyucunun taşınmazın resmî şekli 

hakkında koyduğu kurallar genel itibariyle benzemektedir. 

III. RESMÎ ŞEKLE UYMAMANIN SONUÇLARI 
TBK.’nun 11/II. maddesine göre, kanunen belirlenen bir şeklin kapsam ve 

sonuçlarına dair başka bir hüküm mevcut değilse, bu şekle uyulmadan yapılan akit 

geçersiz olur. Yani kanunun emrettiği şekil bir geçerlilik şartı olarak düzenlenmiş ve 

buna uyulmadan yapılan akitlere “geçersizlik“ müeyyidesi bağlanmıştır. Bu 

                                                 
152  ÖZTAN, s. 711; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 277- 278; ARAL, s. 180; KILIÇOĞLU, s. 294- 295; TUĞ, 

s. 98; YALÇIN, s. 172. 
153  BEKMUHANBETOV, s. 16; KOYŞİYEV, s. 4. 
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geçersizliğin hukukî mahiyeti öğretide tartışılmakta ise de, hakim olan görüşe ve 

Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre, resmî şekle uyulmamanın yaptırımı butlandır154. 

Bu meseleyi ele alırken, tescilin yapılmış olup olmadığına, tescil yapılmamış 

olmakla beraber alacaklının taşınmaza zilyet kılınmış olup olmamasına göre ayrı ayrı 

incelemek gerekmektedir. Eğer sözleşmedeki şekil noksanına bakılmaksızın taşınmaz 

alacaklı adına tescil edilmişse, tescile neden olan sözleşme geçersiz olduğu için yapılan 

tescil yolsuz tescildir ve mülkiyet devredilmez. Malik, yani şekli geçersiz olan 

sözleşmedeki diğer tarafa borcunu ifa etmiş bulunan kimse, TMK. m. 1025’e göre 

kaydın düzeltilmesini dava edebilir ve zilyetliğinin teminini de talep edebilir. Ancak bu 

arada taşınmazın mülkiyeti bir iyiniyetli üçüncü kişiye devredilmişse (TMK. m. 1023) 

ya da yolsuz tescile dayanarak malik gözüken kimse, TMK. m. 712’de belirlenen şartlar 

gerçekleştiği takdirde mülkiyeti zamanaşımı ile kazanırsa, veyahut şekil noksanı 

nedeniyle sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek TMK. m. 2’de belirlenen dürüstlük 

kuralına uymuyorsa, kaydın düzeltilmesi davası sonucu değiştirmez155. 

Eğer tescil yapılmamış ve alacaklı taşınmazda zilyet kılınmışsa, malik açacağı 

elatmanın önlenmesi davası ile alacaklının zilyetliğini sona erdirebilir. Uygulamada, 

resmî şekle uyulmadan yapılan satış ve taşınmazın zilyetliğinin devredilmesi, yani 

taşınmazın haricen satımı gibi çok rastlanan bir problemde Yargıtay, alıcıların durumunu 

koruyan İçtihadı Birleştirme Kararları vermiştir. 10.07.1940 tarihli ve 2/77 sayılı İçtihadı 

Birleştirme Kararına göre, şekil noksanı nedeniyle batıl haricen satış sözleşmesine 

dayanarak taşınmazı teslim alan ve bedeli ödeyen alıcı, sözleşmenin geçersizliği 

sebebiyle taşınmazı iade etmeye mecbur ise de, satıcının da aldığı satış bedelini geri 

vermesi gerekir. Bir taraf geri verme borcunu ifa etmedikçe, diğer taraftan iade etme 

borcunu yerine getirmesini talep edemediği gibi, alıcı ödediği bedel kendisine iade 

edilinceye kadar taşınmazın zilyetliğini kendinde tutabilir. Dolayısıyla Yargıtay, 

tarafların karşılıklı iade etme borçları için ödemezlik def’inden (TBK. m. 81) 

                                                 
154  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 280; ARAL, s. 180- 181; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 510- 511; EREN, 

s. 259- 260; ARAL, s. 181- 182; KILIÇOĞLU, s. 291- 292; TUĞ, s. 105- 107; AYAN, Mülkiyet, s. 
134- 135; KANETİ, s. 298- 299; ANTALYA, O. G., Geçerlilik Şekline Aykırılığın Yaptırımı Ve 
Sonuçları, Yarg. D., C. 18, 1992, sy. 3, s. 366; YALÇIN, s. 174. 

155  ÖZTAN, s. 711- 712; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 280- 281; KILIÇOĞLU, s. 296; GÜRSOY / EREN / 
CANSEL, s. 511; ARAL, s. 182. 
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faydalanabileceğini kabul etmiştir. Bunun gibi aynı karara göre, satıcının, aldığı bedeli 

iade edinceye kadar, alıcının taşınmazdan yararlanmasına razı olması gerekir. Bu 

nedenle de alıcı taşınmazdan elde ettiği ürünleri tazmin etmek veya ecri misil ödemekle 

yükümlü tutulamaz. Buna ilave olarak, 5.7.1944 tarihli ve 12/26 sayılı İçtihadı 

Birleştirme Kararına göre de, şekil noksanı nedeniyle bâtıl haricen satış sözleşmesine 

dayanarak taşınmaza zilyet olan alıcı, malikin rızası ile zilyettir. Eğer bu kişi, anılan 

taşınmaz üzerine bina inşa eder ya da ağaç dikerse, bunları malikin hiç değilse zımnî 

rızasıyla yapmış sayılır. Eğer bina veya ağaçların değeri açıkça arsanın değerinden fazla 

ise, TMK. m. 724’e dayanarak arsanın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep 

edebilir156. 

Eğer alacaklı, taşınmaza zilyet olmayıp da, şekle aykırılık nedeniyle batıl sözleşme 

dolayısıyla malike bir bedel ödemişse, meselâ haricen satışta alıcı satış bedelini 

ödemişse, bu takdirde satıcıya karşı ya borç olmayan şeyin ödemesinden kaynaklanan ya 

da gerçekleşmemiş bir sebebe dayanan bir sebepsiz zenginleşme davası açabilir. Buna 

karşılık Yargıtay 29.02.1940 tarihli 21/47 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nda satıcının 

aldığı parayı iade etme borcunun sebepsiz zenginleşmeye dayanmadığını, geri verme 

talebine TBK. m. 66’da düzenlenen zamanaşımı değil, TBK. m. 125’deki on yıllık 

zamanaşımının uygulanması gerektiğini belirlemiştir. Bu zamanaşımı paranın satıcıya 

verildiği tarihten itibaren değil, satıcının “devirden vazgeçtiği ve kaçındığı“ tarihten 

itibaren işler. Karara göre: Haricen satış geçerli değilse de satıcı resmî memur huzurunda 

mülkiyeti devretmeyi, aksi halde aldığı satış bedelini geri vermeyi taahhüt etmektedir. 

Alıcı devretme şartıyla satış bedelini ödediğine göre şart gerçekleşmediği zaman bunu 

geri isteyebilir ve burada satıcının iade etme borcu sebepsiz zenginleşmeye göre değil, 

kendi taahhüdüne dayanmaktadır157. 

Kazak Hukukunda “Taşınmaz Mülkiyeti İle İlgili İşlemler Ve Hakların Resmî 

Tescili Hakkındaki“ Kanun Hükmündeki Kararname’nin 19. maddesine göre, taşınmaz 

mülkiyetinin resmî tescili şu hallerde gerçekleşmez: 

                                                 
156 ÖZTAN, s. 712; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 281- 282; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 512- 513; 

KILIÇOĞLU, s. 296- 297; KANETİ, s. 299- 300; YALÇIN, s. 175. 
157 OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 282- 283; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 514; KILIÇOĞLU, s 297; 

KANETİ, s. 300. 
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1) Eğer tapu sicili memuru tarafından tescil işlemi için tarihi belirlenmeyerek 

kayda alınan belge sunulmuşsa; 

2) Eğer tapuya kayıt edilmemiş ve numara verilmemiş bir arazi parçası üzerinde 

bulunan taşınmaz mülkiyetini tescil etmek için dilekçe verilmişse; 

3) Eğer taşınmazı tescil ettirmek için fiil ehliyetine sahip olmayan kişi 

başvurmuşsa. 

Bu hallerde resmî tapu sicili memuru tarafından başvuran kişinin adresine tescilin 

reddini açıklayan bir sebeple yazılı şekilde mektup gönderilir. Mektubun fotokopisi daha 

önce taşınmazı tescil etmek için açılan tapu sicili sayfasına yapıştırılır. 

KAK.’nin m. 157/I’e göre, “akdin şekline, mahiyetine ve tarafların sözleşme 

serbestisi ilkesine yönelik hakları ihlâl edilmesi halinde, akit, ilgili tarafların, yetkili 

devlet merciinin ve savcının talebi üzerine geçersiz sayılabilir”. Fiil ehliyetine sahip 

olmayan kişi tarafından yapılan akit geçersiz sayılır” (KAK. m. 26 ve 159/V). Aynı 

Kanun’un 158/I. maddesine göre de, “yürürlükteki kanunların hükümlerine uymayan ve 

dürüstlük kuralına aykırı düşen sözleşme de geçersizdir”. Daha önce de yukarıda 

zikredildiği gibi, dürüstlük kuralı KAK. m. 8’de düzenlenmiştir. KAK. m. 8/IV’e göre, 

“gerçek ve tüzel kişiler, medenî haklarını kullanırken kanuna ve toplumun ahlâki 

prensiplerine uygun olarak dürüst, mantıklı ve âdil davranmak zorundadırlar. 

Girişimcilerin de iş kaidelerine uymaları gerekir”. İşletme satımı sözleşmesi, yazılı 

şekilde düzenlenir. Düzenlenen sözleşmeye taraflar imzalarını atarlar. İşletme satımı 

sözleşmesi resmî sicile tescil edildikten sonra düzenlenmiş sayılır (KAK. m. 494/I- II). 

Dolayısıyla, bu ve yukarıda zikredilen bütün hallerde resmî şekle uyulmamış olmanın 

sonucu geçersizlik olur158. 

Yukarıda görüldüğü üzere, Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da 

resmî şekle uyulmadan yapılan taşınmazla ilgili herhangi bir işlemlerin sonucu 

geçersizlik olur. Yani her iki kanun koyucu da bu tür işlemlere mutlak butlan 

müeyyidesini bağlamıştır. 

 

                                                 
158  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 281- 283; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 

477; SUHANOV, Azamattık I, s. 356- 357; BEKMUHANBETOV, s. 16. 



 63

§ 5. DEVRİN GEÇERLİLİĞİNE ETKİ EDEN HALLER 

I. MUVAZAA 

A) MUVAZAA KAVRAMI 
Muvazaa, tarafların, aralarında yaptıkları bir sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması 

ya da görünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurması 

hususundaki anlaşmalarıdır. Birinci halde, basit (mutlak) muvazaa; ikinci halde ise 

mevsuf (nispî) muvazaadan söz edilir. Böylece taraflar üçüncü kişilere karşı aslında 

istemedikleri bir sözleşmeyi yapmış gibi görünmeyi, ancak gerçekte yaptıkları 

sözleşmenin ya hiç sonuç doğurmamasını ya da başka bir sözleşmenin sonuçlarını 

doğurmasını arzu etmekte ve bu hususta anlaşmaktadırlar159. 

B) TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNE MUVAZAANIN ETKİSİ 
Taşınmaz mülkiyetinin devrinde muvazaa, ya devir işleminin taraflarında ya da 

işlemin türünde, veyahut işlemin bedelinde olabilir. Basit muvazaa halinde sözleşmeler 

TBK. m. 18’e göre geçersiz olur. Taşınmaz mülkiyetini devir borcunu doğuran 

sözleşmelerde basit muvazaa halinde hiçbir geçerli hukukî sonuç meydana gelmez. Yani 

genel kurala uyularak bu akitler geçersiz sayılır. Eğer tescil yapılmışsa, yolsuz tescil 

olduğu için, her zaman düzeltilmesi istenebilir. Meselâ, taraflar bir taşınmaz satım veya 

bağışlama akdi yapmışlar ve bunların geçersizliği konusunda anlaşmışlarsa, tapu 

kütüğüne bu akitlere dair yapılan tescilin düzeltilmesi her zaman istenebilir160. 

Ancak mevsuf muvazaa halinde hükümsüz olan muvazaalı akdin arkasında 

gizlenen sözleşmenin resmî şekle tâbi olup olmayacağı tartışmalıdır. Meselâ, bir satış, 

bağışlama gibi gösterilmiş ve resmî senet bağışlama olarak düzenlenmişse ya da 

gerçekte bağışlama yapıldığı halde görünüşte bir satış varsa, birinci misalde gizli satışın, 

ikinci misalde de gizli bağışlamanın resmî şekilde yapılmamış olmalarının hükmü ne 

                                                 
159 ÖZTAN, s. 713; ERTAŞ, s. 262; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 286; ZEVKLİLER, A., Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, Temel Bilgiler, Ankara 2001, s. 86- 87; ÖNEN, s. 48- 49; GÜRSOY / EREN / 
CANSEL, s. 515; EREN, s. 315; AKINTÜRK, s 35- 36; AKINCI, s. 98- 99; AYAN, Mülkiyet, s. 136; 
NEJAT, A., Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Muvazaa (Konuya İlişkin Yargıtay Kararları ile), 
İstanbul 1992, s. 2. 

160  ERTAŞ, s. 263; SİRMEN, s. 306- 307; ZEVKLİLER, s. 73- 74; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 515-
516; AYAN, Mülkiyet, s. 137; KANETİ, s. 318- 319. 
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olacaktır? Bunun gibi bir satış sözleşmesindeki gerçek satış bedeli resmî senette daha 

düşük veya daha yüksek gösterilmişse, akdin hükmü nedir? 

Bu konuda uygulama ve öğretide hakim olan görüşe göre, görünüşteki akdin 

muvazaa nedeniyle, tarafların hüküm doğurmasını istedikleri asıl akit de, şekle uygun 

olmaması sebebiyle geçersizdir. Yeter ki şekle riayetsizlik nedeniyle akdin geçersizliğini 

öne sürmek, TMK. m. 2’ye aykırı düşmesin. Ancak tarafların sözleşmede bedeli düşük 

göstermeleri, sözleşmenin muvazaa sebebiyle geçersizliği sonucunu doğurmaz. Çünkü 

bu halde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin geçerli olacağı hususunda tam bir irade 

uyuşması mevcuttur. Dışa karşı semenin düşük gösterilmesi, bir muvazaa olarak 

yorumlanamaz. Bunun gibi, eğer resmî senette bedel, gerçek satış bedelinden yüksek 

gösterilmişse, yine akit muvazaa nedeniyle geçersiz sayılmamalıdır. Çünkü burada 

tarafların iradesi satış sözleşmesinin yapılması konusunda birleşmiştir161. 

Bununla beraber, satış sözleşmesi gerçek bedel üzerinden yapılmış sayılır. 

Böylece, eğer tapuda düşük vergi vermek amacıyla bedel düşük gösterilmişse, Devlet, 

gerçek bedel üzerinden cezalı olarak vergiyi tahsil eder. Şufa hakkı sahibinin bu hakkını 

kullanmasına engel olmak için bedel olduğundan daha yüksek gösterilmişse, şufa hakkı 

sahibi gerçek bedel üzerinden bu hakkını kullanabilir162. 

Muvazaalı işlemler, çoğunlukla üçüncü şahısları zarara sokmak maksadıyla 

yapılır. Bu nedenle, muvazaa iddiası üçüncü şahıslarca ileri sürülmüşse, bu halde 

muvazaa her türlü delille kanıtlanabilir. Tarafların mirasçıları külli halef olması 

sebebiyle üçüncü kişi sayılmasalar da, uygulamaya göre, eğer mirasbırakan onları zarara 

sokmak için hareket etmişse, mirasçılar da üçüncü kişi durumunda kabul edilir ve bu 

iddialarını her türlü delille kanıtlayabilirler163. 

Kazak Hukukunda muvazaa meselesi KAK.’nin 160. maddesinde düzenlenmiştir. 

Hükme göre, “Hukukî sonuçları doğurmayı amaçlamayan ve sadece gösteriş için yapılan 

muvazaalı sözleşme, geçersizdir. Eğer sözleşme (mevsuf muvazaalı) başka bir 

                                                 
161 ÖZTAN, s. 713; ERTAŞ, s. 264; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 287- 288; ÖNEN, s. 47- 48; GÜRSOY / 

EREN / CANSEL, s. 516- 517, NEJAT, s. 13. 
162  EREN, s. 320. 
163  ERTAŞ, s. 264; EREN, s. 328- 329; AYAN, Mülkiyet, s. 138. 
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sözleşmeyi gizlemek amacıyla yapılmışsa, tarafların gerçekte kastettikleri sözleşmeye 

yönelik kurallar uygulanır”. 

Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da basit muvazaalı sözleşme 

sadece başka kişileri yanıltmak amacıyla yapılır. Sözleşmenin tarafları ise gerçekte 

herhangi bir sözleşmenin mevcut olmadığının ve sözleşmenin onlara hiçbir yükümlülük 

yüklemediğinin farkındadırlar. Meselâ, devlet tarafından malvarlığının 

alıkoyulmasından korkan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi, yakın akrabasına 

taşınmazını satmaktadır. Buna karşılık bu kişi akrabasından hiç para almama ve istediği 

zaman taşınmazını geri alabilme konusunda anlaşmaktadır. 

Basit muvazaalı sözleşmede menfaat (kâr) gütmek isteyen bir taraf diğer taraftan 

muvazaalı sözleşmeye dayanarak kendi lehine herhangi bir talepte bulunursa, diğer taraf 

onun talebini ifa etmemelidir. Örneğin, bağışlama akdine göre, bağışlananın, muvazaalı 

akde dayanarak taşınmazın ona devredilmesini talep etmeye hakkı yoktur164. 

Mevsuf muvazaalı muamelede ise, tarafların iradeleri medenî haklar ve 

yükümlülükleri kurmaya yöneliktir. Ancak tarafların gerçek iradeleri, başka kişilere 

gösteriş için yapılan muameleye yönelik değil, onun arkasında gizlenen ve tarafların 

gerçekte yapmak istedikleri muameleye yöneliktir. Mevsuf muvazaalı muamele 

çoğunlukla kanunun yasakladığı kuralı dolaylı yoldan geçmek için yapılır. Fakat bazı 

muameleler, üçüncü şahıslar tarafından yanıltıcı bir işlem olarak algılansa da, kanuna 

aykırı olmayabilir. Meselâ, vatandaş, başka bir kişiye duyduğu derin saygının kamu 

tarafından bilinmesini istememektedir. Bu nedenle, bu kişiye taşınmazı bağışlarken, 

devri satım akdi şeklinde tescil ettiriyor, ancak aslında taşınmaz için hiç para almıyor. 

Bazen muvazaalı muamele tarafların hukukî bilgisizliğinden ve kanunen kabul edilen 

sözleşmeyi yanlış bir şekilde düzenleyişlerinden de kaynaklanabilir. 

Mevsuf muvazaada iki sözleşme mevcut olduğu için, her sözleşmenin farklı 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer sözleşmeyi gizlemeyi amaçlayan sözleşme, her 

zaman geçersizdir. Bu sözleşme, taraflar hiçbir hukukî sonucun meydana gelmesini 

istemedikleri için, hukukî sonuçlar doğurmaz. Gizlenen sözleşmenin geçerli olup 

                                                 
164 SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 295; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 493; 

SUHANOV, Azamattık I, s. 360. 
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olmadığı somut olayın özelliklerine göre tespit edilir. Eğer bu özelliklere göre taraflar 

hukuk kurallarını ihlâl etmişlerse, gizlenen sözleşme de geçersiz sayılır. Eğer gizlenen 

sözleşme hukuka uygunsa ve üçüncü kişilerin ve devletin menfaatlerine aykırı değilse, o 

zaman bu sözleşme geçerli olur ve onun yerine getirilmesi taraflar için herhangi bir 

olumsuz sonuç doğurmaz165. 

KAK. m. 161’e göre, sözleşmenin belli bir kısmı geçersizse ve sözleşme bu kısım 

olmasa bile geçerli sayılabiliyorsa, sözleşmenin kalan kısımları geçerli olur. Örneğin, 

taraflar, taşınmazın (oturulacak ev, mesken) satımı hakkında anlaşmışlar ve satıcı alıcıya 

karşı, evi devretmeden önce mutfağı yeniden yapılandırma yükümlülüğü altına girmiştir. 

Daha sonra mutfakta yapılması istenen değişikliğin inşaat kurallarına aykırı olduğu 

tespit edilmiştir. Burada sözleşmenin sadece mutfakla ilgili kısmı geçersiz olup, kalan 

kısımları geçerli olur. Fakat kanun sözleşmenin belli bir kısmını geçersiz kabul etmek 

için iki şart öngörmektedir: 

1) Sözleşmenin geçersiz olan kısmı diğer kısımları geçersiz hale getirmemelidir;  

2) Eğer taraflar sözleşmenin geçersiz kısmı dışında sözleşmenin yerine getirilmesi 

hakkında anlaşmışlarsa, o halde sözleşme geçerli sayılır. Aksi halde tarafların herhangi 

birinin talebi üzerine sözleşme geçersiz sayılmalıdır166. 

Bu konuyla ilgili benzer düzenleme Türk Hukukunda da mevcuttur. TBK. m. 

20/II’ye göre, sakatlık sözleşmenin sadece belirli bölümüne (bölümlerine) ait olup, bu 

bölümler olmaksızın da sözleşmenin yapılmayacağı kabul edilmedikçe, sadece bu 

bölümler geçersiz olur. Geçersizlik nedeni, sözleşmenin sadece bir bölümünü geçersiz 

kılıp, buna karşılık diğer bölümleri geçerli ise, kısmî butlandan söz edilir. Kısmî 

butlanda sözleşmenin bir bölümü geçersiz olup, diğer bölümleri geçerlidir. Yani kısmî 

butlanla sakat sözleşmelerde, sözleşmenin bazı bölümleri, sözleşme serbestisi ilkesini 

ihlâl etmekte, hukuka veya ahlâka aykırı olmakta ya da kısmen imkânsız bulunmakta, 

diğer bölümleri ise, ahlâka veya hukuka uygun ya da imkân dahilinde kalmaktadır. 

                                                 
165  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 296; SUHANOV, Azamattık I, s. 361. 
166  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 494. 
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Sözleşmede taraflar, geçersiz bölümler olmaksızın da sözleşmenin yapılabileceği 

konusunda anlaşmışlarsa, sözleşmenin diğer bölümleri geçerli sayılır167. 

Kısmî butlan objektif ve sübjektif şartlardan oluşur: 

1) Objektif şart: Sözleşmenin bazı bölümlerinin hukuka veya ahlâka aykırı olması 

ya da imkânsız bulunmasıdır. Burada sözleşmenin (veya sözleşmenin içeriğini oluşturan 

edimlerin) bölünebilir olup olmadığına bakmak gerekir. Bölünemez sözleşme ya da 

edimlerde sözleşme tüm bölümleriyle bir bütün oluşturduğu için kısmî butlandan söz 

edilemez. Çünkü sözleşme, tüm bölümleriyle ya vardır ya da yoktur. Sözleşme 

bölümlere ayrıldığı takdirde, ayrı bölümler tek başlarına bağımsız bir hukukî işlem 

niteliğini oluşturmazlar. Buna karşılık, bölünebilir edimlerde, sözleşmenin bir bölümü 

geçersiz, diğer bölümleri geçerli olabilir. Bu tür sözleşmelerde geçersiz bölüm dışında 

kalan bölümler, bu halleriyle bağımsız bir işlem niteliğini oluştururlar. Meselâ, TBK. m. 

308’e göre, âdi ödünç (karz) sözleşmesinde bileşik faiz şartı yasaktır. Taraflar 

sözleşmede bileşik faiz şartını kararlaştırmışlarsa, TBK. m. 20/II’ye göre, “bileşik faiz” 

kısmı batıl olup, diğer normal faiziyle karz sözleşmesi geçerliliğini korur168. 

2) Sübjektif şart: Kısmî butlanın sübjektif şartını taraf iradesi oluştur. Taraf iradesi 

gerçek ya da farazî bir irade olabilir. Taraflar, sözleşmenin kurulması esnasında 

sözleşmenin bazı bölümlerinin geçersiz olduğunu biliyorlar veya en azından bunun 

geçerliliğinden şüphe ediyorlarsa, gerçek iradeye sahiptirler. Burada kısmî butlandan söz 

edilmez. Taraflar, bilerek sözleşmenin geçersiz kısmını arzu etmemişler ve sözleşmeyi 

sadece diğer bölümler üzerinden kurmak istemişlerse, sözleşme sadece bu bölümlerle 

kurulmuş olur. Fakat diğer bölümler bu haliyle bir sözleşme niteliği oluşturmalıdır. 

Kısmî butlandan sadece farazî iradeler buna uyumlu olduğu zaman söz edilir. Yani, 

kısmî butlanın kabul edilebilmesi için, tarafların farazî iradelerinin bu yolda olması, 

diğer bir deyişle, söz konusu bölüm olmaksızın da sözleşmenin yapılacağı yolunda 

olması gerekir. Bu şart, kısmî butlanın sübjektif şartını oluşturur. 

Taraflar, “butlan anlaşması” yapmadıkları halde, bu hükümler geçerli olur. 

Taraflar, sözleşmenin bir bölümü geçersiz olduğu halde tamamının geçersiz sayılmasını 
                                                 
167  EREN, s. 303; ZEVKLİLER, s. 79; AKINCI, s 121- 122; BAŞPINAR, V., Borç Sözleşmelerinin 

Kısmî Butlanı, Ankara 1998, s. 28- 29. 
168   EREN; s. 304- 305; BAŞPINAR, s. 51, 54 vd. 
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ya da sadece o bölümün geçersiz sayılıp diğer bölümlerinin geçerli olmasını 

kararlaştırabilirler. Veya geçersiz bölümünün, yedek bir bölümle değiştirilip 

sözleşmenin geçerli olmasını da öngörebilirler. Yani karine oluşturan TBK.’nun 20/II. 

maddesi, emredici değil, düzenleyici bir hüküm anlamındadır. Böyle bir butlan 

anlaşması yapılmazsa, TBK. m. 20/II uygulanır ve buna göre ya sözleşmenin sakat 

bölümleri ya da tamamı geçersiz olur169. 

Yukarıda görüldüğü üzere, muvazaa meselesi, hem Türk, hem Kazak Hukukunda 

genellikle benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca kısmî butlan konusunda da her iki 

kanun koyucu esas itibariyle benzer kurallar uygulamaktadır. 

II. İNANÇLI İŞLEMLER 

A) İNANÇLI İŞLEM KAVRAMI 
İnançlı işlem, bir taşınmaz mülkiyetini devren kazanan kimsenin, bu mülkiyeti 

devredenle aralarında kararlaştırılan amaca göre kullanmayı ve gerektiğinde bu 

mülkiyeti kendisine devretmiş olana (itimat edene) ya da bir üçüncü kişiye devretmeyi 

taahhüt etmesi ve itimat edenin de bu taahhüde güvenerek devri yapmasıdır. İnançlı 

işlemler, çoğu zaman kredi temini maksadıyla yapılmaktadır. Meselâ, malik (B), 

borcuna karşılık taşınmazını (A)’ya ipotek etmek yerine, ona inançlı olarak temlik 

edebilir. (B) borcunu ödedikten sonra, (A) taşınmazı (B)’ye devredecektir. Burada 

(A)’nın mülkiyeti “inançlı mülkiyet“ olarak isimlendirilir; malik normal bir mülkiyete 

ait bütün haklara sahiptir. İnançlı işlemi yapan ise sadece mülkiyetin iade edilmesi 

konusunda bir alacak hakkına sahiptir. Ancak, eğer (A), yani yeni malik, taşınmazı bir 

başkasına rehnederse ya da satarsa, bu işlemler geçerlidir. (B)’nin kendini güven altına 

alması, lehine geri alım hakkı tesis ettirmesi ile mümkün olur170. 

B) TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNE ETKİSİ 
Yeni malikin, mülkiyeti geri devredeceğine dair taahhüdünün geçerli olabilmesi 

için, işlemin, TMK. m. 706’ya uygun olarak resmî şekilde yapılmış olması gerekir. TST. 

                                                 
169  EREN, s. 307- 308; AKINCI, s 122; BAŞPINAR, s. 87 vd. 
170  ÖZTAN, s. 713; ERTAŞ, s. 265- 266; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 289; EREN, s. 329- 330; NEJAT, s. 

107. 
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m. 11/II’ye göre de talep, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta tâbi 

tutulamaz. Bununla birlikte TBK. m. 214/II’ye göre, tescil hiçbir şarta bağlanamayacağı 

için, tapu sicili memuru inançlı işlem şartıyla tescil yapamaz. Fakat eski malik lehine 

böyle bir imkân, TMK. m. 736’ya uygun olarak bir vefa hakkı tesisi kaydıyla temin 

edilebilir171. 

Kazak Hukukunda inançlı işlem meselesi ayrı olarak düzenlenmemiştir. Bu 

durum, devletin özel mülkiyeti kabul etmesinin üzerinden çok zaman geçmemesinden ve 

medenî- hukukî ilişkilerin hâlâ yeterli derecede gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca kişiler arasında güven meselesi de inançlı işlemin yapılabilmesi için belli bir 

seviyeye getirilememiş bulunmaktadır. Ancak, kanaatimizce, inançlı işlem müessesesi 

ileride Kazak Hukukunda da uygulanabilmelidir. TMK. m. 736’ya uygun olarak tesis 

edilebilen vefa hakkı Kazak Hukukunda da KAK. m. 118/I’deki genel düzenlemeye 

uygun olarak tesis edilebilmelidir. Çünkü bu konu malikin kendi eşyasını gelecekte geri 

alabilmesi için yarar sağlayıp teminat altına almakta ve kişiler arasındaki medenî- 

hukukî ilişkilerinin gelişmesi için büyük rol oynamaktadır. 

III. NAM-I MÜSTEAR 

A) NAM-I MÜSTEAR KAVRAMI 
Taşınmazın, asıl devredilmek istenen kişi adına değil de, bu kişi gizlenerek bir 

üçüncü kişi adına tescil edilmesine nam-ı müstear adı verilir. Bir nam-ı müstear 

ilişkisinde üç kişi mevcuttur. Görünüşte satış ve tescil işlemini yapan iki kişi ile adına ve 

hesabına bu işlemlerin yapıldığı ancak ismi gizlenen üçüncü bir kişi. Bu mesele iki 

husustan kaynaklanır. Ya vekil, satıcıdan, üçüncü kişi adına hareket ettiğini gizlemeyi 

amaçlamaktadır (dolaylı temsil), ya da satıcı, inançlı bir işlemle taşınmazı bir kişiye 

satmakta ve onun da taşınmazı esas alıcıya devredeceğine güvenmektedir. Eğer geçerli 

bir vekâlet akdi kurulursa ve vekil bu sıfatla fonksiyonunu yerine getirirse, yani 

taşınmazı kendi adına, fakat müvekkil hesabına kazanmış olursa, o zaman TBK. m. 392- 

393’e uygun olarak dolaylı temsil yoluyla taşınmaz mülkiyeti kazanılabilir. Burada satış 

                                                 
171  ERTAŞ, s. 266; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 289. 
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akdini yapanlar bunun sonuçlarını istemektedirler. Satıcı da taşınmazın bir başkasının 

hesabına alınıp alınmamasıyla ilgilenmemektedir172. 

B) TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNE ETKİSİ 
Nam-ı müstear, inançlı işlem ve muvazaa ile birlikte olduğu hallerde, satıcı aslında 

bir başkasını malik kılmak isteyip de onun isminin gizli kalmasını istediği için, 

muvazaalı olarak taşınmazı başka bir kişiye devretmektedir. Ve bu kişinin de taşınmazı, 

ismi gizlenen kişiye devredeceğine güvenmektedir. Böyle olunca, uygulama ve hakim 

olan öğretinin görüşüne göre, işlem muvazaa sebebiyle geçersiz olur. Taşınmazı üçüncü 

kişiye geçirme taahhüdü olan ikinci işlem de resmî şekilde yapılmadığı için geçersiz 

sayılır. Örneğin, (A), bir taşınmazın mülkiyetini gerçekte (B)’ye devretmek istemekte, 

ancak (B)’nin adının gizli kalmasını arzuladığı için (A), (C) ile yaptığı bir satış 

sözleşmesiyle mülkiyeti (C)’ye devretmekte ve (C) bu satış arkasında gizlenen bir 

anlaşma ile taşınmazın mülkiyetini (B)’ye devretmeyi taahhüt etmektedir. Böyle olunca, 

görünüşteki satış muvazaalı olduğundan, inançlı işlem de resmî şekilde yapılmadığından 

geçersizdir173. 

Dolaylı temsil ile inançlı işlem arasındaki fark şudur: Dolaylı temsilde satıcı 

gerçekte malı vekile satarak onu malik kılmak istemektedir. Aralarında gizlenmiş bir 

işlem mevcut değildir ve taraflar yaptıkları işlemin bütün sonuçlarını arzu etmektedirler. 

Ve vekilin taşınmazı başkası hesabına alması, satıcıyı ilgilendirmemektedir. Muvazaa ile 

gizlenen inançlı işlemde ise, satıcı taşınmazını gerçekte gizli olan kişiye satmakta ve 

mülkiyeti ona devretmeyi isteyip, alıcının adını gizlemek için işlemi aracı kişinin 

yardımıyla yapmakta ve mülkiyeti bu kişi adına tescil ettirmektedir. Her iki halde de, 

TMK. m. 706’da belirlenen şekle ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, Türk Borçlar 

Kanunu’nun temsil ve vekâlete ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir174. 

                                                 
172  ÖZTAN, s. 713- 714; ERTAŞ, s. 266; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 290; EREN, s. 334; AYAN, Mülkiyet, 

s. 139-140; ÜNAL, S. M., Türk Gayrimenkul Hukukunda Nam-ı Müstear Meselesi, ABD., 1985/4, s. 
294- 295; NEJAT, s. 105. 

173 ÖZTAN, s. 714; ERTAŞ, s. 268- 269; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 291- 292; EREN, s 335; AYAN, 
Mülkiyet, s. 142; ÜNAL, Nam-ı Müstear, s. 295; NEJAT, s. 105. 

174  ERTAŞ, s. 270; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 292; AYAN, Mülkiyet, s. 147- 148; ÜNAL, Nam-ı Müstear, 
s. 296- 297; NEJAT, s. 107. 
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Kazak Hukukunda nam-ı müstear meselesi ayrıntılı olarak incelenmemesine 

rağmen, Türk Hukukunda nam-ı müstear hakkında ileri sürülen ve kabul gören 

görüşlerin, Kazak Hukukunda da benimsenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü 

taşınmaz mülkiyetinin devrinde muvazaa, devir işleminin taraflarına yönelik olduğu ve 

hem Türk, hem de Kazak Hukukunda muvazaa meselesi uygulama ve hakim 

kararlarında benzer şekilde ele alındığı için, aynı kuralların burada da uygulanması 

gerekmektedir. 

IV. VEKÂLET GÖREVİ SONA EREN VEKİLİN YAPTIĞI TAAHHÜT VE  

TASARRUF (TESCİL) İŞLEMLERİ 

Bir vekilin vekâlet görevi TBK. m. 396, 397, 398’e uygun olarak sona erdikten 

sonra, vekil, vekâletnameye dayanarak ve TMK. m. 705- 706’ya uyarak taahhüt ve tescil 

işlemleri yaparsa, bu işlemler geçersiz olur. Aynı şekilde tasarruf yetkisindeki eksiklik 

sebebiyle TMK. m. 1025 hükümsüz ise, sahte bir vekâletname ya da TBK. m. 388’e 

göre özel yetki ihtiva etmeyen bir vekâletname ile vekâlet görevi sona eren vekil 

tarafından yapılan taşınmaz taahhüt ve tescil işlemleri, resmî şekle uygun olarak 

düzenlense bile, yine geçersiz olur. Bu yolsuz tescillere istinat eden üçüncü şahıslar, 

TMK. m. 1023’e göre korunurlar. Tescilin bu olumlu hükmü gereği üçüncü şahısların 

tapu kütüğündeki kayıtlara güvenerek kazandıkları aynî haklar korunur. Buna tapu 

siciline “güven ilkesi“ denir. Yani burada üçüncü şahısların korunan güveni sadece 

yolsuz tapu kayıtlarının doğruluğuna ilişkindir. Üçüncü şahısların, malikin fiil ehliyetine 

ya da noter tarafından düzenlenen vekâletnamenin sahte olmadığına dair iyiniyetleri, 

TMK. m. 1023 tarafından korunmaz. Dolayısıyla, tapu kütüğüne yanlışlıkla tescil 

edilmiş şahsî haklar için bu koruyucu etki kullanılmaz. Aynı nedenle vekâletten azlin, 

vekâletten azil siciline işlenip işlenmemesi de, burada durumu değiştirmez ve TMK. m. 

1023’deki kural da burada uygulanmaz175. 

Kazak Hukukunda bir vekilin vekâlet görevi KAK. m. 170’e göre; 

1) vekâletnamenin süresinin bitmesi 

                                                 
175  ERTAŞ, s. 271; BAŞPINAR, V., Taşınmaz Satımında Vekâlet, AÜHFD., C. 45, sy. 1- 4, Ankara 

1996, s. 503- 504. 
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2) vekâletname ile kararlaştırılan işlemlerin ifa edilmesi 

3) müvekkilin vekili azletmesi 

4) vekilin istifası 

5) vekâletnameyi veren tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin son bulması 

6) müvekkilin ölmesi, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi ya da 

sınırlanması 

7) vekilin ölmesi, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi ya da 

sınırlanması halinde sona erer. 

Müvekkil her zaman vekâleti geri alabilir, vekil de istifa edebilir. Tarafların bu 

haklarından vazgeçmeleri geçersizdir. 

Bu haller meydana geldikten sonra vekilin vekâletnameye dayanarak yaptığı 

taahhüt ve tasarruf işlemleri geçersiz sayılır176. 

KAK. m. 171/I’e göre, müvekkil, vekâletnameyi geri aldığını vekile bildirmelidir. 

Ancak bu haber ulaşmadan, vekilin, vekâletnameye dayanarak iyiniyetle ifa ettiği 

hukukî işlemler geçerliliğini korur. Ve müvekkili ya da onun mirasçılarını iyiniyetli 

üçüncü kişiler karşısında bağlar. Eğer vekil, haber aldıktan sonra, müvekkile ait olan 

taşınmazın mülkiyetini iyiniyetli üçüncü kişilere devretmiş ve tescil işlemlerini 

yaptırmışsa, mülkiyet geri istenemez (KAK. m. 261, 852/II). Bu halde sözleşme 

geçerliliğini korur ve taşınmaz sahibi, müvekkil ya da onun mirasçıları, verilen zararın 

tazminini vekilden isteyebilirler (KAK. m. 9/IV, TBK. m. 396/II)177. 

Aynı kuralların Türk Hukuku için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Bir 

vekilin vekâlet görevi: 

1) hizmet akdi gibi belli bir süre için düzenlenmiş olan vekâletnamenin süresinin 

bitmesi (TBK. m. 338) 

2) vekilin istifası veya azli (TBK. m. 396/I) 

                                                 
176  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 327- 328; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 

512. 
177  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 328- 329; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 

516. 



 73

3) vekilin veya müvekkilin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini 

yitirmesi ya da iflâs etmesi (TBK. m. 397) halinde sona erer178. 

Görüldüğü üzere, Türk Hukukunda olduğu gibi Kazak Hukuku da, vekâlet görevi 

sona eren vekilin yaptığı taahhüt ve tescil işlemleri ile ilgili genel itibariyle benzer 

kurallar uygulamaktadır. 

V. VEKİLİN VEKÂLETİ KÖTÜYE KULLANMASI 

TBK. m. 390/II’ye uygun olarak vekil, müvekkile karşı vekâlet görevini iyi bir 

şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Eğer vekil, müvekkile karşı bu özen görevini 

ihlâl ederse, vekâlet sözleşmesi çerçevesinde sorumlu olur. Fakat vekilin görevini bu 

şekilde kötü yerine getirmesi ile bir taşınmazın maliki olan kişiye karşı müvekkil, tapu 

sicilinin düzeltilmesi davası açabilir mi? Eğer vekil, TBK. m. 388’e uygun olarak yetkisi 

çerçevesinde hareket etmiş ise ve işlemde bulunan üçüncü şahıs iyiniyetliyse, müvekkil 

üçüncü kişiye karşı tapu sicilinin tashihi davası açamaz. Ve burada sorun sadece vekil 

ile müvekkil arasında bir borçlar hukuku sorunu olarak kalır. Ancak eğer vekil özellikle 

müvekkilini zarara sokma niyeti ile hareket ederse ve üçüncü şahıs bu kastı bilip onunla 

işbirliği yaparsa, ona karşı tapu tashihi davası TMK. m. 1025/I’e uygun olarak 

açılabilir179. 

KAK. m. 847’e göre, vekil, müvekkil tarafından ona verilen görevini iyi şekilde 

ifa etmelidir. Müvekkilin talimatları net, hakkaniyete uygun ve gerçekleşebilir vaziyette 

olmalıdır. Eğer vekil, müvekkile karşı bu görevini iyi bir şekilde yerine getirmezse, 

sorumlu olur. Daha önce yukarıda değindiğimiz gibi, KAK. m. 171/I ve 852/II’ye göre, 

müvekkil, vekâleti geri alma haberini vekile ve üçüncü kişilere ulaştırmalıdır. Ancak bu 

haber ulaşmadan, vekilin, vekâlete dayanarak iyiniyetle ifa ettiği hukukî işlemler 

geçerliliğini korur. Ve müvekkili ya da onun mirasçılarını iyiniyetli üçüncü kişiler 

karşısında bağlar. Eğer vekil, haber aldıktan sonra, müvekkile ait olan taşınmazın 

mülkiyetini iyiniyetli üçüncü kişilere devretmiş ve tescil işlemlerini yaptırmışsa, 

mülkiyet geri istenemez (KAK. m. 261, 852/II). Bu halde sözleşme geçerliliğini korur ve 

                                                 
178  BAŞPINAR, Vekâlet, s. 503- 504. 
179  ERTAŞ, s. 271- 272, ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 359- 361; YAVUZ, s. 571 vd. 
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taşınmaz sahibi, müvekkil ya da onun mirasçıları, verilen zararın tazminini borçlar 

hukuku kuralları çerçevesinde vekilden isteyebilirler (KAK. m. 9/IV). Üçüncü kişilere 

müvekkil tarafından vekâletin geri alındığı haberi ulaştığında, üçüncü kişiler vekille 

taşınmazla ilgili işlemleri durdurmalılar. Aksi halde, müvekkil ya da onun mirasçıları 

üçüncü kişilerden, KAK. m. 9/IV çerçevesinde işlemin geçersiz olmasını ve verilen 

zararların tazminini isteyebilirler180. 

Yukarıda görüldüğü üzere, hem Türk, hem Kazak Hukukunda vekilin vekâlet 

görevini müvekkil aleyhine kullanmış olması ile ilgili hükümler benzer şekilde 

düzenlenmiştir. 

§ 6. TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA MÜLKİYETİN DEVRİ 
Taşınmazlar üzerindeki aynî hakların doğumu, tesisi ve devri için, TMK. m. 705, 

1021, 1022’ye uygun olarak tapu kütüğüne tescil edilmeleri gerekmektedir. Fakat tescil, 

bu fonksiyonunu, sadece tapuya kayıtlı taşınmazlar açısından gerçekleştirebilir. 

Türkiye’de tapuya henüz kaydı yapılmayan taşınmazların çok sayıda olması, bunların 

hukukî düzeni konusunda önemli sorunlar meydana getirmektedir. Ve bu önemli 

sorunların başında da bu taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu doğuran akitlerin tâbi 

olacağı kurallar gelir181. 

Öğretide ve Yargıtay kararlarında tapusuz taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkının 

mevcut olamayacağı ifade edilmiştir. Fakat bu görüş doğru değildir. Çünkü tapusuz 

taşınmazlarda önceki hukuktan intikal eden bir mülkiyet mevcut olabilir. Özellikle 

önceki hukuktaki mirî araziden devletin vazgeçmesi üzerine, bu arazinin zilyedi 

tarafından özel mülk olarak kazanıldığı kabul edilir. Bununla birlikte TMK.’nun 

yürürlüğe girmesinden sonra da, tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmaz üzerinde işgal 

(TMK. m. 707) ve olağanüstü zamanaşımı (TMK. m. 713) yolu ile mülkiyet kazanılmış 

olabilir. Eğer tapusuz taşınmazlar üzerinde bu şekilde mülkiyet hakkı kazanılırsa, artık 

haricî satışla bu taşınmaz başkasına gayrı resmî şekilde devredilemez. Çünkü aynî 

haklar, yukarıda açıklanan sebeplerle, tescilsiz de kazanılabilir. Fakat bunlar üzerindeki 

                                                 
180  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 329; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 490. 
181 ERTAŞ, s. 272; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 297; YAVUZ, C., Tapusuz Gayrimenkullerin Devren 

Kazanılması, Prof. Dr. Ümit Yaşar DOĞANAY’ın Anısına Armağan, İstanbul 1982, s. 385- 386, 406. 
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hukukî tasarruflar, TMK. m. 705/II gereği, bunların tapuya kayıtlarından sonra 

yapılabilir. Bu nedenle tapusuz taşınmaz maliki mülkiyet hakkını tapuya kanuna uygun 

bir şekilde kayıt ettirmedikçe, bunun üzerinde tapu dışı işlemlerle tasarrufta bulunamaz. 

Taşınmaz tapulandıktan sonra ise artık tapulu taşınmazda mülkiyetin devri hükümleri 

geçerli olur182. 

Üzerinde mülkiyet hakkı bulunan, fakat henüz tapuya kaydedilmemiş olan bir 

taşınmazın devrini konu alan bir sözleşme, başka bir borçlandırıcı işlemin, örneğin, bir 

alım- satım sözleşmesinin yapılmasına engel olmaz. Yani, daha önceden yapılmış olan 

bir borçlandırıcı işlem, sonradan yapılan işlemlerin geçerliliğine etki etmez. TMK. m. 

705/II sadece tasarruf işleminin yapılmasına engel olur, fakat borçlandırıcı işlemin 

yapılmasına engel olmaz. Bu borçlandırıcı işlemin, TMK. m. 706/I, TBK. m. 213 ve 

Tapu Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak resmî şekilde yapılması gerekir. Eğer bu 

şekle uyulmamış ve haricen satış yapılmışsa, işlem geçersiz sayılır. Taşınmazın maliki 

TMK. m. 2’ye uyarak, her zaman taşınmazın kendisine iade edilmesini talep edebilir. 

Bununla birlikte tapulu taşınmazlardan farklı olarak tapusuz taşınmaza zilyet kılınan 

alıcı için olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı (TMK. m. 713) işlemeye başlar183. 

Tapusuz taşınmazın zilyedi henüz taşınmaz mülkiyetini kazanamamışsa, yani 

taşınmazın maliki değilse, zilyetliğine dayanarak zamanaşımı ile iktisap hakkını, şekilsiz 

bir sözleşmeyle başkasına devredebilir. Bu halde alıcı zilyetlik süresini TMK. m. 996’ya 

uygun olarak kendi zilyetlik süresine eklemek suretiyle, TMK. m. 713’e göre, taşınmaz 

mülkiyetini kazanabilir. Ve tapuya tescilini de isteyebilir. Eğer zilyetliğin devri, meselâ 

ehliyetsizlik ya da rıza sakatlığı gibi bir sebeple hükümsüz ise, sonraki zilyet, zilyetliği 

devren değil de, aslen kazanır, yani aralarında halef- selef ilişkisi mevcut olmadığından, 

sonraki zilyet önceki zilyedin zilyetlik süresinden yararlanamaz184. 

Tapusuz taşınmaza zilyet olan kimse malik ise, sadece resmî şekle uyarak 

taşınmazını satabilir (TMK. m. 706; TBK. m. 213; Tapu Kanunu m. 26). Şekilsiz satış 

                                                 
182  ERTAŞ, s. 273; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 297; YAVUZ, Devren Kazanma, s. 389- 390; KANETİ, s. 

334- 335; ACEMOĞLU, K., Zilyetliğe Haklılık Davası Ve Tapu Siciline Kayıtsız Gayrimenkuller, 
İÜHFM., C. 30, S. 1- 4, 1964, s. 1049- 1050. 

183  ERTAŞ, s. 274; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 298; ACEMOĞLU, Haklılık Davası, s. 1051. 
184  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 299; ERTAŞ, s. 274; YAVUZ, Devren Kazanma, s. 396. 
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geçersiz olur. Böyle bir satışı, zilyetliğin devri vaadi olarak geçerli saymanın bir anlamı 

yoktur. Çünkü bir malikin, malik sıfatı ile sahip olduğu zilyetliği devretmeyi vaat etmesi 

demek mülkiyet hakkını devretmeyi vaat etmesi demektir. Taşınmazın mülkiyetini devir 

borcu doğuran akitler ise resmî şekilde yapılmadıkça geçersiz olur. Alıcının taşınmaza 

zilyet kılınmış olması da sonucu değiştirmez ve bu konuda taşınmazın tapulu veya 

tapusuz olması fark etmez. Malik, TMK. m. 2’ye uygun olarak ve mülkiyet hakkına 

dayanarak taşınmazı geri alabilir (TMK. m. 683). 

Tapusuz taşınmazın maliki bulunmayan zilyet, şekle tâbi olmaksızın geçerli bir 

surette zilyetliği devretmeyi vaat edebilir. Vaadin geçerli olabilmesi için, zilyetliğin 

devredilmiş olması da şart değildir. Meselâ, zilyetliğin devri için kararlaştırılan bedelin 

peşin ödenmesi kabul edilmişse, zilyetlik henüz devredilmese de, satıcı bedeli talep ve 

dava edebilir. Zilyetliğin devrinin sonucunda, kazandırıcı zamanaşımı bakımından 

sonraki zilyet, önceki zilyedin zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir185. 

Kazak Hukukunda KAK. m. 118/I’e göre, “taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı ve 

diğer haklar, bu hakların sınırlanması, oluşumu, devri ile sona ermesi resmî şekilde tescil 

edilmesi gerekir“. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için, taşınmazın tapuya kayıtlı 

olması gerekir. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarla ilgili olarak KAK.’nin 240/I. 

maddesi bir düzenleme getirmiştir. Hükme göre, “tapusuz bir taşınmaza malik olmayan 

bir gerçek ya da tüzel kişi, bu taşınmaza iyiniyetle, açık bir şekilde ve aralıksız olarak on 

beş sene kendine aitmiş gibi zilyet olursa, bu taşınmazın mülkiyetini kazanır (olağanüstü 

kazandırıcı zamanaşımı)”. Ancak bu kişinin, zamanaşımı şartlarının oluşmasıyla birlikte 

malik sıfatını kazanmasına rağmen, taşınmazla ilgili herhangi bir tasarrufta 

bulunabilmesi için, taşınmazı tapu siciline resmî şekilde tescil ettirmesi gerekir186. 

Roma Hukukunda da kazandırıcı zamanaşımı yoluyla mülkiyetin kazanılması 

usucapio olarak bilinirdi. Usucapiodan istifade edebilmek için eşyaya belli bir süre 

kesintisiz olarak zilyet olmak gerekirdi. Klâsik dönemde bu süre taşınır eşya için bir, 

taşınmaz eşya için iki yıldı. Daha sonra longi temporis praescriptio  (uzun zaman 

geçmiş olduğu def’i) adı verilen bir def’i ile zilyet, aleyhine istihkak davası açan malike 
                                                 
185  OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 300; YAVUZ, Devren Kazanma, s. 396- 397. 
186  SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 526- 528; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 

112; SUHANOV, Azamattık I, s. 498- 499. 
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karşı bu def’iyi ileri sürebiliyor ve malı iade etmekten kurtuluyordu. Def’inin süresi, 

taraflar aynı şehirde ise on yıl, farklı şehirlerde iseler yirmi yıldı. Sonra çıkarılan bir 

emirname ile kırk yıl bir mala zilyet olan kişi artık rahatsız edilemezdi. Milâttan sonra 

424 yılında ise, otuz yılın geçmesiyle davaların sona ereceği kabul edildi. Iustinianus 

Döneminde usucapio ile longi temporis praescriptio birleşerek, longi temporis 

praescriptio mülkiyeti kazanma yollarından biri oldu. Kazandırıcı zamanaşımının 

süresi, taşınır mallarda üç yıl, taşınmaz mallarda ise, eğer taraflar aynı şehirde 

oturuyorlarsa on, farklı şehirlerde oturuyorlarsa yirmi yıl oldu187. 

KAK. m. 240/III’e göre de, gerçek ya da tüzel kişi, taşınmaza uzun zamandır 

zilyet olduklarını ileri sürerek, bu süreye, kendilerinden önce bu taşınmaza zilyet olan 

kişilerin süresini ekleyebilirler. Hakimin hak tanıma kararıyla ve diğer istenilen 

belgelerle birlikte, gerçek ya da tüzel kişi tapusuz taşınmazın mülkiyetini kazanmak için 

tapu memuruna başvurur. Tapu işlemi gerçekleştikten sonra taşınmazın mülkiyeti hak 

sahibine devredilir. Dolayısıyla bu kişi, taşınmaza yönelik tasarruflarda bulunabilir188. 

KAK. m. 240/II’ye göre, tapusuz taşınmaza zilyet olan gerçek ya da tüzel kişinin, 

mülkiyet hakkını kazanmadan önce bu taşınmaza sahip olmayan üçüncü kişilerin 

müdahalelerinden korunmaya hakkı vardır. Bu hakkı zilyede KAK. m. 265 vermektedir. 

Hükme göre, “malike tanınan istihkak ve elatmanın önlenmesi davaları, malik sıfatına 

sahip olmamasına rağmen, eşyayı işletim, yönetim veya araziyi uzun süreyle kullanma 

ya da diğer kanunen veya sözleşmeyle öngörülen hakkına dayanarak kullanan zilyede de 

tanınır”. Örneğin, bu hakka borç ilişkisi çerçevesinde zilyet sıfatıyla kiracı, saklayan 

veya taşımacı sahiptirler189. 

Görüldüğü üzere, tapusuz taşınmazlarda mülkiyetin devri konusunu hem Türk, 

hem de Kazak Hukuku genel itibariyle benzer şekilde düzenlemiştir. 

 

                                                 
187  AKINCI, Roma, s. 294- 295. 
188 SULEYMENOV / BASİN, Azamattık I, s. 526- 528; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 

112; SUHANOV, Azamattık I, s. 498- 499. 
189  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme II, s. 142-143. 
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Üçüncü Bölüm 

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNİN HÜKÜMLERİ 
 

§ 6. SATIM SÖZLEŞMESİNDE (SATIP ALU- SATU ŞARTI) 

I. GENEL OLARAK 
Türk Hukukunda satım sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nun 182. vd. ile Kazak 

Hukukunda Kazakistan Azamattık Kodeksi’nin 406. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Her iki kanun da satım sözleşmesini benzer şekilde düzenlemiştir. TBK. m. 182 ve 

KAK. m. 406’ya göre, “satım bir sözleşmedir ki onunla satıcı, satılan malı (nesne, şey), 

alıcının borçlandığı bir satış parası karşılığında ona teslim ve mülkiyetini devretmek 

borcunu yüklenmiş olur”. Yani satım, her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. 

Satıcı, sözleşmeye göre, satılan malı alıcıya teslim etmekle ve mülkiyetini devretmekle 

mükelleftir. Alıcının da, borçlanmış olduğu semeni (satış parası) satıcıya ödemesi 

gerekir. Özetle satım sözleşmesi, bir eşyanın para karşılığında değiştirilmesidir190. 

Satım sözleşmesinde her iki taraf da hem alacaklı, hem borçlu durumundadır. 

Satıcı, sattığı malı teslim ve mülkiyetini devretmek açısından borçlu, satılan malın 

parasını isteme yönünden alacaklıdır. Alıcı ise, satılan malın parasını ödeme yönünden 

borçlu, teslimini ve mülkiyetini isteme yönünden ise alacaklı durumundadır191. 

II. SATIM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
Satım sözleşmesinin geçerli olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. 

Bu unsurlar, mal, satım parası ve tarafların anlaşmasıdır. 

A) MAL (ZAT) 
Satım sözleşmesinin ilk unsuru bir maldır (nesne, şey). Para ile değiştirilebilen, 

sınırları belli bir ölçüde belirlenebilen, ekonomik değer taşıyan ve ticarî muamelelere 

konu olabilen bütün maddî varlıklara mal denir. Örneğin, taşınır veya taşınmaz mallar 

                                                 
190  YAVUZ, s. 39- 40; ÖNEN, s. 241; AKINTÜRK, T., Borçlar Hukuku, Ankara 1998, s. 161- 162; 

SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 14. 
191 YAVUZ, s. 41; ÖNEN, s. 241; AKINTÜRK, Borçlar, s. 161; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme 

III, s. 14. 
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gibi. Ancak satılanın cinsi, sözleşmenin şekli bakımından önem taşır. Taşınır malın 

satımı için herhangi bir şekil istenmediği halde, taşınmaz malın satımı resmî şekilde, 

yani tapu siciline tescili ile mümkündür. 

 Elektrik enerjisi, alacak hakkı gibi maddî bir varlığa sahip olmayan şeyler de 

satıma konu teşkil edebilirler. Bunun gibi sadece satım zamanında mevcut olan şeylerin 

değil, ileride meydana gelecek şeylerin (örneğin, gelecek senedeki ürünler gibi) de 

satımı mümkündür. KAK. m. 115’e göre, maddî değeri olmayan şeyler de hak konusu 

olabilir. Aynı Kanun’un 116. maddesine göre de, hakka konu olan şeyler, eğer kanunla 

aksi öngörülmemişse, kural olarak serbestçe devredilebilirler. KAK. m. 482 vd.’nda 

enerji satımı düzenlenmiş ve enerjinin satıma konu olabileceği açık şekilde 

belirtilmiştir192. 

Satılan mal belirli olabileceği gibi, sadece türüyle belirlenmiş de olabilir. Meselâ, 

yirmi kilo buğday, on çuval pirinç gibi. Henüz bir hak teşkil etmeyen iktisadî 

menfaatler, sadece ümit ve imkânlar (piyango biletleri, diğer kazanç ihtimalleri) satım 

sözleşmesine konu olabileceği gibi, satıcı başkasına ait malları da satabilir. KAK. m. 

407/III’e göre, sözleşme malların ismini ve sayısını belirleme imkânı veriyorsa, 

sözleşmenin konusu üzerinde anlaşmaya varılmış olur193. 

Satılan mal, hukukî anlamda bir şey (bisiklet, gözlük) olabileceği gibi bir 

koleksiyon (eski madenî para koleksiyonu), bir malvarlığı (miras), bir işletme, bir hak 

(alacak hakkı) veya bir ekonomik menfaat (bir üretim sırrı, bir müşteri çevresi) de 

olabilir. 

Sözleşme özgürlüğü prensibine uygun olarak, taraflar, satım sözleşmesinin 

konusunu serbestçe tâyin edebilirler. KAK. m. 407/I’e göre, bu Kanun’un 116. 

maddesindeki kurallara riayet etmek şartıyla herhangi bir mal satım sözleşmesine konu 

olabilir. Ancak satım konusu TBK. m. 19- 20’ye tâbi olduğu için, ahlâka aykırı veya 

                                                 
192  AKINTÜRK, Borçlar, s. 162; YAVUZ, s. 45; ÖNEN, s. 242; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme 

III, s. 41. 
193  AKINTÜRK, Borçlar, s. 161; YAVUZ, s. 44- 45; ÖNEN, s. 242- 243; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme III, s. 15. 
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insan sağlığına zarar verebilecek uyuşturucu ve nükleer silah gibi şeyler satım 

sözleşmesine konu olamazlar194. 

B) SATIŞ PARASI (SATU BAĞASI) 
Satım sözleşmesinin diğer bir unsurunu satış parası oluşturur. Satış parası, alıcının, 

satın aldığı mala karşılık satıcıya ödemek zorunlu olduğu bir miktar paradır (KAK. m. 

438). Eğer taraflar bir satım parasını kararlaştırmamışlarsa, satım sözleşmesi meydana 

gelmez. Eğer paradan başka bir şey verilirse, yapılan sözleşme satım sözleşmesi olmaz. 

Meselâ, para yerine alıcı satıcıya başka bir mal vermeyi vaat etse, yapılan sözleşme 

satım değil, TBK. m. 232 vd.’nda düzenlenen trampa sözleşmesi olur. Satımda belirli 

fiyat, mutlaka bir miktar paradır. Bu fiyat, Türk ya da Kazak parası veya yabancı para 

üzerinden kararlaştırılabilir. Günümüzdeki döviz mevzuatı karşısında artık satım parası 

dövizle aynen ödenebilir195. 

Sözleşme serbestisi ilkesi gereğince taraflar satış parasının miktarını serbestçe 

kararlaştırabilirler (KAK. m. 438/I). Satılan malın değeri ile paranın miktarı arasında 

tam bir uygunluğun mevcut olması gerekmez. Ancak bu miktarın, TBK. m. 19 ve 20’ye 

uyması gerekir. Meselâ, kamu düzeni düşüncesiyle belli mallar için resmî fiyat tarifeleri 

konulmuşsa, belirlenen satış parası bu tarifelere aykırı olamaz. 

Bununla birlikte TBK. m. 182/III ve KAK. m. 438/III’e göre satış parası somut 

olayın özelliklerine göre belirlenebilir. Yani, satış parasının sözleşme sırasında kesin 

olarak tespit edilmesi gerekli olmayıp, tâyin edilebilir olması yeterlidir. Fakat bu kural 

taşınmaz mal satımında geçerli olmaz. Satış parasının taşınmaz malların satımında kesin 

olarak tespit edilmesi gerekir. Çünkü taşınmaz malların satımında resmî şekil geçerlidir. 

Resmî senette de satış parasının gösterilmesi, tarafların korunması ve tapu harcının tespit 

edilebilmesi gerekir196. 

                                                 
194   AKINTÜRK, Borçlar, s. 162; YAVUZ, s. 46; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 15. 
195  YAVUZ, s. 47- 49; AKINTÜRK, Borçlar, s. 162; ÖNEN, s. 243- 244; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme III, s. 23. 
196   YAVUZ, s. 49; ÖNEN, s. 242- 243; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 25. 
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C) TARAFLARIN ANLAŞMASI (TARAPTARDIN KELISIMI) 
Satım sözleşmesinin üçüncü unsurunu tarafların anlaşmaları oluşturur. 

Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların, o sözleşmenin bütün esaslı noktaları üzerinde 

anlaşmış olmaları gerekir (TBK. m. 2; KAK. m. 393). Satım sözleşmesi, icap (KAK. m. 

395) ve buna uygun kabul (KAK. m. 396) beyanları ile kurulur (TBK. m. 1). Yani, 

tarafların, malın mülkiyetinin devri karşılığında belli bir miktar paranın ödeneceği 

konusunda anlaşmaları gerekir. Ancak, bu icap ve kabul, kesinlikle bir değiştirme 

yükümlülüğünü içermelidir. Eğer taraflar farklı bir husus üzerinde anlaşırlarsa, satım 

sözleşmesi kurulmaz. Meselâ, malın mülkiyetinin ücretsiz devri kararlaştırılmışsa 

bağışlama, malın sadece kullanma hakkı belli bir süre için devredilmiş, mülkiyet 

devredilmemişse, kira sözleşmesi kurulmuş olur197. 

Satım sözleşmesi tarafların rızaları ile, yani tarafların bu husustaki iradelerini 

açıklamalarıyla kurulur. Sözleşmenin kurulabilmesi için satıcının malı teslim etmesi 

veya alıcının parayı ödemesi zorunlu değildir. Yukarıda da zikredildiği gibi, satıcı, 

henüz sahip olmadığı veya henüz üretmediği malı da satabilir. KAK. m. 407’ye göre, 

sözleşme yapılırken satıcı elinde bulunan malı satabileceği gibi, özel kanunlarda aksine 

bir hüküm mevcut değilse veya malın özelliklerinden aksi anlaşılmıyorsa, gelecekte 

üreteceği ya da bir başkasından satın alacağı malı da satabilir. Ancak satıcı, sözleşme 

kurulduktan sonra malı temin etmek ya da üretmek ve alıcıya teslim etmek zorundadır. 

Eğer bu görevini yerine getirmezse, alıcıya karşı sorumlu olur ve alıcının uğradığı zararı 

tazmin etmek zorunda kalır. Buna ilave olarak, satım sözleşmesi karşılıklı borç doğuran 

bir sözleşme olduğundan, TBK. m. 81’e göre, aksine bir anlaşma yoksa, tarafların, 

borçlarını aynı zamanda ifa etmeleri gerekir. Yani taraflardan birisi borcunu yerine 

getirmeden veya yerine getirme teklifinde bulunmadan, diğer taraftan alacağını 

isteyemez198. 

                                                 
197  YAVUZ, s. 49- 50; AKINTÜRK, Borçlar, s. 162- 163; ÖNEN, s. 241- 242; SULEYMENOV / 

BASİN, Tusınıkteme II, s. 428, 434. 
198  YAVUZ, s. 50; ÖNEN, s. 241- 242; AKINTÜRK, Borçlar, s. 161; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme III, s. 14. 
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III. SATIM SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 

Satım sözleşmesi tarafları olan satıcı ve alıcıya belli başlı borçlar yüklemektedir. 

Satıcının borçları şunlardır: 

1) Satılan malı teslim ve mülkiyetini devretme borcu (TBK. m. 185 vd., 215; 

KAK. m. 408), 

2) Zapta karşı tekeffül borcu (TBK. m. 189 vd., KAK. m. 413), 

3) Ayıba karşı tekeffül borcu (TBK. m. 195 vd., 215; KAK. m. 422), 

4) Satıcının yan borçları. Satıcının yan borçlarını genel olarak satılan malı saklama 

ve koruma borcu, satılan malı gönderme borcu, teslim masraflarını ve gerektiğinde 

taşıma masraflarını ödeme borcu oluşturur (TBK. m. 185- 186; KAK. m. 412, 434;). 

Alıcının da satım sözleşmesinden doğan başlıca borçları şunlardır: 

1) Satım parasını ödeme borcu (TBK. m. 208; KAK. m. 438), 

2) Satılan malı teslim alma borcu (TBK. m. 208; KAK. m. 437), 

3) Alıcının teslim alma dışındaki yan borçları. Alıcının teslim alma dışındaki yan 

borçlarını faiz ödeme borcu (TBK. m. 210/II); mesafe satımında satılan malı saklama 

borcu (TBK. m. 201/II); mesafe satımında satılanın az zamanda bozulma tehlikesi varsa, 

alıcının bulunduğu yerde yetkili merci vasıtasıyla malı sattırma borcu (TBK. m. 201/III); 

satıcının tesliminden önce satılan mal için yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları ödeme 

borcu; teslim alma ve senet masraflarını ödeme borcu (TBK. m. 185); taşıma 

masraflarını ödeme borcu (TBK. m. 186/I); satılan malla ilgili yükümlülüklere katlanma 

borcu (TBK. m. 186/III); satılan malın ambalajını geri verme borcu oluşturur (TBK. m. 

201; KAK. m. 410/II, 412/II, 443, 467, 470)199. 

Çalışmamızın asıl konusu satım sözleşmesinde taşınmaz mülkiyetinin devri ile 

ilişkili olduğu için, yukarıda zikredilen satıcının ve alıcının borçlarına aşağıda yeri 

geldikçe tekrar temas edilmiştir. 

                                                 
199  YAVUZ, s. 51- 52, 161 vd.; ÖNEN, s. 246 vd., 264 vd; AKINTÜRK, Borçlar, s. 165; YAVUZ, 

Sorumluluk, s. 106- 107; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 16 vd. 
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IV. SATIM SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 

Türk Borçlar Kanunu ve Kazakistan Azamattık Kodeksi’nde satıma dair hükümler 

çerçevesinde öngörülen başlıca satım çeşitleri şunlardır: 

1) Taşınır satımı (TBK. m. 184- 212; KAK. m. 406 vd.), 

2) Taşınmaz satımı (TBK. m. 213- 217; KAK. m. 406 vd), 

3) Nümune üzerine satım (TBK. m. 218; KAK. m. 450), 

4) Tecrübe veya muayene şartıyla satım (TBK. m. 219- 221; KAK. m. 427), 

5) Taksitle satım (TBK. m. 222- 224; KAK. m. 442), 

6) Artırma ile satım (TBK. m. 225- 231; KAK. m. 916). 

Daha önce yukarıda belirtildiği gibi, çalışmamızın konusu taşınmaz malın satımı 

ile ilgilidir. Dolayısıyla, aşağıda sadece taşınmaz malın satımı incelenmiş, diğer satım 

türleri incelememiz dışında bırakılmıştır. 

V. TAŞINMAZ SATIMINDA MÜLKİYETİN KONUSU VE TÂBİ 

OLDUĞU HÜKÜMLER 

          A) KONUSU 
Daha önce de değindiğimiz gibi, taşınmaz satımı, TBK.m. 213. vd. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Taşınmaz mülkiyetin konusunu genel olarak arazi, taşınmazlar 

üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler 

oluşturur (TMK. m. 704, 998; KAK. m. 117/I). Taşınmazların ne olduğu çalışmamızın 

başında anlatıldığı için, bu konulara burada tekrar değinmeyeceğiz. Dolayısıyla, 

taşınmaz satımı sözleşmesinin konusu; arazi, tapu siciline bağımsız ve sürekli olmak 

üzere ayrıca kaydedilen haklar veya kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerdir. 

Türk Medenî Kanunu, taşınır mülkiyeti ile taşınmaz mülkiyetini ayrı ayrı düzenlemiştir. 

Bununla birlikte, Türk Borçlar Kanunu da taşınır satımı ile taşınmaz satımını farklı 

hükümlerle ele almıştır. Ancak TBK.’nda taşınır satımı ayrıntılı olarak düzenlendiği 

halde, taşınmaz satımına sadece beş madde ayrılmıştır. Buna rağmen, TBK. m. 217’ye 

göre, taşınmaz satımına dair kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kıyas yoluyla taşınır 

satımına ilişkin hükümler uygulanır. Yani, bir taşınmaz satımı mevcut ise ve TBK.’nda 
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taşınmaz satımını düzenleyen maddeler ortaya çıkan problemi çözmeye yeterli değilse, 

taşınır satımına ait hükümler uygulanır200. 

B) TAŞINMAZ SATIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 

Taşınmazların hangi şekle tâbi olduğunu yukarıda çalışmamızın resmî şekille ilgili 

kısmında ayrıntıyla incelemiştik201. Ancak kısaca özetlersek, taşınır satımı ile taşınmaz 

satımı arasındaki en önemli fark kendini sözleşmenin şeklinde gösterir. Taşınır satımı 

genelde herhangi bir şekle bağlı olmadığı halde, taşınmaz satımı sözleşmesinin TBK. m. 

213 ve TMK. m. 706 ile KAK. m.118/III ve 494/II’ye göre mutlaka resmî şekilde 

yapılması gerekir. Bu sözleşmeleri sadece tapu müdürü (memuru) yapabilir. Noterler 

sadece taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilirler. Dolayısıyla, satıcı ve alıcı 

taşınmazın kayıtlı olduğu tapu siciline giderek, tapu memuru tarafından hazırlanan 

taşınmaz satımı sözleşmesini okuyup imzalarlar. Daha sonra sözleşme tapu memuru 

tarafından onaylanır ve satım gerçekleşmiş olur202. 

Resmî senette satım parasının da tam olarak gösterilmesi gerekir. Taşınmaz 

satımında satım parasının tâyin edilebilir olması yeterli değildir. En azından satım 

parasını tâyine yarayan objektif unsurlar (örneğin, taşınmazın yüzölçümünün ve m² 

fiyatının) resmî senette gösterilmelidir. Bununla birlikte satım sözleşmesinin 

kurulmasıyla mülkiyet alıcıya geçmez. Satıcı taşınmaz mülkiyetini alıcıya devretmek 

için bir tescil talebinde bulunmalıdır. Ve tapu memurundan taşınmazın kayıtlı olduğu 

sayfaya, malik olarak alıcının adının yazılmasını ister. Tapu memuru tescili yapar ve o 

andan itibaren taşınmazın mülkiyeti alıcıya geçmiş sayılır203. 

Eğer satım sözleşmesi yapıldıktan sonra, satıcı tescil talebinde bulunmazsa, alıcı, 

satıcıya karşı dava açabilir ve tescilin yapılmasını isteyebilir (KAK. m. 118/VI). Ancak, 

genelde, satım sözleşmesinin içinde tescil talebi de mevcut olduğu için, sözleşme 

yapıldıktan sonra tescil gerçekleşir ve satıcının ayrı bir tescil talebinde bulunmasına 

                                                 
200 YAVUZ, s. 169- 173; ARAL, s. 177- 178; ÖNEN, s. 268- 269; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme I, s. 401 vd. 
201  Bkz. § 3, I vd. 
202  YAVUZ, s. 173; ARAL, s. 178- 179; ÖNEN, s. 269; TAŞDELEN, s. 1021- 1022; SULEYMENOV / 

BASİN, Tusınıkteme I, s. 404. 
203  ARAL, s. 179- 180; YAVUZ, s. 175; SİRMEN, s. 306; ÖNEN, s. 269- 270. 
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gerek yoktur. Buna ilave olarak, satım gibi taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan 

trampa ve bağışlama gibi sözleşmeler de tapu sicilinde yapılmalıdır. Çünkü bu bir 

geçerlilik şartıdır. 

Resmî şekle uyulmadan yapılan taşınmaz satımı sözleşmesi geçersiz olur. Geçersiz 

bir sözleşmeye dayanarak satıcı ya da alıcı herhangi bir talepte bulunamaz. Fakat taraflar 

şekil eksikliğini ileri sürmeyebilirler. Dava açıldığı zaman, hakim, şekle aykırılığı tespit 

ederse, bunu kendiliğinden dikkate alır. Eğer taraflardan biri şekil eksikliğine bilerek 

sebep olmuşsa, daha sonra şekle aykırılığı ileri sürmesi dürüstlük kuralına (TMK. m. 2; 

KAK. m. 8) aykırı düşer. Bu durumda, sözleşme, şekle uyulmadan yapılsa bile, geçerli 

olur. Tapusuz taşınmazlar tapuya kayıtlı olmadıkları için, tapu sicilinde satılamazlar. 

Tapusuz taşınmazların satımı, taşınmaz zilyetliğinin devri şeklinde gerçekleşir. 

Taşınmaz zilyetliğinin devri için herhangi bir şekil öngörülmemiştir. Dolayısıyla, bu 

taşınmazlar, tıpkı taşınırlar gibi âdi veya noter senedi ile alınıp satılabilirler204. 

Benzer kurallar Kazak Hukukunda da mevcuttur. Daha önce de belirtildiği gibi, 

Kazak Hukukunda taşınmazların satışı ve devri resmî şekle tâbidir. KAK. m. 118’e göre 

taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer aynî hakların kazanılması, sınırlanması, 

devredilmesi ve sona ermesi, devlet siciline tescil ile olur. Buna ilave olarak adı geçen 

maddeye göre irtifak hakları ile kiracılık hakkı ve ipotek hakkı da tescil edilebilir. 

Ayrıca, bazı özel taşınmaz türleri için özel tescil uygulaması yapılabilir. KAK. m. 

118/4’e göre tescili gerçekleştiren merci, hak sahibinin talebi üzerine tescilin yapıldığını 

gösteren bir belge vermelidir. KAK. m. 118/V’e göre de, Türk Hukukunda olduğu gibi, 

Kazak Hukukunda da tescil herkese açıktır (alenîdir). Yani tescili gerçekleştiren merci, 

tescil edilen haklarla ilgili bilgileri isteyen herkese vermelidir. Aksi halde ilgililer KAK. 

m. 118/VI’ya uygun olarak ret kararına karşı dava açabilirler. Dolayısıyla Kazak 

Hukukunda da taşınmaz mülkiyetinin devri tescille yapıldığı için, bu kurala uyulmadan 

yapılan taşınmazı devir muameleleri geçersiz olur205. 

                                                 
204 YAVUZ, s. 178- 181; ARAL, s. 181- 182; ÖNEN, s. 269- 270; TAŞDELEN, s. 1026- 1028; 

SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 66- 67. 
205  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 404- 405. 



 86

C) TAŞINMAZ SATIMINDA YARAR VE HASARIN GEÇİŞİ 

Taşınmaz satımında yarar ve hasarın geçişi konusunda TBK. m. 183’te satımla 

ilişkin öngörülen genel hükümler uygulanır. Ancak bu konuda TBK. m. 216, taşınmaz 

satımıyla ilgili özel hükümleri de ihtiva etmektedir. Maddeye göre, “satılanın alıcı 

tarafından kabzedilmesi için mukavele ile bir müddet tâyin edildiği halde onun nefi ve 

hasarının alıcıya intikal etmesi asıldır.” Yani, kural olarak taşınmaz satımı sözleşmesinin 

yapılmasıyla yarar ve hasar alıcıya geçer. Fakat satılan taşınmazın teslimi tescilden 

sonra yapılacaksa, yarar ve hasar alıcıya teslimden sonra geçer. Bu konuyla ilgili 

öğretide yazarlar arasında görüş farklılıkları mevcuttur. Bir görüşe göre, yarar ve hasar 

alıcıya sözleşme yapıldıktan sonra geçer. Ancak bu durum, tescille birlikte taşınmaza 

yeni malik olan, fakat fiilî olarak taşınmaza sahip olmayan alıcıyı zora sokabilir. Bazı 

yazarlara göre de, yarar ve hasar alıcıya tescil işlemi yapılıp taşınmazın tesliminden 

sonra geçer. Biz de bu görüşe katılıyoruz. Çünkü yarar ve hasarın, yeni malik olan 

alıcıya ancak taşınmaza fiilî hakimiyet kurduktan sonra geçmesi dürüstlük kuralına 

(TMK. m. 2; KAK. m. 8) uygun olur206. 

Kazak Hukukunda da KAK. m. 411’e göre yarar ve hasarın alıcıya geçmesi ancak 

malın tesliminden sonra olur. Dolayısıyla taşınmazlarla ilgili muamelelerde yarar ve 

hasarın alıcıya geçmesi ancak taşınmazın tescili ve teslimi ile olur. 

D) TAŞINMAZ SATIMINDA SATICININ MÜLKİYETİ DEVRETME  

BORCUNU YERİNE GETİRMESİ 
Satıcı, taşınmaz satım sözleşmesinin kendisine yüklediği mülkiyeti devir borcunu 

ifa etmek için taşınmazın kayıtlı olduğu tapu siciline başvurur. Ve TMK. m. 1013 

uyarınca tescil talebinde bulunur. Bu talep üzerine tapu memuru taşınmazı alıcı üzerine 

tescil eder (2727 no.lu KHK. m. 13). Bu durumda taşınmazın mülkiyeti, tescil yapılmış 

olmak şartıyla tescil talebinin yevmiye defterine kayıt tarihinde alıcıya geçer. Eğer alıcı, 

satıcıyı zorunlu olduğu tescil beyanında bulunmadığı için bu yükümlülüğünü ifaya 

zorlamak üzere dava etmişse, taşınmazın mülkiyeti, mahkemenin yenilik doğurucu 

                                                 
206  ARAL, s. 184; YAVUZ, s. 182; AKINTÜRK, Borçlar, s. 163- 164; YAVUZ, Sorumluluk, s. 86- 87; 

SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme I, s. 66. 
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kararı ile tescilden önce alıcıya geçer (TMK. m. 716; 2727 no.lu KHK. m. 22/IV). Bu 

durumda alıcının taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunabilmesi için resmi 

tescili yaptırması gerekir (TMK. m. 705/II). Fakat her türlü taşınmaz satımı sözleşmesi 

tescile hak vermez. TBK. m. 214’e göre, taşınmaz satımı sözleşmesi şarta bağlı olarak 

yapılabilir. Hatta bu şart geciktirici veya bozucu şart olarak da kararlaştırılabilir. Ancak 

TST. m. 11/II’ye göre, tescil talebi hiçbir şarta bağlı olmadan yapılabilmelidir. Aynı 

şekilde TBK. m. 214/II’ye göre, mülkiyeti saklı tutmak şartıyla taşınmaz satımı 

geçersizdir. Ama satıcı, mülkiyetin devrinden itibaren üç ay içerisinde satılan taşınmaz 

üzerinde lehine kanunî ipotek hakkının tescilini isteyebilir (TMK. m. 893, 894). Bu hak, 

taşınmazın mülkiyetini alıcıya devretmiş olup, henüz satış parasını alamayan satıcıya bu 

parayı ileride temin edebilmesini sağlar207. 

E) SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU 
TBK. m. 217’ye göre, taşınır satımı sözleşmesinde satıcının ayıba karşı tekeffül 

borcu ile ilgili hükümler (TBK. m. 194 vd.) kıyas yoluyla taşınmaz satımı sözleşmesinde 

de uygulanabilir (KAK. m. 422). Ayıp, satılan taşınmazda, satıcının taahhüt ettiği veya 

tarafların sözleşme ile güttükleri amacın gerçekleşebilmesi için mevcut olması gereken 

vasıfların bulunmamasıdır. TBK.’nun 215. maddesine göre, taşınmazın ölçümündeki 

noksanlıkları ayıp sayılır ve satıcı bu noksanlıktan ayıba karşı tekeffül hükümleri 

çerçevesinde sorumlu olur. Bir de bina satımında, satılan binanın istenilen özellikleri 

taşımaması (örneğin, çatının çatlak olması ve bu çatlakların sözleşme yapılırken fark 

edilememesi) durumunda satıcı sorumlu olur. Bu kurallara göre: 

1. Satıcının ölçü eksikliklerine karşı tekeffül borcu. 

TBK. m. 215, satıcının ölçü eksikliklerine karşı tekeffül borcunu iki şekilde 

düzenlemektedir: 

a) Satım senedinde yazılan miktar resmî bir ölçüye dayanmadığı halde, yani 

kadastrosu yapılmamış (yüzölçümü saptanmamış ) bulunan taşınmazlarda, satıcı, senette 

yazılı ölçüden eksik kalan kısmı alıcıya tazmin etmelidir. Burada yazılı ölçüler değil, 

hudutlar esas alınır. Eğer hudutlar belli ve sabit değilse, sadece o zaman hudutlar değil, 

                                                 
207  YAVUZ, s. 182- 183; YAVUZ, Sorumluluk, s. 12, 37. 
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tapu senedinde yazılı yüzölçümü dikkate alınır (Tapu Kanunu m. 30). Sözleşmeyle 

satıcının böyle bir halden dolayı tazminat ödemekle sorumlu olmayacağı şart edilebilir 

(TBK. m. 215/I)208. 

b) Satılan taşınmazın ölçüsü resmî bir ölçüye dayandığı halde, yani kadastrosu 

yapılmış (yüzölçümü saptanmış) bulunan taşınmazlarda, taşınmazın gerçek yüzölçümü 

tapu siciline kaydolunan miktardan az olursa, satıcı, tahsisen taahhüt etmedikçe eksikliği 

tazmine zorunlu değildir (TBK. m. 215/II). Arazinin kadastrosunun yapılması veya 

imarca parsellenmiş olması sicildeki kaydın resmî ölçüye dayandığını gösterir. Yani 

kadastrosu yapılmış taşınmaz satımında, sicilde ve tapu senedinde yazılı yüzölçümü 

esastır. Satılan taşınmaz sonradan ölçtürülüp eksiklik çıkarsa, bu eksiklikten satıcı 

sorumlu olmaz. Çünkü taşınmazın yüzölçümü resmî devlet organları tarafından 

saptanmış bulunmaktadır209. 

2. Binalı taşınmaz satımlarında binanın ayıplarına ilişkin zamanaşımı süresi. 

Binasız taşınmazlarda, ayıp nedeniyle açılacak davalara, TBK.’nun 207. maddesinde 

öngörülen bir yıllık zamanaşımı uygulanır. Bu konuyla ilgili TBK.’nun 215. maddesinde 

bir hüküm bulunmadığı için, TBK. m. 217’deki “taşınır satımına ilişkin hükümler kıyas 

yoluyla taşınmaz satımına da uygulanır” kuralına dayanarak, zamanaşımı süresinin bir 

yıl olduğu kabul edilebilir. 

Binalı taşınmazlarda ise, TBK. m. 215/III’e göre, binanın ayıplı çıkması nedeniyle 

açılacak davalar, mülkiyetin devrinden başlayarak beş sene geçmekle zamanaşımına 

uğrar. Zaten TBK. m. 363’e göre iş sahibinin “gayrimenkul inşaata müteallik 

kusurlardan dolayı”, müteahhide ve inşaata katılan mimar ve mühendislere karşı saklı 

olduğu hakları da beş senede zamanaşımına uğrar210. 

KAK. m. 422/I’e göre satıcı, alıcıya, sözleşmede kararlaştırılan malın kullanım 

amacına uygun mal teslim etmelidir. KAK. m. 422/IV’e göre de, malın kalitesine 

                                                 
208  ARAL, s. 182- 183; YAVUZ, s. 184; ÖNEN, s. 270- 271; AKINTÜRK, Borçlar, s. 171; GÜVENÇ, F., 

Taşınmaz Satış Akdinde Satıcının Ölçüm Noksanlığı Nedeniyle Doğacak Tazminat Sorumluluğu, 
İBD., 1985, sy. 1- 3, s. 135; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 19- 20. 

209  YAVUZ, s. 185; ARAL, s. 183; ÖNEN, s. 269- 270; YAVUZ, Sorumluluk, s. 43- 44; GÜVENÇ, s. 
136- 137. 

210  YAVUZ, s. 185; ÖNEN, s. 271- 272; ARAL, s. 183. 
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yönelik özel kanunlarda düzenlemeler mevcutsa, satıcı, alıcıya, zikredilen kanunlardaki 

düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır211. 

Kazak Hukukunda taşınmaz satımında satıcının ayıba karşı tekeffül borcu ayrıntılı 

olarak incelenmemiştir. Buna rağmen, kanaatimizce, taşınır satımındaki satıcının ayıba 

karşı tekeffül borcu kıyas yoluyla taşınmaz satımında da uygulanabilmelidir. 

F) SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL BORCU 
Taşınmaz satımında satıcının alıcıya karşı zapta karşı tekeffül borcu hem Türk, 

hem Kazak Hukukunda ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. Ancak taşınır satımındaki 

satıcının zapta karşı tekeffül borcunun hükümleri taşınmaz satımında da uygulanabilir. 

Satıcının zapta karşı tekeffül borcu ise TBK. m. 189 vd. ile KAK. m. 413 vd.’nda 

düzenlenmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, satıcı, kural olarak, taşınmaz malı alıcı adına tapu 

sicilinde tescil ettirmek ve mülkiyetini devretmek zorundadır. Eğer satıcı bu borcunu 

tam olarak ifa edemezse, alıcıya karşı sorumlu olur (TBK. m. 96 vd.; KAK. m. 416 vd.). 

Satıcı, malı devir borcunu yerine getirebilmesi için, o mal üzerinde tasarruf yetkisine 

sahip olmalıdır. Yani satıcı malın maliki olmalıdır. Aksi halde devir işlemi geçersiz olur 

ve alıcı malın mülkiyetini kazanamaz. Gerçek malik alıcı aleyhine dava açarak malı 

elinden alabilir. Ayrıca, mal üzerinde üçüncü kişilerin üstün hakları olabilir. Örneğin 

rehin hakkı veya intifa hakkı gibi. Bu durumlarda malın mülkiyeti kanuna uygun şekilde 

alıcıya geçse bile, alıcının mülkiyet hakkı sınırlandırılır. Bu demektir ki, alıcı, 

mülkiyetini kazandığı malı dilediği gibi kullanamaz ve onun semerelerinden 

yararlanamaz. Bütün bu hallerde satıcı, alıcıya karşı sorumlu olur ve bu sorumluluğa 

zapta karşı tekeffül borcu denir212. 

Satıcının zapta karşı tekeffül borcu, sözleşme yapıldığı anda ya da daha önce 

bulunan üstün bir hakka dayanan üçüncü kişinin, malı alıcının elinden alması veyahut 

mülkiyet hakkından doğan bazı hakları kullanmasına engel olması nedeniyle alıcıya 

karşı olması demektir. Üstün hak sahibi üçüncü kişi, malı alıcının elinden almışsa 

(meselâ satıcı malı üçüncü kişiden çalmış ve daha sonra alıcıya satmış, bunun üzerine 
                                                 
211  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 19- 20. 
212  ARAL, s. 183- 184; YAVUZ, s. 83- 84; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 17- 19. 
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üçüncü kişi kendi malını alıcıda görmüş ve alıcı aleyhine dava açarak malı geri almışsa) 

tam zapttan söz edilir. Kısmî zapttan ise, meselâ rehin hakkı veya intifa hakkına sahip 

olan üçüncü kişinin alıcının mülkiyet hakkını sınırladığı durumlarda söz edilir. Bu iki 

halde de satıcı alıcıya karşı sorumlu olur. Ancak alıcının satıcıya karşı bazı haklarını 

ileri sürebilmesi için zapta karşı tekeffül şartlarının gerçekleşmesi gerekir213. 

Zapta karşı tekeffülün şartları şöyle sıralanabilir: 

1) Malın teslim edilmiş olması. Satılan mal alıcıya teslim edilmiş olmalıdır. 

Üçüncü kişi, malı, henüz alıcıya teslim edilmeden önce zapt ederse, satıcı alıcıya karşı 

teslim borcunu ifa etmemiş olur. Ve satıcı alıcıya karşı zapta karşı tekeffül hükümlerine 

göre değil, teslim borcunu ifa etmediği için sorumlu olur (TBK. m. 96 vd.; KAK. m. 416 

vd.). 

2) Sözleşmenin kurulduğu anda ya da daha önce üçüncü kişinin üstün hakkının 

bulunması. Üçüncü kişinin bu hakkı sözleşmenin kurulduğu anda veya daha önce 

mevcut olmalıdır. Üçüncü kişinin hiçbir hakka dayanmayarak satılan malı zorla alması 

durumunda zapta karşı tekeffül hükümleri uygulanamaz. Eğer satıcı, sözleşme 

kurulduktan sonra, üçüncü kişi lehine üstün haklar kurarsa, bu durumda satıcının zapta 

karşı tekeffül sorumluluğu değil, borca aykırı davranışından dolayı sorumluluğu doğar 

(KAK. m. 413/II, m. 414/ II, m. 415/I)214. 

3) Alıcının, sözleşme yapılırken zapt tehlikesini bilmemesi. Alıcı, sözleşme 

yapıldığı anda zapt tehlikesini (yani üçüncü kişilerin mal üzerinde üstün haklarının 

bulunduğunu) bilmemesi gerekir. Eğer alıcı, sözleşme yapılırken mal üzerinde üçüncü 

kişilerinin üstün haklarının olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, artık satıcının 

sorumluluğu kalkar (TBK. m. 189/II; KAK. m. 413/I). Ancak satıcı alıcıya, üçüncü 

kişilerin üstün haklarını kullanmayacaklarına dair teminat vermişse, o zaman sorumlu 

olur. 

4) Sorumluluğun sözleşme ile kaldırılmamış olması. Satıcının zapta karşı tekeffül 

borcu sözleşmeyle kaldırılmamış olmalıdır. Eğer satıcının bu sorumluluğu sözleşmeyle 

kaldırılırsa, mal zapt edilse bile satıcı alıcıya karşı sorumlu olmaz (TBK. m. 189/III; 

                                                 
213  YAVUZ, s. 84; ARAL, s. 183- 184; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 19. 
214  YAVUZ, s. 83- 84; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 17- 19. 
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KAK. m. 414/II). Taraflar sözleşme serbestisi ilkesi gereğince böyle bir anlaşmayı 

yapabilirler. Ancak böyle bir sözleşme yapılırken satıcı, alıcıdan mal üzerinde üçüncü 

kişilerin üstün haklarını hile ile gizlemişse, sorumsuzluk sözleşmesi geçersiz olur ve 

satıcı sorumlu olur (TBK. m. 99, 189/III; KAK. m. 159/IX, 414/II)215. 

5) Alıcının üçüncü kişinin davasını satıcıya bildirmesi. Alıcının bu hakkı 

kullanabilmesi için, üçüncü kişinin alıcıya karşı dava açmış olması gerekir. Bu konu, 

TBK. m. 190 ve KAK. m. 415/I’de düzenlenmiştir. Alıcının bu hakkı kullanmasının 

amacı, satıcının davaya katılmasını ve alıcıya bu davada yardımda bulunmasını 

sağlamaktır. İhbar, davanın her aşamasında yapılabilir. Ancak satıcının davaya 

müdahale etmesine uygun bir zamanda yapılmalıdır. İhbar yapıldıktan sonra, davanın 

açıldığını öğrenen satıcının, ya alıcının yerine geçerek bu davayı üzerine alması, ya da 

davaya katılması gerekir (TBK. m. 190/I; KAK. m. 415/I). Satıcının, zamanında 

yapılmış olan ihbara rağmen müdahale ve müdafaada bulunmamış durumunda alıcı, yine 

davaya katılmak zorundadır. Bu durumda da mahkeme kararı satıcıyı bağlar (TBK. m. 

190/II; KAK. m. 415/III). Bu durumda satıcı, alıcının gerektiği gibi savunma 

yapmadığını iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. TBK. m. 191’e göre, ihbara 

rağmen satıcı davaya katılmazsa, alıcı iyiniyetli olarak (yani üçüncü kişinin hak sahibi 

olduğuna inanarak), mahkeme kararını beklemeden malı üçüncü kişiye devrederse, satıcı 

yine sorumlu olur. Yani satıcı, alıcının iyi bir müdafaada bulunmadığını ileri sürerek 

sorumluluktan kurtulamaz. Buna ilave olarak, alıcı hile veya ağır kusur nedeniyle davayı 

kaybetmişse, satıcı sorumlu olmaz (TBK. m. 190/II; KAK. m. 415/III). HUMK. m. 53’e 

göre de satıcının, dava kendisine ihbar edilmese bile davaya katılma hakkı vardır216. 

Yukarıda görüldüğü üzere, hem Türk, hem Kazak Hukuku taşınır satımında 

satıcının zapta karşı tekeffül hükümlerinin uygun düştüğü ölçüde taşınmaz satımında da 

uygulanabileceği kuralını benimsemiştir. 

                                                 
215  YAVUZ, s. 86- 87; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 17. 
216  YAVUZ, s. 85- 86; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 17- 18. 
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G) TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 

1. TANIMI VE ŞEKLİ 
Taşınmaz satış vaadi, sözleşmenin bir veya iki tarafına bir taşınmazın satımı 

sözleşmesinin yapılmasını istemek hakkı veren bir ön sözleşmedir. TBK. m. 22/II 

hükmü ile uyum içinde olan TBK. m. 213’e göre, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi resmî 

şekilde yapılmalıdır. Ancak Noterlik Kanunu’nun 60/III. maddesine göre, taşınmaz satış 

vaadi sözleşmesini noterler de düzenleme yoluyla (re’sen) yapabilmektedirler. Öğretide 

hakim olan görüşe göre, tapu sicil memur ve muhafızları da, asıl satım sözleşmesini 

düzenlemek yetkisine sahip olduklarından, taşınmaz satış vaadi sözleşmesini de 

evleviyetle yapabilirler. Çünkü taşınmaz satış vaadi, aynı zamanda Tapu K. m. 26/I’e 

göre mülkiyet devrine yönelen sözleşmelerdendir. Bununla birlikte, taşınmaz satış vaadi 

sözleşmesinde her iki tarafın da kimlik bilgileriyle birlikte imzaları bulunulmalıdır. 

Sadece satıcının imzasının olması, sözleşmeyi geçersiz kılar. Taşınmaz satış vaadi 

sözleşmesinin konusu taşınmaz mallardır. Fakat vaat konusu taşınmazın belli olması 

zorunlu değildir, belirlenebilir olması yeterlidir217. 

2. HÜKÜMLERİ 

a) Taraflar Arasında 
Geçerli olarak yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kararlaştırılan hükümlere 

göre, bir tarafa veya iki tarafa asıl satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı verir. 

Bunun üzerine, asıl satım sözleşmesi tapu memuru huzurunda yapılmalıdır. Eğer bir 

taraf, bu satım sözleşmesini yapmaktan kaçınırsa, diğer tarafın açacağı tescile zorlama 

davası (TBK. m. 716) sonucunda verilecek mahkemenin hükmü, kaçınan tarafın irade 

açıklaması yerini tutar ve mahkeme hükmü ile birlikte taraflar arasında satım sözleşmesi 

kurulmuş olur. Böylece mahkeme kararı ibraz edilmek suretiyle tapuda satım sözleşmesi 

resmî şekilde düzenlettirilebilecektir. Satıcı bu durumda alacaklı adına taşınmazı tescil 

için tapu memuruna talepte bulunmalıdır. Eğer satıcı tescili talepten kaçınırsa, bu 

takdirde normal bir satım sözleşmesinin ifa edilmemesinin sonuçları doğar (TBK. m. 

                                                 
217  ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 78; ERTAŞ, s. 289; YAVUZ, s. 186- 187; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 

292- 293. 
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188). Alıcı bu defa TBK. m. 716’ya göre mahkemeye başvurarak, mülkiyetin kendisine 

aidiyetine karar verilmesini isteyebilir. Bunlara ilave olarak, vaat alacaklısının tescili 

isteyebilmesi için, tescilin mümkün olması gerekir. Eğer bu, imar kuralları vb. 

düzenlemelerdeki yasaklar yüzünden veya satış vaadinde bulunanın taşınmaza malik 

olmadığı için borcunu ifa edemediğinden dolayı imkânsız ise, artık tescil istenemez, 

alacak tazminata dönüşür (TBK. m. 96 vd.)218. 

b) Üçüncü Kişilere Karşı 
Tapu Kanunu m. 26/V’e göre “…noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul 

satış vaadi sözleşmeleri…taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir”. Bu 

düzenlemede ayrıca şerh anlaşmasının yapılması aranmamıştır. Yine taraflardan 

herhangi birisi şerh talebinde bulunabilecektir. Fakat sözleşmede şerhin yapılamayacağı 

kararlaştırılabilir. Burada şerh edilecek husus, sözleşme olmayıp sözleşmeden doğan 

satın alma hakkıdır. Bu şerh, bu hakkın sonraki maliklere karşı da kullanılabilmesi 

imkânını sağladığı gibi şahsî hakların şerhindeki munzam (güçlendirici) tesiri de sağlar. 

Taşınmaz satış vaadinin şerh verilmesinden itibaren beş yıl içinde esas satım sözleşmesi 

yapılmazsa, şerh tapu memuru tarafından kendiliğinden (re’sen) silinir (Tapu Kanunu m. 

26/VI). Bu beş yıllık süre, sözleşmenin şerh verdirilmesine değil, yapılmış şerhin 

etkisini sürdürebilmesine ilişkindir219. 

Kazak Hukukunda taşınmaz satış vaadi sözleşmesi meselesi ayrıntılı olarak 

düzenlenmemiştir. Bu durum daha önce yukarıda değindiğimiz gibi, devletin özel 

mülkiyeti kabul etmesinin üzerinden çok zaman geçmemesinden ve kişiler arasındaki 

medenî- hukukî ilişkilerin hâlâ yeterli derecede gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Buna rağmen, kanaatimizce, yukarıda Türk Hukukunda taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 

ile ilgili hükümler uygun düştüğü ölçüde Kazak Hukukunda da uygulanabilmelidir. 

                                                 
218  ERTAŞ, s. 290- 291; YAVUZ, s. 188- 189; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 294- 296; ZEVKLİLER, Borçlar 

Özel, s. 78- 79. 
219  ERTAŞ, s. 290- 291; YAVUZ, s. 189; OĞUZMAN / SELİÇİ, s. 296; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 

79. 
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§ 8. BAĞIŞLAMADA (SIYGA TARTU) 

I. TANIMI 
Bağışlama sözleşmesi, TBK. m. 234 vd.; KAK.’nin  506 vd. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Her iki kanun da bağışlama sözleşmesini birbirine benzer şekilde tarif 

etmiştir. Bağışlamanın tarifi şöyledir: “Bağışlama, hayatta olan kimseler arasında 

yapılan bir kazandırıcı işlem olup, onunla bağışlayan, karşılıksız olarak bir malın veya 

hakkın mülkiyetini devreder ya da devretmeyi taahhüt eder”. Dolayısıyla, bağışlama 

sözleşmesi, bir malın veya hakkın mülkiyetinin devrini amaçlayan bir sözleşmedir220. 

II. UNSURLARI 
Hem Türk, hem Kazak Hukukunda bağışlama sözleşmesinin unsurları benzer 

şekilde ele alınmıştır. 

A) TARAFLARIN ANLAŞMASI 
Tarafların anlaşması, bağışlama sözleşmesinin ilk unsurunu oluşturur. 

Bağışlamanın kurulabilmesi için, bağışlayanın ve bağışlananın, bir malın veya hakkın 

ücretsiz olarak devri konusunda karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında 

bulunması gerekir. Fakat bağışlanan, bağışlama onun yararına yapıldığı için, iradesini 

zımnî olarak da açıklayabilir. Her sözleşme gibi, bağışlama sözleşmesinin kurulabilmesi 

için de her iki tarafın da rızasının olması gerekir. Dolayısıyla, bağışlayanın, tek taraflı 

olarak bir malını veya hakkını bağışladığını söylemesi, bağışlananın kabul beyanı 

olmadıkça, bağışlama sayılamaz. Bağışlama, tek taraflı hukukî işlem değil, tek tarafa 

borç yükleyen bir sözleşmedir221. 

Bağışlamayı sadece tam ehliyetliler yapabilirler. Küçüklerin veya fiil ehliyetleri 

tam olmayan kimselerin yaptıkları bağışlamalar geçersizdir (TMK. m. 16, 449, 451, 452; 

TBK. m. 235; KAK. m. 509/II). Fakat bağışlama sözleşmesi bağışlanana herhangi bir 

                                                 
220  YAVUZ, s. 84; AKINTÜRK, Borçlar, s. 181; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 147; SULEYMENOV / 

BASİN, Tusınıkteme III, s. 16- 17. 
221  YAVUZ, s. 223- 224; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 149; ÖNEN, s. 281- 282, SULEYMENOV / 

BASİN, Tusınıkteme III, s. 150. 
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borç yüklemediği için, bağışlananın mümeyyiz olması yeterlidir ve fiil ehliyetinin tam 

olması şart değildir (TBK. m. 236)222. 

B) MAL VEYA HAK 
Bağışlama sözleşmesinin konusunu bir mal veya hak oluşturur. Bağışlayan ve 

bağışlananın bağışlamaya konu olan şeyin ne olduğunu yeterince belirlemeleri gerekir. 

Bağışlayanın bağışladığı şey, kendi malı değilse, bağışlama geçerli olmaz. Dolayısıyla, 

malın veya hakkın türü tam olarak belirlenmeden bir kimsenin mallarını veya haklarının 

bir bölümünü devretmeyi taahhüt etmesi durumunda bağışlama sözleşmesi geçersiz olur 

(KAK. m. 506/IV). Aynı zamanda alacaklının alacağından vazgeçmesi de bir bağışlama 

sayılır (KAK. m. 506/III). Buna ilave olarak, bağışlama, borçlunun borcunu devralmak 

veya üçüncü kişilere karşı olan borçlarından kurtarmak şeklinde de olabilir (KAK. m. 

510)223. 

C) BAĞIŞLAMANIN KARŞILIKSIZ OLMASI 
Bağışlama sözleşmesiyle bağışlayan bir mal veya hakkın mülkiyetini bağışlanana 

devreder ya da devretmeyi taahhüt eder. Bu devir karşılıksız olmalıdır. Yani bağışlayan, 

devrettiği mal veya hak karşılığında bağışlanandan herhangi bir karşılık beklemeden 

bağışlamada bulunmalıdır (KAK. m. 506/II). Eğer taraflar mülkiyetin değil, sadece 

kullanma hakkının devri konusunda anlaşmışlarsa, bağışlama değil, ariyet sözleşmesi 

söz konusu olur. Eğer devir ücret karşılığında yapılırsa, satım sözleşmesi kurulmuş olur. 

Veya paranın yerine bir başka malın veya hakkın devri kararlaştırılmışsa, o zaman 

trampa sözleşmesinden bahsedilir. Bununla birlikte bağışlayan bağışlanana bazı 

yükümlülükler yükleyebilir (TBK. m. 240). Örneğin, bağışlanandan, alkol içmeyi 

bırakmasını isteyebilir. Bu tür yükümlülük bir karşı edime dönüşmedikçe bağışlama 

geçerli olur224. 

                                                 
222  YAVUZ, s. 224-225; ÖNEN, s. 282; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 146. 
223  YAVUZ, s. 222; ÖNEN, s. 283; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 150. 
224  ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 148- 149; ÖNEN, s. 282; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, 

s. 152. 
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D) BAĞIŞLAMA SAĞLARARASI BİR İŞLEM OLMALIDIR 
Bağışlama sözleşmesinin, bağışlayan hayatta iken hüküm doğuracak şekilde 

yapılması gerekir. Bağışlayanın ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere yapılan 

karşılıksız kazandırmalar bağışlama olarak nitelendirilemezler. Meselâ bir kimse 

başkasına, kendisi öldükten sonra verilmek üzere bir malını verdiğini söylerse, 

bağışlama sözleşmesi kurulmuş olmaz. O halde bir bağışlama sözleşmesinin varlığı için 

bağışlayanın, sağlığında hüküm doğuracak şekilde bir kazandırıcı muamele yapması 

gerekir. Bağışlayanın ölümüyle artık miras hukukuna tâbi olan ölüme bağlı tasarruf 

(meselâ vasiyetname) hükümleri uygulanır (TBK. m. 240/II; KAK. m. 506/son)225. 

 

III. BAĞIŞLAMANIN ÇEŞİTLERİ VE ŞEKİLLERİ 

A) BAĞIŞLAMA VAADİ (SIYGA TARTUGA VADE BERU) 
Bağışlama vaadi, bağışlayana, belli bir malvarlığı değerini (mal veya hak) 

bağışlanana devretme borcunu yükleyen bir sözleşmedir (TBK. m. 238). Bağışlama 

vaadi borç doğurucu bir sözleşmedir ve borçlu olan bağışlayanın borç altına girmesinin 

hukukî sebebi bağışlama sebebidir (causa donandi). Bağışlama vaadi ile bağışlayan, 

bağışlamaya konu olan mal veya hakkı o anda bağışlanana devretmemekte, ama ileriki 

bir tarihte devretmeyi vaat etmektedir. Bu durumda bağışlayan söz verdiği tarihte 

vaadini yerine getirmelidir. Aksi halde bağışlanan bir dava açarak, vaat edilen mal veya 

hakkın kendisine teslim edilmesini isteyebilir. 

Taşınmazlar ve taşınmazlarla ilgili aynî haklar açısından bağışlama vaadi 

sözleşmesi resmî şekilde yapılması gerekir (TBK. m. 238; KAK. m. 508/II). Resmî 

sözleşme tapu sicilinde görevli memur önünde yapılır. Bu şekilde yapılmayan taşınmaz 

bağışlama vaadi geçersiz olur. Taşınırlar, alacaklar veya hakların bağışlanmasında ise 

yazılı şekil lâzımdır. Yazılı belgede sadece bağışlayanın imzasının bulunması 

yeterlidir226. 

                                                 
225  AKINTÜRK, Borçlar, s. 182; YAVUZ, s. 224; ÖNEN, s. 283; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme III, s. 152. 
226  YAVUZ, s. 225- 226; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 151; ÖNEN, s. 285; KANETİ, s. 333; 

SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 153. 
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KAK. m. 508/II’ye göre, bağışlanan şey bir taşınmaz ise ve malın değeri özel 

kanunlarda düzenlenen on aylık hesap göstergesini227 aşıyorsa, sözleşme yazılı 

yapılmalıdır. Bununla birlikte, taşınmazları konu alan bağışlama sözleşmeleri devlet 

tarafından tutulan resmî sicile tescil edilmelidir. 

Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazları bağışlama vaadi sözleşmelerinin, satımda 

olduğu gibi resmî şekilde yapılmalarına gerek yoktur. Bağışlama vaadi ifa edilince elden 

bağışlama gibi sonuçlar doğar (TBK. m. 238/III). 

B) ELDEN BAĞIŞLAMA (KOLDAN SIYLAU) 
Elden bağışlama, bağışlama sözleşmesinin yapıldığı anda malın bağışlanana teslim 

edilmesi veya hakkın devredilmesidir (TBK. m. 237/I; KAK. m. 508/I). Burada, 

tarafların arasında anlaşma gerçekleştikten hemen sonra bağışlayan borcunu ifa 

etmektedir. Dolayısıyla elden bağışlama sözleşmesinin kurulabilmesi için malın teslim 

edilmesi gerekir. Mal teslim edilmeden elden bağışlama sözleşmesi gerçekleşmiş olmaz. 

Nitekim gerek TBK. m. 237, gerekse KAK. m. 508/I’e göre, elden bağışlama, malın 

(veya malı sembolize eden anahtar gibi şeylerin ya da mal üzerinde hak sahibi olmayı 

sağlayan evrakların) teslimi ile gerçekleşir228. 

Elden bağışlamanın konusunu taşınmazlar oluşturmazlar. Çünkü taşınmazlarda 

tasarruf muamelesinin yapılabilmesi için tescil şarttır. Tescilin yapılabilmesi sadece 

geçerli bir hukukî sebebin varlığına bağlıdır (TBK. m. 237/II ve son). Ancak taşınırlar 

gibi muamele gören tapusuz taşınmazların elden bağışlanmasına bir engel yoktur. Buna 

karşılık, tapusuz taşınmaz üzerindeki hukukî durumun bağışlama vaadine konu yapıldığı 

durumlarda, bağışlama vaadi âdi yazılı şekilde yapılmalıdır. 

Elden bağışlama herhangi bir şekle tâbi değildir. Ancak hem Türk, hem Kazak 

Hukukuna göre, elden bağışlamanın geçerli olabilmesi için malın teslimi şarttır. Fakat, 

bir alacağın devredilmesi yoluyla elden bağışlama yapılacaksa, devrin yazılı şekilde 

                                                 
227 Aylık hesap gösterge, her sene Devlet bütçesinde ya da başka kanunlarda sonraki bir sene için 

belirlenen ve emeklilik, diğer yardım ödenekleri, cezaî müyeyide miktarını ve vergileri hessaplamak 
için uygulanan aylık göstergedir. 

228  YAVUZ, s. 227- 228; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 153- 154; AKINTÜRK, Borçlar, s. 182; ÖNEN, 
s. 286; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 153. 
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yapılarak, devir senedinin teslimi gerekir. Çünkü TBK. m. 163’e göre alacağın temliki 

kendisi yazılı şekle tâbidir229. 

Elde bağışlamanın, bağışlama vaadinden farkı, birincisinin, sadece, bağışlanılan 

şeyin teslimiyle meydana gelmesi ve sözleşmenin doğumu ve ifa edilmesinin aynı 

zamanda olmasıdır (TBK. m. 237/II). Buna ilave olarak, bağışlama vaadi, borç doğurucu 

bir işlem olduğu halde, elden bağışlama mülkiyeti devreden (tasarrufî) bir işlemdir. 

C) ŞARTLI BAĞIŞLAMA (ŞARTPEN SIYLAU) 
TBK. m. 240’a göre, bağışlama, her sözleşme gibi bozucu veya geciktirici şarta 

bağlı olarak yapılabilir. Meselâ, üniversiteyi iyi dereceyle bitirirsen (geciktirici şart) 

daireyi sana bağışlayacağım; veya sınavlardan geçemezsen bilgisayarı geri alacağım 

(bozucu şart) gibi. Bu durumda bir şarta bağlı bağışlama söz konusudur. Geciktirici şarta 

bağlı bağışlamada sözleşme, tarafların anlaşmasıyla kurulmuştur. Ancak sözleşmenin 

hüküm ve sonuç doğurması, şart olarak kararlaştırılan olayın (meselâ üniversiteyi iyi 

dereceyle bitirme gibi) gerçekleşmesine bağlanmıştır. Eğer şart gerçekleşmezse, 

sözleşme geçersiz olur ve bağışlayan malı teslim etme borcundan kurtulur. Bozucu şarta 

bağlı bağışlamada ise sözleşme kurulmuş ve baştan itibaren geçerliliğini sürdürmektedir. 

Çünkü mal bağışlanana teslim edilmiştir. Ancak şart gerçekleşirse (örneğin sınavlardan 

geçilemezse) ve sözleşme geçersiz konuma düşerse, bağışlanan, malı bağışlayana iade 

etmelidir. Eğer bağışlayan, şartlı bağışlamada kötü niyetli olarak şartın gerçekleşmesine 

engel olursa, şart gerçekleşmiş sayılır. Bunun gibi, bağışlayan, bozucu şartlı 

bağışlamada kötü niyetle şartın gerçekleşmesini sağlarsa, şart gerçekleşmemiş olur 

(TBK. m. 154). 

Şartlı bağışlamanın genellikle aşağıdaki gibi çeşitleri vardır: 

1) İfa edilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar, 

2) Bağışlananın bağışlayandan önce ölmesi halinde, malın bağışlayana iade 

edileceği şartını içeren bağışlamalar, 

3) Kayıtsız ve koşulsuz cayma hakkı saklı tutularak yapılan bağışlamalar (TMK. 

m. 585), 
                                                 
229  YAVUZ, s. 227; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 153; ÖNEN, s. 286; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme III, s. 154. 
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4) Bağışlayan hayatta olduğu müddetçe malın bağışlanan tarafından 

satılamayacağı şartıyla yapılan bağışlamalar. Ancak daha önce belirtildiği gibi, 

bağışlayanın ölümüyle TBK. m. 240/II’ye göre Miras Hukuku’nun ölüme bağlı tasarruf 

hükümleri uygulanır230. 

Şartlı bağışlama taşınmazla ilgili ise, bağışlama vaadinde olduğu gibi resmî 

şekilde yapılmalıdır. Bunun dışındaki şartlı bağışlamalar yazılı şekilde yapılabilir. Bu 

şart TMK. m. 736’ya uygun olarak tapu siciline tescil edilmelidir231. 

Şartlı bağışlama konusu Kazak Hukukunda açık şekilde düzenlenmemesine 

rağmen, bu tür bağışlamaların sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince Kazak Hukukunda 

serbestçe yapılabileceği kanaatindeyiz. 

D) MÜKELLEFİYETLİ BAĞIŞLAMA (MINDETTI SIYLAU) 
Daha önce yukarıda zikredildiği gibi, TBK. m. 240/I’e göre bağışlayan, 

bağışlananın veya üçüncü bir kişinin ya da kamunun yararına olmak üzere bağışlanana 

bazı mükellefiyetler yükleyebilir. Ancak, bu mükellefiyet, bir karşı edim değildir. Aksi 

halde bağışlamanın karşılıksız olma koşulu ortadan kalkmış olur. Örneğin (A), (B)’ye 

çok değerli bir taşınmazını bağışlamakta ve bağışlama sözleşmesinde (B)’nin her sene 

pekiyi dereceyle üniversitede okuyan iki öğrenciye burs vermesi mükellefiyetini 

yüklemektedir. Bağışlanan yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Ancak mükellefiyetinin 

değeri bağışlanan malın değerinden yüksek olmaması gerekir. Eğer bağışlanan 

mükellefiyetini yerine getirmezse, TBK. m. 241/I ve II’ye göre bağışlayan veya onun 

ölümü halinde mirasçıları, mükellefiyetten yararlanan kişi ya da yetkili devlet mercii 

bağışlanan aleyhine dava açabilir ve mükellefiyetin yerine getirilmesini talep edebilir. 

Bununla birlikte, eğer mükellefiyetin değeri bağışlanan şeyden fazla ise, TBK. m. 

241/III’e göre bağışlanan, mükellefiyeti yerine getirmekten kaçınabilir. Veya kanunda 

öngörülmese de, mükellefiyetin söz konusu giderler oranında indirilmesini talep edebilir. 

Bağışlayan, mükellefiyet ifa edilmediği takdirde, bağışlamadan dönebilir ve verdiği şeyi 

geri alabilir (TBK. m. 244/III). Ayrıca, TMK. m. 515/III’e göre, anlamsız veya yalnız 

                                                 
230  YAVUZ, s. 228- 229; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 154- 155; ÖNEN, s. 286- 287. 
231  YAVUZ, s. 228- 229; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 154- 155; ÖNEN, s. 287. 
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başkalarını rahatsız edici nitelikte olan mükellefiyetler geçersiz olup, bağışlama geçerli 

sayılır232. 

Mükellefiyetli bağışlama da taşınmazla ilgili ise, bağışlama vaadinde olduğu gibi 

resmî şekilde yapılmalıdır. Bunun dışındaki mükellefiyetli bağışlamalar yazılı şekilde 

yapılabilir. 

Mükellefiyetli bağışlamayla ilgili KAK.’nde açık şekilde bir düzenlenme mevcut 

olmamasına rağmen, bu tür bağışlamaların sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince Kazak 

Hukukunda da serbestçe yapılabileceği kanaatindeyiz. 

E) RÜCU ŞARTIYLA BAĞIŞLAMA (BAS TARTU ŞARTIMEN SIYLAU) 
Eğer bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda bağışlanılan 

malın iade edilmesini şart koşmuşsa, rücu şartıyla bağışlama söz konusu olur (TBK. m. 

242; KAK. m. 512/II). Bununla birlikte bağışlayan, bağışladığı malı sadece bağışlananın 

kullanmasını istiyorsa, böyle bir şart tarafların anlaşmalarıyla geçerli olur. Bu durumda 

bağışlayan bağışlanandan önce ölürse, mal bağışlananda kalır. Eğer bağışlanan önce 

ölürse, bağışlayan malı geri isteyebilir. 

Rücu şartıyla bağışlama da taşınmazları konu ediyorsa, bağışlama vaadinde 

olduğu gibi resmî şekilde yapılmalıdır. Bunun dışındaki rücu şartıyla bağışlamalar yazılı 

şekilde yapılabilir233. 

F) HİBE (KAYIRMALDIK) 
KAK. m. 516’ya göre, belirli bir amaç doğrultusunda kullanmak üzere bir malın 

veya hakkın bağışlanması hibe sayılır. Hibenin normal bağışlamadan en önemli farkı, 

bağışlayanın, bağışladığı şeyin hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağını 

belirleyebilmesidir. Buna göre, bağışlayan, özel kişilere veya çeşitli kuruluşlara (eğitim 

kurumları, dernekler, müzeler vb.) ya da devlete bağışta bulunabilir. Bağışı kabul etmek 

için kimsenin iznine ihtiyaç yoktur. Tüzel kişilere yapılan hibede bağışlayan, bağışlanan 

malın ne amaçla kullanacağını belirleyebilir. Yani bu durumda tüzel kişi, maldan 

faydalanırken yapılan bütün işlemlerin hesabını tutmalıdır. Eğer şartlar değişirse ve 

                                                 
232  YAVUZ, s. 230- 231; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 154- 155; ÖNEN, s. 287. 
233  ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 156- 157; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 154. 
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bağışlanan maldan belirlenen amaçlar doğrultusunda faydalanmak mümkün olmazsa, 

bağışlayanın rızasıyla maldan başka maksatlarda faydalanılabilir. Bağışlayan ölürse veya 

bağışlayan tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişilik sona ererse, bir başka amaçla maldan 

faydalanabilmek için mahkeme kararı istenmektedir. Eğer bağışlanan mal farklı 

amaçlarda kullanılmakta ise, bağışlayan veya mirasçıları, bağışlamanın geçersiz 

sayılmasını talep edebilirler. Dolayısıyla, bu maddede özel olarak düzenlenen hibe, 

mükellefiyetli bağışlama türünden sayılabilir. Bununla birlikte taşınmazla ilgili hibenin 

de tapu sicilinde resmî şekilde yapılması gerektiği kanaatindeyiz234. 

IV. BAĞIŞLAMADA TAŞINMAZLA İLGİLİ HÜKÜMLER 
Bağışlama sözleşmesine göre sadece bağışlayan bağışlama konusunu teslim ve 

tescil ile mülkiyetini devretmek zorundadır. Bağışlananın herhangi bir borcu 

bulunmamaktadır. Bağışlama vaadinde borcun ifa edilmemesi veya kötü ifa edilmesi 

durumunda bağışlayan bağışlanana karşı sorumlu olur. Taşınmazı bağışlama vaadinden 

doğan borcunu ifa etmeyen bağışlayana karşı bağışlanan, bağışlamanın aynen ifa 

edilmesini dava edebilir (KAK. m. 508/II). Fakat burada temerrüt faizi, temerrüt 

tarihinden değil de, icraya başvurma veya dava açma tarihinden başlar (TBK. m. 104/I). 

Bununla birlikte bağışlanan, ifanın gecikmesi veya teslim edilen malın istenilen 

vasıflarda olmaması nedeniyle bir zarar görürse, bağışlayan aleyhine tazminat davası da 

açabilir. Örneğin bağışlayan, bağışlanan adına oturtulacak eski bir ev tescil ettirmiş ve 

tabanın çatlaması sonucunda bağışlananın ailesinden birisi yaralanmışsa, bağışlayan 

sorumlu olur. Ancak bağışlama sözleşmesi bağışlayana herhangi bir menfaat 

sağlamadığı için bağışlayanın sorumluluğu hafifletilmiştir. KAK. m. 514’e göre, teslim 

edilen malın ayıplı olması sebebiyle, bağışlananın hayatına, sağlığına veya malına gelen 

zararlardan dolayı bağışlayan sadece kastı varsa sorumlu olur. Yani bağışlayan, 

teslimden önce malda mevcut olan ayıbı bilerek ve gizleyerek bağışlanana kasten 

bildirmezse, sorumlu olur235. 

                                                 
234  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 155- 156. 
235 YAVUZ, s. 231; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 157- 158; ÖNEN, s. 287- 289; SULEYMENOV / 

BASİN, Tusınıkteme III, s. 149. 
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Dolayısıyla Kazak Hukukunda bağışlayan, genellikle, kasten bir zarar vermişse 

sorumlu olur. Türk Hukukunda ise TBK. m. 243’e göre bağışlayan, kasten veya ağır bir 

ihmâl ile bağışlanana zarar verirse sorumlu olur. Türk Hukukunda ağır ihmâl kasta eşit 

sayılmıştır. Buna ilave olarak, genellikle bağışlayanın zapta veya ayıba karşı tekeffül 

borcu yoktur. Fakat bağışlayan, bağışlama sözleşmesinde özel olarak zapta ve ayıba 

karşı tekeffül vaat etmişse, bağışlayan bu vaadi dolayısıyla tekeffül borcunu üstlenir 

(TBK. m. 243). 

KAK. m. 515’e göre bağışlama vaadinde, eğer aksi öngörülmemişse, bağışlayanın 

mal teslim ve mülkiyeti devretme borcu, ölümü halinde mirasçılara geçer. Ancak 

bağışlananın ölümü halinde onun mirasçıları bağışlayandan bağışlamanın ifasını talep 

edemezler. Bu mesele Türk Hukukunda da benzer şekilde düzenlenmiştir. Ancak TBK. 

m. 247’ye göre, aksi öngörülmemişse, belirli zamanlarda bir şey verilmesini gerektiren 

bağışlamalarda (meselâ bağışlayanın bağışlanana bir gelir bağlaması gibi), bağışlayanın 

ölümü halinde bağışlama sona erer236. 

V. BAĞIŞLAMA YASAĞI VE BAĞIŞLAMANIN SINIRLARI  
KAK. m. 509’a göre, değeri yürürlükteki kanunlarla belirlenen on aylık hesap 

göstergesini aşmıyorsa, genel bağışların dışında, küçükler ve fiil ehliyeti olmayan ya da 

sınırlı olan kimseler adına onların kanunî temsilcileri bağışta bulunamazlar. Türk 

Hukukunda da, velayet veya vesayet altında bulunan kimselerin malları kanunî 

temsilcileri tarafından bağışlanamaz (TMK. m. 342/III, 449). 

Bununla birlikte, KAK. m. 509’a göre, tedavi ve terbiye kurumları ile sosyal 

sigorta kurumları vb. kurumların görevlilerine, bu kurumların kontrolü, terbiyesi veya 

tedavisindeki kişiler ya da onların yakınları bağışta bulunamazlar. Buna ilave olarak, 

devlet memurlarına, onların görevleri ile ilgili işleri yapmaları için bağışta bulunulamaz. 

Bu yasakların dışında KAK. m. 510’nda bağışlamanın sınırlandığı haller mevcuttur. 

Maddeye göre bazı bağışlamalar, bu maddede atıf yapılan kanun hükümlerinin 

                                                 
236  YAVUZ, s. 231; ÖNEN, s. 290; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 149. 
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belirlediği sınırlar çerçevesinde yapılabilirler. Aksi halde yapılan bağışlama sözleşmesi 

geçersiz sayılır237. 

VI. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN BOZULMASI 

A) BAĞIŞLANAN TARAFINDAN SÖZLEŞMESİNİN BOZULMASI 
KAK. m. 507’ye göre bağışlanan, bağışlanan şey kendisine teslim edilinceye kadar 

her zaman onu reddedebilir. Bu durumda bağışlama sözleşmesi bozulmuş sayılır. Ancak 

bağışlama sözleşmesi yazılı olarak yapılmışsa, bağışlamanın reddi de yazılı şekilde 

yapılmalıdır. Eğer bağışlama sözleşmesi tescil edilmişse, bağışlamanın reddi de tescil 

edilmelidir. Sözleşmenin yazılı olarak yapıldığı hallerde, bağışlamanın reddi sebebiyle 

bağışlayan bir zarar görürse, bağışlanan bu zararı tazmin etmek zorundadır238. 

Türk Hukukunda ise bağışlananın bağışı reddini düzenleyen bir hüküm mevcut 

değildir. 

B) BAĞIŞLAYAN TARAFINDAN SÖZLEŞMESİNİN BOZULMASI 

1. BAĞIŞLAYANIN İFA ETTİĞİ BAĞIŞLAMADAN DÖNMESİ 
TBK. m. 244’e göre bağışlayan, aşağıda belirtilen hallerde bağışlama 

sözleşmesine uygun olarak borcunu ifa etmiş, yani malı teslim ve mülkiyetini devretmiş 

bulunsa bile bağışlamadan dönebilir: 

1) Bağışlanan, bağışlayan veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlerse 

2) Bağışlanan, bağışlayana veya ailesine karşı kanunen mükellef olduğu 

yükümlülüklerini yerine getirmezse 

3) Mükellefiyetli bağışlamada, bağışlanan, haklı bir sebep olmaksızın 

mükellefiyetini ifa etmezse239. 

Kazak Hukukunda da KAK. m. 512’ye göre bağışlayan, benzer sebeplerle 

bağışlamadan dönebilir: 

1) Bağışlanan, bağışlayanın veya yakınlarının hayatına kast ederse ya da bunların 

birini bilerek yaralarsa 

                                                 
237  ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 158- 159; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 149- 150. 
238  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 146. 
239  YAVUZ, s. 232; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 159; ÖNEN, s. 288- 289. 



 104

2) Rücu şartla yapılan bağışlamada, bağışlanan bağışlayandan önce ölürse. 

Bunun dışında, eğer bağışlanan bağışlayanı öldürürse, bağışlayanın mirasçıları 

bağışlamadan dönebilirler. Ayrıca, davacının talebi üzerine, tacir sayılan bağışlayanın 

veya tüzel kişinin, iflas kurallarını ihlâl ederek yaptığı bağışlamaları mahkeme geçersiz 

sayabilir. Bunun gibi, bazı hallerde, bağışlanan şeyin yok olma tehlikesinin mevcut 

olması da bir dönme şartı nedeni olarak kabul edilmiştir. KAK. m. 512/son’a göre, 

bağışlayan bağışlamadan dönerse, bağışlanan malı geri vermelidir. Dönme nedeniyle 

bağışlayanın bağışlanana herhangi bir tazminat ödemesine gerek yoktur240. 

2. BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMA VAADİNDEN DÖNMESİ 

TBK. m. 245’e göre bağışlayan, aşağıda belirtilen hallerde bağışlama vaadinden 

dönebilir ve hiçbir tazminat ödemeksizin bağışlayanın artık borcunu ifa etmesine gerek 

kalmaz: 

1) Yerine getirilmiş bağışlamadan dönme yetkisini veren ve yukarıda zikredilen 

haller 

2) Bağışlayanın, bağışlama sözleşmesi kurulduktan sonra malî durumunun önemli 

ölçüde bozulması ve bu yüzden bağışlamanın, bağışlayan için son derece külfetli bir hâl 

alması 

3) Bağışlama vaadinden sonra hissedilecek derecede önemli ve yeni aile 

vazifelerinin meydana gelmesi. 

Kazak Hukukunda ise bağışlayanın bağışlama vaadinden vazgeçebileceği 

durumlar KAK. m. 511’de öngörülmüştür. Maddeye göre, bağışlama vaadi sözleşmesi 

yapıldıktan sonra bağışlayanın malî veya ailevî durumunun ya da sağlığının, 

bağışlamanın yerine getirilmesi halinde refah seviyesinin önemli ölçüde azalmasına yol 

açacak şekilde değişmesi halinde bağışlayan, bağışlama vaadinden dönme hakkına 

sahiptir. Bununla birlikte, ifa edilmiş bağışlamadan dönme hakkına sahip olduğu 

durumlarda bağışlayan, bağışlama vaadinden de dönebilir241. 

 

                                                 
240  SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 147- 148. 
241  YAVUZ, s. 232- 233; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 161- 162; ÖNEN, s. 290- 291; SULEYMENOV 

/ BASİN, Tusınıkteme III, s. 148. 
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§ 9. TRAMPADA (AYIRBAS) 

I. TANIMI 
TBK.’nun 232- 233. ve KAK.’nin 501- 505 maddeleri arasında trampa sözleşmesi 

düzenlenmiştir. Trampa sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birkaç şeyin 

ya da hakkın teslim ve mülkiyetini geçirmeyi, diğer tarafın aynı şekilde başka bir veya 

birkaç şeyin teslim ve mülkiyetini geçirmeyi taahhüt etmesi karşılığında borçlandığı bir 

sözleşmedir (TBK. m. 232; KAK. m. 501/I). Bu niteliği itibariyle trampa sözleşmesi 

satım sözleşmesine benzemektedir. Trampa sözleşmesinde satış parası yoktur. Satış 

parasının yerine değiştirilecek başka bir mal ya da hak geçmektedir. Örneğin, taraflardan 

biri diğerine oturulacak vaziyette olan dairesinin, diğer taraf ise arazisinin mülkiyetini 

devretmeyi taahhüt ediyorsa, yapılan sözleşmeye trampa denir. Bu nedenle taraflardan 

her biri hem satıcı, hem alıcı konumundadır. Yani trampa edenlerden her biri, vermeyi 

taahhüt ettiği şey bakımından satıcı ve kendisine verilmesi gereken şey açısından alıcı 

durumundadır (TBK. m. 232; KAK. m. 501/II). Ayrıca, zikredilen maddelerde trampaya 

satım sözleşmesine yönelik hükümlerin de uygulanacağı açık şekilde belirtilmiştir. 

Dolayısıyla satımda uygulanacak hükümler doğru düştüğü ölçüde trampa sözleşmesine 

de uygulanır. Bununla birlikte yürürlükteki kanunlarda aksi öngörülmemişse, satım 

sözleşmesine konu olan her türlü şey veya hak trampa sözleşmesine de konu olabilir 

(TBK. m. 232; KAK. m. 501/III)242. 

II. TRAMPA SÖZŞEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
Trampa sözleşmesi karşılıklı borç doğuran bir sözleşme olduğu için, taraflardan 

her biri taahhüt ettikleri mal veya hakkı kanunen öngörülen uygun şekilde devretmek 

zorundadır. Trampa sözleşmesinde, değiştirilen şeyler belirlenmiş ya da belirlenebilecek 

mahiyette olmalıdır. Aksi halde, sözleşme geçersiz olur. Bununla birlikte, KAK. m. 

503’de malın ya da hakkın teslim zamanı öngörülmüştür. Hem Türk, hem Kazak 

Hukukunda genellikle tarafların borçlarını aynı zamanda ifa etmeleri gerekir (TBK. m. 

81; KAK. m. 284). Trampa sözleşmesine konu olan taşınırların mülkiyeti teslim ile 

birlikte karşı tarafa geçer. Taşınmazların karşı tarafa geçmesi ise ancak resmî tescille 
                                                 
242  YAVUZ, s. 217; AKINTÜRK, Borçlar, s. 179; ÖNEN, s. 279; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 143; 

SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 138. 
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olur. Örneğin, karşılıklı olarak bir taşınmazın bir başka taşınır veya taşınmazla 

değiştirilmesini konu eden trampa sözleşmesi yetkili tapu memuru tarafından resmî 

şekilde yapılmalıdır243. 

Trampa sözleşmesinde taraflardan birinin diğer tarafa ayrıca bir miktar para 

ödeyeceği kararlaştırılabilir. Buna denklik parası denir. Ancak denklik parası, yan edim 

niteliğindedir ve trampa sözleşmesinin mahiyetini değiştirmez. Genel olarak, trampa 

sözleşmesinde değiştirilecek mal veya hakların değeri eşit sayılır. Ancak sözleşmede 

malların değerlerinin farklı olduğu kabul edilebilir (meselâ yukarıda örnekteki daire ve 

arazi gibi). Bu durumda, değeri daha az olan malın teslimini taahhüt eden taraf, 

denkliğin sağlanabilmesi için ayrıca denklik parasını ödemeyi taahhüt edebilir (KAK. m. 

502/II)244. 

Trampa sözleşmesine her ne kadar satımla ilgili kuralların uygulanacağını TBK. 

m. 232 belirtse de, TBK. m. 233’de ve KAK. m. 505’de satım sözleşmesindeki zapta ve 

ayıba karşı tekeffül borcunu düzenleyen kurallara nazaran değişik bir kural mevcuttur. 

Maddeye göre, trampa yoluyla aldığı şey elinden alınan ya da onu maddî ayıbı olduğu 

için iade eden taraf aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir: 

1) İsterse kendisine verilen zararı karşı tarafa ödetir. Bu müspet zarardır. Yani 

kendisinin trampa sözleşmesinden elde edeceği değerin karşıtıdır. 

2) Taraflardan birinin teslim ettiği şey ayıplı ise diğer taraf aşağıda belirtilen dört 

haktan birini kullanabilir: 

a) Sözleşmeden dönme. Bu durumda sözleşmeden dönen taraf, karşı tarafa 

verdiğini geri alır ve aldığını da iade eder. Bununla birlikte, karşı tarafın kusursuzluğunu 

ispatlayamadığı durumlarda verilen menfî zararın tazminini de isteyebilir. 

b) Verdiği şeyin iadesini talep etmeksizin aldığını iade etme. Bu durumda, uğramış 

olduğu müspet zararın tazmini istenebilir. 

c) Kendisine teslim edilen şeyi muhafaza ederek ayıptan doğan değer eksikliğinin 

giderilmesini isteme. Bu hak, satış parasının indirilmesi ile ilgili kurallara 

benzemektedir. 
                                                 
243  YAVUZ, s. 218; ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 143- 144; ÖNEN, s. 279; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme III, s. 139. 
244  YAVUZ, s. 218- 219; ÖNEN, s. 279- 280; SULEYMENOV / BASİN, Tusınıkteme III, s. 139. 



 107

d) Ayıplı malın başka bir benzer malla değiştirilmesini talep etme245. 

Görüldüğü üzere, trampa konusu hem Türk, hem Kazak Hukukunda benzer 

şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla her iki hukuk sisteminde de trampaya yönelik benzer 

hükümler uygulanır. 

                                                 
245  ZEVKLİLER, Borçlar Özel, s. 144; YAVUZ, s. 219; ÖNEN, s. 280; SULEYMENOV / BASİN, 

Tusınıkteme III, s. 139. 
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SONUÇ 

 

Yüksek lisans tezimizin konusunu “Türkiye ve Kazakistan Hukukunda Taşınmaz 

Mülkiyetinin Kazanılması ve Devri“ oluşturmaktadır. Bu konuyu hem Türk, hem de 

Kazak Hukuku açısından ayrıntılarıyla birlikte mukayeseli bir şekilde incelemeye 

çalıştık. Ve vardığımız sonuçları şöyle özetleyebiliriz: 

Türk Hukukunda taşınmaz eşya sayısı sınırlı olarak belirtildiği halde, Kazak 

Hukukunda taşınmaz eşya sayısı sınırlanmamıştır. Yani gelecekte de yeni taşınmaz 

türleri meydana gelebilir. Daha önce yukarıda değindiğimiz gibi, bu uygulama hem 

doğru, hem yanlıştır. Doğrudur, çünkü serbest piyasa ekonomisinde yeni taşınmaz 

türlerinin meydana gelmesi, kişiler arasındaki medenî- hukukî ilişkilerin gelişmesini ve 

değişmesini sağlar. Bu da hukuka yeni bir boyut kazandırır ve demokratik devletin 

gelişmekte olduğunun bir kanıtı olur. Bu uygulama yanlıştır. Çünkü, ileride yeni 

taşınmaz türlerinin meydana gelmesi, mevcut olan hukuk mevzuatında değişikliklere ve 

düzeltmelere yol açabilir. Bu da bilindiği üzere masraflı, zaman alıcı ve bir malın 

taşınmaz olup olmadığı konusunda tereddütlerin yaşanmasına sebep olabilecek bir 

olgudur. 

Arazi konusu hem Türk, hem Kazak Hukukunda benzer bir şekilde 

düzenlenmiştir. Yani, her iki hukuk sistemi de araziyi, sınırları yeterli vasıtalarla tâyin 

ve tahdit edilmiş tüm yeryüzü parçaları olarak saymaktadır. Arazinin hukuk objesi 

olarak tespit edilmesi ve medenî- hukukî ilişkilere konu olabilmesi için de her iki hukuk 

sistemdeki kadastro çalışmaları büyük önem arzeder. Ayrıca, hem Türk, hem Kazak 

Hukukuna göre, taşınmaz üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine konu 

olan bağımsız bölümler, tapu siciline ayrı olarak tescil edilmelidir. Bu meseleyi her iki 

kanun koyucu da doğru olarak düzenlemiştir. Çünkü taşınmaz üzerindeki bağımsız ve 

sürekli haklar ile bağımsız bölümlerin tapu sicilinde ayrı sayfaya tescil edilmesi, bu 

haklara açıklık ile güven kazandırır ve hukukî düzenini kolaylaştırır. 

Gemilerin özel kanunların hükümlerine göre özel sicile taşınmaz olarak tescil 

edilmeleri gerektiği konusunda da hem Türk, hem Kazak Hukuku bir benzerlik 

içindedir. 
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Mülkiyet hakkı ile malikin bu hakkı kullanması dolayısıyla doğan yetkiler ve 

konan sınırlamalar ile malikin yükümlülükleri konuları da her iki hukuk sisteminde 

benzer bir şekilde düzenlenmiştir. 

Bütünleyici parça ile eklentinin hukukî düzeni ve bu konulara yönelik uygulanan 

hükümler de her iki hukuk sisteminde benzer şekilde ele alınmıştır. 

Paylı mülkiyet ile elbirliği mülkiyeti müessesesi, Türk Hukukunda olduğu gibi, 

Kazak Hukukunda da benzer şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, paylı mülkiyetin ve 

elbirliği mülkiyetinin hukukî düzenine yönelik her iki kanun koyucu da genel itibariyle 

aynı kuralları uygulamaktadır. 

Taşınmaz mülkiyetini kazanmanın yolları konusunda her iki hukuk sisteminde 

hem benzerlikler, hem farklılıklar mevcuttur. Örneğin, hem Türk, hem Kazak 

Hukukunda taşınmaz mülkiyeti aslen veya devren kazanılabilir. 

Taşınmaz mülkiyetinin mahkeme kararıyla tescilden önce kazanılması Türk 

Hukukundan farklı olarak Kazak Hukukunda ayrıntılı olarak düzenlenmemesine rağmen, 

KAK. m. 7’ye göre, yenilik doğurucu bir mahkeme kararı, medenî hak ve 

yükümlülüklerinin meydana gelmesine sebep olur. Dolayısıyla, fikrimizce, Türk 

Hukukunda bu konuyu düzenleyen hükümler, Kazak Hukukunda da uygun düştüğü 

ölçüde uygulanabilmelidir. 

Türk Hukukundan farklı olarak, Kazak Hukukunda işgal yolu ile taşınmaz 

mülkiyetinin kazanılması mümkündür. Türk Hukukunda işgal yolu ile taşınmaz 

mülkiyetinin kazanılması için herhangi bir süre istenmediği halde, Kazak Hukukunda bu 

süre bir sene olarak belirtilmiştir. Ayrıca Türk kanun koyucusu tapusuz taşınmazların 

mülkiyetini işgal yolu ile kazanmanın mümkün olmadığını belirtirken, Kazak kanun 

koyucusu olağanüstü kazandırıcı zamanaşımıyla taşınmazın mülkiyetinin 

kazanılabileceğini söylemektedir. Buna ilave olarak, kanaatimizce, tapuya kayıtlı 

olmayan taşınmazların en kısa zamanda tapu siciline kaydedilmesi ve hukukî 

düzenlemeye kavuşturulması gerekmektedir. Çünkü büyük ekonomik değere sahip olan 

bu tür taşınmazlar, Türkiye ve Kazakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomisine 

büyük fayda sağlamaktadır. 
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Taşınmaz mülkiyetinin cebrî icra ve kamulaştırma yoluyla kazanılması hem Türk, 

hem Kazak Hukukunda genellikle benzer şekilde düzenlenmiştir. 

Hem Türk, hem de Kazak Hukuku, taşınmaz mülkiyetinin devrinde sebebe 

bağlılık ilkesini kabul etmektedir. 

Resmî şekil konusunda da her iki hukuk sistemi benzerlik içindedir. Türk 

Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da taşınmaz mülkiyetini resmî şekilde 

tapuya tescil etme fonksiyonu tapu sicil memurlarına yüklenmiştir. Tapu sicili 

memurları, her iki kanun koyucunun da düzenlediği prosedüre göre taşınmazları tapu 

siciline tescil ederler. Bu konuda tapu sicili memurları gibi sulh hakimi de büyük rol 

oynar. Noterler de taşınmaz satış vaadi veya taşınmazı bağışlama vaadi sözleşmelerinin 

yapılmasında önemli role sahiptirler. 

Türk Hukukunda olduğu gibi, Kazak Hukukunda da resmî şekle uyulmadan 

yapılan taşınmazla ilgili herhangi bir işlemin sonucu geçersizlik olur. 

Taşınmaz mülkiyetinin devrinin geçerliliğine etki eden muvazaa ile ilgili 

hükümler, hem Türk, hem Kazak Hukukunda genellikle benzer bir şekilde 

düzenlenmiştir. Ayrıca vekâlet görevi sona eren vekilin yaptığı taahhüt ve tescil 

işlemleri ile vekilin vekâlet görevini müvekkil aleyhine kullanmış olması ve tapusuz 

taşınmazlarda mülkiyetin devri konusunda benzer kurallar uygulanmaktadır. 

Türk Hukukundan farklı olarak, Kazak Hukukunda inançlı işlem ve nam-ı müstear 

meseleleri ayrı olarak düzenlenmemiştir. Fakat, kanaatimizce, bu müesseseler ileride 

Kazak Hukukunda da uygulanabilmelidir. Çünkü bunu hem mantık, hem hukuk düzeni 

gerektirmektedir. 

Satım sözleşmesinde taşınmaz mülkiyetinin devrine yönelik uygulanan hükümler 

her iki hukuk sisteminde de benzerlik içindedir. 

Türk Hukukundan farklı olarak, Kazak Hukukunda taşınmaz satımında satıcının 

ayıba karşı tekeffül borcu ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Ancak, kanaatimizce, taşınır 

satımındaki satıcının ayıba karşı tekeffül borcu kıyas yoluyla taşınmaz satımında da 

uygulanabilmelidir. Ayrıca, her iki hukuk sistemi taşınır satımında satıcının zapta karşı 

tekeffül hükümlerinin uygun düştüğü ölçüde taşınmaz satımında da uygulanabileceği 

kuralını benimsemiştir. 
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Kazak Hukukunda taşınmaz satış vaadi sözleşmesi meselesi ayrıntılı olarak 

düzenlenmemiştir. Bu durum daha önce yukarıda değindiğimiz gibi, devletin özel 

mülkiyeti kabul etmesinin üzerinden çok zaman geçmemesinden ve kişiler arasındaki 

medenî- hukukî ilişkilerin hâlâ yeterli derecede gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Fakat, kanaatimizce, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yapılmasına engel bir hüküm 

Kazak Hukukunda bulunmadığı için, bu tür sözleşmeler, Türk Hukukunda olduğu gibi 

Kazak Hukukunda da yapılabilmelidir. 

Hem Türk, hem Kazak Hukukunda bağışlama sözleşmesinde taşınmaz 

mülkiyetinin devri konusu benzer şekilde ele alınmıştır. 

Şartlı bağışlama ile mükellefiyetli bağışlama konuları Kazak Hukukunda açık 

şekilde düzenlenmemelerine rağmen, bu tür bağışlamaların sözleşme özgürlüğü ilkesi 

gereğince Kazak Hukukunda serbestçe yapılabileceği kanaatindeyiz. 

Türk Hukukunda ise bağışlananın bağışı düzenleyen bir hüküm mevcut değildir. 

Ancak, kanaatimizce, redde ilişkin özel bir hüküm olmasa da, tıpkı Kazak Hukukunda 

olduğu gibi, Türk Hukukunda da bağışlanan, bağışlamayı reddedebilir. Çünkü 

bağışlama, bağışlayan ve bağışlananın rızası ile kurulan bir âkittir. 

Trampa sözleşmesinde taşınmaz mülkiyetinin devri konusu da hem Türk, hem 

Kazak Hukukunda benzer şekilde ele alınmıştır. 

Çalışmamızın sonucunda şunu diyebiliriz ki: Türk Hukukunda kamu ve özel 

hukuk ayırımı çok eskiden mevcut olduğu için, “taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve 

devri“ müessesesi ayrıntıyla incelenmiş ve belli bir seviyeye getirilmiş bulunmaktadır. 

Ancak Kazak Hukukunun özel hukuk kurumunu kabul etmesinden çok az zaman 

geçmesine rağmen, “taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve devri” konusuyla ilgili 

mevcut mevzuatta düzenlemeler vardır. Ve büyük ölçüde Türk Hukukunda olduğu gibi, 

Kazak Hukukunda da bu konu benzer şekilde uygulamaya konulmuştur. Umarız, ileride 

her iki hukuk sisteminde de bu konuyla ilgili yeni gelişmeler meydana gelir. 
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