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ARSA PAYI KAR?ILI?I ?N?AAT SÖZLE?MES?NE DAYALI
SÖZLE?MEN?N FESH? VE TAPU ?PTAL? TESC?L - D??ER
PARSEL SAH?PLER?N?N YARGILAMAYA DAH?L ED?LMES?
GEREKT???
Özet: Arsa pay? kar??l??? in?aat sözle?mesi iki ayr? parsele ili?kin olarak düzenlenmi?tir. Arsa
pay? kar??l??? in?aat sözle?mesinin feshi talep edilmi? olmas?na ve verilecek fesih karar?n?n
di?er parsel sahiplerinin haklar?n? da etkileyece?inden dava d??? di?er arsa sahibi davaya dahil
edilmeksizin yarg?lama yap?larak karar verilmesi do?ru olmam?? hükmün resen bozulmas?
gerekmi?tir.

T.C.
Yarg?tay
23. Hukuk Dairesi
E: 2016/2880 K: 2019/837 K.T.: 05.03.2019

Taraflar aras?ndaki alacak davas?n?n yap?lan yarg?lamas? sonunda ilamda yaz?l? nedenlerden
dolay? davan?n kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davac? vekili ve daval?lar ... ile ...
vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere?i konu?ulup dü?ünüldü.

-KARAR-

Davac? vekili, daval? .... ile davac? ve ...... arsa pay? kar??l??? in?aat sözle?mesi imzalad?klar?n?,
söz konusu sözle?me ile in?aatlar?n 2008 y?l? sonunda bitirilerek teslim edilece?i öngörüldü?ünü,
..... sözle?medeki edimin tamamen yerine getirilemeden vefat etti?ini, yasal mirasç?s? .....n ek bir
anla?ma yaparak müvekkili ad?na kay?tl? parselden yap?lacak in?aattan vaat edilen dairesinin
verilmesi konusunda müteahhit ile anla?t?klar?n?, müvekkilinin bu ek sözle?meye ve yap?lan devre
herhangi bir itiraz?n?n olmad???n?, daval? müteahhitin sözle?me uyar?nca vaat etmi? oldu?u
ta??nmaz?n ancak % 30 seviyesinde bitirdi?ini, ayr?ca müvekkili ad?na olmas? gereken dairenin
birini r?zas? hilaf?nda kötü niyetli üçüncü ki?ilere devretti?ini ileri sürerek sözle?menin müvekkili
...'y? ilgilendiren k?s?m için geriye dönük feshi ile üçüncü ki?ilere sat??? yap?lan dairelerinin
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tapusunun iptali ile müvekkili ad?na tesciline karar verilmesini talep ve dava etmi?tir.

Daval? ..., ... vekilleri ve ..., davan?n reddine karar verilmesini talep etmi?tir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirki?i raporu ve tüm dosya kapsam?na göre daval?n?n sözle?me
gere?ince kendisine devredilen ta??nmazda ki paya hak kazanabilmesi için in?aat? tamamlamas?
ve teslim etmesi gerekti?i binan?n % 30 unun tamamland???, yüklenicinin edimlerini yerine
getirmemesi sebebiyle sözle?menin iptali gerekti?i ve bu durumda üçüncü ki?iler üzerindeki tapu
kay?tlar?n?n da yolsuz tescil durumuna dü?tü?ü, üçüncü ki?ilerin iyi niyet iddias?nda
bulunamayaca?? gerekçesiyle davan?n kabulü ile taraflar aras?nda yap?lan 20.03.2007 tarihli
sözle?menin davac? .....? yönünden geriye dönük olarak k?smen feshine, .......bulunan kat irtifak?
tesis edilmi? 239 ada 3 parselde davac? ... ad?na kay?tl? 1 no.lu ba??ms?z bölümün daval? ...
ad?na kay?tl? 2 no.lu ba??ms?z bölümün daval? ... ad?na kay?tl? 3 no.lu ba??ms?z bölümün
daval? ... ad?na kay?tl? 5 nolu ba??ms?z bölümün tapusunun iptali ile davac?.....ad?na kay?t ve
tesciline, daval? ... . nin davaya konu in?aattan el çektirilmesine karar verilmi?tir.

Karar? davac? vekili ile daval?lar ... ve ... vekilleri temyiz etmi?tir.
........
1- Dava, arsa pay? kar??l??? in?aat sözle?mesine dayal? sözle?menin feshi ile tapu iptali ve tescil
istemine ili?kindir. Arsa pay? kar??l??? in?aat sözle?mesi iki ayr? parsele ili?kin olarak
düzenlenmi?tir. Arsa pay? kar??l??? in?aat sözle?mesinin feshi talep edilmi? olmas?na ve verilecek
fesih karar?n?n di?er parsel sahiplerinin haklar?n? da etkileyece?inden dava d??? di?er arsa sahibi
davaya dahil edilmeksizin yarg?lama yap?larak karar verilmesi do?ru olmam?? hükmün resen
bozulmas? gerekmi?tir.

2-Bozma nedenine göre taraf vekillerinin karara ili?kin temyiz itirazlar?n?n incelenmesine ?imdilik
gerek görülmemi?tir.

SONUÇ: Yukar?da (1) numaral? bentte aç?klanan nedenlerle karar?n?n re'sen BOZULMASINA,
(2) numaral? bentte aç?klanan nedenlerle bozma nedenine göre davac? vekili, daval? ... ve ...
vekillerinin temyiz itirazlar?n?n ?imdilik incelenmesine yer olmad???na, pe?in al?nan harc?n istek
halinde temyiz edenlere iadesine, karar?n tebli?inden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme
yolu aç?k olmak üzere 05.03.2019 tarihinde oy birli?iyle karar verildi.
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