
 

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE 

 

DAVACI                  : 

 

VEKİLİ                    : Av. Cuma Ali KOÇ 

DAVALI                   : 

 

 KONUSU : Tapu İptali ve Tescil Talebimiz hak. 

 

DAVA DEĞERİ       : 75.000,00 TL – fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla – 

 

AÇIKLAMALAR: 

 

1-) Müvekkil 1962 yılı  muris babası X’ in sağlığında, ; Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Kınık Mahallesi, 425 
ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerine iki katlı (altı depo üstü ev) ev inşa etmiştir. 
Müvekkilimizin inşaat yapımında kardeşlerinden veya muris Mehmet Menteş’den  hiçbir maddi 
beklentisi olmamış ve tüm masrafları müvekkil kendisi yapmıştır.  (DELİL-1: TAŞINMAZ TAPU SENEDİ) 

 

2-) Müvekkilimizin babası muris X 10.02.2009 yılında, müvekkilimizin annesi X 20.10.2017 yılında 
vefat etmişlerdir. Müvekkilimiz 1995 yılından beri tapu kaydı olan taşınmaz üzerine inşa ettiği binada 
ikamet etmiştir. Söz edilen bu iki katlı evin tüm elektrik, su, doğalgaz abonelikleri de müvekkilimizin 
üzerindedir. 

 

3-) Müvekkilimizin murisin mirasına konma ve maddi herhangi bir beklentide olma niyeti olmadığı 
yukarıda anlatılanlar ve hal hareketlerinden bellidir. Bu durumları ve müvekkilimizin inşaat 
masraflarının tamamını iyi niyetli bir şekilde kendi cebinden karşıladığını diğer mirasçılarda 
bilinmektedir. Bu hususlar yargılama aşamasında  göstereceğimiz tanıkların beyanlarıyla açıklığa 
kavuşacaktır. Bütün bunları yaparken müvekkilin haklı bir sebebi bulunmaktadır ve müvekkil her 
aşamada iyi niyetini korumuştur.. Dava konusu bağımsız bölümün inşası için yapılan harcamalar – 

yargılama aşamasında bilirkişi marifetiyle de tespit edildiğinde – bağımsız bölümün ilgili taşınmazdaki 
arsa payı değerinden oldukça fazla olduğu görülecektir. 

 

4-) 4721 sayılı yasanın 724. maddesinde yer alan “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, 
iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının 
mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. ” hükmünde öngörülen şartlar gerçekleşmiştir. 



Müvekkilim yapının inşa edildiği süre boyunca iyiniyetlidir ve yapının değeri açıkça arazinin 
değerinden fazladır. Bu hüküm Yargıtay Kararlarıyla ‘ da desteklenmektedir. 

 

5-) Bütün bu nedenlerle Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Kınık mah., 161 ada, 3 parselde bulunan 
taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin üzerinde oturduğu arsanın değerinin tespiti 
yapılarak , “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazla olduğundan, iyiniyetli müvekkil adına 
uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının  tescil edilmesi için dava iş bu davayı 
açmak zorunluluğu doğmuştur. 

 

İHTİYAT-İ TEDBİR TALEBİMİZ 

 

İşbu dava dilekçesi içerisindeki taleplerimiz göz önüne alındığında, dava konusu taşınmazın dava 
devamınca 3. kişilere devredilerek müvekkilin haklarına halel geleceği yüksek bir ihtimaldir. Bu 
sebeple  Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın 
üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin  kaydına TENSİP KARARI İLE BİRLİKTE (duruşma günü 
değerlendirilmesine karar verilmesi halinde davalının söz konusu taşınmazı elden çıkarma ihtimali çok 
yüksektir) dava sonuna kadar 6100 Sayılı HMK’nun 392/1. maddesine istinaden TEMİNATSIZ OLARAK 
İHTİYAT-İ TEDBİR konulmasını talep ediyoruz. 

 

Davalının muhtemel taşınmazı elden çıkartması halinde, dava sonunda hükmedilmesi muhtemel 

kararların hiçbir şekilde tahsil edilme olasılığı da kalmayacaktır. Bu sebeple talebimiz hakkında 
hakkaniyet ölçüsünde düşünülerek karar verilmesini talep ederiz. 

 

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 19, 722, 723, 724; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 12, 119 ve her türlü 

yasal mevzuat. 

 

HUKUKİ DELİLLER          : – Davalının delillerine karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla- 

taşınmazın tapu kaydı (Büyükorhan Tapu Müdürlüğü’nden getirtilecek), binanın bir kısmını gösteren 
fotoğraflar, keşif ve bilirkişi incelemesi, Yargıtay Kararları, tanık, yemin ve her türlü yasal delil. 

 

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; yapılacak yargılama ve inceleme 
sonunda haklılığımız anlaşılacağından davamızın KABULÜ ile Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, İstasyon 
mah.,425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin tapu kaydının iptal 
edilerek ilgili yasa hükümleri uyarınca müvekkil adına tesciline, ve teminatsız bir şekilde ihtiyati tedbir 
konulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine 
müvekkil adına saygıyla talep ederiz. (Dilekçenizin bu kısmına tarihi yazınız) 

 

EKİ: 

 



 1- Tapu kaydı 

 

 2- Bir adet onaylı vekaletname örneği. 


