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Blok Ders                                                                                         (11.02.2019) 

Giriş 

 Pazartesi günleri taşınmaz mülkiyetinin kazanılması anlatılacak. Çarşamba günü Tülay 
Hanım kat mülkiyeti ile başlayacak. 5-6 hafta sonra taşınmaz mülkiyetini bitireceğim ve 
konuyu Doruk Bey devralacak. İlk derslerimiz tapu sicilinin tamamlayıcısı olacaktır. Medeni 
Kanun 704.maddeyi açalım. Tapu siciline taşınmaz olarak neler kaydedilir? 

Madde 704- Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır: 

1. Arazi, 

2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 

3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. 

Bunlara taşınmaz tapu kütüğünde ayrı sayfa açabiliriz. Medeni Kanun kapsamında geminin 
bir taşınmaz mülkiyetine konu olması mümkün değildir. İİK gemiyi taşınmaz mülkiyetine konu 
olarak kabul etmiştir. Taşınmaz eşya bina değildir,arazidir. Bina: Arazinin üzerindeki 
araziye,üst arza tabidir. Taşınmazlardaki mülkiyet hakkı nasıl kazanılır? Tescilin hukuki 
niteliğini nasıl vasıflandırırsınız? Tasarruf işlemi sonrasında,tasarruf işlemine 
eklenmesi,tasarruf işleminin sonuç doğurmasını sağlayan tamamlayıcı unsurdur. Devletin 
yapmış olduğu idari işlem,yenilik doğuran işlem tasarruf işleminin kendisi değildir. Medeni 
Kanun diyor ki: Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescile bağlıdır. Bizim hukukumuzda bir 
hakkın transferi iki aşamada olur. Devletin yapmış olduğu fiil olan tescilin gerçekleşmesiyle 
MK 705/1 uyarınca taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olur. Fakat biliyoruz ki tescilsiz 
iktisap halleri de vardır. Tescilsiz iktisap hallerinde,yapılacak olan tescil açıklayıcı tescildir. 
Mülkiyetin tescille kazanıldığı hallerde tescil kurucudur.  

Açıklayıcı tescilin önemi: Miras yoluyla kazanmalarda taşınmaz tescil edilmiş olmasa bile 
taşınmaz benim mülkiyetimdedir. Fakat benim taşınmazı bankaya ipotek ettirebilmem için 
açıklayıcı tescil yaptırmam gerekir. Açıklayıcı tescilin ikinci bir faydası ise, 3.kişilerin iyiniyetle 
hak iktisabını engeller.  

Medeni Kanun 705.maddeyi açalım. 

Madde 705- Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. 

Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer 
hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri 
yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.  

Vakıf, tüzel kişiliğini kazandığı anda vakfı vakfın tescili için tebliğ ettiğimiz asliye hukuk hakimi 
inceleyecektir. Asliye hukuk hakimi uygun görürse vakfın tesciline karar verecek. Mahkeme 
vakıf siciline tescil ettirdiği anda vakıf kurulmuş olur. Vakıf kurulduğu anda vakfiyedeki vakfa 
tesis edilen, özgülenmiş olan malların mülkiyetini kazanmış olur. Normalde tapudaki 
taşınmazın maliki vakfeden gözükür. Fakat vakıf kurulduğu anda taşınmazın maliki vakfeden 
değil,vakıftır. Tescil sebebe bağlı bir işlemdir. Eğer tescilin sebebi geçerli değilse bu tescil 
yolsuz bir tescildir. Bu sebep ne olabilir? Geçerli bir satış sözleşmesi,bağışlama 
sözleşmesi,trampa sözleşmesi,ölünceye kadar bakma sözleşmesi olabilir. Bu sözleşmelerin 
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Borçlar Kanununda düzenlenmiş bir sözleşme olması şart değildir. Mesela inanç sözleşmesi 
hakim fikre göre vekalet hükümlerine göre veya kıyas yoluyla uygulanır. İnanç anlaşmasını 
hukuki sebep olarak kabul edebiliriz. Bir başka örnek olarak atipik sözleşme türü olan sulh 
sözleşmesinde de bir taşınmazın devrinin taahhüdü söz konusu olabilir. Borçlar Kanununda 
düzenlenmiş bir sözleşme olmamasına rağmen taşınmaz mülkiyetinin devrinin hukuki sebebi 
olabilir. Hukuki sebep tek taraflı bir işlem de olabilir. Vasiyet örneğinde olduğu gibi.. B, yakın 
arkadaşı A’ya Beşiktaş’taki evini vasiyet etmişse ve ertesi gün ölmüşse ölümüyle miras 
bırakanın tüm mal varlığı mirasçısı veya mirasçılarına geçmiştir. Vasiyet 
alacaklısı,Beşiktaş’taki ev kendisine bırakılan kişidir. Teknik anlamda mirasçı değildir. Bizim 
hukukumuzda mirasçılık sıfatı ya yasal mirasçı ya da miras bırakan tarafından mirasçı atama 
tarzındaki tasavvurundan kaynaklanır. Mirasçılar miras bırakan ölünce,tereke mallarına 
kendiliğinden,otomatik olarak sahip olmuşlardır. Taşınmaz tescilsiz elbirliği ile mirasçılara 
geçmiştir. Vasiyet alacaklısı, miras bırakan ölünce bir alacak hakkı kazanmıştır. Alacak 
hakkının konusu,Beşiktaş’taki evin mülkiyetinin kendisine verilmesidir. Söz konusu alacağın 
borçlusu da mirasçıdır. Mirasçılar gidip vasiyeti tapu memuruna ibraz edeceklerdir. Vasiyet 
alacaklısı lehine tescil talebinde bulunacaklar. Hukuki sebep vasiyetnamedir. Medeni Kanun 
706.maddeyi açalım. 

Madde 706- Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmî 
şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.  

Ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimi sözleşmeleri, kendilerine özgü şekillere tâbidir. 

 Mal ortaklığı sözleşmesi ortaklığa giren mallar üzerinde karı kocanın elbirliği mülkiyetini 
doğurur. Mal rejimi sözleşmesi noterde yapılır. Resmi şekli ise tapu memuru verecektir. Tapu 
Kanunu 26.maddeye göre mülkiyete ve sınırlı aynı haklara ilişkin sözleşmeler tapuda,tapu 
memuru tarafından yapılır. Genel olarak resmiyeti vermeye yetkili kişiler noterlerdir. Tapu 
Kanunu’nun 26.maddesi istisna teşkil eder. Noterlerin yakın geçmişte mirasçılık belgesi 
vermeye yetkileri yoktu. Günümüzde bu yetkiyi de aldılar. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesini 
ise noterler yapabilirler. Öyle sözleşmeler biliyoruz ki bunların bir taşınmaz mülkiyetini nakil 
borcu içermelerine rağmen bunların geçerliliği tapuda yapılmalarına bağlı değildir. Bunun için 
Medeni Kanunun 676.maddesi,3.fıkrasına bakalım. 

Madde 676/3- Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. 

Madde 676- Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında 
yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. 

Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği 
mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. 

Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. 

 Yazılı şekilden adi yazılı şekli anlarız. Borçlar Kanunu 12.maddeye bakalım. 

MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. 

Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle 
uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz. 
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 Kanun bir sözleşmenin geçerliliğini şekle bağlamışsa bu şekil eçerlilik şeklidir. Adi yazılı 
şekilde yapılmakla şekil gerçekleşmiş olur. Miras taksim sözleşmesinde tapuya gittiğiniz 
zaman sizin lehinize yapılacak tescilin dayanağı olmalı. Taşınmaza ilişkin sözleşmeyi adi yazılı 
şekilde dışarıda yaptık. Tapuda,noterde yapmadık. Noter Kanunu 89.maddeye bakalım. 

 Noter Kanunu m.89: ‘’Niteliği bakımından tapuda sözleşme yapılmasını gerektiren 
sözleşme ve vekaletnamelerle,vasiyetname,mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış,gayrimenkul 
satış vaadi,vakıf senedi,evlenme mukavelesi,evlat edinme ve tanıma,mirasın taksimi 
sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre 
düzenlenir.’’ 

 Bir ara doktrinde tartışma çıkmıştı. Noterdeki kanunun 89.maddesine karşılık MK 
676/3’teki adi yazılı şekil şartına yer veren hüküm bertaraf edilmiş oldu. 1980 tarihli İçtihadı 
Birleştirme Kararı’na göre: Noterdeki kanunun 89.maddesi,sadece noterlere hitap eden bir 
düzenlemedir. Taraflar notere giderse bu sözleşmeyi düzenlemek için ileride noterin bu 
sözleşmeyi nasıl senetleyeceğini düzenli bir şekilde göstermektedir. Eğer noter uymazsa 
meslek kurallarına göre sorumlu olur. Fakat MK 679.madde uyarınca sözleşmenin adi yazılı 
şekilde yapılması miras taksim sözleşmesinin geçerli olması için yeterlidir. BK 612.maddeye 
bakalım. 

MADDE 612- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras 
sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz.  

Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği 
koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir. 

 Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,taşınmaz mülkiyetinin nakli borcunu içerebilir. Miras 
sözleşmesi resmi vasiyetname şekline tabidir. Demek ki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin 
tapuda yapılması şart değildir. Eğer sözleşme Devletçe tanınmış bir bakım kurulu tarafından 
yapılıyorsa yazılı şekil bile yeterlidir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi,diğer adıyla kat 
karşılığı inşaat sözleşmesi bir karma sözleşmedir. Eser sözleşmesi ve taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesinin karmasıdır. Bu sözleşmenin de içeriğinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 
bulunduğu için arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin noterde yapılması gerekir. MK 
677.maddeye bakalım. 

Madde 677- Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda 
mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. 

Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği, noterlikçe 
düzenlenmesine bağlıdır. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece 
paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar. 

 Kanun diyor ki miras payının devri tamamen veya kısmen olabilir. Kısmen devre örnek 
vermek gerekirsek; A,B ve C üç mirasçı var. A miras payını bu taşınmaza ilişkin B’ye devreder. 
Böylece bu taşınmaz üzerinde A hak sahibi olmaktan çıkar. B’nin miras payı ise artar. 

 Miras payının devri sözleşmesi,ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve miras taksim 
sözleşmesi akitsiz işlemlerdir. 
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 Satış sözleşmesini,bağışlama sözleşmesini tapuda yaptık.Arsa payı karşılığı inşaat 
sözleşmesi taşınmaz satış vaadi hususunu içeriyor. Taşınmaz satış vaadine resmiyeti noterler 
verir. Taşınmaz satış vaadi gibi benzer hedefe yönelmiş olan vefe,geri alım sözleşmelerinin 
geçerliliği BK 237’ye bakarsak resmi şekilde yapılmaya bağlanmıştır. Bir taşınmaza ilişkin şufa 
sözleşmesinin,önalım sözleşmesinin geçerliliği aynı maddenin son fıkrasına göre adi yazılı 
şekilde yapılması yeterli görülmüştür. Genellikle şufa sözleşmesi,şufa kaydı kira sözleşmesi 
içinde yer aldığı için böyle bir tedbire yer verildi. Taşınmaz satış vaadi,taşınmaza ilişkin vefa 
sözleşmelerinin geçerliliği resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Taşınmaza ilişkin vefa 
sözleşmesine resmiyeti kim verir? Hukukumuzda bu hususa ilişkin açık bir kural yoktur. Tapu 
sicil tüzüğüne göre bu sözleşmeler notere yapılabilir fakat açık bir kuralımız yoktur. 
Uygulamada taşınmaza ilişkin vefa sözleşmesi tıpkı taşınmaz satış vaadinde olduğu gibi 
resmiyeti noterler verir. Bu kanımızca isabetli bir sonuç değildir. Mesela iştiraf sözleşmesini 
noterlerin düzenleyebileceğini kabul edersek satış sözleşmesini tapuda yapmamızın hiçbir 
anlamı kalmamış demektir. Noterde iştiraf sözleşmesi yaparız ve iştiraf sözleşmesi iştirak 
sahibine yenilik doğuran bir hak veriyor. Hakkı kullandığınız zaman aranızda satış ilişkisi 
kurulmuş oldu. Böylece tapuya gitmemize gerek kalmadı.  

 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin bir özellik: Arsa payı karşılığı inşaat 
sözleşmesi karma bir sözleşmedir. Eser sözleşmesi ve taşınmaz satış vaadi unsurlarını içerir. 
Örneğin 3.kişilere malın bağımsız bir bölümü satıldı. Ofiste satıldı. Geçerli midir? Burada bir 
satış sözleşmesi yoktur. Burada yüklenicinin M’den olan alacağını temlik ettiği bir sözleşme 
vardır. Alacağın temliki sözleşmesi söz konusudur. Bu sözleşmenin geçerliliği adi yazılı şekilde 
yapılmasına bağlıdır. Burada yüklenici bir taşınmazını satmıyor. Yüklenici M’den olan 
alacağını satıp temlik ediyor. Borçlu,temlik konusu alacağın borçlusu alacaklısına karşı sahip 
olduğu bütün savunmaları alacağı devralan Ü’ye karşı da ileri sürebilir. Biz burada temlikten 
haberi bile olmadan alacaklısı değişen borçluyu temlike karşı korumaya çalışıyoruz. 

 Prensip: Taşınmaz mülkiyetinin nakline ilişkin sözleşmeler tapuda resmi şekilde yapılır. 
Yapılmazsa hakim görüşe göre şekle aykırı yapılan sözleşme kesin hükümsüzdür. Bu 
sözleşmeye dayanılarak tescil yapılmışsa tescil de yolsuz tescildir. Yolsuz tescil tapu 
kütüğünde tescilin düzeltilmesi davası ile düzeltilebilir. Meğerki arada MK 1023’e dayanılarak 
bir 3.kişi yolsuz tescile güvenerek mülkiyeti kazanmış olsun. 3.kişi MK 1023’e dayanmasa bile 
10 yıl boyunca iyiniyetle zilyet kalmaya devam ederse zamanaşımı ile mülkiyeti kazanır. Kişi 
şekle aykırılık sebebiyle hükümsüz olduğu ileri sürülen hakkı kötüye kullanıyorsa hakim şekle 
aykırılık iddiasını dinlemez. Yolsuz tescilin düzeltilmesi davasını reddeder.  

Haricen satışlar kadastro aşamasında büyük önem taşıyor. Kadasto Kanunu 13.maddeye 
bakalım. 

Kadasto Kanunu m.13: Tapuda kayıtlı taşınmaz mal: 

A)Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa 

a.Kayıt sahibi adına 

b.Kayıt sahibi ölmüşse mirasçıları adına 

c.Mirasçılar tayin olunamazsa ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına 
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B)Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa; 

a.Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet 
adına, 

b.Zilyet,taşınmaz malı,kayıt malikinden veya mirasçılarından  veya mümessillerinden tapu dışı 
bir yolla iktisap ettiğini,onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık 
sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz,aralıksız ve malik sıfatıyla 
zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına, 

c.Kayıt sahibinin 20 yıl önce gaipliğine hüküm verilmiş veya tapu sicilinden malikin kim olduğu 
anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız 20 yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan 
kimse adına tespit olunur. 

 Tescil yapılırken kadastro mahalinde eğer elinde haricen yapılan bir sözleşme varsa 
haricen yapılan sözleşmeye dayanak tutulup satılanın da patenti alınıp hemen sizin lehinize 
tespit yapılır. Haricen satışta kadastro sırasında saış belgesi kadastro memuruna gösterilir.  

 Taşınmaz alım satımına ilişkin bir vekalet sözleşmesinin geçerliliği şekle bağlı mıdır? 
Doktrinde bu husus tartışmalıdır. Rahmetli Kemal Oğuzman’a göre: Taşınmaz satış 
sözleşmesinin geçerliliği satıcıyı bir daha düşünmesi açısından resmi şekle bağlanmışsa 
taşınmazı satması için başkasi ile vekalet sözleşmesi yapması yine aynı şekle tabi olmalı. 
Fakat uygulama ve doktrin bu görüşü kabul etmiyor. BK diyor ki: Bir sözleşmenin geçerliliği 
açıkça kanunda şekil şartına bağlanmış değilse o sözleşme şekilsiz de geçerlidir. Dolayısıyla 
taşınmaz alım satımı için yapılan vekalet sözleşmesinin geçerliliği tapuda yapılmasına bağlı 
değildir. Fakat vekalet sözleşmesi ile sizin aranızda tapuda temsilci ile işlem yapılması için 
kendisine yetki verilmişse tapuda vekaleten başkası adına işlem yapabilmek için kullanılacak 
olan vekaletnamenin tapuda noterlik kanununa göre hazırlanmış olması gerekir. Noterlik 
Kanunu diyor ki: Tapuda işlem yapmak üzere hazırlanılacak olan vekaletnameyi  noterlerin 
düzenlemesi gerekir. Tapuda bir başkasına vekaleten işlem yapılacaksa hiç şüphesiz elimde 
benim temsilcim olduğunu gösteren yetki belgesine,bir vekaletnameye ihtiyaç var. Bu 
vekaletname noterden çıkartılmak zorundadır. TST madde 18 ve Noter Kanunu böyle 
söylüyor. BK madde 504/3’e bakalım. 

BK m.504/3: ‘’Vekil,özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz,sulh olamaz,hakeme 
başvuramaz,iflas,iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez,kambiyo taahhüdünde 
bulunamaz,bağışlama yapamaz,kefil olamaz,taşınmazı devredemez ve bir hak ile 
sınırlandıramaz.’’ 

 Genel vekaletname taşınmazın devri için yeterli değildir. Bir taşınmazın devri için vekilin 
özel yetkiye sahip olması gerekir. Vekil ne kadar özel yetkilendirilecek? Bu taşınmaza ilişkin 
satış işlemi yapabilmek için kendisi yetkilendirildi. Bu taşınmaza ilişkin her türlü işlem için 
kendisine vekaletname verdi. Doktrinde tartışmalı bir husustur. Uygulamada sorun 
çıkarmamak adına en mantıklısı bu özel yetkiyi özel şekilde tahsis etmekte fayda var. 
Taşınmaz mülkiyetinin naklinde,nakline ilişkin sözleşmelerde sıkça karşılaştığımız sorunlardan 
bir tanesi muvazaalı sözleşmelerin yapılmasıdır. Kişi taşınmazını bağışladığı halde sanki 
satmış gibi gösteriyor. Muvazaalı işlem kesin hükümsüzdür. Gizlenen işlem ise şekle aykırı 
olduğundan dolayı kesin hükümsüzdür. 
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Kat Mülkiyeti 
                                                                                                                                             (13.02.2019) 

Dersle ilgili genel konuşmalar yapıldı. Çarşamba günleri kat mülkiyeti ile başlayıp diğer irtifak 
hakları ile derse devam edeceğimiz belirtildi. 

Biz tabi ki kat mülkiyetini göreceğimize göre önce şununla başlamamız lazım taşınmaz 
mülkiyetinin konusunu ne teşkil ediyor neler taşınmaz olarak sayılıyor? Arazi, tapu kütüğüne 
kaydedilebilecek olan bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız 
bölümler. Hangi kanun söylüyor bunu bize? Medeni Kanun 704. Madde, kanun bize nelerin 
taşınmaz olduğunu söylüyor.  

Madde 704- Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır:  

1. Arazi,  

2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,  

3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. 

Bağımsız bölüm dediği husus nedir? Bir arazi var, arazi üzerine diyelim ki beş katlı bir bina 
inşa edilmiş, bu inşa edilen binada kat mülkiyetine geçilmiş, her bir daire bir bağımsız bölümü 
teşkil ediyor ve ne olacak bu her bir bağımsız bölüm ayrı bir taşınmaz olarak 
değerlendirilecek.  

Aslında şöyle olsaydı, kat mülkiyetine geçmemiş bir arazi var, üzerinde beş katlı bir bina var 
ne derdiniz? Siz burada hangi ilkeden yola çıkardınız? Üst arza tabidir kuralı. Dolayısıyla ne 
diyecektiniz? “Hayır bina üzerinde ayrı bir mülkiyet hakkı söz konusu olmaz, arazinin 
mülkiyetine kim sahipse bu binanın sahibi de odur.” diyecektiniz. Eşya hukukunda belirlilik 
ilkesi de bunu zorunlu kılıyor.  

Belirlilik ilkesi bizim temel ilkelerimizdendir. Bunlara aykırı olarak yasa koyucu ne yapmış? 
Demiş ki “eğer kat mülkiyetine geçilmiş ve orada bağımsız bölümler elde edilmiş ise bağımsız 
bölümler söz konusu ise bunlar üzerinde ayrı mülkiyet hakkı söz konusu olacak.” yani birinci 
katın maliki farklı birisi olabilir, ikinci kattaki bağımsız bölümün maliki farklı biri olabilir, 3. 
kattaki bağımsız bölümün maliki farklı biri olabilir. Şimdi tabi diyeceksiniz ki “herkes oturduğu 
dairenin maliki değil mi?” diye soracaksınız değil mi? ama herkesin oturmuş olduğu dairede 
kat mülkiyetine geçilmiş mi? Biliyor musunuz?  Oturduğu daire ya da ailesinin oturduğu 
dairede, kat mülkiyetine geçilmiştir, her bir daire bağımsız bölümdür ya da mesela 
duymuşsunuzdur topraktan satış vardır. Nedir topraktan satış? Henüz kat mülkiyetine 
geçilmemiş, paylı mülkiyet esasları söz konusu.  

Düşünün kat mülkiyetine geçmemiş bina 5 katta ayrı 5 tane daire var ama kat mülkiyeti söz 
konusu değil, paylı mülkiyet esasları geçerli. Aslında ne yapıyorlar? Bu 5 kişi anlaşıyor, diyor 
ki “1. katta A otursun, 2'de B, 3'te C, 4’te D, 5’te E” sonra gidiyor bu kişiler başkalarına 
üçüncü kişilere devrediyorlar bu taşınmazları, şöyle düşünüyorlar “herkes oturduğu yerin 
maliki” hayır öyle değil. Paylı mülkiyet esaslarına tabi burada. Paylı mülkiyette ne oluyordu? 
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Paylı mülkiyete tabi ise bir mal, 3 kişi şu anahtarlığın paylı maliki ne demek bu? Her biri bu 
anahtarlık üzerinde, her bir zerresinde mülkiyet hakkına sahip.  

Taşınmaza uygulayalım, 5 katlı bina var, paylı mülkiyet esaslarına tabi olursa A B C D E her biri 
her bir kattaki her dairenin her bir zerresinde mülkiyet hakkına sahip. Yani ben tam olarak ne 
diyemiyorum? Bu daire bana ait ben bağımsızca devredebilirim. Evet devredebilirsin ama 
bağımsız olarak daireyi devretmiyorsun, sadece arazideki payını devrediyorsun, artık payın 
neyse oradaki onu devredebiliyorsun. Tabi aralarında anlaşma yapıyorlar kullanıma ilişkin 
biliyorsunuz. 

Paylı mülkiyette ne yapılabilir? Yönetme, yararlanma, korumaya ilişkin anlaşma yapılabilir. 
Şerh edilmediği sürece kimi bağlamaz, 3. kişileri bağlamaz bu anlaşmalar. Şerh etmediğimiz 
zaman, bir 3. kişi gelip devraldığında ne diyebilir?  Hayır C sen çık 3. kattan orada ben 
oturacağım ya da orayı kiraya verelim diyebilir. Dolayısıyla bakın paylı mülkiyette bu esasları 
kabul ediyoruz. Halbuki kat mülkiyetine geldiğimizde yani taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti 
kurulmuşsa eğer o zaman ne diyoruz? Her bir bağımsız bölüm ayrı bir taşınmaz teşkil ediyor. 
Ne olacak bunlar? Kat mülkiyeti kütüğünde ayrı sayfalara kaydedilecekler. Ne yapabileceğiz? 
5 katlı binada 5 tane daire varsa, kat mülkiyetine geçilmişse, herkes kendi maliki olduğu 
bağımsız bölümü serbestçe başkasına devredebilecek, kullanabilecek, üzerinde irtifak hakkı 
tesis edebilecek, kiraya verebilecek, diğer kat maliklerini sormaya gerek duymayacak.  

Dolayısıyla bakın ne oldu? bambaşka bir rejim kabul edilmiş oldu ama tabii ki bu kat 
mülkiyeti rejimini daha doğrusu kat mülkiyeti özel bir mülkiyet çeşidi zaten bir mülkiyet 
çeşidi olarak sayıyorum ama aynı zamanda biz bunun özel bir mülkiyet türü olduğunu 
nereden anlıyoruz bakın kat mülkiyeti kanunu 3. maddesi şöyle diyor “Kat mülkiyeti, arsa 
payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.” Yani buradan ne 
çıkaracağız birincisi bağımsız bölümüm var mı? Evet var bağımsız bölümüm. Üzerinde kat 
mülkiyetine sahip miyim? Ben kat malikiyim ve kat mülkiyetine sahibim. Bunu bir kenara 
koyuyorum, bakın sonra peki benim bu bağımsız bölümün değeriyle orantılı olarak arazide de 
belirli bir payım var mı? Var evet. Bunu da kabul ediyor, bu pay da bağımsız bölüme bağlı. 
Bunu da bir kenara koydum. Peki bu taşınmazda ortak yerler var. Bu ortak yerlerde de ben 
bir paya sahip miyim? Kat maliki olarak buna da sahibim.  

İşte kat mülkiyeti bütün bunları içeren özel bir mülkiyet türü. Eşyaya bağlı olarak bir hak 
ortaya çıktı. Bağımsız bölüme kim sahipse o anagayrimenkulde arsa payına da o sahip, ortak 
yerlerdeki paya da o sahip olacak. İki hakta neye bağlı olarak ortaya çıkıyor? Bağımsız 
bölümün maliki olmaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla özel bir mülkiyet çeşidi. 
Aslında bütün tasarrufları da bağımsız bölüm üzerinde gerçekleştiriyoruz. Ben bağımsız 
bölümü diyelim ki üçüncü bir kişiye devrettim dolayısıyla anagayrimenkuldeki yani arazideki 
arsa payımda 3. kişi şey geçiyor, ortak yerlerdeki payımda 3.kişiye geçiyor. Diyelim ki 
bağımsız bölümün üzerinde bir irtifak hakkı tesis ettim, rehin hakkı mesela bu rehin hakkı 
sınırlı ayni hak, rehin hakkı neyi kısıtlayacak, neyi de içerecek? Ortak yerlerdeki hakkımı ve 
aynı zamanda anagayrimenkuldeki arsa payımı da içerecek. Dolayısıyla bütün tasarruflarda 
bağımsız bölüm üzerinde gerçekleştirilen bütün hukuki tasarruflar neyi de kapsıyor? Arsadaki 
payı ve aynı zamanda ortak yerlerdeki payı da kapsıyor. Dolayısıyla özel bir mülkiyet çeşidi 
olduğunu kabul ediyoruz.  
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Peki kat mülkiyeti kanununa bakıyoruz. Kat mülkiyeti kanunda sadece kat mülkiyeti mi 
düzenleniyor? Hayır kat irtifakı da var göreceğiz hatta son yasal değişikliklerle iki kurum daha 
eklendi devre mülk hakkı ve son olarak toplu yapılar eklendi. Toplu yapılar ne? Bunu da yine 
özet olarak göreceğiz. Bizim kat mülkiyeti olarak konuştuğumuz husus nedir? bir Taşınmaz 
var tek bir parsel şimdi mesela Beşiktaş'ta 15 pafta, 20 ada, 3 parselde bulunan taşınmaz 
bunun üzerinde bir bina var, bu binada kat mülkiyeti tesis edebiliriz ama diyelim ki bu 3 
parselin yanındaki 4 parsel, 5 parsel, 6 parsel bunların hepsini bir müteahhit almış. Bu 4 
parsel üzerinde 10 siteli taşınmaz inşa edecek dolayısıyla birden fazla parsel varsa o zaman 
toplu yapılardan bahsedeceğiz. Tabi ki onların rejimi biraz daha farklı olacak çünkü kat 
mülkiyeti kurallarını uygulanmaya çok elverişli değil.  
  

Düşünsenize bir binada diyelim ki 20 tane kat maliki var, 20 bağımsız bölüm var, 10 tane bina 
yaptı 200 daireli bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla kat mülkiyeti kurallarını mesela bütün 
kat maliklerinin bir araya gelerek karar alması çok uygulanabilir olmayacak dolayısıyla toplu 
yapılardaki kuralları uygulayacağız ama toplu yapılarda dediğim gibi son değişikliklerle 
eklenmiş oldu.    

Yine bahsedeceğim size ama kat mülkiyeti ancak tamamlanmış yapıda kurulabilir. Yapının 
tamamlanmış olması lazım eğer yapı tamamlanmış değilse ya da ileride tamamlanacaksa ve 
aynı zamanda maliklere kat mülkiyeti kurma yükü yüklenmişse bu takdirde kat irtifakından 
bahsediyoruz. Onun tabi kuruluş ve hükümleri farklı olacak.  

Burada eşyaya bağlı bir borç söz konusu kat irtifakında. Aslında irtifak deyince siz şununla 
karıştırabilirsiniz, eşya hukukunda irtifak haklarını göreceğiz “o irtifaklardan biri mi acaba?” 
diye düşünebilirsiniz. Hayır o irtifaklarla bir ilgisi yok ondan farklı çünkü kat irtifakında bir 
yapma borcu görüyoruz. Ne diyoruz? Bina tamamlanınca maliklere kat mülkiyetine geçme 
yükümlülüğü yüklüyoruz yapma borcu yüklüyoruz. Halbuki hükme bakalım. Medeni Kanun 
779. m f/2 irtifak hakları açısından bunu yasaklıyor diyor ki “yapma borçları irtifaka başlı 
başına konu olamaz; ona ancak yan edim olarak bağlanabilir.” dolayısıyla irtifak haklarında 
yapma borçları yüklenemiyorsa eğer kat irtifakını da irtifak hakkı olarak nitelendiremiyoruz. 
Burada sadece eşyaya bağlı bir borç söz konusu oluyor. 

Şimdi size konuyu anlatmaya başladığımdan beri birçok kavramdan bahsettim. Kat mülkiyeti 
dedim, kat irtifakı dedim, arsa payı dedim, anagayrimenkul, ortak yerler, biraz sonra 
bahsedeceğiz eklenti, kullanma hakkı. Bunlar acaba ne anlama geliyor? Kanun bunları 
tanımlıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu 2.maddede şimdi bunları okuyacağız çünkü bundan sonra 
göreceğimiz bütün hükümlerde bu kavramlar geçecek ve bu kavramları kanunun tanımladığı 
şekilde bizim yorumlamamız gerekiyor.  

Madde 2 – Bu Kanuna göre: 

a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı 
kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu 
Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir 
bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere 
(Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka 
sahip olanlara (Kat maliki); 
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b) Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya 
faydalanmaya yarayan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı 
bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (Kullanma hakkı); 

c) (Değişik: 13/4/1983-2814/1 md.) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere 
yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın 
maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat 
irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi); 

d) Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet 
paylarına (Arsa payı);  

e) Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede (Sözleşme); 

Denir. 

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe anagayrimenkul denir. Yani arazinin 
üzerinde binayı inşa ettim, önünde bir bahçe var, yanında garaj vardı. Bunların hepsi ne 
olacak? Ana gayrimenkulümüzü teşkil edecek.  

Yalnız esas yapı kısmına anayapı denir. Binayı inşa ettik, esas yapım oydu (Anayapı).  

Ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup bu kanun hükümlerine 
göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine bağımsız bölüm denir. Bu bizim için önemli 
bir kavram bağımsız bölüm ama yasa koyucu bakın ne demiş? Ana gayrimenkulün ayrı ayrı 
başlı başına kullanmaya elverişli olan bölümü bağımsız bölümdür. Yani 5 katlı bina vardı, her 
katta tek daire vardı, bunların her biri başlı başına kullanılmaya elverişli 5 tane daireden 5 
tane bağımsız bölüm yaptık, 5 bağımsız bölüm ortaya çıkardık ama diyelim ki her bir dairede 
3+1 3 oda, 1 salon, mutfak, tuvalet vardı. İşte bunlardan salonu aldım, salon üzerinde kat 
mülkiyeti kuruyorum olur mu? Olmaz çünkü bağımsız şekilde ayrı olarak kullanılmaya elverişli 
değil. Dolayısıyla sadece nedir? Bu dairenin tamamı bağımsız mülkiyete konu olabilir, 
bağımsız bölüm olarak ancak onu nitelendirebiliriz.  

Bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere 
eklenti denir. Dolayısıyla aslında burada da eklenti üzerindeki mülkiyet hakkını ne yapmış? 
Bağımsız bölümün mülkiyet hakkına bağlamış ama yasa koyucunun yapmış olduğu bir hata 
var. Kat mülkiyeti kanunu 6. Madde.  

Madde 6 – Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş 
olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi 
eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, 
eklentilerin de tek başına maliki olur. 

Ne rahatsız etti sizi burada? Eklenti ve bütünleyici parça niteliği aynı anda olabilir mi? Bir 
şeye hem eklenti hem bütünleyici parça diyebilir miyiz? Burada aslında bütünleyici parçaya 
ilişkin hükmü hatırlayın, orada ne diyordu? Ya yerel adetlere göre bütünleyici parça niteliği 
olacak ya da asıl şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça, ortadan kaldırılmadıkça ondan 
ayrılmasına olanak bulunmayacak. O zaman bütünleyici parça diyoruz biz.  

Şimdi hükümde saydığı örneklere bakalım kömürlük, depo bunlarla bağımsız bölüm arasında 
böyle sıkı bir maddi bağ var mı? Çünkü bütünleyici parçada biz neyi arıyoruz? Sıkı bir maddi 
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bağlantı arıyoruz ki ancak bu şekilde bütünleyici parça teşkil edebilir. Halbuki burada hiç de 
böyle sıkı bir maddi bağlantı yok. Kömürlük çok uzakta ya da depo çok uzakta, garaj çok 
uzakta benim bağımsız bölümüm burada hiçbir maddi bağlantı yok aralarında, yerel adete 
göre de bütünleyici parça değil. Eklenti niteliğinde zaten ama yasa demiş ki bütünleyici parça 
sayılır, ifadesi yanlış, yanlış anlaşılmaya müsait aslında burada kastettiği şey şu, şunu 
söylemek istiyor yasa koyucu, diyor ki bu eklenti üzerindeki mülkiyet hakkına kim sahip 
olacak? Bağımsız bölümün maliki sahip olacak diyor. Bunu tabi söylemeye çalışırken ne 
yapmış? Yanlış bir ifade kullanmış.  

2. maddede eklentiden sonra bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat 
mülkiyeti ve bu hakka sahip olanlara da kat maliki denir. Yani 5 daireli, 5 katlı binada her bir 
kattaki daireler bağımsız bölüm, bunlar üzerindeki mülkiyet, kat mülkiyeti ve buna sahip olan 
kişiler de kat maliki olarak değerlendirilecek.  

Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma veya 
faydalanmaya yarayan yerlerine ortak yerler denir. Kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla 
paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına kullanma hakkı denir. Yani 
ortak bir yararlanma arıyor ve ortak bir kullanım arıyor ortak yerler için. Ben 2. kattayım 
bağımsız bölümüm var 3+1 daire, dış kapıyı açtığım andan itibaren nereye adım atmış 
oluyorum? Ortak yere adım atmış oluyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ortak yerler sadece 
apartman boşlukları mı? Dış kapının önü mü? Hayır, birçok şey ortak yer olabilir. Peki bunu 
nasıl belirleyeceğiz? Bunu tabi ki kat malikleri belirleyebilir yönetim planında ama yasa 
taraflar belirlememiş olsa bile bazı şeyleri ortak yer olarak kabul ediyor. Maddenin hepsini 
okumayacağım size 4 a, b ve c bentlerinde sayıyor. Siz not edin okursunuz hepsini ama örnek 
vereyim size bakın çünkü bazen şöyle ihtilaflar çıkar belki yaşadınız, çoğunlukla akraba 
binalarında çıkar. En üst katta oturan mesela çatıdan su akar, çatı yapılacak, alttakilerde derki 
üstte kim oturuyorsa o yaptırsın bize ne derler. Halbuki biraz sonra okuyacağız çatı da bir 
ortak yer. Dolayısıyla üstte kim oturuyordu? Altta kim oturuyordu? Bizim için önemli değil 
ortak yer sayılan yer varsa ilerleyen derslerde göreceğiz, giderlere de katılmak zorunda her 
kat maliki. Bakın örnek veriyorum.  

Hocamız kanunu okudu. 

  IV- Ortak yerler: 

 Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu 
Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.  

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı 
sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, 
avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve 
buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır 
kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin 
korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, 
kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,(1)  
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b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, 
su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler 
sıcak ve soğuk hava tesisleri,  

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. 
Yukarıda sayılanların dışında kalıp da yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için 
zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer. 

 Bunların hepsi demek ki neymiş? Yasa gereği ortak yermiş. Tabi bunların dışında kalan 
yerleri de kat malikleri aralarında anlaşmak suretiyle ne olarak belirleyebilir-ler?  Ortak yer 
olarak belirleyebilir. Buna bir engel yok ama bu kanun hükmündeki ortak yerleri taraflar 
belirlememiş olsa bile ortak yer olarak kabul ediliyor.  

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir 
veya birden daha çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri 
tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı, bu hakka sahip 
olanlara da kat irtifakı sahibi denir. Dolayısıyla dikkat edin tamamlanmamışsa bina kat irtifakı 
ancak kurulabilir. Tabi diğer şartlar varsa tamamlanmışsa ancak o zaman ne yapılabilir kat 
mülkiyeti kurulması mümkün olabilir. 

Arsanın bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet 
paylarına arsa payı deniliyor ve kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede 
de ne deniliyor? Sözleşme deniliyor ki biraz sonra resmi senet nasıl düzenlenecek size 
anlatacağım.   

Peki kat mülkiyetine hangi hükümleri uygulanacak? Diyeceksiniz ki kat mülkiyeti kanunundan 
bahsediyoruz dolayısıyla kat mülkiyetine neyi uygulamamız lazım bizim kat mülkiyeti 
kurallarını uygulamamız lazım. Başka ne olabilir? İşte kat mülkiyeti kanununda 
düzenlenmeyen hususlar olabilir. Medeni Kanun hükümlerini ya da başka kanun hükümlerini 
uygulayabiliriz. Taraflar (kat malikleri) mesela sözleşmede birtakım düzenlemeler getirmişler 
onlarda uygulanabilir. Peki bu düzenlemeleri hangi sıra içerisinde uygulayacağım ben. 
Kanunun yine yanlış anlaşılmaya müsait bir hükmü var bakın okuyorum size.  

Madde 9 – Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki 
sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kat 
mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre 
karara bağlanır.  

Kat mülkiyeti kanununda bu bağımsız bölümlerin üzerindeki bağımsız bölümlerin nasıl 
devredileceği hususunda bir düzenleme yok. Peki kat malikleri kendi aralarında anlaşarak bu 
bağımsız bölümü adi yazılı sözleşmeyle ya da sözlü olarak devredilmesini kabul edebilirler 
mi?  

Netice itibariyle Medeni kanun m.705’e göre bağımsız bölüm de bir taşınmaz. Peki Medeni 
Kanun’a göre taşınmazlar nasıl devredilirler? Resmi şekle tabi olarak devredilecek. Resmi 
şekli tapu memuru huzurunda gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla aslında bu 9. Maddeyi nasıl 
anlamamız lazım bizim? Öncelikle herhangi bir kurum hakkında herhangi bir ihtilaf hakkında 
kat mülkiyeti kanununda emredici düzenleme var mı ona bakacağız. Kat mülkiyeti 
kanununda emredici düzenleme yoksa medeni kanun ve diğer kanunlardaki emredici 
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düzenlemelere bakacağız. Yine emredici düzenleme yoksa kat malikleri arasındaki sözleşme 
hükümlerine bakacağız. Yine emredici düzenleme yoksa kat mülkiyeti kanunundaki yedek 
hükümlere bakacağız. Kat mülkiyeti kanununda yedek hüküm yoksa medeni kanun ve diğer 
kanunlardaki yedek hükümlere bakacağız.  

Yani bunun anlamı ne demek bağımsız bölüm üzerindeki kat mülkiyetinin devri konusunda, 
kat mülkiyeti kanununda emredici düzenleme yok, dolayısıyla ikinci sırada medeni kanun ve 
diğer kanunlardaki emredici düzenlemelere bakarız. Medeni kanun madde 705 ve tapu 
kanunu bunun tescille ve resmi şekle tabi olarak gerçekleştirileceğini söylüyor. Dolayısıyla biz 
kat malikleri olarak aramızda yapacağımız sözleşmeyle ne yapamayız? Bağımsız bölümün 
devrinin, sözlü olarak ya da adi yazılı şekle bağlı olarak gerçekleştirileceğini kabul edemeyiz. 
Niye? Bu neye aykırı olur? Medeni kanunun ve tapu kanunun emredici düzenlemesine aykırı 
olur. Dolayısıyla hükümlerin uygulanması sırasını bu şekilde belirlememiz gerekiyor. 

Kat mülkiyeti nasıl kurulacak peki? Bir taşınmaz üzerinde diyelim ki paylı mülkiyete tabi bir 
arazi var. Bu arazi üzerinde beş katlı, beş daireli taşınmazımız var, bina var. Bunun üzerinde 
kat mülkiyetini nasıl tesis edeceğiz? Zaten tapu kütüğüne kaydolmuş, kadastrosu yapılmış, 
tapu kütüğünde bağımsız sayfa açılmış bir taşın-maz var elimizde, şimdi bunun üzerinde kat 
mülkiyeti kurmaya çalışıyoruz. Tabi bu iki yoldan söz konusu olabilir. Birincisi iradi olarak kat 
mülkiyeti kurulabilir bu taşınmaz üzerinde işte bu beş katlı binanın sahibi benim mesela kat 
mülkiyeti kurulması hükümlerine dayalı olarak ben talep edebilirim bunu ya da işte beş kişi 
var burada paylı olarak malikler ya da mirasçı bu beş kişi, onlar ne yapabilirler mahkeme 
kararıyla kat mülkiyeti kurulmasını isteyebilirler. Ama her iki durum açısından da önemli olan 
husus şu öncelikle kat mülkiyeti kurulabilmesi için kargir bir bina olması lazım. Ne demek bu? 
Taş ya da tuğladan yapılmış bir binanın söz konusu olması lazım. Bunu da tabi yine kat 
mülkiyeti kanunu söylüyor. Genel kural:  

Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo 
gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o 
gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız 
mülkiyet hakları kurulabilir.  

Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri 
üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki 
veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. 
Yasaklar:  

Madde 50 – Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanun’a ve diğer kanunlara göre, bir 
gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek 
başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulamaz.  

Tümü kârgir olmayan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz. 

Bir başka şart tamamlanmış kargir bir bina var, bunun ancak tamamı üzerinde kat mülkiyeti 
kurabiliriz. İşte bu beş katlı binanın üç katı üzerinde kat mülkiyeti kurup geri kalan iki katı 
üzerinde paylı mülkiyet esaslarının devam etmesini sağlayamayız. Ancak bütün taşınmaz 
üzerinde kat mülkiyeti kurmamız gerekli bunu da 10. Maddenin ikinci fıkrası söylüyor. 
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 Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması Genel kural:  

Madde 10 – Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.  

Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız 
bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. 

Dolayısıyla tamamı üzerinde kat mülkiyeti kurmamız lazım. Peki bu şartları gerçekleştirdik 
elimizde tamamlanmış kargir bir bina var. Tümü üzerinde kat mülkiyetine geçeceğiz. Nasıl 
yapacağız bunu? 10. Maddenin birinci fıkrası şöyle diyor. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi 
senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Dolayısıyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında 
olduğu gibi yine tescilden bahse-diyor ve aynı zamanda resmi senetten bahsediyor. Peki bu 
resmi senet nasıl düzen-lenecek? Onu da bize 12. Maddenin birinci fıkrası söylüyor.  

C) Kat mülkiyetinin kurulması:  

I- İstem ve belgeler: Madde 12 – (Değişik: 14/11/2007-5711/5 Md.) Kat mülkiyetinin 
kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün 
maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile tapu idaresinde istemde bulunması 
gerekir:  

a) (Değişik: 15/2/2018-7099/5 Md.) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç 
taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve 
büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi 
ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da 
açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve 
kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak 
onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimarî proje ile yapı 
kullanma izin belgesi.  

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların 
özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran 
malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı. 

Dolayısıyla ne yapması lazım? Beş katlı binanın sahibi benim a ve b bendinde yazılı olan 
belgelerle tapu müdürlüğüne başvuruyorum, talepte bulunuyorum kat mülkiyetine geçmek 
için ya da diyelim ki her bir kattaki daireyi farklı kişiler kullanıyor, beş kişi birlikte kat 
mülkiyetinin kurulması için tapu müdürlüğüne talepte bulunuyorlar, tapu idaresinden 
istemde bulunuyorlar.  

Peki hangi belgeleri ekleyecekler? Hüküm biraz uzun ben size özünü söyleyeyim. Başvuruda 
bulunurken şunu eklemeleri lazım. Her bir bağımsız bölümün değeriyle orantılayarak bir arsa 
payı belirleyecekler. Yani bu ne demek? Beş katlı taşınmazımız vardı. Birinci kattaki dairenin 
fiyatı 100.000 liraydı, ikinci kattaki dairenin fiyatı 100.000 liraydı, üçüncü kattaki dairenin 
değeri 200.000, dördüncü kat 300.000, beşinci kat 300.000 diyelim. Şimdi talepte bulunurken 
birden fazla malik var ya burada değerleriyle orantılı bir arsa payı da belirleyecekler. Yani 
bunun tamamı 1.000.000 kabul etseniz. Birinci kattaki 1/10, ikinci kattaki 1/10, üçüncü 
kattaki 2/10, dördüncü kattaki 3/10, beşinci kattaki 3/10 oranında arsa payı belirtecekler.  
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Dolayısıyla istemde bulunurken mutlaka bu arsa paylarının da belirtilmiş olması gerekiyor.  
İkincisi şu tabi bir yönetim planı, kat mülkiyetini kuran tek bir kat maliki varsa onun 
tarafından, birden fazla kat maliki varsa onlar tarafından hazırlanan bir yönetim planının 
istemde bulunurken ibraz edilmiş olması lazım. Yönetim planı çünkü tüm kat maliklerini 
bağlayıcı bir plan. Ona göre ne yapılacak? Yönetilecek bu taşınmaz. Peki bu şartları sağladık 
başvurduk bu takdirde ne yapılacak? 13. Maddeye bakıyoruz. 

Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/5 Md.) Tapu memuru kendisine verilen 
belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili 
olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi 
sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır. 

Dolayısıyla resmi senet düzenlemesiyle birlikte bu tescil istemi yerine geçti ve şimdi tapu 
memuru bu bağımsız bölümleri tescil edecek. Peki nereye tescil edecek? Bir kat mülkiyeti 
kütüğü var. Tapu kütüğünden ayrı bir kütük. Bu bağımsız bölümlerin her biri için ayrı bir 
sayfaya tescil gerçekleştirilecek. Kural olarak her biri için ayrı bir sayfa açıyoruz. İstisnası var. 
10. Maddenin 3. Fıkrası: 

(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/3 md.) Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine 
bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret 
yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya 
bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin 
yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil 
Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir. 

Ama bu kural dışında her bir bağımsız bölüm için kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bağımsız bir 
sayfa açılacak. Peki tapu kütüğünde de ana taşınmaz kayıtlıydı. Ne yapacağız onu? Ana 
taşınmazın sayfasında diyecek ki bu taşınmazın mülkiyeti, kat mülkiyetine çevrilmiştir diyecek 
ve kural olarak işlemlere kapatacak ama bu taşınmazla ilgili irtifak hakkı kurulabilir sonra bu 
ibareyi düştükten sonra her bir bağımsız bölüm için kat mülkiyeti kütüğünde sayfa açacak 
bağımsız sayfa o bağımsız sayfaya ana taşınmazın bilgilerini yazacak ve aynı zamanda ana 
taşınmazın sayfasına da kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen bağımsız bölümlere ilişkin defter 
numarasını vs. bilgileri kaydedecek.  
 

Böylece ne yapmış olacak? İki kütük arasında bağlantıyı sağlamış olacak. Yani bir iş olarak 
dosya bize geldi bakıyoruz biz mesela tamam şöyle bir bağımsız bölüm var. Bunun evveliyatı 
ne? Yani kat mülkiyetine hangi taşınmazdan geçmiş acaba? Ada, parsel, pafta numaralarını 
görüyoruz orada. Sonra ana taşınmaza ilişkin tapu kütüğü sayfası geliyor. Orada da yine 
bilgiler yazıyor, kat mülkiyetine geçtiği, onun evveliyatı da olabilir, zabıt defteri olabilir ama 
her biri arasında irtibatı sağlamamız lazım. 13. Madde fıkra 2’ye bakıyoruz.   

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/6 md.) Sözleşme düzenlenince kat irtifakının kat 
mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının kayıtlı olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasındaki, 
doğrudan doğruya kat mülkiyetinin kurulması halinde ise anagayrimenkulün kayıtlı 
bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat 
mülkiyetine çevrilmiştir." ibaresi yazılarak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis 
edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız 
bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve 
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anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa 
numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük 
sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları 
işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır. 

Bu şekilde her bir bağımsız bölüm için sayfa açtığımız zaman artık bu bağımsız bölümler ne 
haline geldi? Taşınmaz haline geldi. Şimdi ben ne yapabilirim? Birinci kattaki bağımsız 
bölümün sahibiyim, diğerlerine hiç danışmadan devredebilirim, üzerinde irtifak hakkı 
kurabilirim, her türlü hukuki tasarrufta bulunabilirim. Halbuki paylı mülkiyet olsaydı, oradaki 
esaslara tabi olacaktı. Dolayısıyla artık her bir bağımsız bölüm, bağımsız bir taşınmaz niteliğini 
kazandı. 
Önümüzdeki hafta “mahkeme kararı ile kat mülkiyeti nasıl kurulacak” o konudan devam 
edeceğiz. 
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İNANÇ ANLAŞMASI 
 
                                                                                                                                          (18.02.2019) 
 
İnançlı devir nedir? Bir inanan var (güvenen), bir de inanılan var (güvenilen). Bunların 
arasındaki anlaşmaya göre devrin konusu olan, taşınırı, taşınmazı veya alacak hakkını 
kendisine inanılan kişi, güvenilen kişi aramızdaki inanç anlaşmasına uygun olarak olarak ve 
şartları gerçekleşince bunu bana iade edecek veya üçüncü bir kişiye iade edecek işte biz buna 
inanç anlaşması diyoruz. Bir inanan var veya güvenen ve kendisine inanılan var veya 
güvenilen aradaki anlaşma inanç anlaşması, anlaşmanın konusu şu, bu anlaşma ile inanan 
tarafından inanılana devredilecek olan malvarlığı değeri konusu şeyi (taşınır eşya olabilir, 
taşınmaz eşya olabilir, alacak hakkı olabilir.) devralan şartlar gerçekleştiğinde, inanan bunu 
istediğinde inana veya onun belirlediği üçüncü bir kişiye devredecek işte bu bir inanç 
anlaşması. Bu anlaşmaya uyularak yapılan devir de eğer bir taşınmaz devri ise taşınmazın 
inançlı devri. Mesela dedim ki teminaten taşınmaz devrinde olay böyle. Ben size bir taşınmaz 
üzerinde ipotek hakkı tesis edeceğim yerde ben size güvendim, ipoteğin verdiği yetkilerin 
katbekat üstünde size mülkiyet hakkını tanımladım. Siz bu taşınmazın mülkiyetini elde ettiniz 
ama aramızdaki anlaşmaya göre kullanacaksınız. Mesela bunu başkasına devretmeyeceksiniz. 
Hatta aramızdaki anlaşmaya göre büyük ihtimalle bunu ben kullanmaya devam edeceğim ve 
ben size borcumu ödeyince faizle beraber büyük bir ihtimalle, sizden talep ettiğimde bana 
taşınmazı geri vereceksiniz. İnançlı devir böyle bir borç anlaşması, bu verdiğim örnekte 
teminaten devir. Şartlı teminat amaçlı olması inançlı devrin, idare amaçlı olabilir. Baba demiş 
ki çocuklarından birisine “al bu taşınmazı sana devrediyorum ama sen bu taşınmazı başkasına 
devretmeyeceksin, bu taşınmazı parsellere ayırıp kardeşlerine pay edeceksin, sana 
güveniyorum bu amaçla sana devrediyorum.” diyebilir.   
 
İnançlı devirde inanılana yapılan mülkiyet devri gerçek anlamıyla bir mülkiyet devridir. Yani 
inanılan malikin mülkiyet hakkı sahibine verdiği her türlü yetkiye sahiptir, tam anlamıyla 
maliktir. Mülkiyet hakkının kullanılması herhangi bir ayni sınırlamaya tabi değildir. Ama şu 
var inanç anlaşması uyarınca söz verdi, borç altına girdi. Söz konusu malı anlaşmaya uygun 
olarak kullanacak şartları gerçekleşince geri verecek. Bu tamamen nispi alacak hakkı 
inananın. Yoksa taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı tam anlamıyla inanılana geçti. İnanılan 
taşınmaz üzerinde istediği gibi tasarruf edebilir. Taşınmazı başkasına satıp mülkiyeti 
geçirebilir, başkasının iyiniyetli olmasını aramayız çünkü bu kişi tam anlamıyla malik. Sadece 
iç ilişkide inanana karşı şahsi borç altına giriyor, borca aykırı davranıp da size satıp 
devrederse siz malik olursunuz. O sadece inana karşı borca aykırı davranmış olur. 
 
Geçen hafta konuştuğumuz muvazaadan farklı olarak taraflar bir şey gizlemiş değiller. Ben 
hakikaten bu amaçla taşınmazı devrediyorum. İnanç anlaşmasına uygun olarak. Siz de bu 
amaçla devralıyorsunuz. Bir muvazaa yok burada, tarafların gerçek arzusu. Muvazaada 
taraflar gerçek arzularını gizliyorlardı burada öyle bir muvazaa söz konusu değil. İşlem geçerli. 
Tapuya gideriz bir inanç anlaşması yaparız, inanç anlaşmasına dayanarak da taşınmazın 
mülkiyetini size devrederim.  
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Tapu sicil tüzüğünün, tapuda yapılacak tesciller şarta bağlanamaz, yönündeki hükmü inanç 
anlaşmasının yapılmasına engel değildir. Ben inanılan lehine şarta bağlı tescil yapmıyorum. 
Şartlar gerçekleşip de hadi bana iade et dediğim zaman tescil kendiliğinden 
hükümsüzleşmeyecek. Senin bana verme borcun var, iade etme borcun var o kadar. Tescil 
şarta bağlanmış falan değil. Dolayısıyla tapu sicil tüzüğünün, “tescil talebi şarta bağlanamaz.” 
yönündeki ilgili hükmü de bu anlaşmanın yapılmasına engel değildir. Biz tescili şarta falan 
bağlamadık.  
 
Tapu uygulamasında inanç anlaşmasına dayanarak bir malın mülkiyetinin devredildiğine pek 
rastlamıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz?  Yargıtay kararlarına bakarsak anlıyoruz ki tapu 
memurunun bazen yönlendirmesiyle taraflar inanç anlaşmasını, tapu memuru tanımadığı için 
bu anlaşmayı, çünkü bilmiyor. Tapu memuru diyor ki ben anlamam onları satış mı, trampa mı 
yapacaksın, bağışlama mı yapacaksın? Neyle devredeceksin? İlla bunlardan birini mi 
seçmemiz lazım? Evet bunlardan birini seçmeniz lazım. Satış yapalım o zaman harcı düşük 
onun. Satış olarak gösterelim diyerek tapuda bunu satış diye gösterdi diyelim. Ne oldu satış 
diye gösterdikleri takdirde? Gerçek arzuları satış falan değil. Bir inanç anlaşmasını muvazaa 
perdesi altında saklamış oldular. Muvazaanın yaptırımı neydi? klasik muvazaa şeyine göre 
görünüşteki işlem muvazaa sebebiyle kesin hükümsüz. İnanç anlaşması ise resmi senede 
girmediği için şekle aykırılık sebebiyle hükümsüz. Yapılan işlemin hükümsüz kalması 
gerekecek. Yargıtay diyor ki sonuçta muvazaa, kesin hükümsüzlük, şekle aykırılık bu sonuçla 
karşı karşıya kalmaktan tarafları kurtarmak için çünkü dikkat edersiniz onlarda somut halde 
tapu memurunun yönlendirmesiyle bu işleme satış kisvesi vermek zorunda kaldılar. Rahatsız 
ediyor Yargıtay’ı haklı olarak bunların çünkü niyeti bir muvazaa yapmakta değildi. Taraflar 
işlemi bilmedikleri için belki tapu memuruda onlara doğru yolu göstermediği için bu işleme 
satış adı altında yaptılar. Yargıtay diyor ki eğer bu işlemin satış olmadığı, bir inanç 
anlaşmasına dayandığı anlaşılırsa sorun yok diyor. Biz biliyoruz ki tarafların bir sözleşmenin 
niteliğini nasıl belirledikleri, hangi kelimeleri kullandıklarının bir önemi yoktur ki bizim için 
önemli olan şey tarafların ortak ve gerçek arzusudur. Yanlış belirtme zarar vermez diyoruz. 
Borçlar Kanunu ne diyor? Sözleşme tarafların ortak ve gerçek arzuna göre yorumlanır diyor. 
Mesela deseniz ki ben sana taşınmazımı bedelsiz kiraya veriyorum. Yaptığımız sözleşme kira 
sözleşmesi mi olacak? Olmayacak çünkü bedelsiz kira olmaz. Bu bir ariyet sözleşmesi olacak. 
Biz bu sözleşmeye kira sözleşmesi dedik diye geçersiz mi olacak? Sen istediğin kadar 
sözleşmenin tepesine böyle yazmış ol. Ortak arzumuza göre biz bunu ariyet sözleşmesi olarak 
anlayacağız. O yüzden diyor ki Yargıtay eğer şu tapuda yapılan resmi sözleşme metninden 
aslında satış olarak ifade edilse bile gerçekte bir satış değil de bunun inanç anlaşması olduğu 
anlaşılıyorsa tarafların yanlış belirtmesi zarar vermez, ortada bir inanç anlaşması vardır 
diyebiliriz. Genellikle itiraf edelim ki bu resmi senetten işlemin satış değil de bir inanç 
anlaşması olarak yapıldığı anlaşılmaz. Yargıtay bir adım daha atıyor, teoriden farklı olarak, 
kabul edilmesi güç ama olayların çoğunda tatminkâr sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Yargıtay 
diyor ki tapuda gösterilen satışın aslında satış değil de bir inanç anlaşması olduğunu 
dolayısıyla muvazaalı ya da hükümsüz olmadığını biz diyor inanla inanılan arasındaki bir adi 
yazılı anlaşmadan da senetten de ispatlayabiliriz diyor. Yani kısaca şu söylüyor Yargıtay bu 
sözleşmenin satış değil de bir inanç anlaşması olduğu tapu dışındaki bir yazılı belgeden de 
anlaşılabilir diyor. Bir dönem kararlarında şu sınırlamayı yapmıştı ondan da vazgeçti, işi daha 
da esnek hale getirdi. Bir dönem demişti ki tapuda yapılan devir anı itibarıyla bir yazılı belge 
varsa o günden mesela o zaman ispatlayabilirsin adi yazılı belgeyle demişti. Daha sonra 
vazgeçti daha da genişletti. İster devir tarihinde olsun ister devir tarihinden sonra tarihli 
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olsun inananla inanılan arasındaki bir adi yazılı belgeden bu işlemin inanç anlaşmasına 
dayandığı anlaşılıyorsa, ispatlanabiliyorsa orada da muvazaa dolayısıyla geçersiz bir sözleşme 
yoktur, inanç anlaşmasına dayalı muteber bir tescil vardır demeye başladı son kararları da bu 
yönde. Şöyle bir şey olsa bir genelge çıkartılsa da tapu kadastro müdürlüğü tarafından dense 
ki “tapuda yapılabilecek işlemlerden birisi de inanç anlaşmasıdır.” sorun kalmayacak. 
 

NAMI MÜSTEAR 
 
Gelelim buna benzeyen bir başka konuya. Namı müstear kastedilen şey araya bir başka şahıs 
sokularak mal edinilmesi. Mesela taşınmazın maliki M ondan taşınmazı A iktisap etmek 
istiyor ancak çeşitli sebeplerle, saiklerle kendisi alıcı olarak şu anda gözükmek istemediği için 
araya bir arkadaşını güvendiği bir kişiyi, aralarında büyük bir ihtimalle vekalet benzeri bir ilişki 
olacağı için V diyelim, V’yi koyuyor. V gitti, taşınmazı M den kendi adına aldı ama parayı A 
verdi. Ama V ile A arasında bir anlaşma var. Diyor ki A aralarındaki anlaşmaya göre sen 
M’den edineceğin malı; ben sana haber vereceğim, zamanı gelince bana devredeceksin. Bu 
da bir tür inanç anlaşması aslında. Deminkinden farkı şu bu inanç anlaşmasının bizim klasik 
bildiğimiz inanç anlaşmalarında inanan inanılana bir mal devrediyor. Burada ise dikkat 
ederseniz inanılan üçüncü bir kişiden mal iktisap ediyor daha sonra şartlar gerçekleşince 
bunu inanana iade edecek. İki sözleşme var birisi M ve V arasındaki satış sözleşmesi diğeri de 
V ve A arasındaki inanç anlaşması. İnanç anlaşmasının Borçlar Kanunu’nda düzenlenen tipik 
sözleşme olmadığını kabul ediyor hâkim fikir. Bunu direk vekalet hükümlerine tabi tutanlarda 
olmakla beraber, hâkim fikir burada atipik bir sözleşme bulunduğunu vekalete ilişkin 
hükümlerin sözleşme hakkında kıyasen uygulanacağını kabul ediyor. İki tane içtihadı 
birleştirme kararı var bu konuyla ilgili ikisi de isabetsiz. 
 
Bunlardan ilki 1947 tarihli içtihadı birleştirme kararı, 1947 tarihli içtihadı birleştirme 
kararında diyor ki bu ihtimalde vekil V’nin M’den satın alıp kendi adına tapuda tescil ettirdiği 
taşınmaza aslında A malik olmuştur. Olamaz böyle bir şey, böyle bir kurumumuz yok bizim. 
Bu bizim bildiğimiz dolaylı temsil. V kendi adına taşınmazı satın aldı, kendi adına tescil ettirdi 
ve taşınmazın maliki oldu. Sadece V aralarındaki inanç anlaşması sebebiyle taşınmazı A’ya 
nakletme borcu altına girdi.  
 
İkinci karar 1953 tarihli içtihadı birleştirme kararı. Bu sefer tam tersi yönde diyor ki V ile A 
arasındaki inanç anlaşması V’nin M’den A için satın alıp kendi adına tescil ettirdiği taşınmazı 
V, A ya nakletmezse A’nın V’ye karşı açacağı bir tescile icbar davasına dayanak olamaz. Yani V 
taşınmazı A’ya devretmezse, A’nın açtığı davada hâkimin verdiği hükümle mülkiyet A’ya 
geçmez. Bu inanç anlaşması Medeni Kanun madde 716 anlamında vekili bir nakil borcu altına 
sokmaz diyor. Anlaşılır gibi değil, bunların arasındaki anlaşma inanç anlaşması ister doğrudan 
doğruya vekalet hükümlerini uygula, ister kıyasen uygula. Açık hükme aykırı. Borçlar Kanunu 
508. Maddeye bakalım. Diyor ki açıkça vekil vekalet verene hesap vermekle yükümlüdür, bu 
arada başkasından edinmiş olduğu malları da vekalet verene iade etmekle yükümlüdür.  
MADDE 508- 
Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâletle ilişkili olarak 
aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür. 
Vekil, vekâlet verene tesliminde geciktiği paranın faizini de ödemekle yükümlüdür. 
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Mesela M’den devraldığı taşınır veya taşınmaz malı veya alacak hakkını A’ya devretmekle 
yükümlüdür diyor. Açık hüküm. Sen şimdi nasıl söylersin içtihadı birleştirme kararında inanç 
anlaşması V’nin taşınmazı nakletmesi bakımından yeterli sebep değildir. Bu davada hâkim 
tescile karar veremez nasıl denir anlaşılır gibi değil. Dolayısıyla bu iki kararında doğrusu şu A 
ile V arasındaki bu inanç anlaşması, bu anlaşmaya dayanarak V’nin A hesabına satın almış 
olduğu taşınmaz malları, A’ya A’nın talebi üzerine nakil borcunu elbette doğurur. 508. Madde 
açık. Eğer inanılan inana karşı bu borcunu yerine getirmezse, inananın açtığı davada, Medeni 
Kanun madde 706’ya dayalı davada, hâkimin kararıyla taşınmaz mülkiyeti V’den A’ya tescilsiz 
geçer. Namı müstear denen şey aslında dolaylı temsil olarak bilinen meseledir. Namı 
müstearda da inanç anlaşmasında da bir muvazaalı devir yok buna dikkat edin.  
                                 Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 
Taşınmazın mülkiyetini nakletmeye yönelik bir ön sözleşme. Geçen dersimizde borçlar 
kanununda ilgili hükmüne bakmıştık. Taşınmaz satışı gibi taşınmaz satış vaatleri de resmi 
şekle tabiydi. Borçlar kanununa madde 237’ye göre taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım 
sözleşmeleri, resmi şekle tabidir. Önalım sözleşmesinin geçerliliği ise adi yazılı şekilde 
yapılmış olmasına bağlıdır. 
MADDE 237-  
Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır. 
Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli 
olmaz. 
Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.  
Peki resmiyeti kim verecek yukarıdakilere taşınmaz satış vaadi, iştirak ve vefa sözleşmesine 
resmiyeti kim verecek? Noterlik kanunun noterlere yetki veren ilgili hükmü 60. Maddeye 
göre taşınmaz satış vaadi sözleşmesini noterlerin de düzenlemeye yetkin olduğunu 
görüyoruz. “Noterlerin de” derken neyi kastediyorum? Tapuda da yapılabileceğini 
kastediyorum. Uygulamada pek görmüyoruz ama tapu memurlarının da taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi yapma yetkisi devam ediyor. Peki iştira ve vefa sözleşmeleri resmiyeti kim 
verecek? Noterler resmiyeti veriyorlar. Şimdi demek ki satış vaadi sözleşmesini noterler de 
yapabiliyor. Satışı kim yapıyor? Tapu. Noterin yaptığı satış sözleşmesi geçersiz ama biz bunu 
biliyoruz ki geçen seneden beri tahvil yoluyla bu sözleşmeyi ayakta tutabiliriz. Satış vaadi 
sözleşmesinden doğan hakkın şerhi mümkün, 5 yıllık etkisi var.  
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin, iştira sözleşmesinden farklı olarak verdiği yetki nedir? 
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşmedir, dolayısıyla satış sözleşmesi yapmayı 
vadetmiş oluyor malik. Malik tapuda satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı elde 
ediyor. İştira sözleşmesinden doğan hak ne halbuki iştira hakkını kullandın, yenilik doğuran 
bir hak ile karşı karşıyayız. Taşınmaz satış vaadinde gel bana sat diyorsun. İştira hakkını 
kullandığında ise tapu dışında iştira ilişkisi kurulmuş oldu. Bir adım önde iştira sözleşmesi. 
Satış vaadinde ise asıl sözleşmenin yapılmasını talep etme hakkı veriyor. Yalnız bir nüans var, 
çoğunuzun takip ettiği Oğuzman’ın kitabında Oğuzman diyor ki “satış vaadi sözleşmesinden 
doğan asıl sözleşmenin kurulmasını isteme hakkı satış vaadi sözleşmesinin yapılmasıyla 
doğmaz, satış vaadi sözleşmesinden satış vaadi alacaklısı lehine bir hak doğar, bu hak 
kullanılınca karşı taraf onunla bir satış sözleşmesi yapma borcu altına girer. Çok kafama 
yatmıyor bu çünkü bir ön sözleşmenin yapılmasıyla asıl sözleşmenin yapılması borcu 
kendiliğinden doğar. Şimdi neden asıl sözleşmenin yapılmasını talep edince karşı tarafın asıl 
sözleşmeyi yapma borcu var diyor? Bence satış vaadi ön sözleşmesinin yapılmasıyla asıl 
sözleşmenin yapılması borcu doğar. Otomatik olarak, ön sözleşmenin niteliği gereği böyle 
olması gerekir. Ön sözleşmeyi kurduk dolayısıyla malikin, satış vaadi alacaklıyla tapuda asıl 
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sözleşme yapma borcu var ama malik asıl sözleşmeyi yapmadı. Ne yaparız? Bir eda davası 
açarız. Eda davası normal şartlarda, teorik olarak hâkimin hükmü, sözleşmenin yapılmasına 
ilişkin hükmü, karşı tarafın irade beyanı yerine geçer. Bu irade beyanına ilişkin ilanı alırım, 
tapuya giderim, asıl sözleşmeyi yaptırırım. Hala malik asıl sözleşmeden doğan tescili talep 
etme borcunu yerine getirmiyorsa ikinci davayı açarım malike Medeni Kanun madde 716’ya 
dayanan tescili icbar davasını. Bu ikinci davada hâkimin hükmüyle mülkiyeti kazanırım. 
Yargıtay diyor ki iki davaya gerek yok. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan borcun ifa 
edilmemesi halinde açılacak davada hâkimin vereceği hükümle mülkiyet 716. Maddeye göre 
taşınmaz satış vaadi alacaklısına geçer. Şöyle izah yapıyor öğreti, hâkim dava dilekçesindeki 
davacının irade beyanıyla, hâkimin hükmündeki davanın irade beyanını birleştirir ve 716’ya 
dayanarak tescil kararı verir. Uygulamada da gerçekten böyle. Uygulamada taşınmaz satış 
vaadinden doğan borç ifa edilmezse açılacak davada hâkim malikin adına tescilin iptaline, 
satış vaadi alacaklısı lehine tescili hükmen geçirir, 716. Maddeyi direk taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesine uyguluyor. Diyeceksiniz ki o zaman taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile satış 
sözleşmesinin farkı ne? Teorik olarak sizi haklı buluyorum. 
                           
 Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilsiz Olarak İktisap Edildiği Haller 
 
B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması 
I. Tescil 
Madde 705- Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. 
Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer 
hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri 
yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır. 
Medeni Kanun madde 705 diyor ki taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olur. Yani kural 
olarak taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır. İstisna olarak bakın ne diyor? Şu hallerde 
taşınmaz mülkiyeti tescilsiz olarak kazanılır. Ne bunlar? Miras, mahkeme kararı, cebri icra, 
işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde. Yani bu 705. Maddeden 
başka mülkiyetin tescilden önce kazanıldığı haller vardır. Tescilsiz iktisap hallerinin her 
birinde mülkiyet söz konusu olayların gerçekleşmesiyle intikal eder, yapılacak olan tescil 
sadece açıklayıcı tescil. Açıklayıcı tescilin önemi var mı? Birincisi şu 705. maddenin 2. 
fıkrasının ikinci cümlesine bakarsak malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi için mülkiyetin tapu 
kütüğüne tescil edilmesi aranmıştır. Açıklayıcı tescil yapılmadığı müddetçe tapudaki tescil 
yolsuz tescildir. Yolsuz tescile dayanarak iyiniyetli üçüncü kişiler ayni hak kazanabilirler. Şu 
hâlde açıklayıcı tescil, tapudaki yolsuz tescile son verir, Medeni Kanun 1023’e dayanarak 
üçüncü kişilerin yolsuz tescile dayanarak mülkiyet iktisap etmesine engel olur.  
Şimdi tescilsiz iktisap hallerine bakalım. Birincisi miras. Mesela miras bırakanın taşınmazları 
var veya taşınmazı var, öldü bugün. Miras bırakanın taşınmazları mirasçılara geçti. Mirasçı 
kim? Külli halef. Külli halef, yasal mirasçı veya atanmış mirasçı olabilir. Külli halef mirasçılara 
miras bırakanın bütün terekesi bir bütün halinde geçer. Atanmış (İradi) mirasçı kim? 
Terekenin tamamı ya da kesirli bir kısmı kendisine bırakılan kişi. Şu değil iradi mirasçı, demiş 
ki arkadaşım A’ya Fatih’teki konağımı vasiyet ediyorum demiş A bu durumda vasiyet 
alacaklısı olur. A tereke üzerinde hak sahibi olmuyor burada ama bir hak kazanıyor, 
mirasçılardan taşınmazın mülkiyetini mülkiyetinin devrini isteme hakkını kazandı. Vasiyet 
konusu taşınmaz dahil olmak üzere tüm taşınmazlar, taşınırlar, alacak hakları külli halef 
mirasçıya ya da mirasçılara geçer. Vasiyet alacaklısı külli halef mirasçı değil. Medeni Kanun 
madde 705’te bahsedilen miras kavramından bahsedilen şey külli halef mirasçılardır. Yani 
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yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar. Miras bırakanın öldüğü anda külli halef mirasçılar 
elbirliğiyle bu taşınmaza sahip olurlar. Vasiyet alacaklısı miras yoluyla miras üzerinde bir ayni 
hak kazanmaz. Vasiyet alacaklısı gidecek mirasçılardan taşınmazın mülkiyetini kendisine 
devretmelerini isteyecek. Mirasçılarda bu alacağın borçlusu durumundadır. Mirasçılar 
elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip oldukları için tapuya giderek kendi adlarına tescil 
yaptıracak daha sonra da elbirliğiyle tescil talebinde bulunacaklar vasiyet alacaklısı lehine. 
İşte o zaman vasiyet alacaklısı tapu memurunun tescilliyle mülkiyeti kazanır. Peki elbirliğiyle 
tescil talebinde bulunmazlarsa ne yapacak vasiyet alacaklısı? Tescili ibraz davası açacak.  
Mahkeme kararları madde 716’ya bakalım. Maddenin ilk fıkrası okundu. 
Madde 716- Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten 
mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin 
kaçınması hâlinde hâkimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. 
Bir taşınmazın mülkiyetini işgal, miras, kamulaştırma, cebrî icra veya mahkeme kararına 
dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir. 
Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen 
değişiklikler, eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur. 
 
Mülkiyetin geçirilmesi konusunda kişisel hakka yani alacak hakkına sahip olan kişi, borçlu 
eğer borcunu yerine getirmezse hâkimden kendi adına tescile karar vermesini talep edebilir. 
Bir kişi taşınmaz mülkiyetini nakil borcu altında olsun ama borcunu ifa etmekten kaçınsın. Bu 
duruma örnek verebilir miyiz? Alım, geri alım haklarını kullandın, aramızda satış ilişkisi 
kuruldu, benim tapuya gidip senin lehine tescil talebinde bulunmam gerekiyor ama tescil 
talebinde bulunmuyorum. Açtığın davada hâkimin verdiği kararla mülkiyet sana geçecek. 
Başka var mı? İnan. Anlaşması teorik olarak olur. Teorik olarak şöyle engel yok. Ben size 
taşınmazımı bugün tapuda satarım, satmaktan kaçınırım. Sizinle bugün tapuda inanç 
anlaşması yaparım, yarın tescil talebinde bulunacağım derim. Teorik olarak hiçbir engel yok 
ama biz diyoruz ki bizim tapu uygulamamızda tapuya gidip de borçlandırıcı işlemi yaptığım 
anda mesela satış sözleşmesine ilişkin sözleşmeyi imzaladığım anda aslında ben ne yapmış 
oluyorum, tescil talebinde de bulunmuş olurum. Teorik olarak satmışım, bağışlamışım, inanç 
anlaşması yapmışım, trampa sözleşmesi yapmışım, hepsinde aynı zamanda tescili de talep 
ettiğim için zaten tescil talebinden kaçınmam söz konusu olmuyor. Dolayısıyla bizim başka bir 
örnek bulmamız lazım. Öyle bir örnek olmalı ki tapu dışında bir işlemle size taşınmazın 
mülkiyetini geçirme borcu altına gireyim. Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinde eğer borç ifa 
edilmezse 716’ya dayanabilirim.  
Cebri icra, aklımıza üç ihtimal geliyor. Haciz, haczedilen taşınmazın açık artırma yoluyla 
paraya çevrilmesi. İkincisi rehinli mal, rehinli malın paraya çevrilmesi yine icra iflas kanunun 
öngördüğü açık arttırmayla yapılır. İflas masasına bir taşınmaz girmişse bunun da satışı ya 
açık artırma suretiyle yapılır ya da pazarlık suretiyle taşınmazın satışına karar verilebilir. 
Kanun diyor ki İcra ve İflas Kanunu madde 134, açık arttırmayla satış halinde, ihale anında 
mülkiyet hacizli malın, rehinli malın veya iflas masasına giren taşınmazı ihale yoluyla alan 
kişiye ihale anında mülkiyet geçer. İhalenin kesinleşmesi anından mülkiyet tescilsiz olarak 
üzerinde ihale kalan kişiye geçer. İflas masasına giren malın pazarlık suretiyle satılmasına 
karar verilmişse pazarlık usulü satışta mülkiyetin ne zaman kazanılacağı tartışmalı. İcra ve 
İflas hukukçuları arasındaki hâkim fikir mülkiyetin tescille kazanılacağı yönünde.  
İşgal, 707. maddeye bakalım. 
Madde 707- Tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması, 
ancak kaydının malikin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. 
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Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz. 
Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların işgal yoluyla kazanılması mümkün değildir. Tapuya 
kayıtlı taşınmazlarda işgal yoluyla mülkiyeti kazanabilmemiz için o taşınmazın sahipsiz olması 
gerekiyor. Şu hâlde tapu kütüğünde kayıtlı olan taşınmazın maliki geçerli bir terkin talebinde 
bulunacak, bu geçerli terkin talebine dayanarak tapu memuru terkini gerçekleştirecek. Ne 
oldu taşınmaz sahipsiz mal haline geldi. Sahipsiz taşınmaz üzerinde malik olma sıfatıyla 
zilyetlik tesis edildiği anda tescilsiz, işgal suretiyle zilyetlik kazanılmıştır. Şunu gözden 
kaçırmayın. Terkin talebi geçerli değilse, yolsuz bir terkin varsa, yolsuz terkin yoluyla sicilde 
sahipsiz gibi görünen bir taşınmazın mülkiyeti asla işgal yoluyla kazanılamaz. Olsa olsa 
gelecek derste göreceğimiz olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı şartları işlemeye başlar. Bu 
durumda Medeni Kanun madde 713 fıkra 1’de belirtildiği üzere tapu kütüğünde kayıtlı 
olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla 
zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir ayı üzerindeki 
mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.  Tapusuz taşınmazlar 
bakımından bir parantez açacağım kadastro kanunun 17. maddesi diyor ki  
Madde 17 – Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu 
hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma 
elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 14’üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya 
edenler veya halefleri adına, aksi takdirde hazine adına tespit edilir. 
 İl, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm 
uygulanmaz. 
14. madde şuna ilişkin, sulu toprakta 40 dönüm, kuru toprakta 100 dönüm kadar araziye 
tanıkla bile olsa araziye 20 seneden beri zilyet olduğunu ispatlarsan kazandırıcı 
zamanaşımından istifade ederek kendi adına tescilini yaptırırsın. İşte diyor imar ve ihya 
ettiysen sen bu araziyi sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan kısma 20 
seneden beri zilyet olduğu ispatlarsan, senin adına veya senin haleflerin adına tapu kütüğüne 
tescil edilir denir demiş. Başka türlü sahipsiz arazi üzerinde mülkiyet hakkı kazanılması 
mümkün gözükmüyor.  
Ne diyordu kamulaştırma kanunu? Önce kamu idaresi, kamu menfaati varsa, kamulaştırma 
kararı alır ve size tebliğ eder.  Anlaşırsanız, bir kamulaştırma tutanağı düzenleniyor. Bu 
tutanakta siz kamu idaresi lehine tescil talebinde bulunuyorsunuz. Belediye görevlisi tapuya 
gidiyor ve tutanağı veriyor, tapuda tescil gerçekleşiyor. Bu tescille iktisap. Tescilsiz iktisap, 
kamu ile anlaşılamadığı zaman ortaya çıkıyor. Kamu idaresi asliye hukuk mahkemesinde dava 
açıyor ve mahkeme diyor ki bedel tespit edilsin ve bu bedelin ödenmesi karşılığında 
mülkiyetin kamu adına tesciline karar verilmiştir diyor ve mülkiyet tescilsiz kamu idaresine 
geçer. Kamulaştırma kanunu 25. madde böyle diyor. 
Medeni Kanun madde 705’e devam edelim. Ben size not ettireyim, çalışırsınız kitaplardan. 
Diğer haller, birincisi medeni kanun madde 105.  
Madde 105- Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa 
geçer. 
Tescile karar veren mahkeme, vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini 
tapuidaresine bildirir. 
Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu, özgülenen 
mal ve haklarla sınırlıdır. 
Benzer bir hüküm medeni kanun 54. 
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Madde 54- Tüzel kişinin malvarlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm 
bulunmadıkça ya da yetkili organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden kamu 
kurum veya kuruluşuna geçer. 
Bu malvarlığı olanak ölçüsünde daha önce özgülendiği amaç için kullanılır. 
Hukuka veya ahlâka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel 
kişinin malvarlığı her hâlde ilgili kamu kuruluşuna geçer. 
Üçüncü bir hal, karı koca noterde anlaşmışlar mal ortaklığını seçmişlerse medeni kanun 205. 
Madde 205- Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. 
Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da 
bildirebilirler. 
Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması 
zorunludur. 
Medeni kanun 708’e de bakalım.  
Madde 708- Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da 
seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli 
arazi Devlete ait olur. 
Devlet, bu araziyi kamusal bir sakınca bulunmadığı takdirde öncelikle arazisi kayba uğrayana 
veya bitişik arazi malikine devredebilir. 
Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malik, bunları, durumu 
öğrendiği tarihten başlayarak bir ve her hâlde oluşumun gerçekleştiği tarihten başlayarak on 
yıl içinde geri alabilir. 
Son olarak ticaret kanunun 127 ve 128. maddelerini not edin. Ticaret şirketlerine sermaye 
olarak, para dışında ayni sermaye olarak mesela taşınmaz mülkiyeti de gibi gösterilebilir. Ne 
olacak peki? Kuruluş işlemleri gerçekleştirildi, anonim şirket kuruldu, tüzel kişilik kazandı. 
Hâkim fikir diyor ki bu taşınmaz mallar anonim şirketin tüzel kişilik kazanmasıyla beraber 
tescilsiz olarak şirket tarafından kazanılmıştır diyor. Neye benziyor? Vakıftaki bizim 105. 
maddeye benziyor. 
Gelecek ders zamanaşımıyla iktisap konusunu göreceğimiz söylendi. 
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                                                                                                                                       (20.02.2019) 
 
Geçen hafta ‘’Kat Mülkiyeti’’nin korunmasına başladık.Aslında ben kat malikinin haklarını ve 
borçlarını anlatmak istiyordum fakat çalıştığınız kitapta düzeninizin bozulmaması için kat 
irtifakını bugün bitiriceğiz. Kat malikinin borçları çok önemli ve borçlar konusunda ve alınacak 
kararlar ve yönetim hususunda çokça Yargıtay kararı var. Onlara ayrıntılı bakacağız. Öncelik 
olarak kat mülkiyetindeki esasları bilmeliyiz.  
Şimdi biz mahkeme kararıyla kat mülkiyetinin korunmasında kalmıştık. 10.maddenin 
6.fıkrasına bakmamız gerekecek. Umarım kanunlarınızı getirmişsinizdir.  
Kat Mülkiyeti Kanunu m.10/6: Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul 
üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden 
biri,paylaşmanın,kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını 
isterse,hakim,o gayrimenkulün mülkiyetinin,12.maddede yazılı belgelere dayanılarak kat 
mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara 
ayrı ayrı tahsisine karar verilebilir. 
Kat Mülkiyeti Kanunu 10.maddenin 6.fıkrasında 12.maddede belirtilen yazılı belgelerden 
bahsediyor. Hatırlarsanız,geçen hafta kat mülkiyetinin korunmasında biz bu maddelerden 
yararlandık ve kat mülkiyetinin kurulmasını talep eden bu maliklerin bu belgeleri 
sunacağından bahsettik. Kat Mülkiyeti Kanunu ‘ndaki  12.maddeye göre sunulacak yazılı 
belgelerin neler olduğunu hatırlayan var mı? Yapı kullanım izni ve proje ve aynı zamanda bir 
yönetim planı sunulacak. Dolayısıyla mahkeme kararıyla kat mülkiyetinin kurulmasını talep 
eden kişi bu belgeleri getirecek.  Birden fazla mirasçının veya birden fazla kat maliklerinin 
hepsinin mi bu belgeleri temin etmesi gerekiyor? Tabiki de hayır. Kim bu şekilde kat 
mülkiyetinin kurulmasını istiyorsa o kişiler bu belgeleri getirecek. Önemli bir husus daha var. 
Mahkemenin bu yönde karar verebilmesi için acaba hangi şartın gerçekleşmesi gerekiyor? 
İşlem sonucu olan mahkeme kararı ile ne yapmamız gerekir? Siz miras hukukunu görmediniz 
arkadaşlar. Miras hukukunu önümüzdeki yıl göreceksiniz. Diyelim ki ben öldüm ve geride altı 
tane mirasçım var. Benim maliki olduğum bir binam var. Mirasçılarımdan bir veya birkaçı kat 
mülkiyetinin kurulmasını mahkeme kararıyla talep edebilir mi? Ortaklığın giderilmesi 
isteniyor. Diyor ki:  Tülay Hanım’ın dört katlı bir binası var. Bu bina kat mülkiyetine geçmiş 
değil. Bina üzerinde kat irtifakı da kurulmadı. Biz kat mülkiyetine geçerilmesini ortaklığın 
giderilmesi yoluyla istiyoruz. Mirasçılar elbirliği halinde mülkiyet hakkına sahipler. Bu 
ortaklığı giderirken,aynı zamanda taşınmaz üzerinde de kat müliyeti kuruyoruz. Kanun diyor 
ki: Benim altı mirasçım var ve dört taşınmazlı dairem var. Her bir mirasçıya veya her bir 
malike bir bağımsız bölümü tahsis edeceksin. Benim altı mirasçımın bunu yapabilmesi için 
taşınmazımın altı bağımsız bölümden oluşması gerekir. Dolayısıyla kanunun aradığı şart 
şudur: Mirasçılar arasındaki ya da paylı malikler arasındaki ortaklığın giderilmesinin mümkün 
olabilmesi için bu davada her bir mirasçıya veya her bir paylı malike bağımsız bir bölümün 
tahsis edilmesi gerekir. Aksi takdirde davaya bakan hakim bu kararı veremez.  
Az önce başka bir kavramdan bahsedildi. Diyelim ki benim binam üç katlıydı. Altı dairem 
var,altı tane de mirasçım var. Mirasçılardan biri hakimden,taşınmaz üzerindeki ortaklığın kat 
mülkiyeti kurulması yoluyla ortadan kaldırılmasını istedi. Mirasçılardan biri davayı açtıktan 
sonra şu durum ortaya çıktı: Altı tane bağımsız bölüm var. Dairelerden biri giriş katta,bir 
tanesi ikinci katta,bir tanesi güneye bakıyor,diğer bir tanesi kuzeye bakıyor. Bir tanesi 
bahçeye açılıyor,diğer bir tanesi duvara bakıyor. Dolayısıyla bütün bu özellikler aynı zamanda 
taşınmazın değerini etkiliyor. O halde davaya bakan hakim mirasçılardan birine giriş kattaki 
daireyi tahsis edecek. Diğer mirasçıya birinci kattaki daireyi tahsis edecek. Bir diğer mirasçıya 
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üçüncü kattaki daireyi tahsis edecek. Fakat bağımsız bölümler arasında değer farkı olacak. 
Peki o nasıl gerçekleşecek? Denkleştirme istemiyle gerçekleşecek. Diyelim ki giriş kattaki 
dairenin değeri daha düşüktü. Üst katta oturan kişi ve alt katta oturan kişi arasında hakim 
denkleştirmeyi sağlayacak. Davaya bakan hakim buna dayalı olarak kat mülkiyetine geçişi 
mahkeme kararı ile gerçekleştirecek. Hakim şöyle bir karar veremez. Sana bu taşınmazı 
veriyorum. Diğer mirasçıya da bu taşınmazın değeri kadar bedel ödenmesine karar veriyorum 
diyemez. Hakimin mutlaka her bir mirasçıya ya da her bir paylı malike bir taşınmazı tahsis 
etmesi gerekir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 10.maddesinin 6.fıkrasında ‘’hakim karar 
verebilir’’ifadesi yer alıyor. Buradaki kısımdan hakimin takdir yetkisinin olduğunu 
anlayabilirsiniz. Öğretide yer alan görüşe göre hakimin takdir hakkı yoktur ve eğer şartlar 
gerçekleşirse hakim bu yönde karar vermek zorundadır. Fakat hükmün lafzına bakacak 
olursanız hakimin takdir hakkı olduğunu düşünebilirsiniz. Hatta yargı kararlarında da bu 
hükme dayalı olarak takdir hakkı olmadığı kabul edilmiştir.  
Şimdi kat mülkiyetini kurduk. Kat mülkiyetinin iradi olarak kurulmasını zaten geçen hafta 
görmüştük. Bu hafta kat mülkiyetinin mahkeme kararlarına göre kurulmasını gördük. Şimdi 
göreceğimiz kavram kat irtifakıdır. Kat irtifakını bitirmeye çalışacağız. Şöyle bir soru aklınıza 
gelebilir. Kat mülkiyeti paylı mülkiyetten,halk arasında yer alan ismiyle topraktan malik 
olmayı ifade ettiğini biliyorsunuz. Kat mülkiyetine geçirilebilir fakat kat irtifakı iki arada bir 
derede. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çünkü etrafınızda biraz araştırma yağın. Kat 
mülkiyetine geçilen bina sayısı çok fazla değil arkadaşlar. Kat mülkiyetine geçişte çok yüksek 
meblağlar istendiği için insanların birçoğu bu duruma yanaşmadı. Binaların birçoğu da şu an 
kat irtifakına uygun durumda. Dolayısıyla kat irtifakı ne anlama gelir diye soracaksınız. Kat 
irtifakı kurulmuş  taşınmaz ne anlama gelir? Biz geçen hafta bahsetmiştik. Kat mülkiyeti nasıl 
bir taşınmazda söz konusu olabilir? Tamamlanmış bir yapının olması gerekir. 
Oturulabilecek,iskan izninin alınmış olduğu,kat mülkiyetine geçilmiş bir yapının mevcut 
olması gerekir. Eğer tamamlanmamış bir yapı söz konusu ise veya ileride yapılacak bir bibna 
söz konusu ise ne yapmamız gerekir? İşte o zaman kat irtifakı söz konusu olabilir. 
Tamamlanmış bir yapı üzerinde elbette kat irtifakı söz konusu olmaz. Tamamlanmamış veya 
ileride tamamlanacak olan bina üzerinde,yapılmakta olan bir taşınmaz üzerinde kat irtifakı 
söz konusu olabilir. Peki biz kat irtifakı ile neyi kastediyoruz?  Taşınmaz paylı mülkiyet olarak 
kalsaydı,taşınmaza paylı mülkiyet esasları uygulansaydı ne farkı olacaktı? Çünkü kat irtifakına 
da geçmek de bir o kadar basit değil. Kat irtifakının paylı mülkiyetten farkını ortaya koymak 
gerekir. Aslında kat irtifakında da taşınmazı bağımsızlaştırıyoruz. Paylı mülkiyette olduğu 
gibi,herkes herkesin taşınmazı  üzerinde payı oranında,her bir zerresinde hakka sahip 
değildir. Biraz sonra göreceksiniz. Kat irtifakında da kat mülkiyetinin bir önceki aşaması söz 
konusudur. Yapı bittiğinde,yapı tamamlandığında kat irtifakı kurulan taşınmazda kat 
mülkiyetine geçilecek. Dolayısıyla günümüzde yapılan yapıların çoğunda kat irtifakının 
kurulmuş olduğunu görüyoruz. Peki kat irtifakında nasıl bir borç ortaya çıkıyor? Yine kat 
mülkiyeti hükümlerine tabi olarak kat irtifakı ortaya çıkacak. Burada,taşınmazda birden fazla 
kişi paylı olarak malikti. Az önce bahsetmiştik. Bizim üç katlı binamız vardı. Altı tane bağımsız 
bölüm vardı. Her bir bölümde farklı kişiler oturuyordu. Paylı mülkiyet esasları söz konusu 
olsaydı geçen dönem anlatmış olduğumuz paylı mülkiyet 
esaslarını(kullanma,yararlanma,tüketim) uygulayacaktık. Kat irtifakına geçildiğinde artık 
herkesin bağımsız bölümü diğerlerinden bağımsızlaşmış olacak. Burada aynı zamandan şunu 
biliyoruz. Tabiki paylar üzerinde kuruyoruz bunu. Paylara ilişkin olarak bir inşaat yapma ve bu 
inşaat tamamlandıktan sonra her bir malike kat mülkiyetine geçme borcunu yüklüyoruz. Bu 
kişiler paylı olarak malikti. Onların payına şöyle bir borç yükledik. Bu kişiler birbirlerine karşı 
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borç altına giriyorlar. Biz bu inşşatı tamamlayacağız diyorlar. Bu yapı tamamlandıktan sonra 
kat mülkiyetine geçeceklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bir borç altına girmiş oluyorlar. Biz bu 
duruma kat irtifakı diyoruz. Çoğunlukla bütün malikler bunu gerçekleştirmiyor. Binayı zaten 
müteahhit yapıyor. Fiilen yapıyı bitirecek olan kişi yüklenici oluyor. Şimdi kat irtifakının 
yapılmakta olan veya ileride yapılacak olan bir yapıda söz konusu olacağını nerden anlıyoruz? 
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun birinci maddesinin ikinci fıkrasında bahsediyor. Söz konusu 
maddeye bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.1/2: ‘’Yapılmakta olan veya ileride yapılacak olan bir yapının,birinci 
fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde,yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat 
mülkiyetine esas olmak üzere,arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından,bu Kanun 
hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.’’ 
Geçen hafta zaten bu kanun maddesini okumuştuk. Dolayısıyla tamamlanmış yapı üzerinde 
kat irtifakının kurulması mümkün değildir. Yapı artık bitmiş zaten. Bunun üzerinde şimdi 
yapıyı bitirme,sonrasında maliklere  kat mülkiyetine geçme borcunu yükleyemeyiz. 
Dolayısıyla kat irtifakı bitmemiş,yapılmakta olan bir yapı üzerinde kat irtifakı kurulması 
mümkündür. Kat irtifakı açısından Kat Mülkiyeti Kanunu’nun üçüncü maddenin üçüncü 
fıkrasına bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.3/3: ‘’Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup,yapının 
tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak,bu Kanunda gösterilen 
şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem,arsa malikinin veya kat irtifakına 
sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.’’ 
Kat Mülkiyeti Kanunu kat irtifakı için ‘irtifak’tan bahsediyor. Fakat biz her ne kadar yasa 
irtifaktan bahsetmiş olsa bile aslında kar irtifakında eşyaya bağlı borcun söz konusu olduğunu 
söylemiştik. O paya sahip oldukları için payı birbirlerine karşı borçla yükleniyorlarlar. Siz 
henüz irtifak haklarını görmediniz fakat burada tipik anlamda bir irtifak hakkı yoktur. Peki kat 
irtifakına ne dediğimizi hatırlayan var mı? Geçen hafta Medeni Kanun’un 779.maddesinin 
2.fıkrasını okuduk. Tekrar hatırlamamızda fayda var. 
MK m.779/2: ‘’Yapma borçları, irtifaka başlı başına konu olamaz;ona ancak yan edim olarak 
bağlanabilir.’’ 
Ben bundan daha önce size bahsetmiştim. İrtifak haklarında yapma borcu başlı başına ana 
borç olmaz. Ancak yan edim olabilir. Oysaki kat irtifakında malikler birbirlerine karşı neyi 
yükleniyorlar? Malikler inşaatı yapacaklar. İnşaat yapıldıktan sonra kat mülkiyetine 
geçecekler. Bu durumu yapma borcu olarak kabul etmemiz gerekir. Aslında kat irtifakında bu 
borçtan başka bir borç da yok. Dolayısıyla ana borcu yapma borcu oluşturuyor. O yüzden kat 
irtifakı eşya hukuku anlamında bir irtifak hakkı değildir. Peki acaba neden sınırlı ayni hak 
demiyoruz? Mesela bana sınırlı ayni hak örneği verin. Oturma hakkını(sükna hakkı) örnek 
olarak verebiliriz. Sükna hakkı hak sahibine hangi yetkileri verir? Sükna hakkı hak sahibine o 
taşınmazı kullanma hakkı verir. O taşınmazı kullanabiliyorsunuz. Fakat o taşınmazdan 
yararlanamazsınız,taşınmazı kiraya veremezsiniz. Bunların hepsini göreceğiz. Burada bir 
yetkiden bahsettik. Bizim hukukumuzda en geniş yetkiyi hangi hak veriyor? Mülkiyet hakkı 
veriyor. Mülkiyet hakkı,hak sahibine hangi yetkileri veriyor? Mülkiyet hakkı,hak sahibine 
kullanma,yararlanma,tasarrufta bulunma yetkilerini veriyor. Burada,az önce arkadaşımızın 
bahsettiği örnekte oturma hakkından bahsettik. Oturma hakkı hak sahibine kullanma yetkisi 
veriyor. Mesela başka bir örnek verebiliriz. Rehin hakkı çok önemli bir haktır. Biliyorsunuz ki 
bizim ülkemizde her şey ipotekten,kayıtlar üzerinden yürüyor. Rehin hakkı ise hak sahibine 
yararlanma hakkı veriyor. Eğer asıl borçlu,borcunu ödemezse rehin konusu şeyi paraya 
çevireceğiz. Satış bedelinden alacağımızı elde edeceğiz.  
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Bir başka örnek verelim. Mesela intifa hakkı hak sahibine kullanma ve yararlanma yetkilerini 
veriyor. Dolayısıyla sınırlı ayni hakların hepsinde;mülkiyet hakkı en geniş yetkileri veriyor. 
Mülkiyet hakkında üç yetkiden bahsetmiştik. Sınırlı ayni haklardan her biri,mülkiyetin 
içeriğindeki yetkilerden birini aldı,kopardı,bağımsızlaştırdı,kendisinde tuttu. Yani biz mülkiyet 
hakkının içeriğindeki yetkileri bağımsızlaştırıp alıyoruz. Kat irtifakında 
kullanma,yararlanma,tüketme yetkileri var mı? Kat irtifakında hiçbir yetki yoktur. Dolayısıyla 
kat irtifakını sınırlı ayni hak olarak isimlendiremeyiz. Kat irtifakını sadece eşyaya bağlı 
borç,inşaatı yapma borcu yüklüyor ve sonrasında maliklere kat mülkiyetine geçme borcunu 
yüklemiş oluyor. Peki kat irtifakının kurulması için gerekli olan şartlar nelerdir? Geçen ders 
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 1.maddesinin 2.fıkrasına bakmıştık. Şimdi 2.maddenin c bendine 
bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.2/c: ‘’Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere 
yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın 
maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına(kat 
irtifakı);bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi) denir.’’ 
Tabiki en temel şartımız şudur. Tamamlanmış bir yapının olmaması gerekir. Tamamlanmış bir 
yapıda zaten  inşaatı yapma borcu yüklenmesi söz konusu değildir. Kat irtifak inşa edilecek 
bir binada ya da binalarda kat mülkiyetine konu olabilecek bağımsız bölümler üzerinde 
kurulabilir. Ayrıntısına girmeyeceğim çünkü geçen hafta bu şartın nasıl olacağını,şartın nasıl 
gerçekleşeceğini anlatmıştık. Notlarınıza bakabilirsiniz. İleride kat mülkiyetine geçilecekse, 
kat irtifakının kurulabilmesi için her bir malik için arsa paylarının belirli olması gerekir. Kat 
irtifakında bunu belirleyebilmemiz gerekir. Örnek vermek gerekirse A için 3/12,B için 4/12 
veya C için 5/12 gibi arsa payları belli olmalı. Herhangi bir malike arsa payı vermeden kat 
irtifakını kuramıyoruz. Ya da burada malike tahsis edilmemiş bir arsa payı kalırsa bu şekilde 
de bir kat irtifakı kuramıyoruz. Yani bütün içerisinde her bir malike arsa payını özgülememiz 
gerekir. Ancak bu şekilde kat irtifakını kurabiliriz. Bir de kat mülkiyetinin kurulması için söz 
konusu olan bir şart vardır. Kat irtifakı da binanın veya taşınmazın tamamı için kurulabilir. 
Psylı mülkiyete konu bina üç katlıydı. Bu taşınmazın iki katı için kat irtifakınu kurup, geriye 
kalan bundan istisna tutamayız. Mutlaka bütün yapı üzerinde kat irtifakının kurulması 
gerekir. Peki kat irtifakını nasıl kuracağız? Az önce vermiş olduğum örnekte,ben üç katlı 
binanın tek malikiydim. O zaman sadece benim irademle kat irtifakı kurulabilir. Ya da birden 
fazla malik varsa onların talepte bulunması gerekir. Birden fazla malikin iradesiyle kat 
mülkiyeti kurulacak? Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için hangi şartların gerçekleşmesi 
gerekir? Kat mülkiyetinin kurulmasında olduğu gibi resmi senedin mevcut olması gerekir. 
Aynı şekilde kat irtifakının kurulması açısından  yine bir tescilin yapılması gerekir. Resmi senet 
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 13.maddesinin 1.fıkrasına göre tapu sicil memurları tarafından 
düzenlenir. Yine de söz konusu maddeye bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.13/1: ‘’Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve 
usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat 
getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. 
Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır.’’ 
Noterlerin yine bu sözleşmeyi düzenleme yetkisi yoktur. Mutlaka tapu memuru tarafından 
düzenlenmesi gerekir. Kat irtifakı başvurusunda da 12.maddede belirtilen belgeler temin 
edilecek. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12.maddesine bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.12 
a) Ana gayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız 
bölüm,eklenti,ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre 
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hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları,kat,daire,iş bürosu gibi nevi ile bunların birden 
başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça 
gösterilmek suretiyle,proje müellifi mimar tarafından yapılan,yetkili kamu kurumu ve 
kurulışlarınca ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan 
ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimari proje ile yapı kullanmaz izin 
belgesi. 
b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların 
özelliğine göre 28.maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış,kat mükiyetini kuran malik 
veya malikler tarafından hazırlanmış bir yönetim planı. 
c) (Mülga: 23/6/2009-5912/2 md.) 
Tapu memuru belgelerin tamam olup olmadığına bakıyor. Başvuran kişi gerekli belgelerin 
hepsini getirmiş. Başvuran kişi ehil veya temsilci aracılığıyla başvurdu. Başvuran kişi yetkili 
olduğu için tapu memuru birden fazla resmi senedi düzenleyecek. Birden fazla paydaş 
tarafından resmi senedin altı imzalanmış olacak. Böylece senet hazır hale gelecek. Fakat bu 
yeterli değildir. Aynı zamanda bunu tescil etmemiz gerekir. Peki tescili nereye 
gerçekleştireceğiz? Bu tescil kat mülkiyeti kütüğüne yapılıyor. Kat mülkiyeti de kat mülkiyeti 
kütüğüne tescil ediliyor. Kat irtifakı da kat mülkiyeti kütüğüne tescil ediliyor. Geçen hafta 
bahsetmiştim arkadaşlar. Kat mülkiyetinde her bir bağımsız bölüm ayrı sayfaya açılacak,ayrı 
sayfaya tescil edilecek. Kat irtifakında ise kanunda bu hususta açık bir hüküm yoktur. Ama bir 
genelge var ve bu şekilde kabul ediliyor zaten. Fakat kat irtifakında da her bir bağımsız bölüm 
için kat mülkiyeti kütüğüne ayrı bir sayfaya açılacak. Her bir bağımsız bölüm ayrı sayfaya 
kaydedilecek. Fakat aynı zamanda neyi sağlamamız gerekiyor? Geçen hafta bahsetmiştik. 
Ana gayrimenkulün tapu kütüğündeki kaydı ile arasında bağlantı sağlanması gerekiyor. 
Neden? Çünkü her zaman bizim taşınmazımız nerden geldi? Ne zaman bağımsız bölüm halini 
aldı? Bunların hepsini irdelememiz gerekir. Bazı hallerde biliyorsunuz ki geçmiş kayıtlara 
gidebiliyoruz. Zabıt kayıtlarına gidebiliyoruz. O kadar çok tutanaklarını görmemiz 
gerekebiliyor. Nasıl tapu kütüğüne geçirildi? Dolayısıyla burada da kat mülkiyeti kütüğünde 
bağımsız sayfa açtık. Ama ne yapıyoruz? Her bir bağımsız bölüm taşınmaz halini aldı. Fakat bu 
bağımsız bölümlerin bulunduğu bir ana taşınmaz var. Geçen hafta ana taşınmazın tanımını 
okumuştuk. Bir ana taşınmaz var ve bu ana taşınmaz nerede kayıtlı? Ana taşınmaz tapu 
kütüğünün sayfasında kayıtlıdır. Dolayısıyla onun beyanlar hanesine ne yazıyoruz? Beyanlar 
hanesine kat irtifakının kurulduğunu ve ilgili bilgileri yazıyoruz. Tabiki oraya ana taşınmazın 
bilgilerini de yazıyoruz. Böylece iki kütük arasında irtibatı sağlamış oluyoruz. Acaba kat irtifakı 
hangi ve hak ve borçları doğuruyor? Öncelikle tabiî ki tanımında olduğu gibi maliklerin 
yüklemiş olduğu borç nedir? Malikler inşaatı bitirecekler ve sonrasında kat mülkiyetine 
geçecekler. Kat mülkiyetine geçiş sağlanacak. Dolayısıyla bu borç paylar üzerinde kurulmuş 
oluyor. Hem hak hem de borç diyebiliriz. Payla birlikte belirleniyor. Yani ben bağımsız 
bölümümü devrettim. Bu borç artık bağımsız bölümü devralan kişiye geçiyor. Bağımsız 
bölümü devralan kişi ne yapmış oluyor? Diğer maliklere karşı bu borçla yükümlü olmuş 
oluyor. Biz buna eşyaya bağlı borç diyoruz. Burada bizim temel borcumuz,binayı inşaa etme 
borcudur. Dolayısıyla binayı inşa etmek üzere gerekli her işlemin yapılması gerekiyor. Bu borç 
yerine getirilmezse ne olacak? Mesela paydaşlardan biri bu borcu yerine getirmekten 
kaçınıyor. Elbette ifa davası açabiliriz. Bu hususta hiçbir problem yok. Fakat aynı zamanda kat 
mülkiyeti kanununun 26.maddesine bakalım. Özel bir düzenleme getiriyor.  
Kat Mülkiyeti Kanunu m.26 
(Değişik ikinci fıkra:14/11/2007-5711/13.md) 
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‘’Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları,noter aracılığıyla yapılan ihtara 
rağmen,bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine etirmezse diğerlerinin yazılı istemi 
üzerine hakim,onun arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri 
karşılığında,öteki paydaşlara,arsa payları oranında devrine karar verir.’’ 
Ne yaptı,bakın. Buna benzer bir düzenlemeyi hatırlıyor musunuz? Tabi ben size anlatmadım 
ama paylı mülkiyette görmüştük. Paylı mülkiyette de benzer bir kurum var. Artık ona bakın o 
zaman siz. Paydaşlıktan çıkarma aklınıza gelebilir. Ama paydaşlıktan çıkarmanın koşulları 
farklıydı. Yine de hakim payı özgüleme yapıyordu. Burada da aynı şekilde kat irtifakından 
doğan borcu paydaşlardan biri yerine getirmezse ne imkanı getirilmiş?  Hakim olarak onu 
çıkarıcam ve onun payını ise mevcut olan paydaşlara özgüleyelim. Tabiki şuna dikkat 
etmemiz gerekir. Hakim o kişinin payını bir üçüncü kişiye özgüleyemez. Hakim yine ne 
yapacak? O paylı maliklerden birine özgülemiş olacak. Tabiki malikler kat mülkiyetine geçiş 
için bir süre belirlemiş olabilirler. Ya da kat mülkiyeti kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına 
bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.49 
(Değişik fıkralar:13/4/1983- 2814/14 md.) 
‘’Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde,bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş 
yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine,sulh hakimi,gerektiğinde ilgilileri 
de dinleyerek,duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına 
karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir. ‘’ 
Yani bu hüküm ;kat irtifakının kurulmasından itibaren en çok beş yıl içinde kusurlu davranış 
nedeniyle eğer maliklerden biri bu binanın tamamlanmasına ve kat irtifakının sone ermesine 
neden olursa ona karşı zarar tazmini yoluna gidilmesi de mümkündür. Dolayısıyla bir yandan 
biz ne yapıyoruz? Eğer maliklerden biri kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesine engel 
oluyorsa 26.maddeyi dikkate alıyoruz. Aynı zamanda kat mülkiyeti kanununun 49.maddesinin 
3.fıkrası uyarınca bu sebeple bir zarara uğranmışsa bu zararın giderilmesine karar verilir. 
Haklar ve borçlar kısmında şuna da değinelim. Kat irtifakı kurulan taşınmazlarda yönetici 
tayini mümkün müdür? Mümkündür. Yönetici tayini ve onun görevlerini ayrıntılı bir şekilde 
anlatmayacağım. Kat mülkiyetini işlerken ayrıntılı bir şekilde göreceğiz zaten. Oradaki esaslar 
uygulanıyor. Hatta yönetici tayini konusunda eğer anlaşmazlığa düşülürse o zaman kat 
mülkiyeti kanununun 34.maddesinden kıyasen yararlanılması gerektiği ifade ediliyor. Kat 
irtifakı açısından şu hususlar da önemlidir. Kat mülkiyeti kanununun 7.maddesinin 1.fıkrasına 
bakalım.  
Kat Mülkiyeti Kanunu m.7/1: ‘’Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde 
ortaklığın giderilmesi istenemez.’’ 
Yani kat irtifakına konu olan taşınmazda paylaşma istenemez. Yine kat mülkiyeti kanununun 
8.maddesinin 1.fıkrasına bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.8/1:  
(Değişik birinci fıkra:  13/4/1983-  2814/3 md.) 
‘’Kat mülkiyeti kurulmuş bir gayrimenkulun bağımsız bölümlerinden birinin veya kat irtifakı 
bağlanmış arsa payının satılması halinde diğer kat maliklerinin veya irtifak hakkı sahiplerinin 
öncelikle satın alma hakkı yoktur.’’ 
Söz konusu hükme göre,kat irtifakına konu olan taşınmazda diğer maliklerin önalım hakkı söz 
konusu değildir. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlanması konusunda göreceksiniz. Eğer paylı 
mülkiyete tabi bir taşınmaz varsa paydaşlardan biri payını satarsa,diğer maliklerin yasal 
önalım hakkı vardır. Sözleşmeyle tanınandan farklı olarak öncelikle alım hakkı vardır. Fakat 
kat irtifakı kurulan taşınmazda önalım hakkı yoktur. Dolayısıyla ben ne yapabilirim? Bağımsız 
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bölümü üçüncü bir kişiye devredebilirim. Diğer malikler bu duruma karşı çıkamazlar. Bana 
devret,diyemezler. Kat irtifakına konu olan taşınmaz üzerinde diğer maliklerin haklarıyla 
bağdaşmaz irtifak hakkı kurulması da mümkün değildir. Henüz içeriğini görmediniz. Mesela 
bağımsız bölüm üzerinde üst hakkının kurulması mümkün değildir. Çünkü üst hakkı da 
mutlaka bir yapı yapılmasını gerektiriyor. İçeriğini göreceksiniz. Mesela ben kat irtifakı 
kurulmuş kendi bağımsız bölümüm üzerinde bir başkasına intifa hakkı tanıyabilirim. Çünkübu 
durum diğer maliklerin haklarını zedelemiyor. Dolayısıyla bu mümkündür. Peki sona ermesi 
nasıl gerçekleşecek? Tabi en doğal sona erme şekli kat mülkiyetinden kat irtifakına geçiştir. 
Nihai amacımız budur zaten. Bu sebeple kat irtifakını kurduk. Kat mülkiyetine geçtikten sonra 
artık her bir bağımsız bölüm ne haline geldi? Medeni  kanun 705.madde uyarınca her bir 
bağımsız bölüm bir taşınmaz haline geldi. Bir de bunun dışında,kat mülkiyeti kanununun 
49.maddesinde özel olarak düzenlenen haller vardır. Söz konusu maddeye bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.49 
‘’Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri,tapu memuruna verecekleri yazılı 
bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler. 
Kat irtifakı,buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerinde yapı yapılamayacak 
hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer. 
(Değişik fıkralar:  13/4/1983 -  2814/14 md.) 
Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde,bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş 
yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine,sulh hakimi,gerektiğinde ilgilileri 
de dinleyerek,duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına 
karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir. 
Yukarıdaki fıkra uyarınca kat irtifakı kaldırıldığında tapu kütüğündeki kayıt silinir.’’ 
Dediğim gibi bundan beş yıl içinde kat mülkiyetine geçilmediği için kat irtifakı sona ermiştir. 
Zaten yıllar geçse de kat irtifaklı olarak kalıyor. Af çıkıyor. Ödeyen ödüyor,ödeyemeyen kat 
irtifaklı olarak devam ediyor. Dolayısıyla kat irtifakını size bu şekilde özetlemiş olduk. 
Bilmeniz gereken hususları size söyledim. Lütfen okurken içinde kaybolmayın. Şimdi 
irtifaktan sonra tekrar kat mülkiyetine dönüyoruz. Çünkü kat mülkiyetini kurduk. Kat 
mülkiyetinde acaba kat maliklerinin hakları ve borçları nelerdir? Bununla başlayacağız. Sonra 
ilerleyen derslerde yönetim ve kararlara geçeceğiz. Kat maliklerinin hakları neler derken ikili 
bir ayırım yapmamız gerekir. Çünkü hatırlarsanız,kat mülkiyetinde demiştik ki : Öncelikle kat 
mülkiyetini;kat mülkiyeti kurulan bağımsız bölüm ayrı taşınmaz teşkil ediyor. Evet,bağımsız 
bölüm burada fakat aynı zamanda bu yapının üzerinde bulunduğu ana taşınmaz var. Bu ana 
taşınmaz üzerinde,yani arsa üzerinde,arazi üzerinde benim bir payım var. Aynı zamanda 
ortak yerler var. İşte binanın önünde kocaman bir bahçe yapılmış. Binanın girişi 
var,merdivenleri var. Bunlar da her bir malikin kullanabileceği ortak yerlerdir. Dolayısıyla 
haklar derken öncelikle bağımsız bölüm üzerindeki hakları ve sonrasında ortak yerler 
üzerindeki hakları olmak üzere ikili bir ayırım yapıyoruz. Bağımsız bölümler üzerinde kat 
malikinin ne gibi hakları vardır? Bunun cevabı çok basittir. Bir kimse bir taşınmaz üzerinde 
mülkiyet hakkına sahip olarak hangi yetkilere sahipse,hangi haklara sahipse kat mülkiyetine 
tabi bağımsız bölüm üzerinde de o haklara sahiptir. Dolayısıyla ne yapabilir? Ben bir 
taşınmazın malikiysem ne yapabilirim? Satıp devredebilirim. Aslında herkes satar fakat aynı 
zamanda da devredebilirim. Başka ne yapabilirim? Kullanabilirim,başkasına 
devredebilirim,yok edebilirim,herhangi bir haksız müdahale varsa korumak amacıyla ne 
yapabilirim? Müdahalenin men-i davası açabilirim. Hatta öğretide istihkak davasının da 
açılabileceği kabul ediliyor. Taşınmazda istihkakın olup olamayacağına göre bu konuda 
doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Bir görüş tapu sicilinde zaten kayıtlı olduğu için  istihkakı 



 

İUHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 16 
 

zaten kabul etmiyor. Dolayısıyla bakın ben malik olarak her türlü hakka sahibim. Kat maliki de 
kendi bağımsız bölümü üzerinde bütün bu haklara,bütün bu yetkilere sahiptir. Normalde 
taşınmazın malikinden hiçbir farkı yoktur. Sebebi nedir? Çünkü bağımsız bölüm medeni 
kanunun 705.maddesine göre taşınmaz olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla her türlü hakka 
sahibim. Kat mülkiyeti kanununun 15.maddesi de bunu söylüyor zaten. Söz konusu maddeye 
bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.15: ‘’Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde,bu 
kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla,Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak 
ve yetkilere sahiptirler.’’ 
Peki dedik ki,başkasına devredebilir. Ben bağımsız bölümümü devretmek istiyorum. Örneğin 
A apartmanında 3.kat 10 nolu daireyi devredeceğim. Diğer kat maliklerinin önalım hakkı var 
mıdır? Hayır,yoktur. Neden yoktur? Kat irtifakında yoktu ki,kat mülkiyetinde olsun. Bağımsız 
bölüm kat mülkiyetinde bağımsız bir taşınmaz haline geldi. Dolayısıyla burada kat 
maliklerinin önalım hakkı yoktur. Ben devredebilirim ve kat malikleri hiçbir şey 
söyleyemezler. Bağımsız bölümler üzerinde sınırlı ayni haklar kurulabilir. Ama kat irtifakında 
olduğu gibi diğerlerinin haklarıyla bağdaşacak irtifak hakları olabilir. Az önce verdiğim 
örnekte üst hakkı kurulamaz fakat intifa hakkı kurulabilir,rehin hakkı tesis edilebilir. Bunların 
hiçbirine bir engel yoktur. Çünkü diğer kat maliklerinin haklarını etkilemiyor. Bir de onların 
üzerinde yapılacak değişikliklerle ilgili kat mülkiyeti kanununun 19.maddesinin 2.fıkrasına 
bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.19 
(Değişik ikinci fıkra:  14/11/2007  -5711/8 md.) 
‘’Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça  
anagayrımenkulün  ortak yerlerinde inşaat,onarım ve tesisler,değişik renkte dış badana veya 
boya yaptıramaz. Ancak ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir 
bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının 
güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde,bu onarım 
ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat 
maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek 
nitelikte onarım,tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan,taban veya duvar ile birbirine bağlantılı 
bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde,bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile 
anayapıya zarar vermeyecek onarım,tesis ve değişiklik yapılabilir.’’ 
Yani kat maliki anayapıya zarar verecek onarım ve değişiklikleri yapamıyor. Fakat anayapıya 
zarar vermeyecek değişikliklerin nasıl yapılacağını 19.madde bize söylüyor. Tabi bunlar 
bağımsız bölümler üzerindeki hakları ifade ediyor. Peki acaba ortak yerlerde kat maliklerinin 
hakları nelerdir? Kat maliklerinin orada nasıl bir hakkı vardır? Kat malikleri paylı olarak 
haklara sahiplerdir. Biz bu payları neye göre belirliyoruz? Kat mülkiyetinin kurulmasında her 
bir malike bir arsa payı verdik. Kat irtifakının kurulmasında da yapmıştık. Bu arsa payları 
oranında kat malikleri ortak yerlerde hak sahibidir. Mesela bir bahçe varsa,bu bahçe 
üzerinde de örneğin 2/12 paya sahipsem bahçede de bu pay oranında hak sahibiyimdir. 
Kullanabilirim,yararlanabilirim.  Ortak yerler üzerindeki haklar paylı mülkiyet esaslarına 
tabidir. Fakat şöyle bir fark var. Kat malikleri ortak yerlerde paylı mülkiyetin giderilmesini 
istemiyorlar. Biliyorsunuz,biz paylı mülkiyette gördük. Orada paylı mülkiyetin sona erdirilmesi 
talep edilebilir. Fakat kat mülkiyetine tabi yerler,ortak yerler üzerindeki paylı mülkiyetin 
giderilmesi talep edilemiyor. Bir başka husus da şudur. Kat mülkiyeti kanununun 
16.maddesinin 2.fıkrasına bakalım. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m.16/2:  
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‘’Kat malikleri ortak yerlerde kullanma haklarına sahiptirler;bu hakkın genel 
kömürlük,garaj,teras,çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü,aksine 
sözleşme olmadıkça,her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.’’ 
Bakın,bazı ortak yerlerden bahsediyor. Diyor ki; Bu yerler üzerinde kural olarak kat malikleri 
arsa payları ile oranlı olarak hak sahibidir. Paylı mülkiyet esaslarına göre bu oranda hak 
sahibidir. Fakat yasa aksinin kararlaştırabileceğini söylüyor. Mesela bazı binalarda 
kömürlükler olurdu. Eskiden vardı,şimdi var mı, bilmiyorum. Her bir daireye bir kömürlük 
tahsis edilirdi. Baı kömürlükler daha büyük veya daha küçük olabilirdi. Bunu belirlerken neyi 
dikkate alıyorlar? Arsa payını dikkate alıyorlar. Eğer aksine bir anlaşma yoksa,arsa payıyla 
orantılı olarak tahsis ediyorlar. Veya şöyle düşünün. Mesela bir garaj var. Garaj açısından da 
her bir bağımsız bölüme arsa payıyla orantılı olarak tahsis edebilirsiniz fakat,diyelim ki kat 
malikleri aksine bir anlaşma yaptı. Mesela Tülay’ın beş tane arabası var ve o garaj da en 
büyük yere sahip olacak diyebilirler. Diğer kat malikleri de bunu kabul etti. Dolayısıyla aksine 
anlaşmayı yaptılar. Son bir husustan bahsedecek olursak,ortak yerlerden yararlanmada 
malikler birbirlerini engellemeyecekler. Eğer engellerlerse kat mülkiyeti kanununun 
33.maddesine göre kat malikleri müdahalenin men-i davası açabilirler. Bu yüzden her bir kat 
maliki ne yapabilir? Arsa payıyla orantılı olarak bu ortak yerlerden yararlanabilir. 
Engellenmemesi gereklidir. 
Evet,önümüzdeki hafta borçlardan devam edeceğiz. Kat mülkiyetini dört ders görmüş 
olacağız.  
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TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI 

 

Zamanaşımı ile iktisap deyince iki konuyu birbirinden ayıracağız. Olağanüstü kazandığımız 
zamanaşımı deyince;  o kimse sadece taşınmazda zilyet oluyor. Kişi tapu kütüğünde kayıtlı 
değildir. Zaten olağanüstü kazandığımız zamanaşımını tapuya kayıtlı taşınmazlar ve tapuya 
kayıtlı olmayan taşınmazlar (tapusuz taşınmazlar) olmak üzere ikiye ayırarak inceleyeceğiz. 
Tapuya kayıtlı olan taşınmazlarda bir kimsenin tapuda adı yazılı değil, sadece kendisi bu 
taşınmaz üzerinde zilyettir. Kural olarak 20 senenin geçmesiyle mülkiyeti kazanacaktır. 
Tapusuz taşınmazlarda ise zaten tapu yoktur.  

Öncelikle Medeni Kanun’un 712.maddesinde yer alan olağan zamanaşımı ile başlayalım. Sicil 
zamanaşımı veya olağan zamanaşımına ilişkin maddeye bakalım. 

Olağan Zamanaşımı 

Madde 712:’’ Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi 
,taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyi niyetle 
sürdürürse ,onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.’’ 

Söz konusu maddeye göre tapuya kayıtlı bir taşınmaz vardır. Bu taşınmaz üzerinde olağan 
zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılabilmesi için, söz konusu taşınmaz özel mülkiyet 
kurulabilmesine elverişli bir taşınmaz olması gerekir. Herhangi bir sebeple özel mülkiyet 
konusu olmayan bir taşınmaz tapu kütüğüne kaydedilmişse; Arkadaşlar Medeni Kanun’un 
999.maddesine bakalım.  

Medeni Kanun m.999:Özel mülkiyete tabi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan 
taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça 
kütüğe kaydolunmaz. 

Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden 
çıkarılır.’’  

Eğer o taşınmaz deniz kenarındaki bir devlet arazisi üzerinde bir kimse lehine üst hakkının 
kurulması gerektiğini düşünelim. Özel mülkiyete konu olmayan o taşınmaz tapu kütüğüne 
kaydedilmek zorunda kalacaktır. Yanlışlıkla kaydedilmişse veya zamanında kaydedilmekle 
beraber sonradan kamu malı haline gelip tapudan terkin edilmemiş bir arazi, bunun 
üzerindeki mülkiyet sütununa birisi yolsuz bir şekilde malik olarak tescil etmiş olsa veya 
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şartlar gerçekleşmiş olsa bile sicil zamanaşımından yararlanarak mülkiyetin kazanılması 
mümkün olmayacaktır. 1.şartımıza göre,ortada tapuya kayıtlı bir taşınmaz bulunacak. Söz 
konusu tapuya taşınmaz da özel mülkiyete elverişli olacak. 2.şartımız ise Medeni Kanun’un 
712.maddesinde ‘geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan 
kişi’dediğine göre bu taşınmaz üzerinde zamanaşımından yararlanacak olan kişi lehine bir 
yolsuz tescilin bulunması gerekecek. 3.şart; bu kişinin taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız 
ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse o zaman bu kişi olağan 
zamanaşımıyla mülkiyet hakkını kazanmış sayılır. O zaman, muhakkak zamanaşımından 
yararlanacak olan kişinin doğrudan doğruya zilyetliği ile geçmesi şart değildir. Mesela yolsuz 
tescille, sahte vekaletnameyle dolandırıcı çetesi benim taşınmazımı durumdan habersiz 
olarak size sattı. Durumdan habersiz olarak, iyi niyetle siz mülkiyeti kazanamadınız. Medeni 
Kanun’un 1023.maddesi burada uygulanmaz. Çünkü sizin güveniniz tapu kütüğündeki bir 
kayda değil, sadece benim temsilcim olduğu hususundaki vekaletnameye güvendiniz. 
Medeni Kanun’un 1023.maddesinin kapsamına girmeniz mümkün değil. İstediğiniz kadar iyi 
niyetli olabilirsiniz. Sizin malınızdaki tescil yolsuz tescildir. Mülkiyeti kazanmış olmazsınız. 
Halihazır malik tapu dışında gözüken kişi olarak benim. Kanun bahsettiği zilyetlik nedir? 
Doğrudan doğruya zilyetlik olması şart değildir. Mesela ben kendimi malik sanıyorum. 
Arkadaşıma kiraya verdim. 10 yıl boyunca kiracı da malik sıfatıyla zilyetliğimi kabul ettiği 
müddetçe 10 yıl geçmese de ben mülkiyeti kazanmış olurum. Medeni Kanun’un 
712.maddesinin aradığı davasız ve aralıksız olarak 10 yıllık zilyetliği , doğrudan doğruya 
zilyetliği taşınmaz üzerinde cereyan etmesi şart değildir arkadaşlar.  

İyiniyetli olmaktan devam ediyoruz. İyiniyetli olmayı anlıyoruz. Kendi lehine olan tescilin 
yolsuz olduğunu bilmemesi, bilmesinin kendisinden beklenmemesi ihtimalinin söz konusu 
olduğu durumlarda kişi iyiniyetlidir. Kanun davasız ve aralıksız demişti.  Gerçek malik tapu 
dışında malik olarak kişi tapu kütüğünün düzeltilmesi davası açarak benim iyiniyetimi 
bertaraf edebilir. Benim zilyetliğimin 10 yıl boyunca kesintiye uğramamsı gerekir.  Arada 
zilyetliğimi kaybetmemem gerekir fakat öğreti ve uygulama diyor ki; Başlangıçta iyiniyetli 
olan kişi başında zilyet, sonunda zilyet isem arada da zilyetliği kaybetmediğim karine olarak 
kabul edilir, varsayılır. Yani ben 10 yıllık sürenin başında zilyedim. 10 yıllık süre geçmiş hala 
zilyedim. Karine olarak benim 10 yıl boyunca aralıksız olarak zilyetliği sürdürdüğüm kabul 
edilir. Bu şartların gerçekleşmesi üzerine tapu siciline malik olarak gözüken kişi olağan 
zamanaşımından yararlanacak ve mülkiyeti kazanmış olacak. Şimdi akla gelen bir soru da 
şudur. Yine zilyetlik hükümleri arasında yer alan Medeni Kanun’un 996.maddesi var. Birazdan 
olağanüstü kazandırıcı zamanaşımını incelerken ne kadar önemli olduğunu orada göreceğiz. 
Medeni Kanun’un 996.maddesini okuyabilir miyiz?  

Medeni Kanun m.996: 

Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma hakkına sahip olan zilyet,zilyetliği kendisine 
devreden aynı yetkiye sahip idiyse onun zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir. 
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Değil mi? Her kazandırıcı zamanaşımında, kendisinden önce aynı şartlara sahip olan kişinin 
zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir. Şimdi akla gelen soru şudur. Olağan kazandırıcı 
zamanaşımı bakımından Medeni Kanun’un 996.maddesinin uygulanması gündeme gelebilir 
mi? Büyük bir ihtimalle gelmez. Gündeme gelmesine gerek kalmaz. 

 Birinci örnekten devam edelim. Siz taşınmazımda malik olarak gözüküyorsunuz. Taşınmazı 
iyiniyetle devraldınız. Sizin lehinize olan tescil yolsuz ve 10 yıl geçerse mülkiyeti 
kazanacaksınız. Fakat 8 sene geçmiş,henüz mülkiyeti kazanmadınız. Taşınmazı başkasına 
devrettiniz. 2 senede onun zilyetliğine  geçerse mülkiyeti kazanacak demek yanlış olur. 
Devralan alan kişi iyiniyetli ise, benim adıma olan tescilin yolsuz olduğunu bilmiyorsa Medeni 
Kanun’un 1023.maddesine dayanarak mülkiyeti aynı anda kazanır. Medeni Kanun’un 
996.maddesi uyarınca benim 8 senelik zilyetlik süreme iki sene de onu ekleyip, kendi zilyetlik 
süresine eklemesi gerek yoktur. Dolayısıyla sicil zamanaşımına ilişkin Medeni Kanun’un 
712.maddesi bakımından, Medeni Kanun’un 996.maddesinin bir etkisi bulunmaz. Fakat 
deniliyor ki; Örneğin mirasçı adına tescil yapılmış. Az önce verdiğimiz örnekte sahte 
vekaletname ile taşınmazımı aldınız ve henüz siz mülkiyeti kazanamadınız. Daha sonra sizin 
mirasçınız, sanki sizden sonra 25 sene de mirasçınız taşınmazı kullandı. Sizin kendi sürenize 
kendi mirasçılık süresini de ekleyip 10 yıllık süreyi tamamlayıp kazandırıcı Medeni Kanun’un 
996.maddesinden yararlanabilir. Bunu söyleyebiliriz.  

Bana göre,belki teorik olarak buna bile gerek yoktur. Çünkü mirasçı da malik olan kimsenin 
külli halefidir. Dolayısıyla doğrudan kendi zilyetliğine geçiyormuş gibi hareket etmek 
mümkündür. Öyle veya böyle,olsa olsa Medeni kanun’un 996.maddesinin   sicil zamanaşımı 
bakımında böyle bir işlevi söz konusu olabilir. Dediğim gibi, iyiniyetli 3.kişiye devredildikten 
sonra Medeni Kanun’un 1023.maddesi uygulanacağı için zamanaşımıyla iktisaba gerek 
kalmayacaktır. Bu 10 yıllık süre yolsuz tescil anında işlemeye başlamaz. Teorik olarak yolsuz 
tescil ve zilyetliğin teslimi ile birlikte 10 yıllık süre işlemeye başlayacaktır. Dolayısıyla 10 yıllık 
sürenin işlemeye başlaması için taşınmaz üzerinde yolsuz tescilin yapıldığı gözüken kişinin 
zilyetliğinin de başlaması, kurulması gerekir.  Bu şartlar gerçekleşirse yolsuz tescille malik 
gözüken kişi lehine olan tescil yolsuz olana kadar kendiliğinden düzelir ve aynı anda tapuda 
gözükmeyen gerçek malik de mülkiyet hakkını kaybeder.  

Hakim fikre göre bu iktisap,yani bu yolsuz tescilin düzelmesi geriye etkilidir. Yani sizin adınıza 
yapılan yolsuz tescilin yapıldığı andan itibaren mülkiyeti kazanma ve pratik açıdan önemli 
olan şu örnek gösteriyor ki malik M sahte vekaletname ile 3.kişi olan Y’ye devrediyor. Y 
iyiniyetli ve iyiniyetli olsa bile hakkında zilyetlik doğmuş ise Medeni Kanun’un 712.maddesine 
göre 10 yıllık süre işlemeye başladı ve 3.kişi Y 10 yıllık sürenin sonunda mülkiyeti kazanacak. 
Daha henüz mülkiyeti kazanmadan evvel arada Y bu taşınmaz üzerinde  Ü lehine tesis etmiş. 
Üst hakkı geçerli midir? Medeni Kanun’un 1023.maddesine göre geçerli olabilir. Fakat 
Medeni Kanun’un 1023.maddesi iyiniyet şartını arıyor. Ben somut olayda 3.kişi Ü’nün 
iyiniyetli olduğundan bahsetmedim size. Dolayısıyla 3.kişi iyiniyetliyse Medeni Kanun’un 
1023.maddesine göre aynı anda kazanabiliyor. 3.kişi iyiniyetli değilse kazanamaz. Bu konuda 
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hemfikiriz arkadaşlar. 3.kişinin kötüniyetli olduğundan bahsettim. Medeni Kanun’un 
1023.maddesinden yararlanamadı ve 3.kişi üst hakkını kazanamadı. Üçüncü kişi Y 10 sene 
devam etti ve Y lehine olan tescilde olağan zamanaşımı hükümlerinin şartları gerçekleşti. 
Tescil düzeldi.  

Hakim fikir ne diyor? Geçmişe etkili olarak bu tescil düzelmişti. Dolayısıyla üçüncü kişi Y en 
baştan beri malik gibi oldu. Bu yüzden Ü lehine yapılan tescil de düzeldi. Sicil zamanaşımıyla 
iktisabın geriye etkili olduğunu varsayarsak,dediğim gibi kötü niyetli Ü Medeni Kanun’un 
1023.maddesinden yararlanamayacak. Y lehine yapılan tescil düzelince Y malikmiş gibi üst 
hakkını Ü’ye tesis etmiş sayılacak. Ü üst hakkını kazanmış sayılacak. Geçmişe etkili olduğunu 
kabul edersek bu sonuçlar ortaya çıkar. Eğer Ü iyiniyetliyse, yolsuz tescile güvenerek tapuda 
üst hakkı sözleşmesini korumuşsa Medeni Kanun’un 1023.maddesine göre Y lehine yapılan 
tescil yolsuz olsa bile mülkiyeti kazanır. Eğer Ü,Y lehine yapılan tescilin yolsuz olduğunu 
biliyorsa yani kötüniyetliyse Medeni Kanun’un 1023.maddesinden yararlanamıyor. Y 10 sene 
boyunca rızasız iyiniyetle yolsuz tescilde kendisi malik olarak gözüktüğü için zilyet olmaya 
devam ederse Medeni Kanun’un 712.maddesine göre 10 yılın sonunda mülkiyeti kazanır. 
Y’nin iktisabı geçmişe yöneliktir. Ü’ye üst hakkını kim tanımış? Geçerli bir şekilde malik 
olduğunu geçmişe yönelik iktisabıyla addettiğimiz Y tanımış. O yüzden Ü ile ilgili tescilde üst 
hakkına tescili geçerli bir tescil sayılamayacak.  

 

OLAGANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE KAZANIM 

 

Gelelim bir sonraki konuya. Medeni Kanun’un 713.maddesine bakacağız. Orada biraz 
yavaşlayacağız. Bu arada kitaplarınızdan işlediğimiz konuları takip ediyorsunuz,değil mi? 
Bence öyle yapın. Haluk Bey ile konuştum. Aynı şeyleri söylüyoruz. İlk dönemde size zilyetlik 
konusunu, tapu sicilini, müşterek mülkiyeti, eklenti-bütünleyici parçaları anlattık. Fakat şimdi 
2.dönemin konularına bakarsanız çok daha kapsamlıdır. Dolayısıyla konular üst üste gelecek. 
Sonuçta final sınavında bütün konular dahil. Eşya hukuku borçlar hukukuna göre yanlış 
yapma olasılığı olmayan, daha az yanlış yapma olasılığı olan bir derstir. Fakat eşya hukukunda 
çok bilgi var.  

Şimdi olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı deyince şunu anlamamız gerekir. O zaman daha iyi 
takip edersiniz. Aslında siz ilk dönemde Medeni Kanun’un 713.maddesinde olağanüstü 
zamanaşımını düzenleyen maddesini Kadastro kanunu meselesiyle bir parça gördünüz. 
Medeni Kanun’un 713.maddesini okuyalım. Bakalım, hatırlıyor musunuz? 
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Medeni Kanun m.713:  

Olağanüstü zamanaşımı 

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve 
malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı bir parçası veya bir payı 
üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. 

Kadastro Kanunu’nun 13. Ve 14.maddelerine bakacak olursak; 

13.madde tapuya kayıtlı olan taşınmazlara kadastro tescili,14.madde ise tapuya kayıtlı 
olmayan taşınmazlara tescile ilişkin hükümlere yer vermiştir. 

Kadastro sırasında tapuya kayıtlı olan taşınmaz kimin adına tescil edilecektir? Kadastro 
teknisyenleri geldiler,baktılar,arazide bir kişiyi zilyet gördüler. Kadastro sırasında tapuya 
kayıtlı taşınmaz ne demektir? Kadastro yapılmadığına göre,demek ki henüz tapu kütüğü 
yoktur. Mesela zabıt defteri tapu siciline dahil edilebilir mi? Tapu kütüğü tutulmayan 
yerlerde zabıt defteri tutuluyor veya o zabıt defterinin bile taşınmaza kaydı yoktur. Fakat 
taşınmazın zilyedinin elinde Osmanlı döneminden gelme tapu hükmünde olan birtakım 
belgeler var. Dolayısıyla  kadastro sahasında bulunan bir taşınmaz tapuya kayıtlı olabilir veya 
tapuya kayıtlı olmayabilir. Zabıt defteri,tapu belgesi,tapu hükmünde belge bulunmayabilir. 
Kadastro Kanunu’nun 13.maddesi kadastro yapılan yerlerdeki tapuya kayıtlı taşınmazlar 
bakımından tespitin yapılacağını söylüyor. Kadastro Kanunu’nun 13.maddesine bakalım. 

 

Kadastro Kanunu m.13:  

Tapuda kayıtlı taşınmaz mal: 

A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa; 

a) Kayıt sahibi adına, 

b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına, 

c) Mirasçılar tayin olunamazsa,ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına, 

B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa; 

a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatleri halinde zilyet 
adına, 

b) Zilyet,taşınmaz malı,kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu 
dışı bir yolla iktisap ettiğini,onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut 
tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az 10 yıl müddetle çekişmesiz,aralıksız ve malik 
sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına, 
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c) (Değişik:  3/5/2012-6302/4 md.) Kayıt sahibinin 20 yıl önce gaipliğine hüküm verilmiş veya 
tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız 20 yıl müddetle 
ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.  

Kadastro Kanunu’nun 13.maddesinde bizi ilgilendiren kısım şudur. Kayıt sahibi veya 
mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa; Örneğin zabıt defterinde A’nın ismi yazıyor. 
Tarlaya gittik ve baktık. Tarlaya A veya A’nın mirasçısı zilyet değil. Tarlaya X adında bir 
vatandaş zilyet.  

Önemli olan Kadastro Kanunu’nun 13.maddesinin B fıkrasının b bendidir. Tanıklar demiş ki: 
A’nın mirasçılarından X taşınmazı muhtardan devralmıştır. Burada, yani söz konusu 
maddenin B fıkrasının b bendinde zamanaşımı ile iktisap söz konusudur. Tapuya kayıtlı 
taşınmazların kadastro sırasında tespitine ilişkin bir maddedir. Kadastroda tespiti yapılması 
gereken taşınmaz, tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz olsaydı Kadastro Kanunu’nun 14.maddesi 
kadastro sırasında kim adına tespitinin yapılacağını söylüyor. Söz konusu maddeye bakalım. 

Kadastro Kanunu m.14: 

Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüz ölçümü sulu 
toprakta 40,kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden 
fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini 
belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. 

Bakın, demek ki kadastro yapılırken elimizde tapusuz taşınmaz var. Tapusuz taşınmaz 
olduğuna göre kayıt maliki yok. Tapusuz taşınmazın bir zilyedi var. X 20 senedir çekişmesiz ve 
aralıksız malik sıfatıyla bu taşınmaza zilyet olduğunu ispatlarsa biz bunun adına tespit 
yapacağız. Bakın, dikkat ederseniz zamanaşımı ile iktisaba ilişkin prensipler kadastro 
tespitinde önemlidir. Şimdi Kadastro Kanunu’nun 33.maddesine bakalım. 

Kadastro Kanunu m.33:  

Bu kanunun uygulandığı yerler dışında bulunan taşınmaz mallar hakkında da 
14,15,17,18,20,21 inci maddeler uygulanır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun söz konusu maddesine göre 14.madde kadastro dışında da 
uygulanacaktır. Medeni Kanun’a göre bir bölgede kadastro yapılmıştır ve bir taşınmaz çeşitli 
sebeplerle kadastro dışında tutulmuştur. Bir kimse diyor ki; Ben bu taşınmaza 20 yıldan beri 
malik sıfatıyla zilyedim. Medeni Kanun’un 713.maddesinin şartlarının gerçekleştiğini iddia 
ediyor. Medeni Kanun’un 713.maddesıne bakalım. 

Medeni Kanun m.713 

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve 
malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi,o taşınmazın tamamı,bir parçası veya bir payı 
üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. 
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Oysa Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 14.maddesi 20 yıldır zilyetliğini eğer 40 veya 100 dönümden 
küçük olan arazi varsa tanık dahil her şeyle ispatlayabilirsin. Fakat 40 veya 100 dönümden 
büyük arazi varsa önceki hukuk döneminde Osmanlı’dan gelen birtakım ferman veya 
belgelerle ispatlayabilirsin. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33.maddesinin 3.fıkrasına göre 
14.madde Kadastro dışında da uygulanır. O zaman biz şimdi şunu anlıyoruz. Medeni 
Kanun’un 713.maddesine göre tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların olağanüstü zamanaşımı 
ile iktisabında 20 yıllık zilyetliğin ispatı bakımından şu hüküm bizi bağlamıyor: Kuru toprakta 
100,sulu toprakta 40 dönümden büyük arazi üzerindeki zilyetlik ancak Kadastro Kanunu’nun 
14.maddesi 3.fıkrasındakı belgelerle ispatlanabilir. Medeni Kanun’un 713.maddesinden böyle 
bir şey çıkmıyor. Fakat Kadastro Kanunu’nun 33.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 14.madde 
hükmü kadastro dışında uygulanacağı için ve 14.madde belirli miktarın üzerindeki arazilerde 
zilyetliğin ispatında sınırlayıcı birtakım hükümler içerdiği için zilyetliği ancak Kadastro 
Kanunu’nun 14.maddesi uyarınca ispatlayacağız. İspata ilişkin kurallar dışında Medeni 
Kanun’un 713.maddesine göre zamanaşımı ile iktisabın şartları nelerdir? Her şeyden önce, 
ortada özel mülkiyete tabi bulunan bir taşınmazın bulunması gerekir. Özel mülkiyetin 
olmadığı taşınmazlar üzerinde olağan zamanaşımı ile iktisap mümkün değildir. Olağanüstü 
zamanaşımı ile iktisap da mümkün değildir. Medeni Kanun’un vakıflara ilişkin son maddesine 
bakalım. 

Medeni Kanun m.117 

Vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz. 

Şu halde bir vakıf malını da olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile kazanmak,2o yıldan beri 
ben zilyedim demek suretiyle mümkün değildir. Vakıf malı özel mülkiyete tabidir. Fakat vakıf 
malı üzerinde de zilyetlik hükümlerinden yararlanarak mülkiyeti kazanmak mümkün değildir. 
Zaten bizim bildiğimiz, özel mülkiyete konu olan taşınmazlarda zamanaşımı ile iktisap 
mümkün değildir. Ancak dışarıdaki taşınmazlar olağanüstü zamanaşımı ile iktisaba 
elverişlidir.  

2.şart olarak, tapuda malikin kim olduğunun anlaşılmaması gerekir. Eğer tapusuz taşınmazsa, 
zaten malikin kim olduğu anlaşılmaz. Tapuda olan taşınmazlarda ise 2.fıkraya bakalım. 

Medeni Kanun m.713/2 

Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce hakkında 
gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya 
bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası 
veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini 
isteyebilir. 

Bakın, tapuda kayıtlı bir taşınmaz var.  Taşınmazın karnesinde A’nın ismi yazıyor. A 20 sene 
evvel, A hakkında gaiplik kararı verilmiş. Bu birinci ihtimaldir. Ya da tapuya kayıtlı bir 
taşınmaz var fakat bu tapuya kayıtlı taşınmazın malikinin kim olduğu tapu kütüğünden 
anlaşılmıyor. Mesela bir kimse bir taşınmazı sahte vekaletname ile size sattı. Bu durumda siz 
malik oldunuz mu? Olmadınız. Sizin adınıza kayıtlı bir tescil var. Tapuya bakılınca siz 
gözüküyorsunuz. Tapuda bu taşınmazın malikinin kim olduğu gözüküyor mu? Gözükmüyor.  
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2011 öncesinde hüküm şöyleydi: Maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce 
ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş olan taşınmazlara ilişkin bir hüküm vardı. Dolayısıyla 
2011 öncesinde şu ihtimalde de olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile iktisap mümkün 
görünüyor. Tapuda A kayıtlı ve A 20 sene evvel ölmüş. Bir başkası  taşınmaza zilyet. Bu da 
önceden kanun kapsamına giriyordu. Şimdi kanun koyucu 20 sene evvel ölmüş bir kişi adına 
tapuda tescili gözüken taşınmazın malikinin kim olduğunun anlaşıldığını düşünüyor. Anayasa 
Mahkemesi bu hükmü iptal etti. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Toparlayacak 
olursak, bir taşınmaz var. İki ihtimal var. Birinci ihtimal, bu taşınmaz tapuya hiç kayıtlı değil. 
İkinci ihtimal ise, taşınmaz tapuya kayıtlı fakat kayıt sahibinin 20 sene evvel gaipliğine karar 
verilmiş. Ya da tapudan taşınmaza kimin malik olduğu anlaşılmıyor. Dediğim gibi, mesela 
yolsuz tescille malik olan kişi örneğinde durum aynen böyledir veya bir kimse malına kayıtlı 
taşınmaz ve bu kimse bir başkası tarafından yapılan terkin talebiyle bu kimsenin adı tapu 
kütüğünden silinmiş. İşgal yoluyla  mülkiyeti kazanmak mümkün. İsmi silindiği için tapudan 
malikin kim olduğunu anlayamıyoruz. Hatta birisi gelmiş, işgal etmiş ve kendi adını yazdırmış. 
Kendi adını yazdırsa bile mülkiyeti kazanamadı. Fakat malikin kim olduğunu anlayamıyoruz. 
İşte tapu kütüğünden malikin kim olduğu anlaşılmayan bir hale örnek verebiliriz. Bu gibi 
örnekler varsa ve zilyet olan kişi 20 seneden beri malik sıfatıyla zilyetse o zaman kazandırıcı 
zamanaşımından yararlanmak üzere mahkemeye başvurabilecek. Dikkat edin, şu ihtimal de 
şaşırtıcı ve gerçektir: Yolsuz tescille malik gözüken kişi 20 yılın sonunda mülkiyeti kazanır. 
Örneğin malik M, taşınmazını sahte vekaletname ile Y adına tescil etmiş. Y bu taşınmaza aynı 
gün zilyet kılındı. Zilyet iyi niyetli ise mülkiyeti kazanacak. Fakat örnekte zilyet iyi niyetli değil. 
Aradan 10 yıl geçti ve sicil zamanaşımından yararlanamadı. 20 yıl boyunca bu zilyet 
taşınmaza malik sıfatıyla rızasız kazasız zilyet kılınmışsa Medeni Kanun’un 713.maddesinden 
yararlanır. 

Medeni Kanun’un 713.maddesinin şartlarına tekrar bakalım. Tapudan malikin kim olduğu 
anlaşılamayan bir taşınmaz olacak. Y adına yapılan tescil yolsuz tescil ve taşınmazın 
malikinin kim olduğunu bilmiyoruz. Özel mülkiyete elverişli bir taşınmaz. Zilyet kötü niyetli 
olsa da Y 20 yılın geçmesiyle Medeni Kanun’un 713.maddesinden yararlanır. Çünkü 
713.madde 712.maddeden farklı olarak iyiniyet şartına bakmıyor. Y’nin yanında Z de 
yararlanır. Medeni Kanun’un 996.maddesine bakacak olursak; Kazandırıcı zamanaşımından 
yararlanma hakkına sahip olan zilyet aynı şartlara sahip kendisinden önce zilyedin süresine 
kendi süresini ekler. Yani Z’nin 20 yıl eklemesine gerek yoktur. 15 yıl kendi zilyetliği, 5 yıl da 
daha önceki zilyedin süresini kendi süresine ekler. 20 yılın sonunda Medeni Kanun’un 
713.maddesinden yararlanmak üzere mahkemeye başvurur. 996’yı hatırlıyorsunuz değil mi? 
Medeni Kanun’un 996.maddesine tekrar bakalım. 

Medeni Kanun m.996 

Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma hakkına sahip olan zilyet, zilyetliği kendisine 
devreden aynı yetkiye sahip idiyse onun zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir. 

Hatırlarsanız, zilyetliğin devrinde önceki zilyedin süresine kendi zilyetlik süresini ekleyip 20 
yılı tamamlar. Bu şartlar gerçekleşince davasız kazasız 20 yıl tamamlanınca zilyet mülkiyet 
hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Kanun koyucu diyor ki; Tescil 
davası hazineye, kamu tüzel kişisine veya tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı 
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açılabilir. Davanın konusu mahkemece bir defa ve taşınmazın bulunduğu yerde uygun 
araçlarla en az üç defa ilan olunur. Sen bir tek şunu söyleyebilirsin. Senin zilyetliğin 20 yıl 
boyunca olmadı veya davasız kazasız olmadı. Ancak bunu ileri sürebiliyorsun. Sen sadece 3 ay 
içerisinde kazandırıcı zamanaşımının şartlarının gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz 
edebiliyorsun. Eğer bu itiraz ve iddialar ispatlanmamışsa, hakim davayı açan kişinin 20 yıl 
boyunca davasız aralıksız malik sıfatıyla zilyet olduğunu tespit ederse onun adına tescile karar 
verir. Mülkiyet birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur. Acaba 
mülkiyet hakim kararıyla mı kazanılır?  Yoksa şartların gerçekleşmesinde mülkiyet tescilsiz mi 
kazanılıyordu? Medeni Kanun’a göre karşımızda tescilsiz bir iktisap vardır. Hakimin tescil 
etmesiyle değil, daha önce 20 yılın dolduğu anda sen zaten mülkiyeti kazanmışsındır. Böylece 
doktrindeki tartışmaları Medeni Kanun geride bırakmıştır. Bu sürede, yani 20 yılın dolmasıyla 
zilyetliğe dayanarak Medeni Kanun’un 713.maddesine dayanarak kazanılan mülkiyet iktisabı 
geçmişe etkili midir? Mülkiyet iktisabının geçmişe etkili olduğunu kabul edersek, senin 
mülkiyet hakkı iktisabın 20 yılın başladığı zilyetlik süresinin başladığı andan itibaren sen 
mülkiyeti kazanmış sayılacaksın.  

Yargıtay Görüşü:  

Sen 20 yılın sonunda mülkiyeti kazandın fakat 20 yıllık kullanılan sene bir haksız kullanıma 
ilişkindir. Dolayısıyla senden ecrimisil isteyebilirler. Ben onlara ecrimisili verdiğime göre, 
demek ki Yargıtay iktisabı geçmişe etkili saymıyor.  

Söz konusu kanunun ifadesi de, iktisabın geçmişe etkili olmadığını gösteriyor. Hakim kararıyla 
değil, şartların gerçekleşmesiyle mülkiyet kazanılmıştır. Bakın, yolsuz tescille malik gözüken 
kişi kötü niyetli ise, yapılan tescilin yolsuz olduğunu bilse bile 20 yılın sonunda mülkiyeti 
kazanabiliyor. Yolsuz tescil ihtimalinde de ortada, tapu kütüğünden taşınmazın malikinin kim 
olduğu anlaşılamayan bir taşınmaz vardır. 

                                                                                                                                              2.Ders 

Not : 2. ders 10 dakika sürdüğü için bu kadar kısadır.  Notta eksiklik yoktur. 

Biraz daha ilerleyelim arkadaşlar, vaktimiz var. Taşınmaz mülkiyetinin kaybına ilişkin Medeni 
Kanun’un 717.maddesine bakalım. 

Medeni Kanun m.717 

Taşınmaz mülkiyeti terkin veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer.  

Kamulaştırma halinde mülkiyetin ne zaman sona ereceği özel kanunla belirlenir. 

Tabi ki, taşınmaz mülkiyeti geçerli bir terkin talebiyle sona erer. Geçen derste dediğimiz gibi, 
söz konusu terkinin geçerli bir terkin olması gerekir. Örneğin tacirse iflas etmiş olması 
gerekir. Tasarruf işleminden konuşacak olursak, tasarruf ilkesine sahip olması gerekir. Terkin 
dediğimiz şey, sonuçta malikin mülkiyet hakkından vazgeçmesidir. Sona eren, taşınmaz 
üzerindeki mülkiyet hakkıdır. Taşınmaz üzerinde başka ayni haklar varsa, örneğin bir başkası 
lehine kurulmuş olan bir sükna hakkı varsa malik kendi hakkından feragat etti diye sükna 
hakkının sona ermesi gerekmez.  
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2.ihtimalde, yani taşınmazın tamamen yok olması ihtimalinde taşınmaz üzerindeki bütün 
haklar sona erdi. Zaten bu taşınmazın tapu kütüğündeki sayfasının kapatılması gerekir. Terkin 
ile taşınmazın tamamen yok olması arasında böyle bir fark vardır. Taşınmaz yok olunca 
üzerindeki bütün haklar sona erecektir. Mesela taşınmaz olarak tapu kütüğüne 
kaydedileceğini bildiğimiz daimi haklar nasıl sona erecek? Kanun koyucu terkin kelimesini 
mülkiyet hakkından feragati karşılayacak şekilde anlam çıkartır. Halbuki tapu kütüğüne 
müstakil ve daimi hak tapu kütüğüne yazılmış fakat hakkından feragat etmişse o sayfa 
kapatılacak ve üst hakkı sone erecek, mülkiyet hakkı devam edecektir.  

Geçen ders kamulaştırma halinde mülkiyetin nasıl sona ereceğini gördük. Eğer malik 
kamulaştırma kararına razı olup tapuya gittiyse, kamu idaresine gidip tescilde mülkiyeti 
kaybetti. Eğer kamulaştırma kararına razı olmadıysa bunun üzerine yeni bir dava açıldı. 
Davada kamulaştırma kararı verildi ve tescilsiz mülkiyeti kaybetti. Şimdi Medeni Kanun’un 
718.maddesine bakalım. 

Medeni Kanun m.718 

Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki 
arz katmanlarını kapsar. 

Bu mülkiyetin kapsamına, yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar 
da girer. 

Biz Medeni Kanun’un 718.maddesinin 1.fıkrasında bahsedilen hükme mülkiyetin dikey 
kapsamı diyoruz. Üst başlığa baktığınızda taşınmaz mülkiyetinin içeriğinden bahsediliyor, 
oysaki taşınmaz sadece arazi değildir. Kat mülkiyetine bağlı bağımsız bölümler de vardır. 
Tapu kütüğüne ayrıca kaydedilen, müstakil ve daimi irtifaklar da taşınmazın kapsamına girer. 
Halbuki Medeni Kanun’un 718.maddesi sadece arazi mülkiyetinin kapsamından bahsediyor. 
Kat mülkiyetine tabi bir bağımsız bölümün sahibine nasıl bir mülkiyet hakkı verdiğini kat 
mülkiyeti kanunu düzenliyor. Bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet nasıldır? Ortak yerlerde 
vermiş olduğu mülkiyet nasıldır? Tapu kütüğüne bağımsız ve sürekli olarak kaydedilen irtifak 
hakkının, örneğin üst hakkının içeriğine ancak tapu kütüğündeki kayda bakarak anlayabiliriz. 
Dolayısıyla burada da kanun açıkça düzenlemiş değildir. Kanunun düzenlediği şey, arazi 
mülkiyetinin kapsamıdır. Arazi mülkiyetinin kapsamı deyince ayrı ayrı konuşulması gereken 3 
şey vardır.  

 Birincisi;  Arazi mülkiyetinin dikey kapsamı 
 İkincisi;    Arazi mülkiyetinin yatay kapsamı 
 Üçüncüsü; Arazi üzerindeki yapıların yetkileri ve kaynakların mülkiyeti 

En sonuncusuna, büyük arazi mülkiyetinin maddi içeriği ve itibarı deniliyor.  

Medeni Kanun’un 818.maddesinin 2.fıkrasına bakacak olursak; Arazi üzerindeki yapı üzerinde 
mülkiyet hakkı var mıdır? Arazi üzerindeki bitki üzerinde aynı mülkiyet hakkı var mıdır? 
Yoktur. Bina kat mülkiyetine geçmiş olmadığı müddetçe karşımızda bir arazi mülkiyeti 
vardır. Arkasından Medeni Kanun’un 719.maddesinde Sınırlar başlığı altında taşınmazın 
sınırları tapu kütüğünden veya arazi üzerindeki yatay kapsamını ifade ediyor. 3 şeyi 
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konuşmamız gerektiğinden bahsettik. Arazinin dikey kapsamı, arazinin yatay kapsamı ve 
arazinin mülkiyetinin maddi itibariyle içeriği.  Hepsi de arazi mülkiyetinin kapsamındadır. 
Bizim arazi dışında taşınmazımız var. Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler üzerindeki 
mülkiyetin kapsamına Kat mülkiyeti kanunu bağımsız bölüm malikinin mülkiyetine nelerin 
dahil olduğunu bahsetmişti. Bağımsız bölüm dışındaki eklentileri hatırlıyorsunuz. Taşınmaz 
türü olan taşınmaz üzerindeki bağımsız ve sürekli irtifak haklarının içeriğine, kapsamına ise 
tapu kütüğündeki intifanın tesciline ilişkin belgeler girer.  

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2019  

KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Kat maliklerinin haklarını görmüştük, şimdi yükümlülüklerini göreceğiz. Kat malikleri zaten bir 
bağımsız bölüme sahipler, bizde biliyoruz ki Medeni Kanun’un ilgili hükmüne göre bu kat 
mülkiyetine tabi bağımsız bölümler taşınmaz niteliğinde dolayısıyla henüz görmediniz ama 
taşınmaz malikinin sorumluluğu hükümleri var. Elbette ki taşınmaz malikleri mülkiyet hakkına 
sahip ama bununla birlikte birtakım yükümlülükleri var ve bu yükümlülüklere tabiler ama 
bunun dışında bir de kat mülkiyeti kanununda durumun özelliği gereği birtakım 
yükümlülükler kabul edilmiş. 

En temel yükümlülük 18. Maddede belirtiliyor, dürüst davranma kuralından bahsediyor. 
Diyor ki bunu ifade ederken “Her kat maliki, ortak yerleri kullanırken, bağımsız bölümünü 
kullanırken, eklentilerini kullanırken dürüst davranmakla yükümlüdür.” Ama zaten bu hüküm 
Kat Mülkiyeti Kanununda bulunmasaydı bile Medeni Kanun’un 2. maddesinde de herkes 
haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüst davranmakla yükümlü olduğu 
hükmü yer alıyor. Dolayısıyla bu hüküm yer almasaydı bile biz Medeni Kanun’un 2. 
maddesiyle işi çözerdik. Dolayısıyla böyle bir yükümlülük var. Bu sadece kat malikleri 
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açısından değil kira sözleşmesine bağlı olarak orada oturan kiracı varsa ya da oturma hakkına 
dayalı olarak oturan bir kimse varsa onlarda aynı yükümlülüğe tabiler.  

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri 
ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, 
birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak 
yükümlüdürler. 

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara 
ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak 
faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, 
müteselsil olarak sorumlu olur. 

Asıl önemli yükümlülüklerden biri şu, bağımsız bölümü özgüleme amacına uygun kullanmak 
zorunda kat malikleri. Özgüleme amacı derken neyi kastediyorum? Kat mülkiyetini kurarken 
birtakım belgelerin eklenmesi gerekiyor. Bu belgelerden biri de neydi? Kat mülkiyetini 
kurmak isteyenler tarafından tapu müdürüne sunulacak bir belge. Neydi bu belge? İki belge 
sunuyorduk zaten biri yönetim planı diğeri projesiydi. Yönetim planı bizim için çok önemli. 
Dolayısıyla kat malikleri yönetim planını tapu müdürlüğüne verirken, yönetim planında her 
bir kat malikinin bağımsız bölümünün niteliğini de belirtiyorlar. Ne demek niteliği? Bağımsız 
bölüm, mesken olarak mı kullanılacak yoksa bir işyeri olarak mı kullanılacak, dükkân olarak 
mı kullanılacak. Bunların hepsi de yönetim planında belirtiliyor. Dolayısıyla biz bu bağımsız 
bölümüm özgülenme amacını yönetim planından anlıyoruz. Dolayısıyla mesken olarak 
özgülenmişse kat malikinin bağımsız bölümü bu şekilde kullanması lazım. Kat mülkiyeti 
kanununda bu bir yükümlülük olarak öngörülmekle birlikte bazı hallerde kat maliklerinin oy 
birliğiyle verecekleri karar uyarınca bu özgüleme amacının değiştirilmesine izin verilmiş. Bazı 
hallerde de tamamen yasaklamış yasa. Dolayısıyla kuralımız bizim, bağımsız bölümü 
özgüleme amacına uygun olarak kullanmak. Bazı hallerde yasa koyucu, özgülenme amacının 
değiştirilmesini tamamen yasaklıyor. Bazı hallerde de özgülenme amacının değiştirilmesine 
kat maliklerinin oy birliği ile alacakları karar uyarınca imkân veriyor.  

Şimdi 24. Maddenin 1. Fıkrasına bakalım.  

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde.24/1: Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri 
olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza 
laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri 
hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün 
dışındadır.  

Yani kat malikleri oy birliğiyle karar almış olsa bile mesken olarak gösterilmiş ya da iş veya 
ticaret yeri olarak gösterilmiş bir yeri hastane, dispanser, klinik, poliklinik ya da ecza 
laboratuvarı olarak kullanılmasına karar verirseniz bu karar geçersiz olur. Çünkü yasa koyucu, 
kesin bir biçimde bu şekilde özgülenme amacının değiştirilmesini yasaklamış. 
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2. Fıkrada yasa koyucu farklı bir düzenleme getiriyor. 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde.24/2:  

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, 
tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı 
yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, 
boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği 
ile vereceği kararla açılabilir. 

Dolayısıyla 2. Fıkra kapsamında belirli bazı özgüleme değişikliklerine izin veriyor. Ama bunun 
için kat maliklerinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor. Yargıtay’ın bu konuya ilişkin çok 
kararı var. Kabul edilen şu 1. Fıkrada da 2. Fıkrada da sayılan hususlar zaten 2. Fıkranın 
lafzından anlıyoruz biz bunu. Sınırlı sayıda değil bunlar. Dolayısıyla ne yapacak hâkim? 1. 
Fıkra kapsamında gerçekten hiçbir şekilde özgülenme amacının değiştirilemeyeceği yerlerden 
mi? Yoksa 2. Fıkra kapsamında kat malikleri kurulunun oy birliğiyle alacakları karar uyarınca 
özgüleme değişikli yapılabilecek yerlerden mi? Bunu değerlendirerek hâkim karar verecek. 
Birkaç örnek verelim. Mesken olarak kaydedilmiş bir yerin çocuk yuvası olarak kullanılmasına 
izin veriyor ve Yargıtay bunun için kat maliklerinin onayını aramıyor. Buna karşılık diş, protez 
ya da patoloji laboratuvarını kesin bir şekilde yasaklıyor. Çünkü birinci fıkra kapsamında 
değerlendiriyor. Yine mesken olarak kaydedilmiş yönetim planında lokal yazımhane, noter 
dairesi, iş yeri niteliği taşıyan dershane kat maliklerinin oy birliğiyle alacakları kararla ancak 
değiştirilebilir. Dolayısıyla her biri açısından farklı bir değerlendirme yaparak acaba 
özgülenme amacı değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi? Buna karar vermiş. Bir de mesela 
yerleşik içtihatlarında şunu kabul ediyor. Eğer yönetim planında yasaklanmamışsa, kat 
malikleri kurulu da bunun aksini oy birliği ile kabul etmemişse, klinik ya da poliklinik 
niteliğinde olmayan tıp doktoru ya da diş hekimi muayenesi açılabilir, diyor. Bunun için de 
herhangi bir şekilde kat maliklerinin oy birliği ile almış olacakları bir kararı aramıyor ve bu 
şekilde açılabilir, diyor. Ama öğreti aksini söylüyor. Diyor ki tıp doktoru ya da diş doktorunun 
açacağı muayene, belki birinci fıkra kapsamında değil çünkü klinik poliklinik tarzında 
açılmayacak bunlar. Ama her halükârda Yargıtay’ın kabul etmiş olduğu gibi kat malikleri 
kurulunun hiçbir şekilde rızasının, oyunun olmadığı bir şekilde açılabilecek bir yerde değil. 
Çünkü bu yerler 2. Fıkra kapsamında kabul edilebilir, deniliyor. Dolayısıyla 2. Fıkra 
kapsamında kabul edilirse kat malikleri kurulunun oy birliği ile karar alması gerekir. Ama 
Yargıtay’ın yerleşik içtihadı, tam aksi şekilde diyor ki eğer klinik ya da poliklinik niteliğinde 
olmayan tıp doktoru ya da diş hekimi muayenesi varsa kat malikleri kurulunun oy birliği 
kararını da aramıyorum, diyor. Öğreti ve Yargıtay farklı yorumluyor bu durumu. Tabi 
Yargıtay’ın böyle karar verebilmesi için yönetim planında yasaklanmamış olması gerekiyor.  

24. maddenin 3. Fıkrasında bahsediyor Avukatlık Kanunu’ndan ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunundan farklı bir düzenleme getirilmiş. Yasa 
koyucu, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümlerini bu iki meslek açısından devre dışı bırakmış.  
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Kat Mülkiyeti Kanunu 24/3  

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme 
yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu 
süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme 
yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır. 

Kat maliklerinin bir başka yükümlülüğü de ana taşınmazın korunması, bakımı ve ana yapıya 
zarar verecek tesis ve onarım yapmamak. Kat Mülkiyeti Kanunu 19. Maddede bahsediyor.  

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 19  

Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını 
titizlikle korumaya mecburdurlar.  

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça 
anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya 
boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir 
bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının 
güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım 
ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat 
maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek 
nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı 
bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile 
anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Her kat maliki 
anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat 
maliklerine karşı sorumludur. 

Bunun dışında 6306 sayılı kanunumuz var. İlgili kanun maddesi, riskli yapı söz konusuysa kat 
maliklerinin rızası aranmıyor ve eğer kat malikleri yıkılmasına izin vermezse devlet tarafından 
yıktırılır, diyor. Dolayısıyla acil olan durumlarda biz bakmıyoruz kat maliklerinin rızasına ama 
böyle bir durum söz konusu değilse ortak yerlerde yapılacak değişiklikler için kat maliklerinin 
4/5 inin rızasını göstermiş olması lazım. Yargıtay’ın yine kararları var buna ilişkin olarak. En 
önemli kararı şu, bazı hallerde mesela birinci katta oturanlar pencerelerine, balkon kapılarına 
vs. demir yaptırıyorlar. Bağımsız bölümün dışına yaptırıyorlar sonuç olarak. Dolayısıyla o da 
bu hükmün kapsamına girecek mi? Yargıtay bunu hükmün dışında tutuyor. Bu gibi 
durumlarda 5’te 4 çoğunluk aramaya gerek yok. Her bağımsız bölümün maliki bunu yapabilir. 
Ama bunu kabul ederken de Yargıtay diyor ki diğer bağımsız bölümlere zarar vermeyecek. 
Hatta bir kararında da demir yapılar hırsızların basarak yukarı kata çıkabilecek şekilde olabilir, 
Yargıtay buna izin vermiyor.  
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Kat Mülkiyeti Kanunu Madde: 23  

 Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen 
bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı 
güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız 
bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş 
müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. 

Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve 
eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, 
sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o 
bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla 
oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal 
ödemekle yükümlüdürler. 

4. katta biri oturuyor. Onun evine su sızmış, su tesisatında bir problem var. Hangi daireden su 
geldiği belli değil. Ya da diyelim ki kalorifer tesisatında birtakım problemler var. Problemin 
nerede olduğunun tespit edilmesi lazım. Dolayısıyla ben burayı kapatıyorum, kimse benim 
bağımsız bölümüme giremez, burada mülkiyet hakkım var, diyemiyorsunuz. Eğer anayapıya 
ilişkin bir durum varsa, sorunun nerden kaynaklandığı belli değilse herkes kendi bağımsız 
bölümüne bu onarım sebebiyle girilmesine katlanma yükümlülüğüne sahiptir. 

Bana kalırsa en önemli yükümlülük, genel giderlere katılma yükümlülüğü. Çok önemli çünkü 
sonuçları çok ağır. Dolayısıyla anayapıya ilişkin bir masraf yapıldı, ortak yerlere ilişkin bir 
masraf yapıldı veya herhangi bir yönetim gideri var. Bunlar nasıl ödenecek? Çünkü yönetim 
giderinin ya da ortak yerlere yapılan masrafların çıkmaması ihtimal değil. Mutlaka anayapıda 
ortak yerlere ilişkin bir masraf yapılıyor. 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20  

 Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: 

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit 
olarak; 

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme 
ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine 
ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

Katılmakla yükümlüdür. 
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c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi 
bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç 
bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. 

Yargıtay kararlarından örnek verelim. Biri asansör kullanmadığını ileri sürerek ödeme 
yapmaktan kaçınmak istiyor, Yargıtay reddediyor. Başka önemli Yargıtay kararı, bazı yerlerde 
merkezi ısıtma sistemi var, dolayısıyla bireysel olarak kullandığınız kadar ödeyin yok, para 
bölüştürülüp eşit şekilde ödeniyor, siz diyorsunuz ki ben bireysel olarak ısınacağım, kombimi 
taktırıp, yaktığım kadarını ödeyeceğim ve merkezi ısıtma sistemine para ödemeyeceğim. 
Yargıtay reddediyor. Diyor ki hayır bu da bir genel gider dolayısıyla sen bireysel ısınma 
sistemini kullansan bile merkezi ısıtma sisteminin giderlerini ödemek zorundasın. Bir başka 
kararı Yargıtay’ın, kişi İstanbul’da, Anadolu’da site içerisinden bir taşınmaz satın alıyor ve 
taşınmadığı için oraya, kiraya verecek ve bu şekilde gelir elde edecek oradan. Kiraya 
vermeden önce bir süre boş kaldı dairesi. Birtakım giderler var, aidat toplanıyor. Birtakım 
şirketler var toplu yapılara gelince göreceğiz. Yönetim konusu şirketlere veriliyor. Şirket 
toplamaya başlamış aidatları ve bu kişiden istiyor aidatı. Yargıtay diyor ki sen kullanmadığın 
için bu aidatı ödemekten kaçınamazsın. İstersen ömür boyu kullanma o daireyi, genel 
giderlere yine de katılmak zorundasın. Peki ödemezse ne olacak? Kat Mülkiyeti Kanunu 20 ve 
25. Maddelerin ilgili fıkralarına bakacağız.  

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20- Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, 
diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve 
genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını 
ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden 
herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların 
yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen 
borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için 
çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü 
üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler. 

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki 
değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında 
devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı 
ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir 
kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden 
önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba 
yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. 
Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü 
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halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine 
arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya 
ödenmesine karar verir. 

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir:  

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim 
yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması; 

b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33’üncü madde gereğince 
verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki 
kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi; 

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak 
suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması. 

 

Bu giderleri ödemekle yükümlü olan kat maliki çünkü mülkiyet hakkı sahibi o. Ama kiracı veya 
orada oturanlarda müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Kiracı ödemekle yükümlü mü? Kat 
malikiyle aralarındaki sözleşmeye bakacağız. Çoğunluk kiracı bunu kirada kaldığı süre 
boyunca ödesin deniliyor. Ama diyelim ki kiracıya sözleşmede böyle bir yükümlülük 
yüklenmemişti. Kat maliki ödeyecekti hata yaparak ödedi bu miktarı. Yargıtay’a göre kiracı, 
kiraya verenden ödediği miktarı talep edebilir bu durumda. Çünkü zaten yasaya göre 
müteselsilen sorumlu oluyor. Sözleşmede aksi yazmasına rağmen ödediyse bu miktarı 
kiradan düşebilir, mahsup edebilir. 

Bir başka husus yasal ipotek hakkı var. 20. Maddenin 2. Fıkrasında düzenleniyor. İlgili 
maddeye zaman kısıtlı olduğu için bizim bakmamız istendi. 

KAT MALİKLERİ KURULU VE YÖNETİM 

Yönetim meselesine gelelim. Bir yönetime ihtiyacımız var. Yönetim bahsi altında ilk önce 
bakmamız gereken husus yönetim planı. Kat mülkiyetinde ihtilafa düştüğümüz hususlarda 
bakacağımız ilk kaynak yönetim planı. Yönetim planında hüküm olmayan hallerde biz Kat 
Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere bakıyoruz. Kat mülkiyetinin kurulmasını talep 
ederken, yönetim planını tapu müdürlüğüne veriyoruz. Sonradan malik olanlar açısından 
şöyle bir problem oluyor ya da bizim ülkemiz açısından söyleyelim. Kat mülkiyeti kurulan 
binalar çoğunlukla son 15-20 yılda yükleniciler aracılığıyla kat karşılığı inşaat sözleşmeleri 
yapılıyor. Bu binalar bittikten sonra yüklenici gidiyor ve kat mülkiyetine geçiş talebinde 
bulunuyor. Zaten yapım sırasında kat irtifakı kurulmuş oluyor. Yüklenici talepte bulunduğu 
için de diğer kat maliklerinin imzası aranmıyor. Çünkü yasa buna izin veriyor. İmzası 
aranmadığı için kat malikleri yönetim planından habersiz. Ama bunun dışında diyelim ki paylı 
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mülkiyet esaslarına göre kullanılan bir binada kat mülkiyetine geçişi talep ettik. Bu durumda 
kat malikleri tarafından bir yönetim planının hazırlanması, onlar tarafından yönetim planının 
imzalanması gerekiyor. Neden önemli yönetim planı? İlgili maddeye bakalım.  

 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28 

 Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları 
ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan 
bir sözleşme hükmündedir. 

Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak 
anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. 

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat 
maliklerinin 33’üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. 

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi 
haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. 

Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün 
(Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat 
mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır. 

Kat irtifakı kurulmasında da kat mülkiyetinin kurulmasında da eğer bir malik talep ediyorsa 
onun tarafından, eğer birden fazla paydaş tarafından kuruluyorsa onlar tarafından kat 
mülkiyetine geçme talebinde bulunurken yönetim planının imzalanıp tapu müdürlüğüne 
verilmesi lazım.  Kat irtifakından kat mülkiyetine geçerken tekrar yönetim planı vermeye 
gerek yok. Kat irtifakı kurulurken kullanılan yönetim planı kullanılacak yine.  

Yönetim planını değiştirmek mümkün. Ama salt çoğunlukla değiştirmek mümkün değil. 
Yönetim planı değiştirilmek isteniyorsa kat malikleri bir araya gelecekler ve yapılan 
toplantıda 5’te 4 çoğunluk sağlarlarsa yönetim planını değiştirip tapu müdürlüğüne 
sunacaklar. Eğer buna razı olmayan bir kat maliki varsa onun dava açma saklı. Diyelim ki 4/5 
çoğunluğu sağlayamadık ama dava açtı kat maliklerinden biri yönetim planının 
değiştirilmesiyle ilgili. Hâkim yönetim planının değiştirilmesine karar veremez. Çünkü Kanun 
4/5 çoğunluğu arıyor. Yönetim planı sadece kat maliklerini bağlayan bir plan değil, o bağımsız 
bölümden şu anda yararlanan ya da daha sonra yararlanacak olan herkesi bağlayan bir plan. 

Kat malikleri kurulu belirli zamanlarda toplantı yapmalı ve belirli kararlar alabilmeli. Toplantı 
ne zaman yapılacak yönetim planında belirtilir. Eğer bu şekilde yönetim planında bir tarih 
belirtilmemişse yasa diyor ki her yılın ilk ayında toplantı yapılır.  

Peki kararlar nasıl alınacak? 31. Maddeye bakıldı.  
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Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy 
hakkına sahiptir. 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için 
ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne 
olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı 
yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden 
vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni 
mümessili temsil eder. 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır 
bulunabilir, fakat oya katılamaz. 
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(04.03.2019)  

 

Medeni Kanun Madde 718- Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, 
üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. 

Bu mülkiyetin kapsamına, yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar 
da girer. 

İlk fıkradaki kullanılmasında yarar olduğu ölçüde kritiği tabi önemli. Buna dayanarak 
arazi malikinin kullanmakta meşru menfaati olmadığı ölçüde, arazisinin üzerinden geçen 
uçaklara müdahale edemeyeceği, arazinin altından geçmekte olan tünellere müdahale 
edemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela Kamulaştırma Kanunu’na sonradan eklenen 
bir hüküm diyor ki; arazi malikinin, arazisini kullanmasına engel olmadıkça üzerinden 
teleferik hatları, köprü veya altından tünel vb. geçebilir, bunlar için kamulaştırma yapmaya 
gerek yoktur. Yatay ve dikey kapsam bakımından söyleyeceklerim bunlar. Şunu gözden 
kaçırmayalım, arazisini gerek dikey gerekse yatay kapsamı kullanabilir ölçüde olduğu 
müddetçe hâkim olduğuna göre malik, mülkiyet hakkını kullanabildiğine göre o sınırlar 
içerisinde elbette başkasının müdahalesini engelleyebilir, o sınırlar içerisinde kendisi 
kullanabilir.  

Arazi, sınırları belirlenmiş toprak parçasıydı. Ne o sınır? Tapulu taşınmazlarda tabi ki 
kadastral planlara göre tapuya geçirilen toprak parçası. Ölçümler yapıldı, sınırlar belirlendi, 
arazi parçası sınırları belirlenmiş, bunlar tapuya geçirilirken zaten planda yer alıyor. Aslında 
sadece planda da değil o plana uygun olarak arazi üzerinde birtakım sınırlıklar konulmuş 
olabilir. Sıkıntı şurada; tapudaki planla, arazi üzerindeki ayrılan sınır işaretleri birbirini 
tutmayabiliyor. O zaman kanun diyor ki; tapu plânları ile arz üzerindeki işaretler birbirini 
tutmazsa, asıl olan plândır. Planda da bir yanlışlık varsa kadastro kanuna göre tespitlere 10 
sene geçtikten sonra itiraz bile edemiyorsunuz, 10 sene geçtikten sonra kadastro öncesi 
sebeplere dayanarak itiraz edemiyorsunuz ama onun dışında henüz 10 sene geçmemişse 
planlara karşı da düzeltilmesi davası açılabiliyor. Ancak burada da başka bir sınırlama devreye 
giriyor. Tapuya yanlış bir şekilde geçmiş arazi düzeltme davası açacağız ama arada taşınmaz 
3. bir kişiye geçmişse tapu kütüğüne bakarak taşınmazı almışsa 1023. Madde kapsamında 3. 
kişinin kazanımı korunur. 1023. Maddenin kapsamına arazinin büyüklüğü, sınırları gibi şeyler 
de girer. İşte bunun bir tezahürü 719. Madde.  

Medeni Kanun Madde 719- Taşınmazın sınırları, tapu plânları ve arz üzerindeki sınır 
işaretleriyle belirlenir. 

Tapu plânları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plândaki sınırdır. Bu 
kural, yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz. 

Medeni Kanun Madde 1023-Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir 
başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. 
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(Kanun maddeleri okundu.) 

Medeni Kanun Madde 720- Her arazi maliki, komşusunun istemi üzerine belli olmayan 
sınırların belirlenmesi için tapu plânlarının düzeltilmesine veya arz üzerine sınır işaretleri 
konulmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür. 

Medeni Kanun Madde 721- İki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan duvar, parmaklık, çit 
gibi sınırlıklar, aksi ispat edilmedikçe, her iki komşunun paylı malı sayılır. 

Medeni Kanun Madde 749- Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyete ilişkin hükümler saklı kalmak 
üzere; her arazi maliki, taşınmazının sınırının çit veya duvar gibi sınırlıklarla çevrilmesi için 
yapılan giderleri karşılar. 

Arazinin sınırlıklarla çevrilmesi yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. 

 

YAPILAR 

Arazi parçası üzerindeki binanın ayrı bir mülkiyete tabi olmadığını, binanın 
mülkiyetinin bizzat arazinin mülkiyetine tabi olduğunu, tapu kütüğüne ilişkin bilgilerimizden 
biliyoruz. Biz nereye sayfa açıyoruz? Araziye sayfa açıyoruz. Kat mülkiyetine çevirmiş 
olmadığımız müddetçe, binaya sayfa açmıyoruz. Bir istisna var şimdi ona değineceğim. Ama o 
istisna dışında arazinin üzerine diktiğim direk olsun, yaptığım köprü olsun, yaptığım inşaat 
olsun, hepsi arazi mülkiyetine tabidir. 

Bunun bir istisnası taşınır yapı, kanunda 728. Maddede belirtiliyor. Taşınır yapıdan söz 
ettiğimiz ihtimallerde üstteki taşınır yapı arza tabi değildir, taşınır yapı üzerinde ayrı bir 
mülkiyet vardır. Taşınır yapıda başka bir kişinin mülkiyeti söz konusu. Taşınır yapı dışındaki 
yapılar arazi mülkiyetine tabi. Peki taşınır yapı nedir? Madde 728’e bakıyoruz. 

Medeni Kanun Madde 728 - Başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın 
yapılan kulübe, büfe, çardak, baraka ve benzeri hafif yapılar, bunların malikine aittir. 

Bu tür yapılar, taşınır mal hükümlerine tâbi olur ve tapu kütüğünde gösterilmez. 

Dikkat edersiniz ortak olan şey şu, temelli olarak arazinin üzerine yapılandırılmış değil 
bunlar. Mutlaka burada sayılanların olması şart değil. Elektrik direkleri vb. her şey olabilir. 
Temelli olarak kalma amacı olmadan yapılan yapılar taşınır yapı olabilir. Taşınır yapı yapanın 
malikine aittir. Arazinin maliki de bunu yapmış olabilir. Sanki bunu başkası inşa etmiş, haksız 
inşa varmış gibi göstermiş madde metni. Arazi maliki de yapsa taşınır mal ayrı bir mülkiyete 
tabi olacak. Yani araziden bağımsız olarak ayrı bir mülkiyet hakkı söz konusu olacak çünkü 
taşınır yapılar arza tabi değiller ama taşınır yapı dışındaki her yapı arazi mülkiyetine tabi.  

Taşınır yapıyı Borçlar Kanunu açısından da düşünürsek, Borçlar Kanunu satış sözleşmesini 
genel hükümlerden bir süre sonra ikiye ayırarak incelemeye başlıyor. Taşınır satışı ve 
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taşınmaz satışı olarak. Taşınır yapılar, taşınır satışına tabi olacak. Peki kira bakımından ne 
olacak? Kiracıyı korumak için bunları konut ve işyeri kirası olarak saymak mı doğru olur?  

728/2’ye bakarsak bu tür yapılar, taşınır mal hükümlerine tâbi olur ve tapu kütüğünde 
gösterilmez. İkinci fıkra bizi kirada da ister istemez bizi taşınır kirası hükümlerine götürüyor.  

Medeni Kanun Madde 722- Bir kimse kendi arazisindeki yapıda başkasının malzemesini ya da 
başkasının arazisindeki yapıda kendisinin veya bir başkasının malzemesini kullanırsa, bu 
malzeme arazinin bütünleyici parçası olur. 

Ancak, sahibinin rızası olmaksızın kullanılmış olan malzemenin sökülmesi aşırı zarara yol 
açmayacaksa, malzeme sahibi, gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere bunların sökülüp 
kendisine verilmesini isteyebilir.  

Aynı koşullar altında arazinin maliki de rızası olmaksızın yapılan yapıda kullanılan 
malzemenin, gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere sökülüp kaldırılmasını isteyebilir. 

Arazi sahibi arazisi üzerinde inşaat yapmışsa problem yaratmıyor, zaten arazinin 
maliki kendisi. Ama şu ihtimallerde, üstün arza tabi olması ilkesi bazen bize hukuki bir 
problem çıkartabilecek mahiyette, eğer arazi üzerine yapılan inşaat bir başkasının malzemesi 
ile yapılmışsa, malzeme başkasının da olsa malzemeyi kenara yığdın, yığdığın malzemeyle 
taşınır yapı olmayan inşaatı yaptın, malzeme üzerindeki mülkiyeti malzeme maliki kaybetti, 
malzemeler arazi malikinin mülkiyetine girdi çünkü üst arza tabi. Bakın dikkat ederseniz o 
ihtimallerde çözülmesi gereken bir problemle karşı karşıyayız. İşte buna haksız inşaat diyoruz 
ve kanun 722 ve devamında bu haksız inşaatın arazi maliki tarafından mı malzeme maliki 
tarafından mı yapılmış olup olmamasına göre iki ihtimali değerlendiriyor. Ya başkasının 
malzemesiyle arazi maliki inşaatı yapıp mülkiyeti kazandı ya da biz malzeme sahibi kendi 
malzemesini kullanıp arazinin üzerinde inşaat yaptı ve malzemesi ve mülkiyetini arazi maliki 
kazandı, üst arza tabi olduğu için. Şimdi ne olacak? Bu ihtimallerde kanun 722 ve devamında 
birtakım ihtimallerle meseleyi çözmüş. Eğer arazi maliki başkasının malzemesiyle yapmışsa 
bu inşaatı, önce  722/ 1’i okuyalım.  

Kanun iki ihtimal üzerinden gitmiş diğer ihtimallerin kanunda çözümü yok. Ya arazi 
maliki başkasının malzemesini kullanarak inşaatı yapacak ya da malzeme maliki başkasının 
arazisi üzerinde inşaatı yapacak. Ne olacak şimdi? 722/2’yi okuyalım hemen. Aşırı bir 
zarardan ne kastediliyor bunu tartışmamız lazım. Malzeme maliki bu ihtimalde malzemenin 
sökülüp kendisine verilmesini isteyebilir. Sökülüp de iadesi mümkün olan malzemelerde bu 
söz konusu olabilir. Aşırı zarara yol açmamaktan şu anlaşılıyor sökülüp verilmesinin malzeme 
malikine vereceği faydayla sökülmesinin arazi malikine vereceği zarar arasında uçurum varsa 
o zaman diyorlar aşırı zarar vardır. Bazı kitaplarda şöyle diyorlar, malzemenin sökülmesi 
memleket ekonomisi bakımından da bir zarara yol açacaksa o da diyorlar dikkate alınmalıdır. 
Mesela yüz bin liralık tarlaya gitmiş üç yüz binlik malzemeyle inşaat yapmış, büyük bir 
ihtimalle üç yüz binlik malzemeyle yaptığı inşaatın piyasa fiyatı da üç yüz binin üzerindedir 
belki, emek de var çünkü içerisinde. Şimdi bu kadar değeri en azından üç yüz bin belki daha 
fazla bin liralık malzemeyi söküp de yüzlük tarlaya mı varacağız. Pek hani bu ihtimalde makul 
gelmedi. Hangi kriteri kabul edersek edelim aşırı zarara yol açacağız gibi gözüküyor. Birinci 
ihtimal aşırı bir zarara yol açmayacaksa malzeme maliki arazi malikine sök bunları ver bana 
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diyebilir. Masraflar kime ait? Arazi malikine ait. Aynı şekilde 722/3 diyor ki aynı koşullar 
altında arazi maliki de rızası olmaksızın yapılan yapıda kullanılan malzemenin gideri yapıyı 
yaptırana ait olmak üzere sökülüp kaldırılmasını isteyebilir. Yani malzeme maliki kendi 
malzemesiyle arazi üzerinde bir inşaat yapmışsa bu sefer de arazi maliki malzeme malikinden 
bunları sök benim arazimden çıkar diyebilir diyor. Ne zaman? Aynı şartlar altında, aynı 
şartlardan kastettiği aşırı bir zarara yol açmayacaksa, bu kaçıncı maddeydi 722/3. Diyelim ki 
bu hakkın kullanılması mümkün değil malzemelerin sökülmesi ağır bir zarara yol açıyor ne 
olacak o zaman? Arazide inşaat var, inşaatın maliki arazi maliki, ne olacak şimdi? Devam 
edelim  madde 723’e bakalım. 

Medeni Kanun Madde 723- Malzeme sökülüp alınmazsa arazi maliki, malzeme sahibine 
uygun bir tazminat ödemekle yükümlüdür.  

Yapıyı yaptıran arazi maliki iyiniyetli değilse hâkim, malzeme sahibinin uğradığı zararın 
tamamının tazmin edilmesine karar verebilir. 

Yapıyı yaptıran malzeme sahibi iyiniyetli değilse, hâkimin hükmedeceği miktar bu 
malzemenin arazi maliki için taşıdığı en az değeri geçmeyebilir. 

Uygun tazminat nedir? En azında şunun olmadığını anladık madde metninden sen 
zararın tamamını isteyemiyorsun. Arazi maliki eğer iyiniyetli malzemeyi kullanmış inşaatı 
yapmış malzemenin mülkiyetini kazandı. Ondan bütün zararını isteyemiyorsun uygun biz 
tazminat, diyorlar ki genellikle malzemenin bedeli ve malzemenin bedelinin kattığı değer 
araziye istenebilir diyorlar. Belki sen bu malzemeyi başka bir şeyde kullanacaktın, sen şimdi 
kullanamıyorsun belki yurtdışına ihraç edecektik malzemeleri, bağlantın vardı yoksun kaldığın 
yararı isteyemezsin diyor iyiniyetliyse. Sonra 724’ü okuyalım, burada bir 3. taleple karşı 
karşıyayız.  

Medeni Kanun Madde 724- 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. 

Burada iyiniyetli olma şartı da var. Burada iyi niyetli olma şartı ne olsa gerek? 
Malzeme maliki malzemesinin kullanıldığını bilmiyor, ses çıkarmamış o yüzden de kötü niyeti 
yok yani. O zaman arazi malikinden mülkiyetin kendisine geçirilmesini dahi isteyebiliyor. 
Yeter ki yapının değeri arazinin değerinden fazla olsun.  

Malzeme maliki gelmiş inşaatı senin arazin üzerine yapmış. Dedik ki arazi maliki şunu 
isteyebilir; söküp alınmasını isteyebilir. Düşük bir ihtimal, söküp alınmasını isteyemiyorsa 2. 
Hak ne? Madde 723/1’e bakalım. Ama 3. fıkra biraz farklı. İyiniyetli değil ama başkasının 
arazisinde inşaat yaptı ,bakın o zaman arazi malikinden isteyebileceği tazminat oldukça 
düşük bir tazminat. Nedir o? Hâkimin hükmedeceği miktar bu malzemenin arazi maliki için 
taşıdığı en az değeri geçmeyebilir. Arazi maliki için senin yaptığın o sanat eseri heykel bizim 
arazi maliki için hiçbir şey ifade etmiyorsa sübjektif olarak, sübjektif açıdan en ufak bir 
zenginleşmesi söz konusu değilse veya çok az ancak ve ancak o kadarcık bir tazminata 
hükmedersin diyor hâkim. Çünkü sen geldin kötü niyetli benim arazimde inşaat yaptın 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 6 
 

empoze ettin adeta benden tazminat isteyeceksin bu tazminatın miktarı malzemenin en az 
değerini bile aşmayabilir bu durumda. 723/3’te buna değiniyor.  

Şimdi bakın enteresan bir hüküm geliyor arkasından 724’ü bir daha okuyalım.  724 
sadece orası için geçerli değil bakın dikkat ederseniz, nötr ifadelerde kullanmış. Yani bizim 
arazi maliki durumdan habersiz iyiniyetli, söküp atma hakkını da kullanamıyorsa tazminat 
verecek, hele hele malzeme maliki iyiniyetli ise uygun bir tazminat verecek durduk yerde. 
Şimdi öyle belki o uygun tazminatta bayağı yüklü bir tazminat, malzeme malikinin becerisine, 
yaptığı inşaatın şeyine göre. Bu durumda diyor ki kanun koyucu arazi maliki böyle bir 
tazminatla karşı karşıya kalmaktansa, ver bedelini arazimin al arazimi deme hakkına sahiptir. 
Eski medeni kanunda bu 724’ü karşılayan hüküm bu hakkı sadece ve sadece malzeme 
malikine bu ihtimal için tanımış idi. Öğreti diyordu ki arazi malikine de o hakkın tanınması 
yerinde olmaz mıydı diye tartışıyorlardı kitaplarımızda hocalar. Şimdi yeni medeni kanun 
dikkat ederseniz 724’te arazi mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini talep etme hakkı 
ister inşaatı arazi maliki yapmış olsun malzeme malikine veriyor isterse malzeme maliki 
yapmış olsun şartları varsa malzeme malikine de bu hakkı veriyor. Neymiş şartı iyiniyetli olan, 
malzeme maliki iyiniyetli değil mi? Bakın mesele şu ihtimalde gayet iyiniyetli iktisapla karşı 
karşıyayız düşünsenize şimdi ben size araziyi satmışım tapuda fakat satış sözleşmesinde 
diyelim ki bir geçersizlik sebebi var dolayısıyla sizin lehinize yapılan tescil yolsuz bir tescil ama 
tapuda siz malik olarak gözüküyorsunuz.  

 Siz dediniz ki birisi geldi, senin şu güzel arazin üzerine şöyle bir şey yapsam dedi, yap 
dedin sen de, o da ne bilsin tapuda sen malik gözüküyorsun yaptı, tapuda sen malik 
gözüküyorsun, senin arazin zannediyor. Sonra ben çıkageldim ortaya dedim ki senin adına 
yapılan tescil yolsuz bu arada senin arazi üzerine izin vererek yaptırdığın inşaatın yıkılmasını 
istiyorum desem ne olacak 724 uygulanacak mı? Uygulanacak tabi bakın dikkat edin 
malzeme maliki gerçek arazi malikinin kim olduğunu bilmiyor sanki ona izni gerçek arazi 
maliki vermişçesine inşaatı yapıyor. 724 ün şartları var burada bu hakkı kullanabilmeli.  

Şimdi gelelim bir başka konuya 718/2 ile devam ediyoruz aslında başka konu değil.  
Ne demiş yapılar bitkiler ve kaynaklar da girer. Girer de şu yapılar bakımından 3 tane istisna 
saymış aynı bölümde Medeni Kanun. Birisi 726’daki üst hakkı bir diğeri 725’deki taşkın inşaat, 
diğeri de 727 deki mecralar. 3 tane istisnaya yer vermiş. Ne istisnası? Yapı nedir normalde 
taşınır yapıyı bir kenarı bırakırsak. Arazi üzerindeki yapı arazinin mülkiyetine tabidir. Yapı 
üzerinde adi bir mülkiyet hakkı yoktur. 3 istisna var ama üst hakkı, mecralar, taşkın yapı. Üst 
hakkını sene başından biraz biliyoruz. Sınırlı ayni hak deyince ne diyeceğiz, birkaç ders sonra 
incelemeye başlayacağız. Üst hakkı irtifak hakkı sınırlı ayni hak. Şimdi bizi ilgilendirdiği 
kadarını hatırlayalım neydi üst hakkı. Bir inşaat yapmak ve o inşaatında sahibi olma hakkı. 
Bakın üstün arza tabi olması kuralı üst hakkı söz konusuysa, üst hakkına dayanarak sen benim 
arazim üzerinde bir inşaat yaptıysan geçerli değil. Arazi üzerindeki yapının sahibi irtifak hakkı 
sahibidir. Bu bir istisna.  

Kat mülkiyetini de istisna olarak sayamaz mıyız?  Biz şu anda arazi mülkiyetini 
konuşuyoruz. Arazi bir taşınmaz, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerse ayrı bir taşınmaz. 
Eğer biz arazi üzerinde kat mülkiyetine çevireceğimiz bir inşaat yaptık, kat mülkiyetine 
çevirdik. Ne yapıyoruz arazinin tapudaki sayfasını kapatıyoruz ve kat mülkiyetine tabi 
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bağımsız bölümleri kat mülkiyeti kütüğüne geçiriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda gerçek 
anlamda bir istisna değil çünkü ortada bir tek taşınmaz var bağımsız bölümler.  Arazi bitti 
artık fiilen var ama hukuken öyle. Unutmayın taşınmaz arazi bağımsız bölümler ve mesela bu 
ihtimalde olduğu gibi mesela biz şimdi bu üst hakkı şartları varsa neydi şartları siz söyleyin. 
Tapu kütüğünde ona da sayfa açabiliriz.  

Neydi şartları? Belli bir süre olması gerekiyor, bağımsız olması gerekiyor yani 
devredilebilir olması gerekiyor. Bizim üst hakkımızda böyle bir üst hakkıysa tapu kütüğüne 
böyle bir sayfa açabiliriz. Bize sağladığı avantaj nedir? Bak şimdi benim üst hakkım var geldim 
senin taşınmazın üzerine inşaat yaptım inşaatın sahibi benim. Yetmedi şartları varsa üst 
hakkıma tapuda ayrı sayfa açabilirim. Bir hakka tapuda sayfa açabilirim, taşınmazlaştırıldı bu 
hak. Bunun bana sağladığı avantaj nedir? Bu sayede ben ne yapabilirim? Tapuda ayrı sayfa 
açmasak da devredebilirim, buna tapuda ayrı bir sayfa açmanın avantajı bu iki şey zaten.  
Benim sizin araziniz üzerinde yaptığım inşaatın sahibi olmamı sağlayan bir irtifak hakkım var. 
Bu irtifak hakkı şu anda nerede yazılı? Sizin araziniz tapu kütüğünde irtifaklara ayrılan 
kısmında benim lehime irtifak yazılı. 40 senelikmiş, devredilebilirmiş, talepte bulundum 
tapuya gittim, benim irtifak hakkıma tapuda sayfa açılır. Tapu kütüğünde benim hakkıma 
sayfa açıldı artık benim de tapu kütüğünde taşınmazım var. Neye yaradı bu süs olsun diye 
mi? Üstünde sınırlı başka bir ayni hak tesis edebilmemize yarıyor üstünde mesela rehin hakkı 
tesis ediliyor. Artık ben bankadan kredi alırım. O krediye karşılık olarak da taşınmazımı, üst 
hakkımı teminat gösterebilirim. Üst hakkı sayesinde bir kimse başkasının arazisi üzerinde 
veya altında bir inşaat yapmaya ve o inşaatında sahibi olma hakkına sahiptir. Üstün arza tabi 
olması kuralının bir istisnası mk 726 bakın ne demiş;  

Medeni Kanun Madde 726- Bir üst irtifakına dayalı olarak başkasına ait bir arazinin altında 
veya üstünde sürekli kalmak üzere inşa edilen yapıların mülkiyeti, irtifak hakkı sahibine ait 
olur. 

Bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti veya 
kat irtifakı kurulması, Kat Mülkiyeti Kanununa tâbidir. 

Bağımsız bölümler üzerinde ayrıca üst hakkı kurulamaz. 

  Mülkiyet hakkı şu, arazi üzerindeki şu binanın mülkiyet hakkını araziden koparttık 
mülkiyetin hakkını  irtifak hakkına bağladık. İrtifak hakkının sahibi mülkiyet hakkının sahibi 
oldu.  

İkinci istisnaya gelelim madde 727 mecralar. Komşuluk hukukundan doğan zorunlu 
mecralar var. Bazen de mecra irtifakı var. Mesela benim senin bahçeni kullanarak anayola 
geçmem için geçide ihtiyacım var. Mesela benim senin bahçeni kullanarak ana elektrik 
hattından kendi evime hat çekeceğim ister istemez senin bahçenden geçmesi gerekiyor. Nasıl 
yapacağız bunu ya seninle anlaşacağız sen bana mecra irtifakı tanıyacaksın. Ya da komşuluk 
hukukundan doğan bir zorunlu mecra irtifakı olacak şimdi bakın ne diyor mecrada.  

Medeni Kanun Madde 727-Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları, işletmenin bulunduğu 
taşınmazın dışında olsalar bile, aksine bir düzenleme olmadıkça o işletmenin eklentisi ve 
işletme malikinin malı sayılır. 
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Komşuluk hukukunun gerektirdiği hâller dışında bir taşınmazın böyle bir mecra ile aynî hak 
olarak yüklenmesi, ancak bir irtifak hakkı kurulması suretiyle olabilir. 

İrtifak hakkı, mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle, dışarıdan görülüyorsa 
noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar. 

Bir işletme varmış, mesela bir fabrika fabrikanın gaz hattı, elektrik hattı başka bir 
araziden geçiyor. Ne olacak başka araziden geçiyorsa. İster istemez başka arazinin 
mülkiyetine tabi olacak kural olarak çünkü arz üste tabidir. Ama senin bu mecrayı benim 
arazimden geçirip maliki olmanı sağlayacak irtifak hakkın varsa. Nasıl olur o önceden ben 
senin lehine bir irtifak hakkı kurmuş olabilirim veya komşuluk hukukundan böyle bir zaruri 
irtifak hakkı doğmuş olabilir. O zaman sen buna dayanarak benim arazim üzerinden 
geçirdiğin mecra üzerinde mülkiyet hakkına sahip olursun diyor 727. Madde.  

Üçüncü istisna taşkın yapı, taşkın yapı şu, bir kimse tutup yapının tamamını  az önceki 
gibi (haksız inşaatta) olduğu gibi başkasının arazisi üzerine inşaat yapmamış. Kendi arazisi 
üzerinde inşaat yapmış fakat kendi arazisi üzerindeki inşaatın bir kısmı senin arazine taşmış 
mutlaka senin arazine basması şart değil, havadan da taşabilir. Bizim memlekette mesela 
böyle geometrik desenli apartmanlar yapılıyor değil mi? İmar mevzuatını aşmak için mesele 
yerden dar başlıyor ama yukarıya doğru genişliyor. Genişlerken mesela senin arazine 
havadan taşmış olabilir. Küçük küçük parseller olduğunu varsayalım kendi parselinin üzerine 
oturan bir taşınmaz yaptı, bir balkon yaptı balkon sizin arazinize dikey olarak taştı. Bunların 
hepsi taşkın inşaat. Veya bir inşaat yaptı inşaatı biraz fazla büyüttü sizin parsele, bina sizin 
parsele basıyor olabilir hepsinin ismi taşkın inşaat. 725. Madde bakalım nasıl bir istisna 
öngörmüş. 

Medeni Kanun Madde 725/1: Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı 
yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın 
bütünleyici parçası olur. 

Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş 
gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, 
taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak 
hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine 
devredilmesini isteyebilir. 

725/1’de şunu kastediyor;  A’nın taşınmazı var, yanında B’nin taşınmazı var, A’nın 
taşınmazı üzerinde inşaat yapılmaya başlandı, inşaat B’ye ait taşınmazı bir parça geçti. 
Kanuna bakalım yapıyı yapan malik bizim örnekte A. Mesela bir üst hakkına sahip A. Senin 
arazin üzerinde inşaat yapmaya ve inşaatın sahibi olmaya hakkı var. Ve üst hakkımın da tam 
konusu şuymuş benim inşaatımın hemen önü benim üst hakkımın konusuymuş. O zaman 
elbette A’ya ait taşınmazın bütünleyici parçası olur, A’ya ait taşınmazın sahibi inşaatın taşan 
kısmına da malik olur. Ne sayesinde ama dikkat edin yine üst hakkı sayesinde. Balkon 
örneğinde ama üst hakkı olmaz, A’nın yaptığı inşaat havadan B’nin arazisine geçti. Şu olabilir 
belki siz banim lehime olumsuz irtifak tesis ettiniz biliyorsunuz katlanma irtifakı var. Yani 
benim yaptığım yapının havadan geçen kısmına katlanma irtifakı belki tesis ettiniz. O zaman 
yine havadan geçen kısım A’nın malı sayılacak, sahip olduğum irtifak hakkı sayesinde sizin 
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araziniz üzerindeki. Bir yapının başkasına ait arazi üzerine taşırılan kısmının taşırılan kısmın 
A’nın arazisine tabi olabilmesi için buna ilişkin A’nın bir irtifak hakkına sahip olması lazım. 
Yoksa aksi takdirde haksız inşaatla karşı karşıya kalırız. 

Enteresan taraf şu A’nın B’nin arazisi üzerinde irtifak hakkı varsa sıkıntı yok ancak 
böyle bir irtifak hakkı yoksa 725/2’ye bakalım. 

Medeni Kanun Madde 725/2: Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı 
öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve 
koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse, uygun bir bedel 
karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi 
parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. 

Eğer senin bir irtifak hakkın yok ama iyiniyetle benim arazime taşırdın, ben de 15 gün 
içerisinde sessiz kaldım, itiraz etmedim, aynı şartlarda hâkimin takdirine göre bu yapının 
yıkılmasında ziyade kalması haklı gösteriyorsa, o zaman taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse, 
uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın 
bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.  

   

BİTKİLER VE KAYNAKLAR 

A. BİTKİLER 

Medeni Kanun Madde 740- Komşunun arazisine taşarak zarar veren dal ve kökler, onun 
istemi üzerine uygun bir süre içinde kaldırılmazsa, komşu bu dal ve kökleri kesip kendi 
mülkiyetine geçirebilir. 

Ekilmiş veya üzerine yapı yapılmış arazisine dalların taşmasına katlanan komşu, bu dallarda 
yetişen meyvaları toplama hakkına sahip olur. 

Komşu ormanlar hakkında bu hükümler uygulanmaz. 

718/2 uyarınca dikili bitkiler de arazi mülkiyetine tabi, 729’da bakın ne demiş. 

Medeni Kanun Madde 729- Bir kimse başkasının fidanını kendi arazisine ya da kendisinin 
veya bir üçüncü kişinin fidanını başkasının arazisine dikerse, başkasının malzemesini 
kullanarak yapılan yapılara veya taşınır yapılara ilişkin hükümler bunlar hakkında da 
uygulanır. 

Ağaçlar ve ormanlar üst hakkına konu olamaz. 

729/1’e baktığımız zaman görüyoruz ki başkasının malzemesi kullanarak yapılan 
yapılara veya taşınır yapılara ilişkin hükümler bitkilere de uygulanacak. Mesela akla şu 
geliyor; gelmiş fidanlık sahibi süs bitkisi yetiştiriyor, kalıcı olmaksızın senin arazine dikmiş, 
biraz büyüdükten sonra bitkiyi çıkartacak, taşınır yapılara ilişkin hükümler bunun hakkında da 
uygulanır diyor. O zaman ne olacak bitki, fidanlık sahibinin mülkiyetine tabi olacak. Kalıcı 
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olmaksızın dikilen bitkiler üzerinde taşınır yapıya ilişkin hükümler uygulanacağına göre kalıcı 
olmaksızın dikilen bitkinin mülkiyeti araziden ayrı bir mülkiyet konusudur.  

 

      B. KAYNAKLAR 

Medeni Kanun Madde 756- Kaynaklar, arazinin bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti 
ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. 

Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak, bir irtifak hakkı olarak tapu 
kütüğüne tescil ile kurulur. 

Yeraltı suları, kamu yararına ait sulardandır. Arza malik olmak, onun altındaki yeraltı sularına 
da malik olmak sonucunu doğurmaz. 

Arazi maliklerinin yeraltı sularından yararlanma biçimi ve ölçüsüne ilişkin özel kanun 
hükümleri saklıdır. 

Kaynakların arazinin bütünleyici parçasına tabi olabilmesi için kendiliğinden doğal bir 
şekilde sürekli olarak arazinin üstüne çıkması gerekir. Akarsu mahiyetinde olmaması lazım o 
debide o büyüklükte olmaması lazım çünkü akarsular Anayasa’ya göre tabi servet, akarsu 
üzerinde mülkiyet hakkı yok, akarsu devletin. Kaynaktan kastedilen şu o halde, bunlar toprak 
düzeyine sürekli şekilde doğal olarak çıkıyor ve akarsu büyüklüğüne ulaşmıyorlar, bunlar işte 
arazi mülkiyetine tabidir. Ama yeraltında bir yeraltı kaynağı var, yer üstüne çıkmıyor, sen 
gittin kuyular açtın pompalarla yukarı çıkartıyorsun, o senin mülkiyetine tabi kaynak değil. 
Zaten kanun diyor ki yeraltı suları kanunu var, yeraltı suları da tabi servet ve yeraltı 
sularından yararlanmak özel kanuna tabidir. Peki senin arazindeki kaynak üzerinde 
komşunun bir hakkı olabilir mi? Olabilir, iki ihtimalden birisi anlaşıp tapuda kaynak irtifakı 
tesis edersin veya bir ayni hak değil de yararlanmaya ilişkin bir kişisel hak tesis edebilirsin.  

718/2’de sayılanlar için ayrıca bütünleyici parçanın özelliklerini aramıyoruz, zaten kanunda 
bütünleyici parça olarak sayılmış bunlar. Bütünleyici parça oldukları için de mülkiyetleri 
araziye tabi. 

(06.03.19) 

Medeni Kanun’un 683.maddesi soyut ve genel bir şekilde  mülkiyet hakkının birtakım 
sınırları olduğunu, ölçüsüz bir yararlanma hakkı vermediğini anlatıyor. Aslında Medeni 
Kanun’da bunlar dışında Medeni Kanun’un 731. maddesinin devamında taşınmaz 
mülkiyetinin kısıtlamaları kenar başlığı altında birtakım somut kısıtlamalardan veya 
sınırlamalardan bahsetmiştir. Bu kısıtlamalardan ilki, kısıtlamaların doğuş sebebine, 
kaynağına göre yapılan bir ayrımdır. Direkt kanundan doğan kısıtlamalar ve malikin kendi 
hukuki işlemiyle yapmış olduğu kısıtlamalar olmak üzere ikiye ayırırız. Mülkiyet hakkının 
kısıtlamasından bahsediyoruz. Yasal kısıtlamalar ve iradi veya hukuki islemden kaynaklanan 
kısıtlamalar olarak adlandırabiliriz.  

İlerideki derste inceleyeceğimiz, hızlıca anlatacağımız, Borçlar Hukuku’nda 
gördüğünüz sözleşmeden doğan istira hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı,  geri alım hakkı gibi 
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haklar malikin kendi iradesiyle düzenlemiş oldugu mülkiyet hakkına ilişkin kısıtlamalardır. 
Ben örneğin size şufa hakkı tanıdım. Ben malımı bir başkasına sattığım zaman siz şufa 
hakkından yararlanarak, benim mülkiyet hakkımın üzerindeki tasarruf yetkisinin 
kısıtlanmasıdır. 

  Kaynağı ise benim yaptığım sözleşme, hukuki işlemdir. Bunları gelecek derste 
göreceğiz. Diyebilirsiniz ki malik burada bir sözleşme yaptı ve bir başkasına intifa hakkı tanıdı. 
Yani mülkiyet hakkını bir başkasının intifa hakkıyla sınırlandırmış oldu. Bunlar hukuki 
işlemden kaynaklanan kısıtlamalardır. 

Bir de yasadan kaynaklanan kısıtlamalar vardır. Medeni Kanun 713.madde ve 
devamında bunları düzenlemiştir. Medeni Kanunun 731.maddesi ve devamı taşınmaz 
mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamalarını gösteriyor. Bunlar tapu kütüğüne tescil 
edilmeksizin mevcuttur. Yasal kısıtlamalar nelerdir? Mesela taşınmaz müşterek mülkiyette 
paydaşlardan bir tanesinin sahip olduğu yasal şufa hakkı doğrudan kanundan kaynaklanıyor. 
Müşterek maliklerden birisi payını bir 3. kişiye satarsa diğer müşterek malik kanunun 
kendisine vermiş olduğu bir yetki olarak önalım hakkını kullanabiliyor. Bu paydaşlardan bir 
tanesinin mülkiyet hakkı üzerinde tasarruf etmesini kısıtlayan fakat hukuki işlemden değil 
yasadan kaynaklanan kısıtlamadır. Veya kanun diyor ki belirli şartlar altında komsular lehine 
birtakım zorunlu haklar vardır. Mesela komşunun sizin taşınmazınız üzerinden mecra 
geçirilmesini talep etme hakkı vardır. Mecra irtifakı veya zorunlu kaynak irtifakı gibi irtifaklar 
yasadan kaynaklanan sınırlamalardır. Birinci ayrımımız kısıtlamanın kaynağı açısından yapılan 
bir ayrımdır.  

 Kısıtlama kavramını etkisi bakımından ikiye ayırabiliriz. Bazı kısıtlamalar sadece 
mülkiyet hakkının kullanımını kısıtlarken, bazı kısıtlamalar malikin tasarruf yetkisini kısıtlar. 
Mesela önceki örnekte gördüğümüz ister kanundan doğan yasal şufa hakkı olsun, ister aktif 
şufa hakkı olsun iradi kısıtlama senin mülkiyet hakkını kullanmana ilişkin bir kısıtlama 
getirmiyor. Senin mülkiyet hakkın üzerindeki tasarruf yetkisine ilişkin bir kısıtlama getiriyor. 
Başkasına tasarruf edersen o alıcısı olabiliyor. Mesela Medeni Kanunun 752.maddesine 
bakalım. 

Madde 752- Su, rüzgâr, çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle ya da rastlantı sonucunda, 
başkasının arazisine sürüklenen veya düşen şeyler ile buraya giren büyük ve küçük baş 
hayvan, arı oğulu, kanatlı hayvan ve balık gibi hayvanların hak sahipleri tarafından aranıp 
alınmasına, arazi maliki izin vermek zorundadır.  

Arazi maliki, bu yüzden uğradığı zararın denkleştirilmesini istemek ve denkleştirme bedeli 
kendisine ödeninceye kadar o şeyleri hapsetmek hakkına sahiptir. 

 

Dikkat ederseniz benim arazime giremezsin diyemiyorsunuz. Bu araziyi kullanmana 
bir tür sınırlama getirildi. Bunlar kullanıma ilişkin bir tür sınırlandırmadır. Mesela söz konusu 
kullanma olarak kısıtlamanın kaynağı bazen bir kamu hukuku kuralı da olabilir. Mesela imar 
mevzuatında senin taşınmazının üzerinde inşaat yapılamayacağına, yapılabilecekse kaç katlı 
inşaat yapılabileceği konusunda düzenlemeler vardır. Bunlar da kamu hukukundan 
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kaynaklanan kısıtlamalardır. Bahsedilen kısıtlama, senin taşınmazın üzerindeki tasarruf 
yetkine değil taşınmazını kullanmaya ilişkin kısıtlamadır. Yaptığımız ayrım kısıtlamanın etkisi 
açısından kullanıma ilişkin bir kısıtlama mıdır? Tasarruf etmeye ilişkin bir kısıtlama mıdır ? 

 Kısıtlamanın bir de özel hukuk kaynaklı bir kısıtlama mı yoksa kamu menfaatini 
koruyan kamu hukuku kaynaklı bir kısıtlama ile mi karşı karşıyayız?  

Medeni Kanun’daki kısıtlamaların hepsi özel hukuktan kaynaklanan kısıtlamalardır. 
Bizim bahsettiğimiz imar mevzuatından kaynaklanan kısıtlamalar kamu hukukundan 
kaynaklanan kısıtlamadır. Bu ayrım şu bakımdan önemlidir;  Medeni Kanun’un 
731.maddesinde kamu yararı için konulmuş olmayan, özel hukuktan kaynaklanan kısıtlamalar 
ile kamu hukukundan kaynaklanan kısıtlamalar arasında bir fark gözetmiştir. Birazdan buna 
değineceğiz.  

Tekrar iki tür ayrıma baktığımızda kamu hukukundan kaynaklanan kısıtlamalarda 
kişinin menfaati korunmuyor. Kamu hukukundan kaynaklanan kısıtlamalarda kamu menfaati 
korunuyor. İmar mevzuatında, burada sen en fazla iki katli bina yapabilirsin örneğinde dikkat 
ederseniz herhangi bir kişinin menfaati korunmuyor. Burada kamunun menfaati söz 
konusudur. Bu duruma aykırı davranırsan herhangi bir kişinin malike itiraz etme hakki da 
yoktur. Gerekli merciye başvurursan, şikayet edersen gerekli mercii bunun hakkındaki 
yaptırımı uygulayabilir. Dikkat ederseniz  kamu hukuku kaynaklı kısıtlamalarda bir kisinin 
malikten talepte bulunması söz konusu değildir. Oysaki özel hukuktan kaynaklanan 
kısıtlamalarda, zaruri mecra irtifakı örneğinde başkasının tanımayacağı irtifakı tanımak 
zorundasın.  

Hepsi özel hukuktan kaynaklanan kısıtlamalardır. Belirli bir kişinin menfaatini koruyan 
kısıtlamalardır. Bu kısıtlamalara aykırı davranırsanız Medeni Kanunun 730. maddesindeki 
taşınmaz malikinin sorumluluğu tehdit edilir. Yaptığımız son ayrım bakımından yasal 
sınırlamanın kamu hukukundan mı kaynaklandığı yoksa özel hukuktan mı kaynaklandığı 
konusunda Medeni Kanunun 731.maddesi önemli bir ayrım yapmıştır. Acaba kısıtlamalar 
sözleşme ile bertaraf edilebilirler mi ? Mesela zorunlu mecra irtifakı komşu taşınmaza senin 
taşınmazının üzerinden bir mecra geçirilmesini talep etme hakkı vermişse, şartları varsa izin 
vermiyorum diyemeyeceksiniz.  

Geçen ders görmüştük. Haksız inşaatın şartları varsa haksız inşaat malzemesi 
kullanılan malzeme maliki senden taşınmazın mülkiyetinin geçirilmesini istiyor. Karşı 
çıkamıyorsun. Acaba sözleşme ile bu kısıtlamalar bertaraf edilebilir mi?  Veya sözleşme ile 
şufa hakkı bertaraf edilebilir mi? Medeni Kanunun 731.maddesine bakalim. 

Madde 731- Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları, tapu siciline tescil 
edilmeksizin etkili olur. Bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi, buna 
ilişkin sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesine ve tapu kütüğüne şerh verilmesine 
bağlıdır. Kamu yararı için konulan kısıtlamalar kaldırılamaz ve değiştirilemez.  

Şufa hakkının ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi örnek olarak verilebilir. 
Taşınmaz yola cephesi olan taşınmaz üzerinde geçit hakkını kullanmak isteyen Y taşınmazı 
lehine kanunun tanımış olduğu geçit irtifakı isteme hakki. Acaba X taşınmazının maliki Y 
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taşınmazının malikiyle anlaşıp onun kanunun kendisine sağlamış olduğu eşyaya bağlı bu hakkı 
bertaraf etmesi mümkün müdür?  

Medeni Kanunun 731.maddesine göre resmi şekilde yapılacak sözleşme bu 
sözleşmenin tapu kütüğüne şerh verilmesiyle söz konusu kısıtlamanın bertaraf edilmesi 
mümkündür. Aynı şeyi müşterek mülkiyette yasal önalım hakkı bakımından kanun koyucu 
yeniden söylemiştir.  Medeni Kanunun 733.maddesinin 2.fıkrasına bakalım. 

MK 731/2- Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh 
verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir 
ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. 

Burada şu durum söz konusudur. Tüm bu kısıtlamalarda aslında kanun gereği eşyaya 
bağlı borç ilişkisi vardır. Y taşınmazının sahibi şartları varsa X taşınmazından örneğin 
mecrasını geçirme hakkına sahiptir veya zaruri kaynak alma hakkına sahiptir ya da geçit 
irtifakının kendisine verilmesine talep etme hakkına sahiptir. Tüm ihtimallerde Y taşınmazının 
maliki kanunun kendisine tanımış olduğu bu hakkı kullanabilir veya kullanmayabilir. Ya da bu 
hakkı kullanma konusunda bir feragat sözleşmesi yapabilir. Bu feragat sözleşmesi şöyle 
olacaktır. Resmi şekilde yapılacak ve tapu kütüğüne bu sözleşmenin şerh verilmesi gerekir. 
Bu şartla X ve Y'nin yaptığı anlaşma ile kanunun verdiği bu örnekte X taşınmazı aleyhine Y 
taşınmazı lehine sağlamış olduğu kısıtlama yani X taşınmazının mülkiyetinin kullanılmasının 
verdiği kısıtlama bu sayede Y taşınmazının sonraki maliklerine de etkili olmuş oluyor. X ve Y 
taşınmazının malikleri arasında yapılan sözleşmenin tapu kütüğüne şerh edilmesiyle söz 
konusu tasarruf kısıtlaması Y taşınmazının sonraki maliklerine de etkili hale gelmiş oluyor. Bu 
sözleşme X ve Y arasında adi yazılı şekilde yapılmış da olsa X ve Y arasında yapılan bu anlaşma 
benim kanaatimce X ve Y'yi bağlar. X taşınmazının maliki Y taşınmazının bu sözleşmeyi yapan 
şu anki maliki Y örneğin şufa hakkını veya geçit irtifakını bertaraf etmişler. Bu haklarını 
kullanamazlar. Fakat geçit irtifakını kendisi kullanamaz, daha sonra taşınmazını Ü'ye satıp 
devretmişse bu anlaşma uygulanmaz. Örneğin Ü şufa hakkını müşterek malik sıfatıyla 
kullanır. X ve Y'nin yapmış olduğu anlaşma onu bağlamaz çünkü tapu kütüğüne şerh 
edilmemiş, ayni etki kazanmamış. Benim şahsi fikrim X ile Y arasında yapılan anlaşma geçerli 
değildir. Resmi şekle ve şerhe tabi değildir. Fakat bu şerh sayesinde X ile Y arasında yapılan 
sözleşme tasarruf kısıtlamasının veya kullanım kısıtlamasının bertarafına ilişkin sözleşme Y 
taşınmazının sonraki maliklerine de bağlayıcıdır, ayni etkiyi doğurmuş olur. Burada Y tek 
başına şerh verilmesini isteyemez. Bu durum taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde vardır. Bu 
sözleşmede kendisi tek başına tapu kütüğüne şerh verebiliyor. Fakat kanunda böyle bir 
açıklık yoktur. Bu kişiler öncelikle resmi şekilde sözleşme yapacaklar. Sonra şerh edilecektir. 
Resmi şekli kim verecektir… Bazı kitaplarda bu sözleşmeyi bizzat noterin yapabileceği 
söyleniyor. Bizim hukukumuzda bir sözleşmeye resmiyeti kimin vereceği ifade edilmiş değilse 
genel kural noterlerin resmiyeti vereceğidir. Fakat aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Biz neden 
taşınmaz satış sözleşmesini tapuda yapıyoruz? Hepimiz biliyoruz ki ancak tapu satış 
sözleşmesini düzenleyebiliyor. Neden taşınmaz satış sözleşmesini noterde değil de tapuda 
yapmak zorundayız? Tapu Kanununun 26.maddesine bakalım. 

Tapu Kanunu m.26 
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Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları 
veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya 
birkaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir 
katından veya dairesinden yahut müstakilen istimale elverişli bir bölümünden 
münhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanun’un 753 üncü maddesi 
hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu 
sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edilir. 

Bakın, mülkiyete, sınırlı ayni haklara ilişkin resmi senetler tapuda yapılacaktır. 
O yüzden biz taşınmaz satış sözleşmesini, taşınmaz üzerindeki ipotek tesisini, 
taşınmaz üzerindeki irtifak tesisine ilişkin sözleşmeleri yani tüm resmi sözleşmeleri 
tapuda yapmak zorundayız. Taşınmaz mülkiyetinin sınırlanmasına ilişkin kanunda 
yasal bir düzenleme vardır. Kanun diyor ki, sen taşınmazın üzerindeki komşu 
taşınmazına mecra irtifakı tanımak zorundasın. Mülkiyet hakkımı sınırlandırmış bir 
hükümle karşı karşıyayız. Biz daha sonraki malikleri bağlayacak şekilde komşu 
taşınmazın malikiyle anlaşıyoruz. Bu sınırlamadan, kısıtlamadan benim mülkiyet 
hakkımı kurtarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız sözleşme Tapu Kanun’un 26.maddesi 
uyarınca mülkiyete ilişkin bir sözleşme sayılır mı? Mülkiyet hakkı aynı zamanda ayni 
haktır. Mülkiyete ilişkin incelemeye başladığımız kanunda birtakım kısıtlamalar 
mevcuttur. Bunlar benim mülkiyet hakkımın içeriğini belirliyorlar. Şimdi ben sizinle 
anlaşıp herkese etkili olacak şekilde bu kısıtlamaları kaldırmak istiyorum. Herkese 
etkili olacak şekilde ben bu kısıtlamaları kaldırırsam ben mülkiyet hakkımı bu 
taklitlerden kurtarmış olurum. Mülkiyetin devrine, mülkiyetin üzerinde sınırlı ayni hak 
kurmaya ilişkin sözleşmeler, tasarruf işlemleri.. Burada da mülkiyet hakkına ilişkin 
yasal taklitten mülkiyet hakkını kurtarıyor.  

Tapu Kanunu’nun 26.maddesine tekrar bakalım. Demek ki şöyle anlıyoruz. 
Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara, irtifak hakkı tesisine veya tesisin vaadine 
mütedail resmi senetlerden bahsedilmiş. Sınırlama taşınmaz malikinin lehine mi yoksa 
aleyhine mi olacağı gibi bir ayrım yapılmamış. Meseleyi tartışmak mümkün. Yapılan 
sözleşme  Tapu Kanunu’nun 26.maddesi kapsamında sayılabilir. Sizin en azından 
sözleşmenin resmi şekilde yapılacak olduğunu ve tapu kütüğüne şerh verileceğini 
bilmenizde fayda var. Şerh tapuya yapılacak. Kanun Y lehine X taşınmazı üzerinde 
mesela zorunlu bir mecra irtifakı tanıdı. Bu bir kısıtlamadır. Y taşınmazının maliki talep 
ederse X taşınmazı ona irtifakı tesis etmek zorundadır. Bizim yaptığımız anlaşmayla Y 
lehine olan bu yasal eşyaya bağlı hakkı kaldırıyoruz. Bu anlaşmayı  nereye şerh 
edeceğiz? Asıl mantık şu, Y taşınmazı lehine kanun bu hakkı tanıyor. Y taşınmazının şu 
yoldan geçmeye ihtiyacı var. O yüzden X taşınmazı üzerinde kanun diyor ki 
komşundan geçit irtifakını isteyebilirsin. Y taşınmazının her maliki isteyebilir. Y 
taşınmazının şu anki maliki haktan vazgeçiyor ve şerh ettirecek. Yani Y taşınmazının 
bundan sonraki malikleri de bertaraf etmiş sayılacaklar. Şu halde bu şerhin yasal 
kısıtlamadan yararlanan taşınmazın sayfasına kurulması gerekiyor. Bununla beraber 
kanunda hiçbir açıklık yok fakat kısıtlamayı bertaraf ettiğimiz taşınmazın da belki 
beyanlar hanesine açıklama düşülmesine yarar vardır. Şerhin mutlaka yasal 
kısıtlamadan yararlanan ama şimdi yasal kısıtlamadan feragat eden taşınmazın 
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sayfasına şerh edilmesi gerekiyor ki sonradan taşınmazı devralanlar ben bu durumu 
bilmiyordum diyemesinler. Kanunda açıklık olmamasının sebebi şudur. Önceki 
medeni kanunda benzer bir düzenleme vardır. Eski Medeni Kanun’da 657.maddeye 
bakalım. 

Eski Medeni Kanun m.657 

Mülkiyetin kanuni takyitleri tapu siciline kayda hacet olmaksızın muteber olur. 
Bu takyitler ancak resmi bir senetle veya tapu siciline kayıt ile ilga veya tadil 
olunabilir. Ammenin menfaati için vazolunan takyitler tadil ve ilga olunamaz. 

Tapu siciline kayıt ne demektir? Çoğunlukla şunu kabul ediyorlar. Burada bir 
tür katlanma şeklinde bir irtifak hakkı sözleşmesi vardır. İrtifak hakkı sözleşmesi 
olduğuna göre resmi şekilde tapuya verilecektir. İrtifak olduğuna göre hangi sütuna 
kaydedilecektir ve bu sütunun adı nedir? Bunun adı tescildir. Yararlanan taşınmazın 
sayfasına ve yüklü taşınmazın sayfasına irtifak hakkı karşılıklı olarak kaydedilecektir. 
Simdi şerh var ve bakın kanun bir değişiklik yapmış ve bu değişikliğin sonuçlarının çok 
farkında değil. İki açıdan farkında değildir. Birincisi resmi şekli kim verecek? Biz 
eskiden bir tür irtifak hakkı sözleşmesi olarak görüyorduk. İrtifak hakkı sözleşmesini 
tapuda yaptırıyorduk. Simdi şerh denildiğine göre noterde yapılabilir diyeceğiz. 
İkincisi hangi sayfaya şerh edeceğim? Çünkü iki tane taşınmaz var. İrtifak hakkı olsaydı 
ikisine de şerh edecektik. şerhlerde öyle bir şey yok. Eski kanunda bu sözleşmenin 
geçerli olabilmesi için tapu siciline kayıttan bahsediliyordu. Bu kaydın ne anlama 
geldiği konusundaki kargaşaya son vermek için yeni düzenlemeyle bunun bir şerh 
olduğu yazıldı deniliyor.  

Eşyaya bağlı irtifaklar nasıl tescil edilirler? Yararlanan taşınmazın sayfasına 
irtifaklar sütununa tescil edilirler. Fakat yüklü taşınmazın sayfasına da şerh edilirler. 
Biz eşyaya bağlı irtifak olarak tanınmış olan bu yasal irtifakı bertaraf ediyoruz. O halde 
eskiden olsa her iki sayfaya da tescil edilecekti. Şunu bilmeniz gerekiyor. Özel 
mülkiyetten kaynaklanan kısıtlamaları sözleşmeden kaynaklanan kısıtlamaları 
bilmeniz gerekiyor. Kamu hukuku kaynaklı kısıtlamalar sözleşme ile bertaraf edilemez. 
Özel hukuk kaynaklı kısıtlama münferit bir kişiye tekabül ediyor. O kişi de hakkından 
feragat ediyor. Bir de şerh ettiriyoruz. Ayni etkiyi sağlamış oluyoruz.  

Oysa kamu hukuku kaynaklı kısıtlamalar münferit bir kişiye bir hak vermiyor. 
Kamu yararı için konulan kısıtlamalar kaldırılamaz ve değiştirilemez. Kullanım hakkına 
ilişkin kısıtlamalar ve tasarruf yetkisine ilişkin kısıtlamalardan bahsetmiştik. Tasarruf 
yetkisine ilişkin kısıtlamaları anlatıyorum size. Burada en önemlisi kanuna göre paylı 
mülkiyette paydaşların yasa gereği sahip oldukları önalım hakkıdır. Aslında biz bu 
kısıtlamaların tamamını birinci sene gördük. Aile konutu üzerindeki mülkiyet hakkının 
malik eş eşinin rızası olmadan devredemez. Bu durum da bir yasal kısıtlamadır. Bakın 
devir hakkının, tasarruf yetkisinin kısıtlamalarından bahsetmiş. Bir paydaşın taşınmaz 
üzerindeki payını tamamen veya kısmen 3. Kişiye satması halinde ne olur? Yeni 
borçlar kanunu satışa benzer ekonomik işlemleri de şufa hakkının kullanılması için 
yeterli gördü. O halde Medeni Kanun açısından da yasal şufa hakkının kullanılması 
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sadece satışa özgü değildir. Satışa benzer ekonomik amaçlı işlemler için de geçerlidir. 
Diğer paydaşlar diğer önalım haklarını kullanabilirler. Bir taşınmazın A, B ve C olmak 
üzere üç tane maliki var ve 1/3 oranı ile malik olsunlar. A payını B ve C hariç bir 3. 
Kişiye satarsa B veya C ya da ikisi birden şufa hakkını kime karşı kullanacaklar? 
Medeni Kanunun 734.maddesine bakalım. 

Medeni Kanun m.734 

Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. 

Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile 
alıcıya düşen tapu giderlerini, hakim tarafından belirlenen süre içinde hakimin 
belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. 

Ben A olarak taşınmazdaki müşterek mülkiyetteki payımı Üye bugün satıp 
yarın tescil ettireceğim diyebilir miyim? Tapuda sattığım anda Ü lehine tescil de 
gerçekleşti zaten. Zaten şu anda B ve C’nin şufa hakkını kullanmak istedikleri anda 
muhatapları C olduğu için kanun koyucu diyor ki önalım hakkı alıcıya karşı kullanılır. 
Bu bir aktif şufa hakkı olsaydı yani A,B ve C’nin şufa hakkını kullanmış olsaydı B ve 
C’nin şufa haklarını bir 3.kişi olan C’ye karşı kullanabildikleri için şufa hakkının şerh 
edilmiş olmasına ihtiyaçları vardı. Yasal şufa hakkında aktif şufaya eşyaya bağlı borç 
vasfını veren şerhe hiç gerek yoktur. Kanun bizzat o vasfı vermiş zaten. Alıcıya karşı 
şufa hakkını dava açma yoluyla kullanabiliriz. Bu davada hakim senin şufa beyanını 
gördüğüne göre aranızda satış ilişkisi kuruldu ve hakim şuna karar veriyor. Mülkiyetin 
şufa hakkını kullanan B veya C hangisiyse onun adına tesciline, onun adına aidiyetine 
karar veriyor. Örneğin ben size satış vaadinde bulundum ve satmaktan kaçındım. Eda 
davasıyla hakim Medeni Kanun’un 716. Maddesine göre mülkiyetin geçmesine karar 
veriyor. Bir yenilik doğuran dava ve bu davada hakimin verdiği kararla mülkiyet şufa 
hakkını kullanan paydaşa geçiyor. 
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11.03.2019 

Geçen çarşamba günü müşterek mülkiyette yasal önalım hakkını incelemeye 
başlamıştık. Bir açıdan idari ve yasal sınırlamalar, başka bir açıdan sınırlandırdığımız 
kısıtlamalar tasarruf yetkisi kısıtlamaları, başka bir açıdan sınırlandırırsanız özel hukuk 
kaynaklı sınırlandırmalar, başka bir açıdan sınırlandırırsanız doğrudan veya dolaylı 
kısıtlamalar şeklinde sınıflandırıldığını görürsünüz. Doğrudan kısıtlama direkt malikin bir şey 
yapmasına izin vermesine ilişkin   talepte bulunmaya imkan veren kısıtlamadır.  

İradi kısıtlamalar arasında malikin tasarruf yetkisini sınırlayan müşterek mülkiyette 
yasal önalım hakkından bahsetmiştik. Medeni Kanun’un 732.maddesine tekrardan bakalım. 

Medeni Kanun m. 732 

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen 
üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. 

Nasıl bir hak ile karşı karşıyayız? Şufa hakkı nasıl bir haktır? Yenilik doğuran bir haktır. 
Dava yoluyla kullanılan bir haktır. Her malik alıcı değildir. Peki taşınmaz alımında her alıcı yeni 
malik midir? Sorunun cevabı aslında çok basit.  Tapu uygulamamızda satışı yapan tapu 
memuru tescili gerçekleştiriyor. Çünkü satış sözleşmesi içerisinde tescil talebi zaten var. O 
zaman alıcı yeni malik anlamına gelir. Teorik olarak bugün aldım, henüz malik değilim. Yarın 
adıma tescil yapılacak. Teorik olarak bu mümkündür. Tapu uygulamamız buna müsaade 
ediyor. Dolayısıyla önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Çünkü kanun koyucu 
şunu düşünüyor; Alıcı adına tescil de ister istemez yapılmıştır. O yüzden bu hak dava açılarak 
kullanılacaktır. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekir. Alıcı müşterek mülkiyetin dışında bir 
kişidir. Aktif şufa hakkı olsaydı alıcıya karşı dava yoluyla şufa hakkını kullanabilmem için şufa 
hakkının şerh edilmesi gerekirdi. Çünkü yenilik doğuran bu sözleşmeden doğan hak bir nisbi 
haktır. Sadece sana  şufa hakkını kim tanıdıysa ona karşı kullanabilirsin. Fakat şerh edilmişse 
şerhin birinci klasik öğretiye göre etkisi eşyaya bağlı borç doğuran etkisi sebebiyle şerhten 
sonra o taşınmazın her yeni malikine karşı da  hakkımı kullanabilirim. Fakat dikkat ederseniz 
burada yasadan doğan bir önalım hakkı vardır. Yasa bizzat diyor ki; Bu önalım hakkı alıcıya 
karşı ileri sürülebilir. Dolayısıyla şerhe bu ihtimalde hiç gerek yoktur arkadaşlar.  

Diyelim ki A, B, ve C taşınmazın üç maliki, müşterek malikler ve C payını bir 3.kişi Ü’ye 
sattı ve dolayısıyla artık tescil edildi. Yeni malik Ü oldu. Önalım hakkını kullanmak isteyen A 
doğrudan Ü’ye karşı bir şufa davası açabilir. Bu şufa davasının konusu şudur; A, C ile Ü 
arasında yapılan satış sözleşmesindeki şartlarda, örneğin C Ü’ye taşınmazını kaç liraya 
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sattıysa A da aynı şartlarda Ü’den almıştır. A diyor ki; Önalım hakkı sahibi alınan payın 
tescilini bu davada A alınan karardan önce  satış bedeli ile ( C ile Ü arasında yapılan satış 
sözleşmesinin satış bedeli) alıcıya düşen tapu giderlerini hakim tarafından belirlenen süre 
içerisinde hakimin belirleyeceği yere tevdi eder ve bunun üzerine hakim davada A’nın açtığı 
davada A lehine müşterek mülkiyetin payının tesciline karar verir. Hakimin kararı açıklayıcı 
tescili tapuda yapmaktır. Dikkat ederseniz  bu davada, tesciline karar vermeden önce satış 
bedelini ve birinci satışta tapu giderlerini ödedi. Masrafları A hakimin belirleyeceği yere tevdi 
edecek. Bunun üzerine hakim kararını verecek. 

Arkadaşlar birazdan göreceğiz. Yasal şufa hakkının kullanılması süreye bağlı mıdır? 3 
aylık süre satıcının veya alıcının noter aracılığıyla bu olayı A’ya bildirdiği andan itibaren kısa 
süre işlemeye başlıyor. Bu andan itibaren 2 yıllık uzun süre işlemeye başlıyor. Bu süreler 
henüz geçmeden evvel A Ü’ye karşı şufa hakkını kullanmış değildir. Taşınmazının payını aynı 
şekilde Ü2’ye sattı. Bu da ikinci satış sözleşmesidir. Eğer henüz Ü’ye karşı süresi içerisinde 
yani Ü’ye yapılan satışı öğrendiği andan itibaren bu 3 ay ve 2 yıllık süre satıştan itibaren 
geçmemiş ve Ü’ye karşı kullanabileceği şufa hakkını şimdi  A direkt Ü2’ye karşı şufa davası 
yoluyla kullanacak. Bu dava Ü2’ye karşı kullanılırken öğreti diyor ki; isterse Ü’ye karşı şufa 
hakkını henüz kullanmadığı için birinci satış ilişkisine dayanarak henüz kullanmadığı şufa 
hakkını alıcıya karşı, Ü2’ya karşı kullanabilir. İsterse de hangisi menfaatine geliyorsa ikinci 
satışa ilişkin şufa hakkını Ü2’ye karşı kullanabilir. Fakat şöyle olsaydı, mesela Ü ile yapılan 
satış sözleşmesinin üzerinden 3 ay geçti ve bizim artık Ü’ye karşı dava açabileceğimiz bir şufa 
hakkı kalmadı. Fakat Ü yeni bir kişiye sattı ve yeni bir şufa hakkı hadisesi doğdu. Başka bir 
ihtimalde Ü Ü2’ye satmamış fakat bağışlamış. Bağışlama ihtimalinde Ü’nün Ü2’ye karşı şufa 
hakkını kullanması mümkün değildir. Çünkü şu bağışlamadan dolayı bir şufa hadisesi 
doğmadı. Ama satış ilişkisinden doğan şufa hakkı vardı, o henüz kullanılmamışsa ve henüz 
süresi de geçmemişse birinci satışa ilişkin şufa hakkını Ü2’ye karşı kullanmasına bir engel 
yoktur. Yeter ki Ü’ye karşı henüz şufa hakkını kullanma süresi geçmemiş olsun. Demek ki 3 
aylık ve 2 yıllık süre geçmeden Ü1 Ü2’ye satmamış fakat bağışlamışsa yeni bir şufa hadisesi 
doğmadı fakat henüz ortadan kalkmamış mevcut şufa hakkını Ü2’ye karşı kullanabiliriz.  

Şu ihtimalde ise, yapacak hiçbir şey yoktur. Ü’ye karşı şufa hakkını süresi içerisinde 
kullanmamış. Dolayısıyla hak düştü. Ü1 Ü2’ye satsa yeni bir şufa hakkı hadisesi çıkacak. 
Satmamış fakat bağışlamıştır. Dolayısıyla yeni bir şufa hakkı doğmadı. Kullanacak bir şufa 
hakkı yoktur. Ü’ye karşı şufa hakkını dava açmak suretiyle kullanmış. Dava sırasında Ü2’ye 
taşınmazı satsa problem olmaz. Satsaydı yine bir şufa hakkı hadisesi doğacaktı. 
Bağışladığında yeni bir şufa hakkı hadisesi doğmaz. Dolayısıyla Ü2’ye karşı kullanılan bir şufa 
hakkı yoktur. Mevcut şufa hakkını Ü’ye karşı dava açmak suretiyle kullanmıştı. Ü1 gitti, Ü2’ye 
bağışladı. Burada yapacak bir şey yoktur. Dolayısıyla haklı olarak deniliyor ki; Sen Ü’ye karşı 
dava açarken Ü1’in başkasına taşınmazı bağışladığını ve böylece senin şufa hakkını etkisiz 
bırakmasını engel olmak için bir tasarruf yetkisi sınırlaması şerhi getirildi. Şahsi hakların 
sınırlanmasına ilişkin Medeni Kanun’un 1010. Maddesine bakalım.  

Medeni Kanun m.1010 

Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan 
kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. 
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İlk 3 aylık sürenin işlemeye başlaması için şufaya ilişkin satışı öğrenmesi gerekir. 
Kanun diyor ki; Yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla 
bildirilir. Noter aracılığıyla bildirdikten sonra 3 aylık sürede işlemeye başladı. Satış paydaşlara 
bildirilmezse veya 2 yıllık uzun süre de geçerse şufa hakkı düşer arkadaşlar. Bunun üzerine 
meydana gelen zararın tazminine A veya B kendisine şufa hadisesini bildirmeyen alıcı veya 
satıcıdan talep edebilir. Birdenbire taşınmaz çok değerlendi ve eğer ben bu taşınmazı 
alsaydım şöyle olacaktı gibi bir ihtimal söz konusu olabilir. Fakat şunu gözden kaçırmayalım. 
Eskiden beri savunulan bir fikir var. Tapu memuruna şufa hakkı olgusunu, şufa hakkının 
kullanılması için gereken olgunun gerçekleştiğini tapu memurunun müşterek maliklere 
dolayısıyla A ve B’ye bildirmekle yükümlü olduğu eskiden beri savunuluyor. Bence de haklı 
olarak savunuluyor. Bizim kanunumuz bu hususta açık değil fakat Medeni Kanun’un 
1019.maddesine bakalım. Söz konusu madde tebliğ zorunluluğu başlığı altında diyor ki; 

Medeni Kanun m.1019 

Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle 
yükümlüdür. 

İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden 
işlemeye başlar. 

Biraz geniş yorumlamak suretiyle ilgili kapsamın içine şufa hakkı sahibi müşterek 
maliklerin de girdiği dolayısıyla tapu memurunun Medeni Kanun’un 1019.maddesinin 
1.fıkrası uyarınca önalım hakkını, satışı bildirmesi gerektiği söyleniyor. Aynı yazarlar sadece 
yasal önalım hakkında değil, şerh edilmiş şufa hakkını bile şerh edilmiş şufa hakkı sahibine 
tapu memurunun satış olgusunu söz konusu maddeye dayanarak bildirmesi gerektiğini 
savunuyorlar. Eğer siz de bu görüşü desteklerseniz tapu memuru şufa olgusunu, şufa 
hakkının kullanılmasını sağlayan satışı bildirmediyse hazine de tapu sicilinin tutulmasından 
Medeni Kanun’un 1007.maddesine göre sorumlu tutulacaktır. Söz konusu maddeye bakalım. 

Medeni Kanun m.1007 

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. 

Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. 

 Medeni Kanun’un 1019.maddesi uyarınca şufa hakkı sahibine satışı tapu 
memurunun bildirmesi gerektiğini benimseyecek olursak Hazine sorumlu olacaktır. 
Kanun hükmü çok açık değil fakat bence hükmün gayesinin içerisine şufa hakkı 
sahibine bildirimde bulunmak girer. Ama mesele tartışmalıdır.  

Eğer bizim payımızda şufa hakkını kullanabilecek birden fazla malik varsa aklımıza 
şöyle bir soru gelebilir. Acaba A ve B şufa hakkını kullanmak isterlerse hakim A ve B’ye hangi 
oranda satış konusu payın devrine karar verecektir? Acaba pay oranlarını mı dikkate 
alacağız? Yoksa şufa hakkı sahibi sayısınca eşit olarak bu kişilerin paylarına bakmaksızın 
bölüştüreceğiz? Bu husus 1947 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı’na konu olmuş bir meseledir.  

Yargıtay Görüşü; Pay oranlarına bakılmaksızın eşit olarak şufa hakkını kullanan 
müşterek maliklerin sayısınca eşit olarak üleştirildiğini kabul etmiştir.  
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1947 tarihinde bile böyle bir mesele ortaya çıkmıştır. Bu yasal bir sınırlama ve yasal 
sınırlamalarda kullanılan özel hukuktan doğan yasal sınırlamalar ve kamu hukukundan doğan 
yasal sınırlamaları ikili bir ayrıma tabi tutarız. Hatırlarsanız özel hukuktan doğan yasal 
sınırlamalarla kamu hukukundan doğan yasal sınırlamalar arasında kanunun gözetmiş olduğu 
önemli bir fark vardır. Acaba özel hukuktan doğan sınırlamaların sözleşme ile aksi 
kararlaştırılabilir mi? Özel hukuk kaynaklı olan yasal takyitleri taraflar sözleşme ile bertaraf 
edebilirler veya sınırlandırabilirler. Mesela bu örnekte A, B veya C en baştan C herhangi bir 
kişiye karşı satış sözleşmesi yapması henüz gündemde değilken bile anlaşıp karşılıklı olarak 
veya diğerlerine karşı şufa hakkını kullanmaktan feragat edebilir. Hakkının özünden feragat 
edebilir. Ben ileride şufa hakkımı kullanmayacağım. Bu örnekte diğerlerinin şufa hakkı 
diğerlerinin payı üzerindeki tasarruf etme kabiliyeti şansını artırır. Medeni Kanun’un 
733.maddesine bakalım. 

Medeni Kanun m.733 

Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. 

Önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh 
verilmesi gerekir. 

Söz konusu maddeye göre cebri artırmayla yapılan satışlarda şufa hakkı kullanılamaz. 
Maddenin 2.fıkrasına göre şufa hakkı tapu kütüğüne şerh verilince taşınmazın sonraki 
maliklerine de bu amaçlarla dava açabileceklerdir. Buradaki resmiyeti noterlerin vereceği 
genellikle kabul edilen bir görüştür. Şufa sözleşmesinin geçerliliğinden bahsetmeye gerek 
yoktur. Çünkü yasal şufa hakkıyla karşı karşıyayız. Buradaki şufadan feragat şufa hakkının 
özünden feragat sözleşmesini kanun resmi şekle bağlamış. Hakim fikre göre noterler 
resmiyeti verecektir. Noterde yaptığımız sözleşmeyi tapuya götürüp şerh vermemize ihtiyaç 
vardır. Şufa hakkının özünden feragat de münferit bir şufa hakkının kullanma olayından, 
mesela verdiğimiz örnekte C payını Ü’ye satmış. A veya B açısından bir şufa hakkı kullanımı 
imkanı ortaya çıktı. A veya B  Ü’ye kurulan satışa ilişkin şufa hakkına göre, münferit bir satışa 
ilişkin şufa hakkından ,ister şufa hakkına ilişkin olayın gerçekleşmesinden önce veya sonra adi 
yazılı şekilde yapacağı bir taahhütle hakkını kullanarak hakkından vazgeçebilir. Dikkat 
ederseniz burada şufa hakkının özünden vazgeçmedi. İleride Ü1 Ü2’ye satarsa Ü2’ye karşı 
şufa hakkını kullanmayacağım demedi. Mesela Ü1’e karşı yapılan satış bakımından şufa 
hakkını kullanmayacağım diyebilir. Aslında uygulamada görüyoruz ki; taraflar hukukçu 
olmasalar bile ne yaptıklarını çoğu zaman kestirebiliyorlar. Müşterek mülkiyette  Şufa hakkı 
diye bir şeyin var olduğunu biliyorlar. Mesela C payını Ü’ye satacak fakat Ü diyor ki; 
Kardeşlerin A ve B şufa hakkını kullanırsa ne olacak? C A ve B’nin rızasını aldığı için ve 
onlardan genel bir yazı aldığı için  diyorlar ki kardeşimiz C’nin Ü1’e yapacağı satışa razıyız. 
Buradaki rıza ne anlama gelir? Biz şufa hakkımızı kullanmayacağız demek istiyorlar. Önce 
veya sonra yapılan adi yazılı sözleşmeyle ,tek taraflı taahhütle vazgeçmek mümkündür.  

Şufa hakkında işlemesi gereken 3 aylık ve 2 yıllık süreleri gördük. Önemli bir konu 
daha var. Kanundan değil fakat uygulamadan doğan bir problem var. Şufa hakkının olduğu 
yerde muvazaa ile sıkça karşılaşırız. Çünkü  kardeşleri A ve B’nin şufa hakkını kullanmasından 
çekinen C ve Ü bir muvazaalı işlem yapabilirler ve C Ü’ye bu satışı yaptığı halde bağışlama 
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olarak gösterebilir. Satışı bağışlama olarak gösteriyor. Bağışlamada şufa hakkı yoktur. Geçen 
seneden biliyoruz ki bağışlama işlemi muvazaa sebebiyle kesin hükümsüzdür.  

Yargıtay Görüşü; Alttaki işlem yani tarafların gerçek iradelerini yansıtan satış 
sözleşmesi şekle aykırılık sebebiyle kesin hükümsüzdür.  

Çünkü resmi senet satış şeklinde ifade edilmedi. Dolayısıyla satış iradesi resmi 
senedin içerisine girmedi. Bu yüzden satış da şekle aykırılık sebebiyle kesin hükümsüzdür. 
Şimdi A veya B muvazaalı işlemi öğrendiler. Sözde bağış aslında el altından verdiği parayla C 
müşterek mülkiyetin payını Ü’ye sattı. Satışı bağış olarak gösterdiler. Yargıtay ve öğreti diyor 
ki; A veya B bu işlemin muvazaalı olduğunu ispatlamak suretiyle gerçek satış bedeli üzerinden 
şufa hakkını kullanabilirler. Burada biz şu durumu engellemeye çalışıyoruz. Şufa hakkını bu 
örnekte kullandırmak suretiyle C kardeşleri A ve B’ye diyor ki; Yapılan işlem muvazaalı ve 
biliyorsunuz ki Yargıtay içtihatlarına göre bağışlama sizin de ispatladığınız üzere muvazaa 
sebebiyle kesin hükümsüzse sizin hakkınızda yanıldığınız satış olgusu da şekle aykırılık 
sebebiyle kesin hükümsüz. Şu halde şufa hakkını kullanamazsın savunmasını Yargıtay 
yaptırmıyor.  

Yargıtay Görüşü; Muvazaalı işlemin tarafı olan hiç kimse işlemin muvazaalı olduğunu 
3.kişilere karşı ileri süremez.  

Şimdi bir kararı not alın. Sizden bu kararı okumanızı isteyeceğim. 14. Hukuk Dairesi’nin 
4.05.2017 tarihli esas 11/1940’a karar 3689 karar numaralı. 14. Hukuk Dairesi’nin kararına 
bakarsanız; Orada kullanılan ifadede diyor ki hiç kimse kendi muvazaasına 
dayanamayacağından muvazaa iddiasının dinlenemeyeceği açıktır.  

Mesela yine A ve B’nin şufa hakkını kullanmasına engel olmak için şunu yapmış 
olabilirler. C Ü’ye 500 liraya satmış fakat tapuda harcı da vermeyi göze almak suretiyle 5000 
lira olarak göstermişler. A ve B bedelli muvazaayı ispatlamak suretiyle düşük tutar, asıl tutar 
üzerinden şufa hakkını kullanabilir. Şu halde satış kesin hükümsüzdür, şufa hakkını 
kullanamaz diyemezler. Çünkü hiç kimse kendisinin tarafı olduğu muvazaalı olduğu iddiasını 
ileri süremez. Bunu yaparken şunu söyleyebiliriz. A veya B  C ve Ü arasındaki resmi şekilde 
tapuda yapılan işlemin muvazaalı olduğunu her türlü ispatlayabilirler. Senede karşı senet, 
resmi senedin senede bağlı işlemin geçerliliğini hükümden düşürecek bir iddia senetle 
ispatlamasına ilişkin kural taraflar açısından geçerli bir kuraldır. Dolayısıyla bir 3.kişi olan satış 
sözleşmesinin dışında kalan A veya B bakımından, 3.kişiler bakımından bu muvazaa iddiası 
her türlü delille, tanıkla dahil ispatlanabilir. A ve B’ye tereddütsüz bu örnekte kolaylık 
sağlıyor. 

Aslında temelinde dürüstlük kuralı vardır. Hiç kimse kendi ahlaka aykırı davranışına 
dayanamaz. Yargıtay içtihatları Medeni Kanun 2’ye dayanan bir prensibi geliştirmiştir. Buna 
ilişkin hiç kimse kendi muvazaalı işlemine dayanamaz ve muvazaa iddiasının dinlenemeyeceği 
açıktır. Şimdi bu kurala, Yargıtay’ın kendi geliştirmiş olduğu bu karardaki ifadeye bir istisna 
tanınmıştır. Bu istisnayı tanıyan 1957 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı’dır. Bu İçtihadı 
Birleştirme Kararı’na konu olan olayda yine bir muvazaalı işlem vardır. Taraflar, bir baba 
müşterek mülkiyet payını çocuklarından birine mesela kayırdığı erkek çocuğuna bağışlamak 
istiyor. Eğer bağışlarsa kayırılmayan diğer kız veya erkek çocukları bu bağışlamaya karşı miras 
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bırakanın ölümünden sonra tenkis davası açabilirler. Bu tenkis davasının önünü kesmek için  
bu sefer bağışlamayı satış olarak gösteriyor. Baba bağışlamayı satış olarak gösteriyor ve 
müşterek mülkiyetteki payını kayırdığı çocuğuna görünüşte sattı, aslında satmadı. Şimdi 
anlıyoruz ki, bu müşterek mülkiyet payının diğer paydaşları satışı görünce şufa hakkını, 
önalım haklarını kullanmak istemişlerdir İçtihadı Birleştirme Kararı’na konu olan olayda. 1957 
tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı’na konu olan olayda Yargıtay demiş ki; Hiç kimse ahlaka 
aykırı davranışına, muvazaa iddiasına dayanamaz. Fakat bu ihtimalde bir öncelik vardır.  

Yargıtay Görüşü; Bu ihtimalde diyor ki eğer akrabalar arasında miras hukukuna ilişkin 
amaçlarla yapılmış bir bağışlama varsa fakat bu bağışlama satış olarak gösterilmişse o 
zaman şufa hakkını kullanmak isteyen müşterek malike karşı yapılan işlemin hibe 
olduğunu ileri sürülebilir ve şufa hakkı kullanılamaz.  

Demek ki, şu ihtimalde ben bunu makul görüyorum. Çünkü bu ihtimalde Medeni 
Kanun’un 2.maddesine aykırılık yoktur. 2 örnekte, Yargıtay’ın kuralı geliştirdiği örneklerde 
şufa hakkı sahibini bertaraf etmek için yapılır, onu oyun dışı bırakmak için yapılır. Burada ise 
ondan bağımsız olarak miras hukukuna ilişkin amaçlarla böyle yapılmıştır. O yüzden Yargıtay 
bu ihtimalde muvazaa iddiasının ileri sürülmesine bir engel görmemiştir. Bu kararı okursanız 
dediklerimi özetleyen karara bakabilirsiniz.  

Şimdi uzun bir parantezden sonra yasal takyitlere dönebiliriz. Kitaplarınızın tamamında yasal 
takyitler denilince en çok üzerinde durulan konu müşterek mülkiyetteki, paylı mülkiyetteki 
yasal önalım hakkıdır. 2 tane İçtihadı Birleştirme Kararı’na konu olmuştur. Bu yüzden bize 
konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.  

Takyitlere dönecek olursak, takyitlerin bir kısmı yararlanmaya ilişkin takyitlerdir. Şufa 
hadisesi tasarruf yetkisine ilişkin bir takyittir. Bir de malikin taşınmazından yararlanmaya, 
taşınmazını kullanmasını sınırlandıran hükümler vardır. Bir taşınmazın maliki eğer her şeyden 
evvel kira, ariyet veya ani bir hak intifa sözleşmesiyle  kayıtlanırsa kendi idaresine 
kayıtlanmıştır. Bunlar da hiç şüphesiz mülkiyet hakkının takyitleridir. İster adi kira, ister 
hasılat kirası, ister ariyet ivazsız kullanılsın, ister intifa hakkı kullanılsın, hepsi sonuçta sen 
kendi rızanla, hukuki işlemle mülkiyet hakkının sana vermiş olduğu yetkilerden bir kısmını 
kullanmaktan vazgeçiyorsun. Eğer ariyette olduğu gibi 2 yıllık, 1 yıllık gibi bir şey yaptıysan 
sadece şahsi etkili bir kayıtlama yaptın. Dolayısıyla senin taşınmazın el değiştirse ariyet hakkı 
sahibi taşınmazın yeni maliklerine karşı kullanamayacak. Kira bakımından biliyoruz ki kira 
hakkının şerh edilmesi mümkündür. Örneğin tarla kirasında şerhin büyük bir önemi vardır. 
Şerh ayni hakka yaklaşacak şekilde mülkiyet hakkını kısıtlamış olur. Bunlar hukuki işlemden 
doğan sınırlamalardır. Fakat bizim Medeni Kanunumuzda yasal sınırlamalar vardır. Yasal 
sınırlamalar esas bizim için önemli olan şeydir. Hukuki işlemden doğan kira özel borç 
ilişkisinin konusudur.  

Yasal takyitler nelerdir? Medeni Kanun’da yasal takyitlere, 737-750 arasındaki 
maddelere bakalım. Medeni Kanun’un 737.maddesi Komşu Haklar başlığı altında saymaya 
başlıyor. Medeni Kanun’un 737 ile 750.maddeleri arasında komşu haklar başlığı altında 
birtakım haklara ilişkin gerçekten de oradaki haklar, kısıtlamalar hep bir taşınmazın komşuları 
lehine kısıtlanması, bir taşınmazın kullanılmasını, bir taşınmazdan yararlanılmasını komşular 
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lehine kısıtlanmasına ilişkin kurallardan bahsediyor. Amaç, mülkiyet hakkının bu takyitler 
olmadan ölçüsüz bir şekilde kullanılması mümkün olsaydı her mülkiyet hakkının kullanılması 
ister istemez çevredeki taşınmazlar bakımından bir müdahaleyi ifade eder. Senin taşınmazın 
şurada, ben komşu taşınmazım. Ben komşu taşınmaza bir apartman diktiğim zaman senin bir 
kere keyfin kaçmaya başladı. Görüntü, belli derecedeki güneş ışığını alma, rüzgar, giren çıkan 
kalabalık, gürültü ister istemez mülkiyet hakkının birisi tarafından kullanılması ister istemez o 
komşu bakımından da beraberinde bir külfet getirir. Fakat bunu bir yerde kanun koyucu 
taşkınlıklar adı altına alacağımız ihtimallerde sınırlandırıyor. Amaç, mülkiyet hakkı sebebiyle 
komşular arasındaki huzurun bozulmamasını sağlamaktır. Filozofların bir kısmı mülkiyetin her 
kötülüğün babası olduğunu düşünüyor. Bu konulara girmiyoruz fakat Medeni Kanun diyor ki, 
Mülkiyeti komşular yararına kısıtlayacağım. Medeni Kanun’un 737 ile 750.madde arasındaki 
kısıtlamaların yegane sebebi komşuların hakkıdır. Zaten kanunda da gördüğümüz üzere 
Komşu Hakkı denilmiş. 3 numaradaki kenar başlığına dikkat ederseniz komşu hakkı başlığını 
taşıyor.  

Bunların hepsi açısından olmazsa olmaz bir konu üzerinde durmamız gerekir. Komşu 
kimdir? Komşu şudur; Şu araziye sınırdaş olan arazi komşudur. Bu konuda bir tereddüt 
yoktur.  Daha uzaktakiler de duruma göre komşu sayılabilir. 100 kilometre ötedeki arazinin 
komşu sayılma ihtimali yoktur. Şimdi bunun kesin bir ölçüsü yoktur. Fakat bir yazar diyor ki; 
Burada şuna bakmamız gerekir. Komşu yararına getirilmiş olan sınırlamanın amacı nedir? O 
amaçtan hareketle komşuluk ilişkisini çözmemiz gerekir. Fakat birazdan göreceğimiz 
komşular yararına getirilmiş olan sınırlamalardan bir tanesi zorunlu mecra irtifakıdır. Komşu 
eğer mecrasını geçirmek için sizin taşınmazınızdan başka bir yer bulamıyorsa senden elektrik 
hakkını geçireceğim ve sen de buna katlanmak zorundasın. Yargıtay bir kararında 4-5 
kilometre uzaklıktaki bir taşınmazın bu hükümden yararlanmasını komşu saymamıştır. 
Buradaki esas komşuluk hukukundan kaynaklanan kısıtlamanın amacına bakmakta, ona göre 
komşu kararını tespit etmekte fayda vardır. Medeni Kanun’un 737.maddesiyle başlayalım. 

Medeni Kanun m.737 

Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme 
faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan 
kaçınmakla yükümlüdür. 

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular 
arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, 
gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. 

Yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin 
haklar saklıdır. 

Söz konusu maddeye göre, bir sanayi bölgesindeki taşınmazla bir mahalledeki 
taşınmaz bakımından farklı farklı talepler söz konusudur. Sanayi bölgesinde özellikle gündüz 
iş saatleri içerisinde katlanman gereken taşkınlık olarak değerlendiremeyeceğimiz bir gürültü  
mahallede hoş görülmeyen, hoş görülen sınırı aşan bir taşkınlık olarak addedilebilir. Bir kimse 
gitmiş ve bir arazi almış. Ortasına da bir çiftlik evi, köy evi, bağ evi almış. Ondan sonra diyor 
ki; Köylüler kırk gün, kırk gece düğün yapıyorlar, durmaksızın davul çalıyorlar, gürültü 
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yapıyorlar. Sen taşınmazını köyün çok yakınına yapmışsın. Sanayi mahallesi örneği, az önce 
verdiğim örneklere bakılarak ancak biz bir taşkınlığın var olup olmadığını, somut olayda 
hakim ancak olaya bakarak karar verecektir. Bazen de idare hukukundan kaynaklanan 
gürültü bakımından normlar işimizi kolaylaştırıyor. Geçen senelerde gazetelere konu olan 
Ortaköy’deki diskolarda gürültülü müzikler yapılıyormuş. Eğer bu gürültü sizin bağ evinin 
yakınındaki komşudan geliyor olsaydı şuna bakacaktık. Hangi saatlerde eğlendiklerine, ne 
kadar sürdüğüne vs. hakim bütün bunlara bakarak hoş görülen sınırı aşan bir şeyin olup 
olmadığına bakarak tespit etmesi gerekecektir.  

Şimdi, şu da önemlidir. Örneğin bir imar planı idarenin vermiş olduğu ruhsat 
taşınmazın belirli bir şekilde kullanılmasına imkan vermişse, örneğin sen taşınmazına 10 katlı 
apartman dikmişsen  imar mevzuatı gereğince,  benim tek katlı evim gölgede kalmıştır, bu 
konuda yapacak bir şey yoktur. İmar mevzuatı değişmediği müddetçe yapacak bir şey yoktur.  

Medeni Kanun’un 737.maddesinin son fıkrasını 730. Maddesindeki taşınmaz 
malikinin sorumluluğuna ilişkin hükümle beraber incelersek Medeni Kanun’un 730.maddesini 
daha iyi anlayacağız. 730.madde görmeye başladığımız komşu haklarına ilişkin kullanımı 
sınırlandıran kuralların birçoğu taşınmaz malikinin bir hususa katlanma mükellefiyetini, 
örneğin gürültüye hoşgörü sınırları içerisinde katlanacaksın. Doğrudan doğruya 
yükümlülükler olduğundan bahsetmiştik. Senden bir talepte bulunmasına gerek yoktur. Sen 
zaten arazine girmesi konusunda ona izin vermek zorundasın. Bu tür doğrudan doğruya 
yükümlülüklerin ihlali halinde örneğin gürültü çıkarttın, taşkın şekilde kullandın. Tüm bu 
kullanım veya yararlanma takyitlerine aykırılıklar halinde Medeni Kanun’un 730.maddesine 
bakalım. 

Medeni Kanun m.730 

Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı 
kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun 
eski haline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. 

Hakim, yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun 
bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. 

 Bu kısıtlamaları halk arasında doğrudan kısıtlama ve dolaylı kısıtlama olmak üzere ikili 
bir ayrım yapıyoruz. Örneğin şufa hakkı örneği dolaylı kısıtlamadır. Sana bir talep hakkı 
veriliyor. Talep hakkını kullanırsa, şufa hakkını kullanıyor ve alıcı olabiliyor. Birazdan 
göreceğimiz zorunlu mecra irtifakı dolaylı kısıtlamadır. Mesela sen mecra irtifakını istedin, 
vermediyse dava açacaksın ve dava sonucunda hakimin kararıyla intifa hakkına sahip 
olacaksın. Doğrudan kısıtlamalarda fazla gürültü, fazla duman çıkartmayacaksın. Eğer 
çıkarttıysan doğrudan doğruya kısıtlamaların ihlali halinde Medeni Kanun’un 730.maddesine 
göre tazminat davası, tehlikenin önlenmesi davası veya eski hale getirilmesi davası açılabilir. 
Kanun koyucu 3 ihtimal vermiştir.  

Medeni Kanun’un 730.maddesinin son fıkrasına göre mülkiyet hakkını hukuka uygun 
kullanmasına rağmen, kısıtlamalara aykırı davranmış olmamasına rağmen verdiği zararların 
uygun bir bedelle denkleştirilmesini talep edebilir. Fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesine 
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dayanan, hukuka uygun bir eylemden doğan zarardan meydana gelen hakim denkleştirme 
bedeline karar verebilir.  

Arkasından Kazı ve Yapılar başlığı altında Medeni Kanun’un 738.maddesine bakalım.  

Medeni Kanun m.738 

Malik kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara, onların topraklarını sarsmak 
veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar 
vermekten kaçınmak zorundadır. 

Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında taşkın yapılara ilişkin 
hükümler uygulanır. 

 738. maddede de Malikin Medeni Kanun’un 737.maddesi uyarınca kusursuz sorumluluğu söz 
konusu olur. Devam edersek 740.maddeye bakalım. 

3.Bitkiler 

a.Kural 

Medeni Kanun m.740 

Komşunun arazisine taşarak zarar veren dal ve kökler, onun istemi üzerine 
uygun bir süre içinde kaldırılmazsa, komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine 
geçirebilir. 

Ekilmiş veya üzerine yapı yapılmış arazisine dalların taşmasına katlanan 
komşu, bu dallarda yetişen meyveleri toplama hakkına sahip olur. 

Komşu ormanlar hakkında bu hükümler uygulanmaz. 

Fakat kendi arazisine geçen dal ve kökler ona zarar vermiyorsa katlanmak zorundadır. 
Şimdi de Medeni Kanun’un 742.maddesine bakalım. Söz konusu madde kendi kendine akan 
suların akışını kesmeme yükümlülüğüdür. Bu hükümde de kişinin katlanması, kaçınması 
gerekiyordur. Doğrudan doğruya yükümlülüktür. Bu yükümlülüğe aykırı davranırsa Medeni 
Kanun’un 737.maddesine göre kusursuz sorumluluk gündeme gelir.  

4.Doğal  olarak akan su 

Medeni Kanun m.742 

Taşınmaz maliki, üst taraftaki araziden kendi arazisine doğal olarak akan 
suların ve özellikle yağmur, kar ve tutulmamış kaynak sularının akışına katlanmak 
zorundadır. 

Medeni Kanun’da şimdiye kadar  bahsettiğimiz maddelerin hepsi kullanma ve 
yararlanmayı kısıtlayan maddelerdi. Suyu akıtacaksın, gürültü yapmayacaksın, hepsi kullanma 
ve yararlanmaya ilişkin doğrudan doğruya takyitlerdir.  

Şimdi 3 tane zorunlu irtifak hakkından bahsedeceğim. Medeni Kanun 744 Mecra 
Geçirilmesi, 747 Zorunlu Geçit, ve Zorunlu Kaynak yani su irtifakıdır. Bunların ortak özelliği 
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şudur; Birkaç hafta sonra irtifak haklarını görürken mecra irtifakı, diğer irtifaklar, geçit irtifakı, 
kaynak irtifakı bunların hepsi irtifak haklarıdır. İrtifak hakkı tarafların serbest  iradelerini 
amaçlamak suretiyle irtifak hakkı sözleşmesiyle kurulur. Hiç kimse durduk yere doğrudan size 
veya bana irtifak hakkı tanımak zorunda değildir. Bu ihtimallerde hakim fikre göre, her üç 
ihtimalde de komşu taşınmaz lehine bir irtifak hakkı kurulma zorunluluğu vardır.  Her 
birinin birbirine benzeyen şartları vardır. Şartları varsa, lehdar, yani zorunlu irtifaktan 
yararlanma hakkına sahip olan komşu bu yükümlü taşınmazın malikinden kendisine bir 
irtifak hakkı tanınmasını talep edebilir. Bu talep hakkı komşu taşınmazın malikine tanınmış 
bir haktır. Yani inşai bir haktır. Bu talep hakkın muhatabı da bizim mülkiyet hakkının 
kısıtladığımız taşınmaz üzerinden irtifak geçireceğimiz, taşınmaz malikidir. Onun borcu da 
eşyaya bağlı borçtur. Bir kimse sırf bir taşınmaza malik olduğu için sırf eşyası sebebiyle bir 
irtifak kurma borcu altındadır. Sırf bir taşınmaza malik olduğu için geçit irtifakı şartları varsa 
kurmak zorundadır. Eşyaya bağlı borç ilişkisi dikkat ederseniz, komşuyla veya komşular 
arasındadır. Hakim fikir her 3 ihtimal bakımından da böyle ifade ediliyor. Bu ihtimallerde iradi 
ilişkilere bağlı hak ve borç ilişkisi olduğu için talep yetkisini kullanarak kendisine malik razı 
olup da irtifak hakkı sözleşmesini kurarsa bir sorun kalmaz. Kurmazsa açılacak olan davada 
hakimin hükmüyle irtifak hakkı teşhis edilmiş olur.  

Oğuzman/Seliçi/Özdemir Görüşü; Onlara göre ikinci veya üçüncü olan zorunlu 
irtifaklarda, geçit ve kaynak irtifakında hakim görüşe katılırlar. Fakat zorunlu mecra 
irtifakında farklı görüştelerdir.  

Zorunlu mecra irtifakını anlatmaya başlayalım. Medeni Kanun’un 744.maddesine bakalım. 

6.Mecra Geçirilmesi 

a.Katlanma Yükümlülüğü 

Medeni Kanun m.744 

Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi 
koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve 
kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu 
takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla 
yükümlüdür. 

Mecra geçirilmesinin kamulaştırma kurallarına bağlı olması halinde, bu 
Kanunun mecralara ilişkin komşuluk hükümleri uygulanmaz. 

Mecrayı geçirme hakkı, hak sahibinin istemi üzerine ve giderleri ödemesi 
koşuluyla tapu kütüğüne tescil edilir. 

Hükme göre, komşu taşınmazın teşhis etmek istediği mecrayı gerçekten ihtiyacı 
olacak. İkincisi bu mecranın başka bir yerden geçirilmesi imkansız olacak. Mecburen senin 
taşınmazından geçireceğim veya mümkün olsa bile ekonomik açıdan mantıklı olmayacak. 
Üçüncüsü mecrayı senin arazinden geçirdiğim için, senin bu yüzden uğradığın zararı peşinen 
karşılayacağım. Hakim fikir irtifak hakkını talep edebileceğinizi ifade ediyor. Bu şartlar varsa 
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komşu taşınmaz sizden kendi lehine irtifak hakkı tesisini talep eder. Sen de gönül rızasıyla 
tapuda irtifak hakkı kurarsan bir sorun kalmaz. Kurmazsan sana karşı dava açabilir.  

Oğuzman/Seliçi/Özdemir Görüşü; Bu 3 şartın gerçekleşmesi halinde zorunlu 
mecra irtifakı kendiliğinden tapu dışında olmuştur. Medeni Kanun’un 744.maddesinin 
son fıkrasında bu görüşten bahsedilmiştir. 3 şart varsa doğrudan doğruya irtifak hakkı 
kurulmuştur. 

Şartlardan birisine göre senin bana parayı peşin olarak vermen gerekir. Ben ne 
yaparsam yapayım sen parayı almadın. O zaman şart henüz gerçekleşmedi. Onların görüşüne 
göre şöyle bir durum söz konusu olacak; Ben sana irtifak hakkı tesis etmeye razı olmadım. 
Sen bunun üzerine irtifakın tespiti için dava açtın. Hakim 2 şartın gerçekleştiğini gördü. 
Üçüncü şarta göre parayı peşin olarak vermen gerekecek. Sen parayı yatırdığın anda şartlar 
gerçekleşmiş olacak. Hakim şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edecek. Böylece 
irtifak hakkı parayı yatırdığın anda kurulmuş olacak. Oysa eğer razı olmazsan hakim fikre göre 
şöyle olacak; açtığımız davada hakim şartların gerçekleştiğini tespit edecek. Size parayı 
yatırtacak. Sonra hüküm verecek. Hakimin hükmüyle irtifak hakkı doğmuş olacak.  

Medeni Kanun’un 744.maddesinde zorunlu mecra irtifakının durumunun değişmesinden 
bahsediyor. Şimdi Medeni Kanun’un 747.maddesine bakalım. 

7. Geçit Hakları 

a. Zorunlu Geçit 

Medeni Kanun m.747 

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir 
bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. 

Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol 
durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar 
görecek olana karşı kullanılır. 

Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir. 

Hükümde şartları varsa sizin taşınmazınızdan bir geçit geçilmesini, geçit irtifakı 
kurulmasını isteyecek. Medeni Kanun’un 767. maddesindeyse 3.zorunlu irtifak hakkı kaynak 
irtifakı kurulma yükümlülüğü düzenlenmiştir. 3 tane irtifak hakkı hem dolaylı sınırlandırma 
hem de tasarruf yetkisini sınırlayan kısıtlamalardır. Senin rızan dışında taşınmazın üzerinde 
irtifak hakkı kuruluyor. Bunlar tasarruf yetkisini sınırlandıran kısıtlamalardır. Kullanmayı 
sınırlandıran yükümlülükleri görmeye devam edelim. Medeni Kanun’un 751, 752, 
753.maddelerine bakalım. Bu 3 hükmün ortak başlığı başkasının arazisine girmektir. 
Arazisine girilen bakımından başkalarının arazisine katlanma şeklinde bir kısıtlama söz 
konusudur.  

Arkadaşlar, şimdiye kadar saydıklarımızın hepsi özel hukuk kısıtlamalarıdır. Özel 
hukuk kısıtlamaları bir kişiye tanınmıştır. Talep ediyorsun ve bu kişiye katlanmak zorundasın. 
Bir de kamu hukukundan doğan, umuma yönelik, genele yönelik kısıtlamalar vardır. Medeni 
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Kanun’un 754.maddesinde temel prensibini yazmıştır. Çeşitli kanunlarla sınırlamalar 
getirebilirim. Geçen hafta size bahsetmiştim. Memlekette arazilerin küçülmesinin miktar 
itibariyle ekonomik olmadığı düşüncesinden hareket ediyor. Bu küçülmeye engel olmak için 
diyor ki; Miras yoluyla bir babadan 3 çocuğuna bir tarla, taşınmaz, tarımsal arazi kaldı. 
Aranızda şu kadar bir süre içerisinde anlaşın. Birbirinize devredeceksiniz. 3 çocuk birbirlerine 
devretmeyeceklerini ifade ediyorlar. Paylaşamayacaklarını, belirli miktarın altına 
düşüremeyeceklerini söylüyor. 3 çocuk aralarında anlaşabileceklerini söylemesine rağmen ya 
aranızdan birine devredeceklerini ya da dışarıdan birine devredeceklerini söylüyor. Bunları 
yapmazsanız satabilirsiniz, satış parasını verebilirim size. Bakın, mülkiyet hakkı kısıtlandı. Aynı 
kanun diyor ki; Bir tarımsal arazinin maliki arazisini sattı. Komşu arazi, yani sınırdaş arazi 
maliki sanki müşterek mülkiyetteymiş gibi şufa hakkını kullanıp arazisini öncelikle alma 
hakkına sahiptir. Kanunun altında yatan düşünce ne kadar büyük arazi, o kadar güzel sanayi 
tarımıdır. Bu örnek de kamu hukukundan doğan kısıtlamadır. Özel kanunlar dışında bizzat 
Medeni Kanun’da 754.madde kamu hukukundan doğan kısıtlamadır. 755.madde toprağın 
iyileştirilmesi masrafına arazi malikleri katılacaklar. Kamu hukukundan doğan bir 
kısıtlamadır. Medeni Kanun’un 739.maddesi kazı ve yapılarda uyulması gereken kurallar 
özel kanunlarla belirlenir.  

Taşınmaz malikinin Medeni Kanun’un 730.maddesinden doğan sorumluluğu eski hale 
iade davası, tehlikenin önlenmesi davası, tazminat davası olmak üzere 3 dava gündeme gelir. 
Medeni Kanun’un 683.maddesi, eşya hukukunun da temel prensiplerinden birisidir. İstihkak 
davasında ve müdahalenin men’i davasını düzenleyen temel maddemizdir. Bir yanda 
683.madde varken, malikin mülkiyet hakkını istihkak davası ve müdahalenin men’i davasıyla 
korumak mümkünken, bir de 730.madde komşu taşınmaz taşınmazı taşkın kullanırsa bu 
yüzden bu yüzden meydana gelen zararı tazmin etmesi gerekecektir. Bu iki hüküm arasında 
Medeni Kanun 730 ile 683 arasında nasıl bir ilişki vardır? Öğretide diyor ki; 730.madde komşu 
malikin sınırlarına müdahale etme, sırf kendi taşınmazında kullanırken bu kullanıma ilişkin 
kısıtlamalara riayet etmediği için komşuya zarar vermesi söz konusudur. Mesela komşu 
arazinin sınırlarına müdahale etmedin. 1 nolu taşınmazına kendi arazisinden çıkan molozları 
dökmedin. Gidip de başkasının arazisine çadır kurmadın. Onun arazisinin sınırlarını ihlal 
etmedin. Bu ihtimal 683.madde, müdahalenin men’i davasıdır. Sen sadece kendi 
taşınmazının içinde fabrikaların dumanlarını yaydın, atık suları attın ve senin taşınmazından 
çıkan dumanlar başkasının taşınmazına zarar verdi. Senin taşınmazından çıkan gürültü 
başkasının taşınmazına zarar Verdi. Sen başkasının taşınmazının sınırlarını ihlal etmedin. Sen 
kendi taşınmazını kullanmak suretiyle, fakat kullanırken kısıtlamalara aykırı davrandığın için 
taşkın davrandığın için başkasına zarar verdin. 730.madde bu ihtimalde söz konusu olur. 
Başkasının sınırlarını ihlal etmeden kendi kısıtlamalarına aykırı davranarak yanlış yaptın.  

DİPNOT 

Medeni Kanun m.739 

Kazı ve yapılarda uyulması gereken kurallar kanunla belirlenir. 

Medeni Kanun m.741 
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Komşu taşınmaz maliklerinin bitki dikerken uymak zorunda oldukları kurallar özel 
kanunlarla belirlenir. 

Medeni Kanun m.754 

Taşınmaz mülkiyeti hakkının kamu yararı için kısıtlanması, özellikle yapı, yangın, 
doğal afetler ve sağlıkla ilgili kolluk hizmetlerine; orman ve yollara, deniz ve göl kıyılarındaki 
ana ve tali yollara sınır işaretleri ve nirengi noktaları konulmasına; toprağın iyileştirilmesine 
veya bölünmesine, tarım topraklarının veya yapıya özgü arsaların birleştirilmesine; eski 
eserler, doğal güzellikler, manzaralar, seyirlik noktaları ve ender doğa anıtları ile içmeler, 
ılıcalar, maden ve kaynak sularının korunmasına ilişkin mülkiyet kısıtlamaları, özel kanun 
hükümlerine tabidir. 

Medeni Kanun m.755 

Su yollarını düzeltme, sulama, bataklık yerlerini kurutma, yol açma, orman yetiştirme, 
arazileri toplulaştırma gibi iyileştirme işleri, ancak ilgili maliklerin ortak girişimleriyle 
yapılabilecekse, arazinin yarısından fazlasına sahip bulunmak koşuluyla maliklerin üçte 
ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. Diğer malikler de bu karara uymak zorundadır. 
Alınan karar tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir. 
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           Bir soruyla başlayalım, mesela yönetim planında bir değişiklik yapmak istiyorsak ne 
kadar çoğunluk gerekliydi? 4/5 Çoğunluk gerekliydi. Mesela Yargıtay kararlarından 
bahsetmiştim size, diyelim ki 5 te 4 çoğunluğu sağlanamadığı için kat malikleri mahkemeye 
başvurdu, mahkeme kararına istinaden değişiklik yapılabilir miydi? Ne gerekliydi orada? Yani 
mahkemenin vereceği kararla yönetim planında bir değişiklik yapılabiliyor muydu? Hayır, 
mahkeme kararıyla yönetim planında bir değişiklik yapılamıyordu.  

                                Kat Malikleri Kurulu 

Kat malikleri kurulu, adı üzerinde tüm kat maliklerinden oluşuyor. Yani nedir tüm kat 
maliklerinden oluşması? Beş katlı on tane bağımsız bölümlü bir bina var, bu binada her 
bağımsız bölümün sahibi, birer kat maliki, dolayısıyla onların oluşturduğu kurul da ne olarak 
isimlendiriliyor? Kat malikleri kurulu olarak isimlendiriliyor. Kat malikleri kurulu ne işle 
uğraşıyor önce ondan başlayalım. Tabi ki kat mülkiyetinin yönetimi sırasında ana taşınmaza 
ilişkin sorunlar olabilir, ortak yerlerle ilgili problemler olabilir. Bu hususlara ilişkin kat 
malikleri ile yönetici ve denetçi arasında birtakım problemler ortaya çıkabilir. Bu tür 
uyuşmazlıkların çözüm yeri kat malikleri kuruludur. Dolayısıyla kat malikleri kurulunda ana 
taşınmazın yönetimi ile kullanılmasına ilişkin birtakım sorunlar ortaya çıkıyorsa, bu sorunları 
kat malikleri kurulunda tartışıyoruz ve burada bir karar alıyoruz. Peki kat malikleri kurulunda 
karar alınacağına göre, bir karardan bahsetmemiz için bir toplantının yapılması lazım haliyle. 
Bu toplantı nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak, nerede yapılacak vs. bu hususlarda bizim ilk 
olarak bakacağımız yer neresi? Yönetim planına bakacağız. Yönetim planında hüküm yoksa 
kat mülkiyeti kanuna gideceğiz. Dolayısıyla toplantı zamanı, toplantıya çağrı biçimi, bütün bu 
hususları yönetim planına bakarak belirliyoruz ama yönetim planında bir hüküm yoksa kat 
mülkiyeti kanununa geliyoruz. Kat mülkiyeti kanunu ne diyor? Yılda en az bir defa kat 
malikleri kurulunun toplanması lazım. Tabi bu toplantı bizim olağan toplantı dediğimiz 
toplantı, yılda en az bir kere yapılması gerek deniliyor. Eğer yılda bir kere yapılması yine 
yönetim planında belli değilse kanuna göre her takvim yılının ilk ayında yani ocak ayı 
içerisinde kat malikleri kurulunun olağan toplantısını yapması lazım. 

 Peki olağanüstü toplantı yapılması mümkün mü? Bi yerde olağan bir toplantı 
yapılabiliyorsa olağanüstü toplantı da yapılabiliyordur ama elbette bunu yasa koyucu 
belirtiyor, olağanüstü toplantı evet yapılabilir diyor, önemli sebep varsa yöneticinin, 
denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılmaları 
mümkün. Ancak bunun için yasa koyucu diyor ki, öncelikle  çağrı usulüne uymak lazım. Ne 
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diyor yasada 29/2’de öncelikle toplantı için daha doğrusu toplantının yapılacağı tarihten en 
az on beş gün önce çağrıda bulunulması gerekiyor ve bu çağrıda da bütün kat maliklerine bu 
metni imzalatacaksınız çağrıda bulunduğunuza ilişkin olarak ya da taahhütlü mektupla 
yollayacaksınız ve burada da toplantının gündemini toplantının ne için yapıldığını belirtmek 
zorundasınız. Tabi bu hüküm bazı hallerde çok büyük zorluklara neden oluyor mesela 
fakülteden meslektaşımız kendi taşınmazları riskli yapı olarak tespit edilmiş dolayısıyla riskli 
yapı olunca herkes bir yere dağılmış kat malikleri. Müteahhit ile bir anlaşma imzalayacaklar 
binanın yeniden yapılabilmesi için ama tabi ki kat maliklerinin bu konuda karar alması lazım. 
Peki kat maliklerini olağanüstü çağıracaklar toplantıya nasıl çağıracaklar işte yasanın 
belirlediği şekilde toplantı usulünü mü uygulamaları lazım, ama böyle yaparlarsa çoğunlukla 
noterden gönderdiklerinde ispat açısından bir problem olmayacak ama noterden 
gönderirlerse çağrı çok masraflı olacak. Ne yapılması gerekir? Whatsapp mesajı göndermek 
gerekir. Yani whatsapp mesajıyla kat maliklerini toplantıya çağırıyorlar ama bunun üzerine bir 
tanesi diyor ki, gerekli koşullara uymadığınız için zaten ben dava açacağım. Dolayısıyla eğer 
olağanüstü bir toplantı yapılacaksa kanun hükmündeki şartlara riayet edilerek toplantının 
düzenlenmesi lazım. Şimdi olağan ya da olağanüstü toplantı yapılacak ve ilk defa toplantı için 
çağrı da bulunuyoruz, ayrıca  şunu da yazmanız lazım çağrıda bulunurken, eğer ilk toplantıda 
yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıyı nerde ve ne zaman yapılacak? Çünkü olayların 
çoğunda ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaz. Dolayısıyla ne yapıyoruz yeter sayı 
sağlanamazsa ikinci toplantı nerede ve ne zaman yapılacak bunu da belirtiyoruz. Ve bu yeter 
sayının sağlanamaması dolayısıyla ikinci toplantının yapılması açısından kanun süre 
sınırlamaları da getiriyor. Diyor ki 7 günden az olamaz bu ikinci toplantının yapılacağı tarih ya 
da diyor en fazla 15 gün olabilir. Dolayısıyla bu arada 7 ila 15 gün arasında bir tarihte ikinci 
toplantıyı yapmamız lazım.  

Yeter sayı ne onu söyleyelim. Kat malikleri nasıl toplanacaklar toplantı yeter sayısı 
açısından, sayı ya da arsa payı açısından ya daha fazlasıyla toplanıyor ve kararı da oy 
çokluğuyla alıyor. Bunun için uç bir örnek A 1/12, B 3/12, C 5/12, D 1/12, E’de 2/12 arsa 
payına sahip olağan bir toplantı yapılacaksa bu takdirde ne olması lazım. Hem sayı hem arsa 
payı açısından çoğunluğu istiyor. Dolayısıyla mesela A 1/12, B 3/12, C 5/12, 9/12 hem sayı 
hem de arsa payı çoğunluğunu sağlıyorlar evet toplanabilirler. Toplandıkları zaman da oy 
çokluğu ile karar alacaklar hiçbir problem yok ama mesela bu örnekte A 1/12, D 1/12, E  2/12 
evet sayı çoğunluğunu sağlıyorlar ama arsa payı çoğunluğunu sağlayamadıkları için onların 
toplanıp karar alma imkanı yok.  

Peki toplantıyı yaptık her kat malikinin toplantıda bir oyu var. Ama şöyle ihtimaller 
olabilir bir kat maliki birden fazla bağımsız bölümün maliki olabilir. Dolayısıyla birden fazla 
bağımsız bölümün maliki ise eğer bu ihtimalde her bir bağımsız bölüm için tek bir oy hakkına 
sahip ama yasa bunu da sınırlıyor diyor ki 35/2 malik olacağı bağımsız bölümlerin sayısı ne 
olursa olsun sahip olacağı oy sayısı bütün oyların 1/3 ünden fazla olamaz diyor. Tabi bunu 
getirmesi mantıklı yasanın çünkü eğer bunu getirmezse o zaman bunu getirmezse ne olacak 
tek bir kişi olayların büyük çoğunluğunda karar alma hakkına sahip olacak dolayısıyla bir 
sınırlama getirilmiş durumda. Eğer yeter sayı sağlanamadığı için ikinci toplantı yapılıyorsa bu 
takdirde 29. Maddenin 2. Fıkrası toplantıya katılanlarla toplantı gerçekleştiriliyor ve toplantı 
karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olarak kabul ediliyor. Peki ben bizzat 
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orada toplantıya katılıp orada karara katılmak zorunda mıyım? Temsilci de kullanabilirim 
hiçbir engel yok, toplantıya katılmak ve benim adıma kararlara katılmak adına bir temsilciye 
yetki verebilirim ama yasa koyucu burada yine bir sınırlama getiriyor.  

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 31–, 

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız 
bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız 
bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla 
olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları 
içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni 
mümessili temsil eder. 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır 
bulunabilir, fakat oya katılamaz. 

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde 
beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat 
mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 29– 

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen 
zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 
(Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan 
az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman 
gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat 
maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün 
önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı 
sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.  

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci 
toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 
md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. 

Peki kat malikleri kurulu toplantısını yaptık, ben bu karara katılmıyorum. Ne yapmam 
gerekir, kararla ilgili iptal davası açacağım. Yalnız iptal davası açılabilecek hallerle kararın 
yokluğu ve hükümsüzlüğü hallerini birbirinden ayırt etmek lazım. Eğer alınan karar kat 
malikleri kurulu kararı yoksa veya kesin hükümsüzse,  mesela ahlaka aykırılık sebebiyle 
diyelim ki, kapıcı dairesini kumarhane olarak işletecekler ahlaka aykırı ve kesin hükümsüz. 
Dolayısıyla iptal davası açmaya gerek yok ama bir yandan da dava açmaya gerek olmadığı için 
süre sınırı da olmayacak burada ama iptal davası açılabilecek haller açısından süre sınırı söz 
konusu olacak. Diyor ki eğer bu karara itiraz eden kat maliki toplantıya katıldıysa kararın 
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alındığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde açacak iptal davasını yok eğer toplantıya katılmadıysa 
öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde dava açacak ve her halükârda kararın alındığı 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde dava açılmak zorunda.  

Kat malikleri kurulunda oy çokluğu ile karar alınacak dedik, acaba bundan farklı olarak 
farklı bir çoğunluğun öngörüldüğü haller var mı? Mesela ne için demiştik dersin başında oy 
çokluğu değil başka bir çoğunluktan bahsetmiştik, yönetim planının değiştirilmesi için 
demiştik. Dolayısıyla oy çokluğu dışında farklı çoğunlukların arandığı hatta oy birliğinin 
arandığı haller var. Bunlara örnek vereyim size birincisi çifte çoğunluk aranan haller söz 
konusu olabilir. Maddeleri okumayacağım siz okursunuz. Mesela 42. Madde ortak yerlere 
yenilik ve ilavenin yapılması, bunun için çifte çoğunlukla karar alınması gerekir, çifte çoğunluk 
ne demek kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunu sağlaması gerekli ama burada da 
ortak yerlere faydalı yenilik ve ilave yapılması derken bu konuda yine Yargıtay kararları var 
şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu ortak yerlere yapılacak ilave yönetim planında belirli 
bir amaca özgülenmiş yerler açısından söz konusuysa o zaman çifte çoğunluk değil oy 
birliğinin aranması lazım neyi kastediyorum burada diyelim yönetim planında çocuk parkı 
olarak öngörülmüş bir yer var. Şimdi biz bunu ne yapmak istiyoruz otopark haline getirmek 
istiyoruz. Yönetim planında belirli bir amaca özgülenmiş bir yer bunda değişiklik yapmak 
istiyoruz belki ilave yapacağız bunun için çifte çoğunluk değil oy birliğinin sağlanmış olması 
gerekli bunun dışındaki hallerde ancak ne yapabiliriz çifte çoğunlukla karar alabiliriz. Bir 
başka çifte çoğunlukla karar alınmasını gerektiren hal işte ısı yalıtımı yapılacak diyelim ki 
binaya ya da merkezi ısıtma sistemiyle ısınıyor bunu ferdi ısıtma sistemine dönüştüreceğiz ya 
da tam tersini yapacağız veya ısıtma sisteminin yakıt dönüşümünü gerçekleştireceğiz. 42/4te 
yer alıyor bunlar bu hallerde de çifte çoğunlukla karar almamız lazım. 42/2de engellilerin 
yaşamı için zorunlu ilave değişiklikler yapılacaksa yine çifte çoğunluk gerekiyor. Yönetici ve 
denetici atanması için yine çifte çoğunluk sağlanması lazım.  

Bir de kat mülkiyetinin zorunlu olarak devrinin söz konusu olabileceği haller var. Daha 
doğrusu bir hal var size bahsetmiştim bunu hatırlayan var mı? Orada da çifte çoğunluk 
gerekiyor. Neydi kat mülkiyetinin zorunlu olarak devredilmesi gereken hal? Eğer kat 
maliklerinden biri, kat mülkiyetinden doğan ihlal ederse ve bu durumda diğer kat malikleri 
için çekilmez bir hale gelmişse dava açabiliyorlardı ve bu bağımsız bölümün arsa payının 
kendilerine özgülenmesini isteyebiliyorlardı. İşte burada dava açılabilmesi için çifte 
çoğunlukla karar alınması gerekli, çifte çoğunlukla karar alınmadan dava açılabilmesi 
mümkün değil.  

4/5 çoğunlukla karar alınan haller var. Mesela yönetim planının değiştirilmesi onu 
zaten söylemiştim size. Bir de oy birliği ile karar alınması gereken haller var onların 
maddelerini okuyacağım size.  

Kat Mülkiyeti Kanunu 24/2 

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde 
sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve 
toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve 
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imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri 
kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 44 

Anagayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması 
veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24’üncü maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi için: 

a) Kat malikleri kurulunun buna oybirliğiyle karar vermesi; 

b) Anagayrimenkulün bu inşaattan sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni ilaveler de dahil 
olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının, usulüne göre 
yeniden ve oybirliğiyle tespit edilmesi; 

c) İlave edilecek yeni bağımsız bölüme tahsis edilen arsa payı üzerinde, tapu memuru 
huzurunda yapılacak resmi senetle, 14’üncü maddeye göre kat irtifakı kurularak bunun, 
anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti kütüğündeki irtifaklar hanesine 
tescil edilmesi ve anagayrimenkulün kapanan eski kütük sayfasıyla 13’üncü madde hükmüne 
göre bağlantı sağlanması şarttır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 45 –  

Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın 
mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya anayapının dış duvarlarının, 
çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat 
maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir. 

            Şimdi yönetim bahsinde kat malikleri önemli bir yere sahip, kararları alıyor. Önemli bir 
başka unsur daha var, o da yönetici. Yönetici niye önemli? Çünkü kat mülkiyetine tabi 
taşınmazlarda eğer asgari sekiz bağımsız bölüm varsa yasa diyor ki yönetici atanması 
zorunludur. Dolayısıyla hemen her kat mülkiyetine geçmiş olan taşınmazda yönetici tayin 
edilmesi gerekliliğiyle karşı karşıyayız. Peki bu yönetici nasıl atanacak? Öncelikle tabi yönetici 
kat malikleri arasından atanabilir ama bir üçüncü kişide atanabilir, toplu yapılardan 
bahsedeceğiz. Orada yönetici olarak çoğunlukla profesyonel şirketler atanıyor, düşünün iki 
yüz haneli bir binayı tek bir kişinin yönetmesi imkânsız, dolayısıyla profesyonel yöneticiler 
tarafından yönetiliyor. Ama sekiz bağımsız bölümlü, on bağımsız bölümlü, on iki bağımsız 
bölümlü kat mülkiyetine geçmiş olan taşınmazlarda çoğunlukla bir yönetici atanması tarzında 
gerçekleşiyor. Üç kişilik bir kurul atanması yönetici olarak o zaman da neyden bahsediyoruz? 
Yönetim kurulundan bahsediyoruz. Söylemiş olduğum gibi kendi aralarından atanabilir, 
üçüncü bir kişi yönetici olarak atanabilir. Peki ne kadar sürede yönetici seçilecek? Her yıl 
olağan toplantı yapılması gerekiyordu, yasaya göre. Her yıl bu toplantıda yönetici seçimi 
yapılıyor ve her yıl yönetici seçiminin yenilenmesi lazım. Peki önceki yönetici seçilebilir mi? 
Evet seçilebilir, hiçbir engel yok. Dolayısıyla çok meraklıysa bu işi yapmaya birisi, kat malikleri 
de bunu kabul ediyorsa, gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde birden fazla defa yönetici olarak 
atanabilir. Peki neydi bu gerekli çoğunluk? Çifte çoğunluk. Peki kat malikleri bir türlü 
atayamıyorlar yöneticiyi, aralarında anlaşmazlık var.  O zaman anagayrimenkulün bulunduğu 
yerin sulh hukuk mahkemesine başvurarak yönetici tayin edilmesi talep edilebilir.  
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Yöneticinin görevleri neler? Yine yöneticinin görevleri arasında bakacağımız ilk yer 
neresi? Yönetim planı. Yönetim planında hüküm yoksa kanuna bakılır, Kat Mülkiyeti Kanunu 
35. Madde görevleri söylüyor.  

 

 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 35 

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm 
olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: 

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; 

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için 
gereken tedbirlerin alınması; 

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi; 

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve 
asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen 
zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat 
maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp 
bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması; 

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla 
doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız 
bölümlere ait kiraların toplanması; 

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; 

g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan 
vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması; 

h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda 
gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması; 

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve 
icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi; 

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada 
kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap 
açtırılması; 

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. 

l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde 
işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik 
düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. 
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(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilen şartları 
taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan 
işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur. 

Yönetici olunca bunu deftere onaylatmalısınız, notere tasdik ettiriyorsunuz. Sonra kat 
malikleri kurulu toplantısı yapılırken, kararlar alınıyor bunlar deftere işleniyor, herhangi bir 
kat malikine karşı ihtarda bulunulursa, tebligat gönderilirse deftere işleniyor, masraflar 
yapıldı bunlar deftere işleniyor. Dolayısıyla yönetici olarak her şeyi bu defterle gösteriyoruz. 
Sonra takvim yılı bittikten sonra bu defterin kapatılması lazım yine noterde, yeni takvim yılı 
için yeni defter kullanıyorsunuz ve takvim yılı bittikten sonra en geç bir ay içerisinde bu 
kapatmanın gerçekleştirilmesi lazım yoksa yönetici açısından birtakım cezai yaptırımlar var. 
Tabi bu yaptırımlar para cezası.  

Bir başka husus yine yöneticiye ilişkin olarak, kat malikleri kuruluna katılmayan kat 
malikleri için ne demiştik? İptal davası açabilirler, bu iptal davası yöneticiye karşı açılacak ve 
yönetici de ne yapacak bu davayı bütün kat maliklerine duyuracak. Yine yönetici yönetim 
planında böyle bir zaman varsa bu tarihte yoksa her takvim yılının birinci ayı içerisinde yani 
ocak ayı içerisinde kat malikleri kurulunu taşınmazla ilgili ne gibi gelirler elde edildiği ne 
kadar gelir elde edildiği ile ilgili hesap verme yükümlülüğü altında dolayısıyla tamamen 
serbest bir şekilde aidatları topluyorum, harcıyorum değil. Hesap verme yükümlülüğü var, 
hatta yasada öngörülmüş ama bazı hallerde bu yazılı zamanlar dışında da kat malikleri 
tarafından yöneticiden hesap vermesi talep edilebiliyor.  

Yöneticinin hakları neler? Öncelikle tabi ki yönetici ile kat malikleri arasındaki ilişkiyi 
belirlememiz lazım, hakları ve sorumlulukları belirleme açısından. Ben diyelim ki çifte 
çoğunlukla yönetici olarak seçildiysem, aramızda bizim nasıl bir ilişki meydana geliyor? Hangi 
sözleşmeyi kabul edersiniz bu ilişkide. Temsil, tek taraflı yetki verme, dolayısıyla sözleşme 
olursa ona ne diyoruz? Vekalet sözleşmesi diyoruz. Yani yönetici ve kat malikleri arasında bir 
vekalet sözleşmesi meydana geliyor. Dolayısıyla vekalet sözleşmesine özgü haklar ne 
yapılabilir? Yönetici tarafından kullanılabilir, vekilin haklarına sahip. Yönetim planında 
yönetici açısından bir ücret tayin edilmiş olabilir. Tayin edilmemiş olsa bile yöneticinin bir 
ücret talep etmesi mümkün yapmış olduğu iş kapsamında. Sorumluluğu yine vekalet 
sözleşmesi uyarınca kat malikleri ile arasında bir ilişki kurulduğu için sorumluluğu da yine 
vekilin sorumluluğuna tabi. Henüz vekalet sözleşmesini görmediniz ama vekalet 
sözleşmesinden doğan önemli bir borç vekil için özenle hareket etme borcu, vekilin özen 
borcundan doğan bir sorumluluğu var. Dolayısıyla yönetici buna uygun hareket etmezse, 
özensizce işi yerine getirirse bu takdirde ortaya çıkan zararları karşılamakla yükümlü olacak.  

Peki yönetici mesela bir yıl için seçildi, bir yıl boyunca yönetim görevine devam etmek 
zorunda mı? Değil, istifa edebilir. Bunu hangi hükümlerle bağlantı kurarak açıklamak lazım? 
Şöyle vekalet sözleşmesi hükümlerinde yasa diyor ki vekaletten istifa ve azil her zaman 
mümkündür diyor. Mesela siz vekalet sözleşmesi kurdunuz vekille, vekil de istediği zaman 
istifa edebilir, vekalet veren de istediği zaman vekili azledebilir. Bunun sonuçları olacak, ne 
olacak mesela? Haksız olarak azlediyorsam ya da vekil haksız olarak istifa ediyorsa o zaman 
buna birtakım sonuçlar bağlıyor yasa koyucu. Avukatlık Kanunu’nda tam tazminat yani tam 
ücret verilmesi kabul edilmiş. Ama hiçbir şekilde yasa koyucu sizi sınırlamıyor çünkü bu 
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güven ilişkisinden doğan bir sözleşme, dolayısıyla güvenmiyorsanız artık güveniniz sona 
erdiyse istifa edebilirsiniz ya da müvekkil sizi azledebilir. Dolayısıyla bu hükmü yine buraya 
uyguluyoruz, kat malikleri ile yönetici arasında bir vekalet ilişkisi var. O halde yönetici her 
zaman istifa edebilir. Kat malikleri de yöneticiyi her zaman azledebilir. Bunun için herhangi 
bir sınır yok ama kat malikleri yöneticiyi azledecekse, atarken yöneticiyi hangi çoğunlukla 
atıyorduk çifte çoğunlukla azlederken de çifte çoğunlukla azletmemiz lazım. Tabi yöneticinin 
azli haklı bir sebebe dayanmıyorsa o zaman bir ücret alması da kararlaştırıldıysa süre sonuna 
kadar alacağı ücreti tazminat olarak talep etmesi mümkün.  

Bir başka husus azil ya da istifa konusunda, yönetici ataması hakkında şöyle demiştim 
size,  kat malikleri aralarında anlaşmazlık yaşıyor bir türlü yönetici atayamıyorlarsa  o zaman 
ne yapıyorlardı, taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine giderek yönetici 
atanmasını talep ediyorlardı. Bu şekilde atanan yönetici varsa yasa diyor ki altı ay boyunca 
yönetici görevine devam etmek zorunda istifa edemez veya azledilemez. Ama tabi ki haklı 
sebep varsa iş değişiyor, haklı sebep varsa her zaman azletme mümkün. Ama ilk halde olduğu 
gibi ben devam etmek istemiyorum tarzında bahanelerle azil ya da istifa söz konusu 
olmayacak.  

Yönetim konusunda bir başka husus denetçi ya da denetim kurulu. O da yönetimin bir 
parçası çünkü. İlk başta kim vardı yönetimde kat malikleri kurulundan bahsettik, diğer tarafta 
yönetici var, şimdi de bu tarafta denetçi olması lazım ya da denetim kurulunun olması lazım. 
Çünkü yönetici acaba yönetim planına uygun hareket etti mi, ana taşınmazla ilgili işlemleri 
yaparken, ortak yerlerle ilgili işlemleri yaparken mevzuata uygun hareket etti mi? Bunların 
denetlenmesi lazım. Dolayısıyla denetçi ya da denetim kurulu atanması mümkün. Aslında 
yöneticinin denetlenmesi kimin yetkisinde kat maliklerinin yetkisinde çünkü zaten kurulu kat 
malikleri oluşturuyor, yöneticiyi de onlar atıyor. Dolayısıyla denetçiyi de o yetki onlarda 
olduğu için kat malikleri atayacak. Kanun diyor ki kat malikleri kurulu 41. Maddede de 2. ve 
3. Fıkralar. 

41/2: Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu 
denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi 
her zaman yapılabilir. 

Peki ne sıklıkla denetim yapılacak? 41/2’de diyor ki hesapların denetlenmesi için 
yönetim kurulunda bir zaman öngörülmüş olabilir, varsa eğer zaman bu tarihlerde denetim 
yapılacak. Zaman konulmamışsa her üç ayda bir denetim yapılıyor deniyor. Ama haklı sebep 
varsa her zaman hesap denetlenmesi yapılması mümkün.   

41/3: Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla 
seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya 
denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim 
yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve 
anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer 
örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. 

Mesela bizim binada bir rapor falan sunulduğu yok. Telefon edip Dolar ve Euro 
yükseliyor bir an önce yaptırsak mı diyerek uyarılarda bulunuyor. Ama herhangi bir rapor 
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hazırladığını görmedik henüz. Dolayısıyla denetçi kanunda isim olarak var ama herkes 
içeriğini bilmiyor ve uygulamıyor. Denetçilik zaten kavram itibariyle uyarıda bulunmak 
tarzında gerçekleşiyor. Yasanın aradığı denetimden bahsedemiyoruz maalesef. 

Kat mülkiyetinin sona ermesi derken neyi kastediyoruz? Kat mülkiyeti kütüğümüz 
vardı bizim, burada bağımsız bölümler tescil edilmişti. Kat mülkiyeti sonu erdiği takdirde kat 
mülkiyeti kütüğündeki bu tescili terkin ediyoruz. Peki hangi hallerde kat mülkiyeti sona 
erecek ve tescili terkin ettireceğiz acaba? Şöyle olabilir birincisi kütükteki kayıt terkin 
edilebilir doğrudan. Eğer bir malik varsa onun talebiyle ya da birden fazla malik varsa onların 
oybirliği ile alacakları kararla kat mülkiyeti kütüğünden terkin gerçekleştirilebilir. Burada tabi 
diyeceksiniz ki terkin edildikten sonra bizim bir ana kütüğümüz vardı, tapu sicilimiz vardı, ana 
taşınmaz oradaydı, kat mülkiyetine geçince her bağımsız bölüm için kat mülkiyeti kütüğünde 
ayrı sayfaya tescil gerçekleştirmiştik. Şimdi bu tarafta bağımsız bölümler için olan kayıtları 
terkin edince ne yapıyoruz? Ana taşınmaz için olan tapu kütüğüne geliyoruz. Peki neden 
yapıyoruz bunu, bende çok merak etmiştim. Kat mülkiyeti kütüğüne geçmişken bu kadar 
zahmetli niye eski haline dönecek diye.  

Geçen yıl bir avukat arkadaşım sormuştu bana bununla ilgili. Şöyle olmuş üç katlı bir 
binanın tek maliki müvekkili kredi kullanması gerekiyor bankadan, banka diyor ki eğer kat 
mülkiyetine tabi olduğu için her bir bağımsız bölüm için sana kredi vereceksem sana şu kadar 
veririm. Ama bu binanın bütününü dikkate alıp vereceksem daha fazla veririm diyor. Böyle 
bir imkân sunuyor ona. Dolayısıyla ne yapıyor malik de tapu müdürlüğüne giderek talepte 
bulunuyor ve kat mülkiyetinin terkin edilip eski haline dönmeyi tercih ediyor daha fazla kredi 
alabilmek için. Dolayısıyla bu uygulamada yapılabiliyor. Tek kişi malikse hiçbir problem yok 
evet yapılabilir. Ama birden fazla kişi kat malikiyse bağımsız bölümleri varsa hepsinin rızası 
gerekli, hatta ana taşınmaz üzerinde hakkı olan biri varsa onun da rızasının alınması gerekir. 

Sona erme açısından bir başka husus ana taşınmaz tamamen yok olursa veya harap 
olursa bu takdirde de kat mülkiyeti sona eriyor. Diyeceksiniz yok olma ne demek, harap olma 
ne demek. Tamamen yok olmadan kastım şu ana taşınmaz işte üzerindeki bina ile birlikte 
arazi tamamen yok oluyor. Hangi hallerde yok oluyor sizce? Toprak kayması mesela olabilir 
böyle bir ihtimalde işte ne olacak arazinin üzerindeki bina da yok olmuşsa eğer bu takdirde 
artık yok olma sebebiyle kat mülkiyeti sicilinden terkin edilecek. Harap olma derken tabi bu 
tam harap olma ya da kısmi harap olma şeklinde gerçekleşebilir. Harap olma derken yine bir 
doğal afet var ama ana taşınmaz burada yok olmuyor. Mesela deprem oldu arsanın 
üzerindeki bina yıkıldı tamamen burada artık tamamen harap olma var. Bu takdirde kat 
mülkiyeti kütüğünde terkin gerçekleşecek. Sonra yeni bina inşa edilince yeniden kat 
mülkiyetine geçilmesi için işlemlerin yapılması gerekecek. Bir de kısmen harap olma var 
bağımsız bölümlerin bir veya daha fazlası harap oluyor burada yani bütün bina bütün 
taşınmaz harap olmuyor. Burada ne olacak zaten birtakım haklar var. Bu bağımsız bölümü 
harap olan kişi belirli yükümlülüklerini yerine getirmezse diğer kat maliklerine tanınan haklar 
var. Ayrıntılarını siz okuyun onun ayrıntısını ben anlatmayacağım.  

Son olarak yine kat mülkiyetinin sona ermesini gerektiren bir hal kamulaştırma. Ana 
taşınmazın kamulaştırılması. Kamulaştırmanın söz konusu olduğu hallerde hangi alana 
geçiyoruz idare hukuku alanına geçiyoruz özel hukuk alanından çıkıyoruz. Dolayısıyla 
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kamulaştırma halinde ne oluyor? Kat mülkiyeti kütüğünden terkin söz konusu oluyor. Kat 
mülkiyeti sona eriyor. 

Bir de toplu yapılar var. Toplu yapılar önemli dediğim gibi. Gelecek hafta değineceğim toplu 
yapılara.  
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Hakları mutlak ve nispi haklar olarak ikiye ayırabiliriz. Nispi haklar neydi? Alacak 
haklarıydı. Sadece belirli kişi ya da kişilere karşı ileri sürülebilen haklar olarak karşımıza çıkıyor. 

Mutlak hak ise hak sahibi tarafından bu hakkı ihlal eden veya bu hakkı ihlal edebilecek 
olan herkese karşı ileri sürülen haklardır. Dolayısıyla mutlak haklar niteliği gereği herkese karşı 
ileri sürülebilen haklardır. Eşya hukuku bakımından önemli olan mutlak hak, ayni haklardır. 
Ayni haklar eşya hukukunun konusunu oluşturan haklardır. Ayni haklar dışında mutlak haklar 
neler olabilir? Örneğin kişilik hakları, ihlal edilen herkese karşı ileri sürülebilir.  Fakat biz eşya 
hukukunun konusu olan ayni hakların üzerinde duracağız. Ayni hakları ise ne şekilde 
ayırıyorduk? Mülkiyet ve sınırlı ayni haklar. Mülkiyet hakkı, hak sahibine en geniş yetkiyi 
tanıyan ayni hak olarak, hak sahibine üç tane yetki tanımlıyor. 1- Kullanma, 2- Semerelerinden 
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yararlanma, 3- Tüketme. Sınırlı ayni haklar ise bu haklardan kullanma ve yararlanma 
haklarından birisini veya ikisini tanıyan hak türlerine verdiğimiz isimdir. 

Sınırlı ayni haklar başlığı altında ise üçlü bir ayrımımız vardı. 1- İrtifak hakları, 2- 
Taşınmaz yükü, 3- rehin hakkı. Bu derste, bir hak türü olarak mutlak hak niteliğinde ve ayni 
hakların bir parçası olan ancak mülkiyet hakkının, tüketme hakkı tanınmadığı için sınırlı ayni 
hak olarak kabul edilen rehin haklarını inceleyeceğiz. 

 Bu hakkın içeriği dikkate alınarak yapılan bir ayrım. İkinci bir ayrımı ise şu şekilde 
yapabiliriz arkadaşlar, rehin hakkı bir teminat sağlamak amacıyla veriliyor. Dolayısıyla teminat 
sağlamak amacıyla yapılan diğer hukuki işlemler içerisindeki yeri neresi? Bir teminat ya ayni 
teminattır ya da şahsi teminattır. Şahsi teminat sıkça karşımızı kefalet olarak çıkar. Bunun 
dışında örneğin garanti sözleşmesi gibi başkaca türleri ile de karşılaşabiliriz. Şahsi teminatın 
özelliği borç eğer gerektiği gibi ifa edilmezse şahsi olarak teminat göstermiş olan kişinin, 
örneğin kefilin, borcun tamamından bütün şahsi mal varlığıyla sorumlu olması şeklinde ortaya 
çıkar. İkinci teminat türü ise ayni teminatlardır. Ayni teminatlarda ise  örneğin ben sizden 100 
lira borç alacağım, normal olarak sahip olduğum bir taşınmazı bunu size teminat olarak 
sunmamın olağan yolu sizin lehinize sahip olduğum taşınmaz üzerinde bir ipotek hakkı 
tanımaktır. Zaten uygulamada da en sık karşılaşılan hali budur. Fakat şu yolu da tercih 
edebilirdim, size bu taşınmazın mülkiyetini sizden borç aldığım anda teminaten temlik ederim, 
mülkiyeti size aktarırım. Borcun ödenmesi halinde sizin bunu bana iade etme yükümlülüğünüz 
doğar. Bunu hukuken nasıl sağlarım? Ya harici bir inanç anlaşması yaparım, hukukumuzda 
bunun geçerliliği kabul ediliyor. Ya da yine bir ayni hak olarak geri alım hakkı sağlarım, yani ben 
taşınmazı size devrederim ama borç konusunu size ödenmek kaydıyla satana tanınan, satan 
kişi olarak bana tanınan bir geri alım hakkıyla bunu sağlarım.  Buradaki teminatın ayni teminat 
suretiyle verilen teminatın özelliği, mülkiyetin daha başlangıçta alacaklıya geçmesi, borç 
ödenmezse mülkiyetin onda kalması, alacaklıda kalması suretiyle bir teminat teşkil etmesidir. 
Ama tabi bu uygulamada çok karşılaşılmaz. Teminat verilen kişi lehine bir sınırlı ayni hak tesis 
etmek yoluyla da bu karşınıza çıkabilir. 

 Sınırlı ayni haklar karşımıza ne şekilde çıkıyordu? İrtifak hakkı, taşınmaz yükü ve rehin 
hakkı olarak. Dolayısıyla bu gruptan birisini seçmek durumundayız. Teminat yükümlülüğü 
amacıyla kurulabilecek sınırlı ayni hak olarak. Buradaki irtifak hakkının böyle bir fonksiyonu 
yok, neydi irtifak hakkı? Örneğin üst hakkı, bir taşınmaz üzerinde bir bina inşa etme ya da 
oturma hakkı gibi bir taşınmazda oturma amacıyla kullanma hakkı tanınması gibi. Dolayısıyla 
bizim elimizde teminat amacıyla kurulabilecek, iki tane sınırlı ayni hak türü var. Neydi bunlar? 
Taşınmaz yükü ya da bir sınırlı ayni hak türü olarak rehin hakkı kurulması suretiyle teminat 
sağlanır. İşte arkadaşlar bizim önümüzdeki birkaç hafta boyunca ele alacağımız konu bir sınırlı 
ayni hak türü olan rehin hakkının teminat sağlama fonksiyonun ne şekilde gerçekleştiği. Bu 
rehin hakkı ise karşımıza çoğu zaman taşınmaz rehni olarak çıkar, zaman zaman taşınır rehni 
olarak çıkar ve bazen de alacak rehini olarak çıkar. Bunun dışındaki haklar üzerinde de rehin 
kurulması mümkündür ama uygulamada karşılaşılan bir durum değil. Bu üçünden en fazla 
taşınmaz rehni ile karşılaşırsınız. Alacak rehni özellikle ticari işlerde vardır, ne demektir bu? 
Örneğin benim birisinden yüz lira alacağım var, bu alacak bir senette ya da aramızdaki bir 
sözleşmede görünüyor, bankadan kredi çekeceğim, bankaya teminat olarak bu kişiden olan 
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yüz liralık alacağımı teminat olarak gösteriyorum. İpotek kurmak yerine, başka kişilerden olan 
alacağımı teminat olarak gösteriyorum.  Hatta burada hatır bonosu diye bir uygulama vardır. 
Örneğin benim kredibilitem yüksek değildir, banka bana kredi kullandırmak istememektedir, 
bankayı ikna edemiyorumdur, giderim kredi itibarı yüksek bir arkadaşımdan rica ederim. 
Arkadaşım bana borçluymuş gibi bir senet düzenlerim. Ben bunu teminat olarak gösterip, 
bankadan kredi kullanayım. Esasen ortada borç yokken muvazaalı olarak yapılmış olan bir 
teminat yoludur. Buna da hatır bonosu denir, yani hatır olarak verilmiş bono anlamındadır. 
Burada muvazaa nedeniyle taraflar arasındaki bono geçerli değildir ancak borçlar kanunundaki 
hüküm gereği yazılı şekilde yapılan bir borç sözleşmesinin geçersizliği üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülemeyeceği için bu bankayı bağlamaz. Banka bunu tahsil eder.   

MADDE 19-Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, 
tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere 
bakılmaksızın gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. 

Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, 
bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. 

Alacak rehni ile de bu nedenle çok karşılaşırız. Taşınır rehni ile zaman zaman. En fazla 
taşınmaz rehni ile karşılaşırız. Neden taşınmaz rehni ile daha fazla karşılaşırım? İki sebep var 
arkadaşlar birincisi çoğu zaman taşınmazların değeri taşınırlardan daha fazladır. Yani bankaya 
götürüp ya da bir kişiden borç aldığınızda. Götürüp işte yüklü bir miktarsa tabi bu borç, rehin 
istenmesini gerektirecek kadar yüklü bir miktarsa. Dolayısıyla banka ekonomik değeri fazla 
olabilecek olan, banka diyorum çünkü çoğu zaman bankayla lehine yapıldığı için. Alacaklı çoğu 
zaman taşınır rehni yerine taşınmaz rehnini tercih ediyor. Bir diğer sebep de taşınır rehninde 
kural olarak rehin hakkının kurulabilmesi için rehnedilen taşınır eşyanın alacaklıya teslim 
edilmesi gerekir. Dolayısıyla bu malikin elinden çıkmasını gerektireceği için ve bu şekilde rehin 
edilebilecek eşyaların önemli bir kısmı sanayide kullanılan makineler ya da tarımda kullanılan 
makineler olduğu için ve bunları da malik elinden çıkarmak istemediği için rehin etme yolunu 
tercih etmez.  Hem kendisi tercih etmez hem de taşınır rehinini alabilecek kişi bakımından, 
bunların muhafazası bunların saklanması ayrı bir masraf doğurur, o da tercih etmez. Yani şimdi 
bir çiftçi gelmiş sizden kredi istiyor, siz alacaklı olarak teminat olmak üzere traktörünü mü 
vermesini istersiniz yoksa tarlasını mı vermesini istersiniz? Gerçi traktör taşıt olduğu için sicile 
bağlı teslimsiz rehindir ama mesela. Taşınır rehninde kural taşınırın teslim edilmesi suretiyle 
rehinin kurulmasıdır. Fakat istisnaen motorlu taşıtlarda , gemilerde, hava taşıtlarında 
başka istisnalarda var özellikle ticari işlerde ki rehin kanununda teslim olmaksızın rehinin 
kurulabileceği istisnaen teslimsiz taşınır rehni halleri de düzenlenmiştir onu da önümüzdeki 
hafta göreceğiz.   

Taşınmaz rehni ise karşımıza ya ipotek olarak çıkar ya irat senedi olarak çıkar ya da 
ipotekli borç senedi olarak çıkar. Yani taşınmaz rehninin kurulması bakımından bu üç tipten 
birisi olarak karşımıza çıkacaktır. Bunların karması dördüncü bir tip yaratabilir miyiz?  Birazdan 
ana hatlarıyla değineceğiz, örneğin iratla, ipoteğin karması ya da ipotekli borç senedinin bazı 
unsurlarını ipotekten alıp, bazılarını borç senedinden alıp karma bir tip yaratmak istiyorum 
diyebilir miyiz? Bu senenin ilk döneminin ilk konusu arkadaşlar eşya hukukundaki prensipler. 



 

  
İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU 6 

 

Neydi bunlardan birisi? Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi, ne demektir bu? Ancak kanunda 
belirtilen ayni hak türleri kurulabilir. Bunun dışında ayni hak türü yaratılamaz. Dolayısıyla eğer 
bir taşınmazınız var ve bunu teminat vermek amacıyla kullanmak istiyorsanız kanunda 
belirtilen ipotek, irat senedi ve ipotekli borç senedi türlerinden birisine uymak zorundasınız. 
Dolayısıyla  burada haklar kategorisinden ayni hakların başlığını oluşturan ve sınırlı ayni hak 
niteliğinde olan rehin hakkı teminatlara ilişkin yapılan tasnifte yine ayni teminat niteliğinde 
çünkü hak sahibi ayni bir hak tanıyor. Sınırlı bir ayni hak tanınması yoluyla ve taşınmazın rehin 
edilmesi suretiyle gerçekleşen teminat halleri olarak karşımıza çıkıyor.  

Peki bizim teminata neden ihtiyacımız olur? Bizim rehin hakkına neden ihtiyacımız 
olur? Bir borç ilişkisi ya da bir borç borcun doğduğuna kaynaklık eden bir borç ilişkisi var, neydi 
borcun kaynakları? Sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme. Hangi kaynaktan doğarsa 
doğsun sadece sözleşme değil, ister sözleşme ister sebepsiz zenginleşme ister haksız fiilden 
doğmuş olsun fark etmez, her türlü borç rehin yoluyla güvence altına alınabilir. Konusu para 
olmayan borçlar da dahil. Şimdi bu şekilde bir borç doğduğunda bu borcun alacaklısı ve 
borçlusu olmak durumunda, borçlu borcunu ifa etmeyebilir ya da edemeyebilir, ekonomik 
gücü olduğu halde etmeyedebilir ya da ekonomik gücü sınırda geziyordur edemeyebilir ya da 
kısmen ifa edebilir. İşte bu durumda alacak hakkı olan taraf kendisini güvence altına almak 
amacıyla bir teminat ister. Bu teminat  kendiliğinden ortaya çıkan bir teminat değil, istisnaen 
kanundan doğan ipotek hakları vardır ama bunlar çok istisnai durumlarda bunun dışında durup 
dururken bir borçlunun paket olarak yanında bir güvence gelmez. Bunun özel olarak talep 
edilmesi ve alacaklıya sunulması gerekir yani teminat gösteren kişi bakımından bunun kabul 
edilmesi gerekir.  Teminat hangi işlevi görüyor, dolayısıyla borç ödenmediği takdirde bu borcun 
ödenmesini güvence altına almak amacıyla getirilmiş hukuki enstrümanlar, bu gördüklerinizin 
hepsi.  

Teminat bu amaçla getirilen bir enstrüman olduğuna göre bunlar rehin hakkı ne şekilde 
tanımlanır, bu teminatlar içinde? Borcun ödenmemesi halinde teminat gösterilen borcun 
ödenmemesi halinde rehin hakkı sahibine rehin konusu malı paraya çevirerek satış bedeli 
üzerinden alacağını öncelikli olarak elde etme imkânı veren sınırlı ayni haklardır. Tekrar 
ediyorum asıl borç ödenmezse rehin hakkı sahibi rehine konu eşyayı paraya çevirerek,  el 
koyarak değil, paraya çevirerek paraya çevrilmesi suretiyle elde edilen bedel üzerinden 
alacağını öncelikli olarak elde etme imkânı veren haklardır, rehin hakları. Dolayısıyla rehin 
hakkı bir ayni haktır. Bunun etkisi nedir? bir taşınmaz, taşınır, alacak hakkı üzerinde bir rehin 
hakkına sahip olmanın ve bu hakkın ayni hak olarak nitelendirilmesinin önemi nedir?  Bir hakkı 
ayni hak yapan ya da bir sınırlı ayni hakkı ayni hak olarak nitelendirmemizi sağlayan iki özellik 
var, neydi bunlar? Doğrudan doğruya hakimiyet ve herkese karşı ileri sürülebilirlik.   

Rehin hakkının ayni hak olmasının, örneğin şahsi teminatlardan farklı olarak, bir ayni 
hak olmasının etkisini nerede görüyoruz? Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlar 
fakat bu hakimiyet eşyayı kullanma şeklinde değil kiraya verme şeklinde değil buradaki 
doğrudan doğruya hakimiyet ne eşyanın sahibinin rızasını aramaksızın alacak ödenmediği 
takdirde kendisinin sahip olduğu alacak ödenmediği takdirde bu malı herhangi bir rızaya gerek 
duymaksızın paraya çevirip alacağını tahsil edebilme imkanı. Peki sonraki maliklere karşı ileri 
sürülebilme, bu nedir? Eğer siz bir taşınmaz üzerinde ipotek hakkına sahipseniz, bu taşınmazın 
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el değiştirilmesi, ipotek konulduktan sonra satılması, tekrar başka kişiye satılmasını veya 
bağışlanmasını ya da kiralanmasını etkilemez. Fakat bu tüm bu geçişlerde taşınmaz üzerindeki 
rehin hakkıyla birlikte gider. Dolayısıyla diyelim ki taşınmazın sonraki maliklerinden birisinin 
mülkiyetindeyken bu taşınmaz eğer borç ödenmezse rehin hakkı sahibi o malike karşı sonraki 
malike karşı da rehin hakkını ileri sürerek taşınmazın paraya çevrilmesini sağlayabilir. 
Dolayısıyla üzerinde ipotek bulunan bir taşınmaz satın alıyorsanız her zaman için ipoteğe konu 
borcun ödenmemesi halinde sahip olduğunuz taşınmazın paraya çevrilebildiği riskini 
düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Gerçi burada şunu da söyleyelim, taşınmaz ve taşınır 
üzerindeki rehin haklarının ayni hak niteliğinde olduğu konusunda bir tereddüt yok fakat 
alacak hakkı ve diğer haklar diyor ben hiç karşılaşmadım başka haklar üzerinde rehin fakat 
diğer haklar üzerinde kurulan rehinin niteliğinin ayni hak olup olmadığı tartışmalıdır. Neden 
böyle bir tartışma var? Alacak hakkı üzerindeki rehinin ayni hak olup olmadığı tartışmalıdır. 
Neden tartışmalıdır? Çünkü alacak hakkı arkadaşlar nispi bir haktır nispi bir hak üzerinde ayni 
hak kurulamaz diyor bazıları. Fakat alacak hakkı üzerinde rehin kurulması halinde tıpkı taşınır 
ve taşınmaz üzerinde rehin kurulmasında rehin hakkı sahibine tanınan imkanların neredeyse 
tamamı alacak rehini lehtarına da tanınmıştır.  Dolayısıyla kimileri de diyor ki bu kadar yetki 
sanki bu alacak hakkı taşınır ya da taşınmazmış gibi tanındığına göre alacak hakkı üzerindeki 
rehin ayni haktır. Kimileri de diyor ki hayır ayni hak niteliğinde değildir. Fakat rehin hakkı 
sahibinin menfaatlerini koruyabilmek amacıyla ona daha geniş yetkiler tanınmıştır diyor. 
Taşınmaz ve taşınır üzerindeki rehin haklarının ayni hak niteliğinde olması nedeniyle bir rehin 
konusu malın sahibinin rızasına ihtiyaç duymaksızın biz bunu götürüp paraya çevirebiliyoruz 
borç ödenmezse, iki o mal ne kadar el değiştirirse değiştirsin üzerindeki rehin hakkımız 
korunmuş olacak.  

Bu kadar avantajlı yönlerine rağmen bir alacağın rehinle güvence altına alınmasının 
dezavantajlı olarak kabul edilebileceği bir yön var, nedir bu? Önce rehne başvurma kuralı. 
Bunu siz icra iflas derslerinde detaylı olarak göreceksiniz burada iki cümleyle şöyle söyleyelim. 
Eğer bir alacak için rehin verilmişse alacaklı bu alacağa ilişkin takibi başlattı alacaklı bu alacak 
için takibi başlattığında öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibi başlattığında öncelikle 
rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip açmalıdır icra dairesinde. İcra dairesine gittiniz dediniz 
ki benim alacağım var takibe koymak istiyorum, tahsil etmek istiyorum. Onlar da der ki hangi 
tip alacağınız var? Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip tiplerinden birisidir. Bunun gibi 
çeşitli takip yöntemleri vardır, hepsinin de kendine göre usulü vardı. İşte bu rehinin paraya 
çevrilmesi yolunda mesela taşınmazın ihale yoluyla satılması vs. hepsi detaylı olarak 
düzenlenmiştir gibi. Şimdi siz eğer rehinli bir alacak hakkına sahipseniz istediğiniz tiplerden 
birisine başvuramazsınız. Örneğin kıymetli evrak vardır. Kıymetli evraka özgü takibe 
başvuramazsınız, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takibi başlatmak zorundasınız. Şimdi 
burada sıkıntı şu rehinin paraya çevrilmesi suretiyle alacağınızın tamamını karşılayamazsanız 
kalan alacak bakımından genel takip usulüne tabisiniz ben burada keseyim bundan sonrası 
çünkü tahminlere dayalı olacak hatırlayabildiğim kadarıyla öğrencilik yıllarından, zaten bunu 
detaylı olarak icra iflas derslerinde göreceksiniz. Dolayısıyla bir dezavantaj olaarak öncelikli  
rehne başvurma kuralını söylemek mümkün. , 
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Şimdi bir kişi örneğin alacak hakkı için taşınmaz rehni alıyor, taşınmaz satıldı satış parası 
borcu karşılamaya yeterli olmadı, eğer borçtan fazla olursa bunun taşınmazın maliki kimse ona 
iade edilmesi gerekir. Eşitse konu kapandı. Eğer daha azsa yani taşınmazın satışıyla elde edilen 
miktar alacaklının alacağını karşılayamıyorsa alacağın açıkta kalan bir kısmı varsa bu durumda 
arkadaşlar kalan kısım içinde borç devam eder. Bunun önemi nerededir? Eğer borçlu kendi için 
bir taşınmazını teminat olarak gösterdiyse,  yüz liralık bir borç vardı seksen liraya satıldı, kalan 
yirmi liralık borç için borçlunun diğer malvarlığına gitme imkânı vardır. Ama örneğin A, B’ye 
borç vermiş borç verirken ya da borç verdikten bir hafta sonra fark etmez. Bu borcun teminatı 
olarak C sahip olduğu bir gayrimenkul üzerinde B’nin borcu için A lehine ipotek kurmuş. Şimdi 
burada alacaklı B borcunu ödemedi C’nin mülkiyetindeki gayrimenkul için rehinin paraya 
çevrilmesi yoluyla takibini yaptı yüz liralık borcun seksen lirasını bu suretle karşıladı, açıkta 
kalan yirmi liralık kısım için artık C’den bir talepte bulunamaz. Çünkü C’nin buradaki 
sorumluluğu başkasının borcu için rehin veren kişi olarak sorumluluğu sadece rehnedilen mal 
ile sınırlıdır. Kalan yirmi liralık kısım için A’nın B’den talepte bulunması gerekir. Oysa örneğin B 
kendisine dedi ki sen bana borç ver ben C ile anlaştım sana teminat verecek bu borcu 
ödeyeceğime dair; C, A ya geldi dedi ki şöyle bir taşınmazım var bunu teminat olarak 
göstereceğim. Bu durumda eğer taşınmaz daha sonra paraya çevrildiğinde yetmezse yirmi 
liralık açıkta kalan kısım için C ye başvurma imkânı olmayacağı için A ne yapmalıdır? Ya 
demelidir ki bu taşınmaz yetmez bir taşınmaz daha göster demeli C’ye ya da B ye gidip 
demelidir ki C’nin bu taşınmazı yetmez gidip D’yi bul D de bana bir taşınmaz rehin etsin ya da 
C taşınmazını rehin etmesin şahsi teminat versin örneğin borca kefil olsun şimdi eğer bu yola 
girerlerse C sadece o taşınmazla değil bütün malvarlığıyla bu borcun teminatını sağlamış oluyor 
A’ya. 

 Rehin hakkı arkadaşlar ferdi bir hak niteliğindedir. Ne demektir bu?  Şimdi kanundaki 
istisnai haller dışında kural olarak rehin hakkı kendiliğinden doğmaz. Dolayısıyla rehinin 
doğmasına sebep olacak bir hukuki işlemin yapılması gerekir. Dolayısıyla şu şekilde bir örnekte, 
ister C tarafından verilsin ister B tarafından teminat verilsin fark etmez. Öncelikle elimizde 
borcun doğumuna sebep olan bir asıl ilişki vardır. Örneğin A sahip olduğu bileziği B’ye satsın, 
ondan yüz liralık alacak hakkına sahip olsun ya da B’ye gitsin aracına çarpsın tazminat borcu 
olsun ama ortada bir asıl borç doğuran bir hukuki ilişki bulunması gerekir. Çoğu zaman bu 
sözleşmedir. Şimdi bu birinci ilişki. Bir de bunun sonrasında bu birinci ilişkiden doğan borcun 
teminatı olmak üzere bir rehin sözleşmesi yapılır. Dolayısıyla bu da ikinci ilişkidir. Eğer B kendi 
borcu için kendisine ait bir malı eklerse borçlu bizzat teminatı vermiş olur. Her iki hukuki 
ilişkinin tarafları aynıdır. Eğer teminatı borçlu kendisi değil de başka bir kişi verdiyse bu 
durumda ikinci hukuki ilişki alacaklıyla teminat veren üçüncü kişi arasında kurulmuş olur. 
Bunun önemi ne? Diyelim ki ikinci hukuki ilişki birinciden bir hafta sonra on beş gün sonra bir 
yıl sonra fark etmez. İkinci hukuki ilişkinin geçerli olmasının rehin hakları ferdi hak niteliğinde 
olduğu için ikinci hukuki ilişkinin geçerliliği birinci hukuki ilişkinin geçerli olmasına bağlıdır. Yani 
ortada geçerli olarak doğmuş bir borç yoksa ya da geçerli olarak doğmuş bir alacak yoksa bu 
alacağı teminat altına almak amacıyla verilmiş olan rehin sözleşmesi kendine özgü geçerlilik 
şartlarını taşıyor olsa dahi rehin hükümsüzdür çünkü bu rehin sözleşmesinin geçerliliği rehin 
hakkının mevcudiyeti ferdi hak olması nedeniyle asıl borcu doğuran sözleşmenin geçerli 
olmasına, var olmasına bağlıdır. Ama bunun tersi söz konusu değildir arkadaşlar. Ne demektir 
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bu? Asıl sözleşme geçerlidir, rehin hakkı geçersizdir. Bu asıl sözleşmenin geçerliliğini etkilemez 
kural olarak ama bazı durumlarda asıl borcun doğumu daha sonra kurulacak olan geçerli bir 
rehin sözleşmesinin kurulması şartına bağlanır, istisnaen özel olarak o zaman bu durumda da 
aynı şey geçerlidir. Bu durumla nerede karşılaşırsınız, örneğin bankadan kredi 
kullanacaksınızdır, imzalarsınız fakat imzaladığınız sözleşmede demektedir ki, bu sözleşme şu 
taşınmaz üzerinde ipoteğin kurulmasıyla birlikte hükümlerini doğuracaktır. Dolayısıyla burada 
borcu doğuran ilişkinin geçerliliği ya da hüküm doğurması aslında geçerliliği değil de 
hükümlerini doğurması daha sonra yapılacak geçerli bir rehin sözleşmesinin varlığı şartına. 
Hangi şart bu? Geciktirici şart. Daha sonra yapılacak geçerli bir rehin sözleşmesinin kurulması 
şartına bağlanmıştır. Ama bu tür istisnai özel bir durum yoksa ikincinin geçersizliği birincinin 
geçerliliğini etkilemez. Ne demektir bu? Örneğin borç ilişkisinde, birinci ilişkide eğer B ayırt 
etme gücüne sahip değilse, örneğin akıl hastası sözleşmeyi yapt,ı  fakat bu sözleşme geçersiz 
ya da irade sakatlıkları nedeniyle sonradan bu sözleşmeyi geçersiz kıldı sonradan kurulan 
örneğin taşınır rehni ya da taşınmaz rehni olarak sonradan kurulan teminat sözleşmesi eğer 
birinci sözleşme geçersizse kendiliğinden geçersiz hale gelir. Ama B birinci sözleşmeyi 
yaparken akıl sağlığı yerindeydi ondan sonra ikinci sözleşmeyi yaparken akıl sağlığı bozuldu. 
Böyle bir durumda ya da ikinci sözleşmeyi yaparken irade sakatlığı gerçekleşti. Bu sadece 
rehine ilişkin sözleşmeyi sakatlar sözleşmeyi sakatlar asıl borcun geçerliliğine etkili olmaz. 
Bunlar hep rehinin ferdi bir hak olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar. Dediğimiz gibi burada 
rehinin üçüncü bir kişi tarafından verilmesi de mümkündür. C tarafından verilmesi de 
mümkündür bunda herhangi bir sakınca yoktur fakat C’yi borcun tamamı bakımından sorumlu 
kılmaz, sadece C rehin ettiği eşyanın paraya çevrilmesine katlanmakla yükümlüdür.  

Bizim sistemimizde arkadaşlar medeni kanunda rehin hakları taşınmaz rehni ve taşınır 
rehni ayrımına göre düzenleme altına alınmıştır. Öncelikle taşınmaz rehni düzenlenir çünkü en 
önemli rehin türüdür. Şimdi taşınmaz rehni dediğimizde ipotek, irat senedi, ipotekli borç 
senedi bunlardan birisine uyulmalıdır dedik. Bu şekilde bir rehin kurma yoluna gidilmesinin 
esas itibariyle iki tane sebebi vardır. Bunlardan birincisi deminden beri söylediğimiz borcun 
ödeneceğini teminat altına güvence altına almak, başka bir sebebi daha vardır, özellikle irat 
senedi ve ipotekli borç senedinde ama kısmen ipotekte de bu geçerli taşınmazın değerini 
piyasada tedavül edebilmesini sağlamak. Düşününki ben Yalova’da bir arsa sahibiyim parayı 
götürmüşüm oraya götürmüşüm oraya gömmüşüm, malvarlığımda bir milyon liralık bir 
taşınmaz var farzı misal ama oraya yatırdığım parayı piyasada iş yaparken de kullanmak 
istiyorum, tabi ki o gayrimenkul kendine göre değerleniyor ama onun dışında da o parayı 
ekonomik hayatta bir değer olarak malvarlığımda etkili olmasını istiyorum. Nasıl yaparım 
bunu? Örneğin bankaya gittim ben kredi kullanmak istiyorum beş yüz bin lira kredi alacağım 
sizden faiz oranınız ne? Banka ne yapıyor? Benim kredibilitemi ölçüyor. Yani sen bu borcu 
ödeyebilir misin ödeyemez misin ona bakıyor. Diyor ki bana %20 faiz isterim sizden. Ben 
diyorum ki ama benim bir de gayrimenkulüm var ben size buradan alacağınızı öncelikli olarak 
elde etmenizi sağlayacak bir ipotek hakkı kurayım bunun üzerinde siz kendiniz bakımından riski 
azaltın borcun tahsilatı bakımından riski azaltın banka bu sefer diyor ki %20’ye gerek yok 
%17’den veririm sana diyor. Ne oldu? Aradaki üç puanlık faiz indirimi benim bu taşınmaza 
sahip olmam nedeniyle o taşınmazın ekonomik değeri piyasada ekonomik bir varlık 
döndürmemi sağladı, tedavül ettirmemi sağladı. Şimdi burada bunu görmek mümkün ama çok 
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kolay değil irat senedinde, ipotekli borç senedinde tedavül fonksiyonu ya da tedavül imkanını 
tanımak teminat fonksiyonundan daha da önde ipotekte ilk amaç teminat, sonradan tedavül 
geliyor. İrat senedi ve ipotekli borç senedindeyse öncelikle tedavül amacı var. Bu tedavülden 
bir sıkıntı çıkarsa onun teminatı olması amacı var taşınmazın. İpotek en fazla karşılaşacağımız 
taşınmaz rehin türü irat senedi ve ipotekli borç senedini ise ben hiç görmedim arkadaşlar, 
bizzat görmediğim gibi görmüş bir kişiyi de görmedim. O derece uygulamamızda hiç 
bulunmayan iki imkân. Çünkü bizde kişinin Yalova’da sahip olduğu gayrimenkulü piyasada 
tedavüle soktuğunda bunun  ekonomik meyvesini elde edeyim zihniyeti gelişmiş durumda 
değil. Hatta siz tapuya gitseniz ipotekli borç senedi düzenlemek istiyorum deseniz senet 
kırtasiyede satılır der oradaki memur gönderir sizi. Onun bile haberi yok, yoktur çünkü 
yapılmıyor. İpotek ise ikisinin aksine devamlı karşımıza çıkacak olan bir teminat türü.  

 Neydi ipoteğin özelliği ister bizzat borçlu tarafından verilsin, ister üçüncü kişi C 
tarafından verilmiş olsun eğer teminat altına aldığı borç ödenmezse ipotek konusu taşınmazın 
satılması ve satış bedeli üzerinden alacaklının alacağını öncelikle tahsil etmesi imkânı veren 
taşınmaz rehni çeşidi. İrat senedinde  mantık şu, benim sahip olduğum ve oradan bir gelir elde 
ettiğim yani irat elde ettiğim bir taşınmaz var. Örneğin tarımsal faaliyet yapıyorum bir gelir 
elde ediyorum ya da o alanı kiralıyorum gelir elde ediyorum. Burada ne yapıyorum, buradan 
elde ettiğim geliri peşin olarak kırıyorum.  Bir senet hazırlıyorum -tapu müdürlüğünden 
hazırlanması lazım bunun da, resmi şekle tabi çünkü- tapuya gidiyorum diyorum ki bana onar 
bin lira değerinde beş tane senet var, toplam elli bin lira. Bunu da nama yazdırabilirim hamiline 
yazdırabilirim fark etmez. Ondan sonra gidiyorum bunu piyasada sana bu taşınmazdan bu sene 
elde edeceğim yüzde beşini ödemeyi borçlanıyorum karşılığında bu borcu yerine getirmezsem 
teminat olarak gayrimenkulümü gösteriyorum. Bu şekilde hazırladığım teklifi muhatap kabul 
ederse tabi irat senedini ona veriyorum bunu satın alırken  bana bir para ödüyor, sezon 
sonunda mahsulü kaldırıp sattığım zaman tarladaki satış gelirim yüzde beşini ona veriyorum. 
Bu borcu yerine getirmezsem de gayrimenkulüm bu borcun teminatını teşkil ediyor. Buradaki 
önemli konu şu arkadaşlar irat senedi rehin verenin şahsi sorumluluğunu doğurmaz, irat 
senedi düzenlenmiş olan kişinin sorumluluğu sadece rehin ettiği taşınmazla sınırlıdır. İpotekli 
borç senedinde ise ben sizden borçlanıyorum size karşı borcum oluşuyor siz alacaklı duruma 
geliyorsunuz bir senet imzalıyorsunuz ondan sonra siz kendinizi güvende hissetmiyorsunuz 
gidiyoruz siz alacaklı lehine tapuda ipotek kuruyoruz.  

İpotekli borç senedinde ise borçlanmak isteyen kişi, birisinden borç almak isteyen kişi 
önce tapuya gidiyor diyor ki, sen bana senet düzenle, bu taşınmaz teminat olmak üzere 
senetlerden her birisi örneğin ellişer bin liralık olsun üç tane senet yap diyorsunuz. Ondan 
sonra borç almak istediğiniz kişiye götürüyorsunuz bu senedi veriyorsunuz, o da size 
karşılığında borç veriyor. Yani burada ipotekten farklı olarak siz önce ipoteği veriyorsunuz 
ondan sonra bak burada teminatla güvence altına alınmış bir senet var deyip birilerinden para 
almak üzere aranmaya başlıyorsunuz, bunu birisine satmak için.  

İkinci bir farkı, bu ipotekli borç senedi elden ele gezebiliyor, işte bu da tedavül faaliyeti 
dediğimiz bu arkadaşlar. Bir kişi başka bir kişiye bu verebiliyor, bir kişi başka bir kişiye 
devredebiliyor. Tabi ki herkes devirler sırasında belli bir miktar ekleyip kar ediyor ya da kısmak 
zorunda kalıp zarar ediyor. Ama sonuç itibariyle gayrimenkul mülkiyetini piyasada tedavül 
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etmesi imkanını sağlıyor. İpotekli borç senedi dolayısıyla irat senediyle ipoteğin karması gibi. 
Fakat irat senedinden farklı olarak ipotekli borç senedi rehin edenin şahsi sorumluluğunu da 
doğuruyor. Tıpkı ipotek gibi yani ipotekli borç senedinden doğan borç ifa edilmezse şahsi 
malvarlığıyla da borcun ifasından borçlu sorumludur. 

İpotekli borç senedi ve irat senedini ilk defa bu kadar geniş anlatıyorum. Zaten tek 
cümle edecek bir bilgim de kalmadı açıkçası çünkü bilmiyorum. Hiç uygulanmadığı için hiç 
karşımıza çıkmadığı için. Ama bu irat senediyle, ipotekli borç senedinin İsviçre’de çok 
uygulaması var onlar gayrimenkul değerinin piyasada tedavül edebilmesini sağlamak amacıyla 
bu iki hukuki yola çok başvuruyorlar. Biz de ise dediğim gibi ben duymadım bilmiyorum, o 
kadar yok. Ama bizde de ne var, İsviçre’de olmayan kat karşılığı inşaat sözleşmesi var mesela 
onların anlayamadığı mesele, onlara da diyoruz ki kat karşılığı inşaat nasıl yani diyor, para 
almıyor da daire mi alıyor nasıl oluyor diye onlar da onu oturtamıyor kafalarında yani. (Sınava 
ilişkin yol göstermesi amacıyla yazıldı bu kısım. )  

Taşınmazla ilgili hâkim olan ilkelerimiz neler?  İpotek üzerinde anlatacağım. Burada 
sadece ipoteği dikkate alarak anlatacağım. İpotekte  genel olarak taşınmaz rehninde geçerli 
olan ilk ilkemiz belirlilik ilkesi,  belirlilik ilkesinin iki yönü var ne demektir bu? Öncelikle hangi 
alacak taşınmaz rehninde güvence altına alınmış, yani teminat altına alınan alacağın belirli 
olması, ikinci aşamada ise hangi taşınmaz bu alacak için teminat olarak gösterilmiş teminat 
olarak gösterilen taşınmazın hangisi olduğunun belirli olması ilkesi şimdi burada öncelikli 
olarak alacağın belirli olması ilkesinden başlarsak, kanun diyor ki 850 ve devamında; 

Medeni Kanun Madde 850- 

Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir. 

Demiş 851/1 de diyor ki  

Medeni Kanun Madde 851/1-  

Taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabilir. 
Alacağın miktarının belli olmaması hâlinde, alacaklının bütün istemlerini karşılayacak şekilde 
taşınmazın güvence altına alacağı üst sınır taraflarca belirtilir. 

Dolayısıyla burada bahsedilen alacağın belirli olması kuralı. Dolayısıyla burada, biz eğer 
bir taşınmaz rehni veriyorsak, ipotek kuruyorsak bir alacak için bunun Türk lirası karşılığının 
gösterilmesi gerekir. Söz konusu teminat altına alınan alacak bir para alacağı ise burada sıkıntı 
yok. Ama sadece para alacağı değil, bir şeyin yapılması veya bir şeyin verilmesi gibi durumlarda 
da, örneğin bir yerde konser verilmesi ya da belirli bir eşyanın vaktinde teslim edilmesi 
şeklindeki alacakların da ipotekle güvence altına alınması mümkün. Mümkün ama kanunun 
ifadesine göre miktarın Türk parasıyla gösterilmesi gerekiyor. Bu nedenle hemen devamında 
diyor ki, alacağın miktarının belli olmaması halinde alacaklının bütün istemlerini karşılayacak 
şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst sınır taraflarca belirtilir Dolayısıyla taraflar para 
borcu niteliğinde olmayan bu tür edimlerin ekonomik değeri kendileri için neyse bunu 
belirlemeli ve o miktarı göstererek ipoteği kurmalıdır. Yani ipotek sözleşmesinde şu şarkıcının 
şu tarihte şurada konser vermesini teminat altına almak amacıyla kurulmuştur diye bir kayıt 
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olamaz. Olabileceği kayıt şu şarkıcının şu tarihte şurada konser verme borcunun teminatı 
olarak yüz bin liralık ipotek hakkı kurulmuştur. Yani parasal karşılığının ipotek kurulurken 
gösterilmesi gerekir.  

Bu niçin önemlidir arkadaşlar, açıklık meselesi.  Detaylarını sonra göreceğiz, taşınmaz 
rehninde dereceler sistemi var, taşınır rehninden farklı olarak. Siz taşınmaz rehinini kurarken 
dereceler oluşturursunuz. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece ve dördüncü derece 
şeklinde ve bu dereceyi oluşturmanız tek başına rehin kurmanız için yeterli değildir. Yani siz bir 
rehin kurmazken de tapuya gidip ben derece oluşturmak istiyorum diyebilirsiniz. Yani tapu 
memuru neden yapıyorsunuz der ama teorik olarak mümkün. Yani bu rehnin kurulmasından 
önceki bir aşamadır ve derseniz ki ben dört derece kurmak istiyorum ve bu derecelerin her 
birinin değeri 100’er bin lira olsun ya da bu 100 olsun bu 50 olsun bu 250 olsun istediğiniz gibi 
dereceleri oluşturursunuz, ondan sonra bu birinci derece bu derece için ayrılmış limiti 
aşmamak kaydıyla, getirirsiniz örneğin burası 100 liralık bir derecedir 70 liralık bir ipotek 
kurarsınız, bir sonraki ipoteğinizi 20 liralık ipotek kuracaksınız örneğin ister buraya kurarsınız 
ister buraya kurarsınız. Yani isterseniz bu ikinci derece.  

Farkı ne? Öncelikle birinci derecedeki borçlar ödenecek ki ikinci dereceye ödeme 
yapılabilsin. Buradan farkı aynı kişinin aynı alacaklının yirmi lira alacağı olan alacaklısının ikinci 
derece ikinci derecede tek başına olmak yerine birinci derecede 70’in yanına yerleşmekteki 
menfaati ne çünkü taşınmaz satıldığı zaman alacağıyla orantılı olarak yetmiş liranın 
ödenmesini beklemeksizin alacağını tahsil edebilir. Dolayısıyla siz ikinci derecede üçüncü 
derecede bir ipotek alıyorsanız. Yani kendinizden önceki derecelerdeki ipotek yükünün 
kendiniz bakımından ne derece bir risk oluşturduğunu öngörebilir olmalısınız. Yani siz burada 
ipotek alıyorsunuz, buradan başınıza ne geleceğini bilebiliyor olmalısınız. İşte bu nedenle 
bunun tapu kütüğünde açıkça belirtilmesi gerekir. Mesela bankalar birinci derece dışında 
hiçbir ipoteği kabul etmez, her zaman birinci derece ipotek ister taşınmazın değeri ne olursa 
olsun. Siz tabi şunu da yapabilirsiniz böyle bir derece sistemi söz konusu olduğu için ileride 
bankadan borç alma ihtimaliniz vardır ya da birinci derecenizi hemen kaptırmak istemezsiniz 
ilk kurduğunuz ipoteği üçüncü derece ile kurabilirsiniz. Ama üçüncü derecede bir ipoteği 
kurarken o kendisinden önceki derecelerin yükünü bildiği için taşıyabileceği maksimum yükü 
başına ne geleceğini daha baştan öngörüyordu yani bu kişi benim önümde 100 lira artı 200 lira 
yani toplam 300 liralık daha ipotek alabilir. Hatta benim yanıma benim derecem 50 olduğu için 
20’den geriye kalan 30 liralık daha ipotek kurabilir riskini alarak bu topa girer. 

Bir önemli nokta , ana para ipoteği ve üst sınır ipoteği. Ana para ipoteğine kapital ve 
üst sınır ipoteğine de maksimal ipotek adı verilir. Buradaki konu nedir? Şimdi siz başka 
birisinden borç alıyorsunuz arkadaşınızdan yüz liralık borç aldınız dolayısıyla teminat altına 
alınması gereken alacak hakkının ne miktarda olduğu başlangıçta bellidir. Siz bunun için  
anapara ipoteği uygularsınız ama zorunda değilsiniz, üst sınır ipoteği de uygulayabilirsiniz. 
Farkları paraya çevirmede neleri talep edebileceğiniz bakımından etkili ama miktarı belirli bir 
alacak için ister anaparayı ipoteği uygularsınız ister üst sınır ipoteği uygularsınız. Miktarı belli 
olmayan bir alacak için de ipotek kurabilirsiniz. Örneğin bir tacirsiniz bankayla sözleşme 
yaptınız dediniz ki, önümüzdeki beş yıl boyunca beş milyon TL limitli olmak kaydıyla ben 
senden şu faiz oranıyla istediğim zaman istediğim krediyi kullanabilirim, birinci ayda yüz bin 
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lira ikinci ayda bir milyon lira üçüncü üç yüz bin lira aldınız, dördüncü ayda beş yüz bin lira geri 
ödediniz, şeklinde aranızda bir cari kredi ilişkisi var. Buna ilişkin bir teminat alacaksınız ama 
teminatın konusu borcun miktarı başlangıçta belli değil, dolayısıyla net miktarı yazmanız ana 
para borcundaki gibi net bir miktarı söylemeniz baştan mümkün değil, bu nedenle arkadaşlar 
siz üst sınır ipoteği alırsınız. İpoteğin kurulması anında miktarı belirli olmayan alacakları 
teminat altına almak amacıyla. Dolayısıyla üst sınır ipoteği miktarı belli olmayanlar için zorunlu 
yoldur, onlar için ana para ipoteği uygulanamaz. Miktarı belirli olan alacaklar içinse ister 
anapara ipoteği kurulur ve çoğu zamanda öyle yapılır. Çünkü ilk düşünülenin aksine daha 
avantajlı olacakları için ister üst sınır ipoteği kurulur. Hatta özellikle taraflar arasında borcun 
miktarı belirli mi değişken mi konusunda anlaşmazlık varsa yani borçlu diyor ki sabit borcum 
vardı şu kadar alacaklı diyor ki hayır ticari bir ilişkiydi şu kadardır diyor. Hangi ipotek türünün 
tercih olduğu kesinlikle belli olmamakla birlikte bu borç ilişkisinin bu ikisinden hangisi 
olduğunun anlaşılması bakımından bir yol gösterici olur. Yani bir anapara ipoteği kurulmazsa 
başlangıçta demek ki bu miktarı belirli bir borç değişken bir borç değil demektir. Ama üst sınır 
ipoteği ise değişken de olabilir. Hatta muhtemelen öyle ama ana para da olabilir, değişken 
olma ihtimali daha yüksek çünkü alacaklının lehine olan anapara ipoteği üst sınır ipoteği almayı 
kabul ettiyse alacaklı, demek ki değişken mecbur kaldığı için bu yolu tercih etmiş. Ama dediğim 
gibi bu tek başına kanıt olamaz, sadece yol gösterici bir kanaat oluşturması bakımından etkili 
olabilir.  

Peki bu bahsettiğiniz üst sınır ipoteği-anapara ipoteği ayrımının önemi nerede ortaya 
çıkıyor? Rehinin paraya çevrilip rehin hakkı lehtarının rehin hakkına sahip olan kişinin hangi 
miktar üzerinden alacağını öncelikli olarak tahsil etme imkânı olduğunu belirlememiz 
gerekiyor arkadaşlar. Şimdi güvencenin kapsamı diyor ki Medeni Kanun 875 

Medeni Kanun Madde 875-  

Taşınmaz rehininin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına şunlar girer: 

1. Ana para, 

2. Takip giderleri ve gecikme faizi, 

3. İflâsın açıldığı veya rehinin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş üç 
yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz. 

Daha önce belirlenmiş olan faiz oranı, sonradan gelen alacaklıların zararına olarak 
artırılamaz. 
 Taşınmaz rehnin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına şunlar girer; Daha ipotek 
kurmadık ya da türünü bilmiyoruz henüz niye ben ipotekleri güvence altına alıyorum? 
Öncelikle bir anaparamız olsun yüz lira, gittim yüz lira borç aldım. Bugün 18 Mart değil mi? Bir 
ay sonra vadesinde ödenmek kaydıyla, aylık olarak da on lira faiz koyalım arkadaşlar. Bir ayda 
10 lira faiz işleyecek.  Öncelikle anapara olan yüz lira ipotekle teminat altına alınmış bunun 
dışında rehinin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş üç yıllık faiz yani 
geriye dönük olarak rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takibi başlattığım andan itibaren geriye 
dönük olarak işlemiş faizler bu borcun ödenmediğini düşünün. Ben ağustosta takip başlattım, 
demek ki orada üç aylık faiz işlenmiş ama pardon burada temerrütte kalan sözleşmesel faizi 
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kastediyorum yani benim bir aylık vadede ödemem gereken on liralık da bir sözleşmesel faiz 
borcu var temerrüt faizi değil. Temerrüte düşmesem de ödeyeceğim çünkü. Anapara faizi ya 
da sözleşme faizi. Artı ikinci bentte diyor ki takip giderleri ve gecikme faizi ben bunu 18 martta 
aldığım bu borcu 18 nisanda vadesi dolmuş ama vadesi dolmasına rağmen ödememişim. 
Bunun üzerine borçlu ihtar çekmiş, bazı durumlarda ihtara da gerek yok biliyorsunuz. 
Temerrütte düşmemle birlikte belirli vade olduğu için vadenin gelmesiyle temerrüte 
düşmüşüm demektir, ihtar da gerekmez temerrüt faizi işlemeye başlamış. Temerrüt faizi üç ay 
boyunca işlemiş üçüncü ayın sonunda artık bakmış ki bu para ödenmeyecek rehinin paraya 
çevrilmesi yoluyla takibi başlatmış alacaklı dolayısıyla takibi başlatırken teminat altına alınan 
değerlerin içine benim temerrüt süresince işlemiş olan temerrüt süresince işlemiş olan 
temerrüt  faizlerim arttı. Alacaklının yapmış olduğu masraflar hatta temerrüt faizi tahsilata 
kadar işler, yani sadece o üç ay boyunca değil, tahsilata kadar işler. Burada bunu da belirtmek 
lazım.  

Diyelim ki, bu da yirmi lira tutmuş toplam benim dolayısıyla ipotekle güvence altına 
alınan yani bir taşınmaz paraya çevrildiği zaman diğer alacaklılara siz bir dakika bekleyin, ben 
öncellikle ipotek lehtarı olarak buradan kendi alacağımı almak istiyorum diyebileceği miktarı 
sınırı toplam yüz otuz lira. Bu niçin önemli? Örneğin ikinci derece iki yüz liralık olsun,  burada 
birinci derecede ben yüz liralık alacakla oturuyorum benden sonra gelen kişinin de iki yüz liralık 
alacağı var. Taşınmazda yüz otuz liraya satıldı. Ben yüz liramı alıyorum öncelikli olarak 
diğerleriyle daha sonra bölüşülecek, kalan otuz lirayı onlar kendi arasında bölüşür. Ben yüz 
liralık değil 150 liralık ipotek hakkı sahibiyim, yüz lira fazla olursa diğerlerine geçiyor az olursa 
yani 130 liralık teminat altına alınmış öncelikli olarak ipotekten tahsil edebileceğim hakkım var, 
taşınmazda diyelim ki 120 liraya satılmış kalan on liralık artık ben öncelikli alacaklı olma hakkını 
kaybediyorum. Dolayısıyla buradaki benim sorumluluğum  öncelikli olarak tahsil etme 
ayrıcalığım.  

İpotekle teminat altına alındığı kanunda belirtilmiş alacak kalemleri için bunun etkisi 
ne ? ben diyelim ki belirli bir miktar alacağım var başlangıçta. Ne dedik burada? Bu şekilde 
miktarı belirli bir alacak için, borç için fark etmez. İster anapara ipoteği kurarım ister üst sınır 
ipoteği kurarım. Şimdi eğer anapara ipoteği kurarsak ne yapacağım gideceğim tapu 
müdürlüğüne ipotek senedi hazırlanırken bunun diyeceğim asıl borcu yüz liradır. Sözleşmeyle 
bir aylık on lira faiz kararlaştırılmıştır diyeceğim. Sonrasında on liralık faizle aslında benim 
teminat altına aldığım miktar yüz on liraydı, fakat bu borcu ödemedim, ödemedim, ödemedim 
buna” faiz işledi. Takip masrafları şişti vs. bu alacak toplamda yüz otuz liraya değil de iki yüz 
otuz liraya ulaştı. Bu şimdi anapara ipoteği olduğu için benim şu derecenin üstüne çıksa bile 
bunun iki yüz liranın üzerine çıkıyor olsa bile, öncelikli olarak talep etme imkanına sahip 
olduğum miktar buranın tamamı, iki yüz otuz liranın hepsi ama eğer ana para ipoteği kurulmaz 
da alacak miktarı belirli olduğu halde üst sınır ipoteği kurarsam ya da alacak miktarı belli 
olmadığı için mecburen üst sınır ipoteği kurarsam şuradaki nihayetinde ortaya çıkan ana para. 
Ana para faizi, sözleşmesel faiz, takip masrafları vs. bunlar ne kadar birikirse biriksin benim üst 
sınır ipoteğimde gösterilen miktarla sınırlıdır. Öncelikli olarak ipotek lehtarı olarak talep 
edebileceğim miktar. Örneğin benim lehime nasılsa ben bunun ana parası yüz lira dedim faizde 
önemli değil tahsil ederim dedim sadece birinci derecede yüz liralık bir rehin hakkı kurdum ve 
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bunu da ana para değil üst sınır ipoteği olarak kurarım şimdi bu durumda ondan sonra borç 
ödenmedi ve benin toplam alacağım 230 liraya çıktı, bu üst sınır ipoteği olduğu için satıştan da 
diyelim beş yüz lira gelir elde edildi beş yüz liralık bedelden öncelikle bana üst sınır olarak 
kararlaştırılmış miktar ödenir. Ondan sonra ikinci derece üçüncü derecedeki ipotek 
lehtarlarına bakılır, onların ödemeleri yapılır. Ha geriye beş yüzden bir şey kalırsa normal adi 
bir alacaklı gibi ben geriye kalan miktardan bu yüz liranın üstünde kalan yüz otuz lirayı tahsil 
etmeye çalışırım. Geriye bir şey kalmazsa da normal hiçbir güvence almamış diğer alacaklılar 
gibi borçlunun bütün malvarlığı neyse diğer malvarlıkları onlara yönelirim. Dolayısıyla her ne 
kadar üst sınır ipoteği ilk bakışta, en üstten bir sınır çizdiler, her şey çok güzel güvence altına 
alındı gibi görünse de esasen bu gecikme faizi ve takip masrafları ne kadar birikirse biriksin 
alacaklının talep hakkını her durumda belirli bir miktarla sınırladığı için alacaklının aleyhinedir. 
Dolayısıyla üst sınır ipoteğine ancak borcun miktarı asıl borcun miktarı henüz belli olmadığı için 
mecburen başvurulan durumlarda tercih edilir. Oysa ana para ipoteği olsaydı bu borç için 
burada buna ne kadar faiz işlerse işlesin ana para miktarı bu derecenin sınırları içinde kaldığı 
için bunun üzerine işleyecek her türlü gecikme vs. fark etmez öncelikli olarak ipotek lehtarı 
tarafından talep edilme imkanına sahiptir. Şöyle düşünün benim miktarının ne kadar olacağını 
bilmedim bir ilişkim var, cari kredi sözleşmesi olabilir, sonuçları hala zararları hala doğmaya 
devam eden, bir haksız fiil olabilir, fark etmez, miktarı daha başlangıçta belli değil. Böyle bir 
durumda ben alacağım şu kadardır deyip ipotek alamıyorum lehime. Ne yapıyorum, mecburen 
diyorum ki, benim bu kişiden şu hukuki ilişki nedeniyle alacağım var ya da olacak aramızdaki 
kredi sözleşmesi nedeniyle ya da bana karşı işlediği şu haksız fiil nedeniyle bu hukuki ilişkiden 
doğan alacaklarımı toplam üç yüz lira için üç yüz lira, üç yüz liraya üst sınırı olduğu belirtilmek 
kaydıyla, ipotekle güvence altına alınıyor. Şimdi bu alacak ilişkisinde alacak borç ilişkisinde, 
benim asıl alacağım onu işleyen ana para faizi onu işleyen temerrüt faizi ve takip masraflarının 
miktarı ne kadar şişerse şişsin ben artık her durumda taşınmaz satıldığında üç yüz lira 
isteyebilirim.  

Peki kalan borç sona mı eriyor, hayır. Öncelikli olarak talep etme hakkını kaybediyorum. 
Dolayısıyla benden sonraki derecede borçlular varsa onlarda talep edebilir ya da örneğin 
borçlu iflas ettiyse bu kısmı ben alırım kalan kısmı bakımından havuza dahil olurum. Yani 
öncelik hakkım sadece burada üst sınırla sınırlanır. Oysa alacak miktarı belliyse ben derim ki 
benim yüz lira alacağım var, istersen üst sınır ipoteği kurabilirim. Diyebilirim ki, yüz liralık 
alacak için ben yüz elli liralık üst sınır ipoteği kurmak istiyorum. Ama niye kendimi bağlıyım, 
çünkü bilmiyorum belki temerrüt faiziyle bu borç 170 liraya çıkacak. O yüzden kendime bir üst 
sınır çizmek yerine, kendi kendimi sınırlamak yerine, tabi borçluyu ikna edebiliyorsam, ana 
para faizi almayı tercih ederim. Böyle bir durumda ise siz anapara faizi olarak üç yüz lirayı 
gösterdiğinizde artık bunun üstüne üç bin liranın gecikme faizi temerrüt faizi anapara faizi takip 
masrafları da işlese sizin bu toplam üç bin üç yüz liranın tamamı için öncelikli talepte bulunma 
hakkınız vardır. Dolayısıyla bu alacaklı bakımından daha tercih edilmesi gereken daha lehe bir, 
ipotek türüdür. (Öğrenci soru sorar.) Hocam şu tablo üzerinde bir daha tekrar yapabilir 
misiniz? 

Arkadaşlar siz ana para ile üst sınırı anladınız mı? Bu dereceler sistemi konusunu özel 
olarak önümüzdeki derste inceleyeceğiz arkadaşlar. Ana para ipoteği ile üst sınır ipoteğinin 
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güvence altına aldığı öncelikli olarak alacak kalemleri bakımından önemini ve arz ettiği farklılığı 
anlayabildiniz mi? Şimdi burada ister kendisinden sonraki derecelerde başka alacaklar olsun 
veya ister herhangi ipotek hakkına sahip olmayan alacaklar olsun. İpotek lehtarının, ben ipotek 
lehtarıyım kardeşim. Bu taşınmazın satılmasından elde edilen paranın şu kadarlık kısmı 
öncelikli olarak bana ödenecek diyebileceğimiz kısmı üst sınır ipoteğini de her zaman için sizing 
alacağınız hangi miktara çıkarsa çıksın her zaman için üst sınır olarak gösterilen miktarla 
sınırlıdır. Anapara ipoteğinde ise, ana para üzerine işlemiş olan bütün sözleşme ve temerrüt 
faizleri istediğin kadar eklenir. Siz oradan öncelikli olarak tahsilatınızı yapabilirsiniz. Dolayısıyla 
üst sınır ipoteği anapara ipoteği kurulamadığı için başvurulan bir yoldur. Miktarı belirli 
olmayan ipoteğin kurulması anında alacak miktarının belirlenemediği tüm alacaklar 
bakımından mecburen tercih edilen bir yoldur alacaklı bakımından.  Oysa miktarı belliyse üst 
sınır ipoteği yapma imkanı vardır ama kimse kendini riske atmaz. Gider, anapara ipoteği alır. 
Neden kendi limitine belli bir üst sınır getirsin?  

Şimdi bir de yabancı para üzerinden ipotek var arkadaşlar. Rehnin yabancı para 
üzerinden kurulması. Esasen buna bizim hukukumuzda izin verilmiyor. Tam hatırlamıyorum, 
1980’lerin sonunda, 1990’ların başında dediler ki, biz yurtdışından kredi almak istiyoruz. 
Yurtdışı finans kurumlarından kredi almak istiyoruz. Çok değerli gayrimenkuller var. Ama 
adamlar TL olarak ipotek vermek isteyince kabul etmiyorlar. Bizim döviz olarak ipotek 
kurmamız lazım. Bu talebi görmezden gelmeyen devlet büyüklerimiz bir kanun değişikliğiyle 
yabancı para olarak ya da yabancı paraya endeksli şekilde yani döviz veya dövize endeksli 
şekilde ipotek kurulmasını, taşınmaz rehni kurulmasının önünü açtılar fakat bu değişikliğin ilk 
yapıldığı işte 1980’lerin sonu, 1990’ların başında ilk yapıldığında çok sınırlıydı. Diyordu ki, 
ezberden hatırlayamıyorum ama yurtdışı kaynaklı kredi kuruluşundan en az 5 yıl, 10 yıl vadesi 
olan sendikasyon kredisi niteliğinde, herhalde bir yatırım kredisinin bir türü. Sendikasyon yani 
sanayiye ihtiyaç duyabileceği bir kredilerde sendikasyon kredisi olarak alınmış kredilere istisna 
olmak üzere, sadece bunlar bakımından olmak üzere yabancı para ipoteği kurulabilir. Yani 
orada küçük bir pencere açıldı. Ancak bu yurtdışındaki zorunluluk halinde dendi. Sonra 
2002’de Medeni Kanun değiştirilirken bir hüküm değişikliği yapıldı. Ben kardeşimden borç 
alırsam yabancı para ipoteği kuramıyorum. Onun dışındaki herkes kurabiliyor gibi bir noktaya 
geldik. Diyor ki hüküm, 851.maddenin 2.fıkrasına bakalım. 

Medeni Kanun m.851/2 

Yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para 
üzerinden veya abancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için yabancı 
para üzerinden taşınmaz rehni kurulabilir. Bu halde her derecenin ifade ettiği miktar, 
rehin konusu alacağın tespit edildiği para türü üzerinden gösterilir. Ancak, aynı 
derecede birden fazla para türü kullanılarak rehin kurulamaz. 

 

Herhangi bir yerde faaliyette bulunan diyor. Herhangi bir yerde faaliyette bulunan bir 
yer olması lazım ki, teminat alınsın. Sendikasyon kredisi vs. sınırlaması da yoktur. Belirli bir 
vadede ödenmesi sınırlaması da yoktur. Yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile 
verilen kredileri güvence altına almak için yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulabilir. 
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Dolayısıyla siz artık ister yurtiçi, ister yurtdışı gittiniz bir kredi kuruluşuna. Kredi kuruluşu 
dediğimiz de nedir? Banka. Tabi bunun dışında bir esnaf kredi kooperatifleri vs. buna benzer 
örgütler de var ama bunlar zaten TL üzerinden borç verip, TL üzerinden alıyor. Dolayısıyla siz 
bir kredi kuruluşundan kredi kullandıysanız bu güvencesi olmak üzere yabancı para üzerinden 
ipotek tesis edebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu size hangi başlık altında anlatıyorum? Taşınmaz 
rehninde güvence altına alınan alacağın belirli olması ilkesi altında anlatıyorum. Dedik ki, niçin 
bu önemli? Birden fazla derece varsa sonraki derecedeki kişi kendisinden önceki derecedeki 
alacaklının ne kadarlık bir teminat hakkına sahip olduğunu, dolayısıyla satıştan kendisinden 
önce ne kadarlık bir ödemenin başkalarına yapılarak sıranın kendisine gelebileceğini birebir 
sınıyor. Şimdi siz bunun içine de döviz olarak ya da dövize endeksli ipoteği koyabilirsiniz ondan 
sonra. Siz önünüzde 100 bin liralık bir ipotek hakkı kurulabilecek derecelerde 2.dereceye 
yerleşiyorsunuz. Ondan sonra taşınmazın sahibi gidiyor, buradaki 100 bin liralık dereceyi 
diyelim ki o günün kuru üzerinden 40 bin dolarlık dereceye çeviriyor. Geliyor buraya, 40 bin 
dolarlık bir ipotek yerleştiriyor. Şimdi siz diyorsunuz ki, biz burada bizim geldiğimizde burası 
100 bin liraydı. Şimdi 40 bin dolar olmuş. 40 bin doların kaç TL edeceğinin 1 saat sonra 
söylenme imkanı var mı Türkiye’de? Yoktur. Durum bu. Hep böyleydi. Bu durumda hatta yani 
o kadar uzun süredir bu böyle ki, Yargıtay artık uygulamaya geçtiğinizde karşınıza çıkacak. 
Yabancı para borçlarında ben gittim birisinden japon yeni aldım ya da dollar aldım borç olarak. 
Bunu geri ödeyeceğim. Veya dolara endeksli olarak borç aldım. Dolar fırladı. Ben gidiyorum, 
mahkemede uyarlama talep ediyorum. Neden? 138.madde diyor ki, beklenmeyen değişmeler 
nedeniyle taraflar birisi için durum çok ağırlaşırsa vs. Yargıtay diyor ki, ne beklenmeyen hali 
kardeşim? Bu, ülkede beklenmeyen bir hal mi? Dövizin bir günde ikiye katlanması bizim için 
sürpriz bir gelişme mi? Ekonomik olarak kötü bir gelişme, ama bekleyemeyeceğimiz bir şey, 
deprem gibi ya da yıldırım düşmesi gibi mi? Beklenmeyen haller bunlar çünkü. Yani siz 
hangisine daha çok şaşırırsınız? İstanbul’da deprem olmasına mı, doların ikiye katlanmasına 
mı? Dolayısıyla Yargıtay bile artık şey diyor, Dövizdeki böyle ani artışlar uyarlama için gerekçe 
olamaz. Çünkü bunlar yıllardan beri ülkemizde yaşanan özellikle 1980’lerden sonra, 
beklenmeyen hal olma niteliğini kaybetmiştir artık. Bu beklenebilir bir haldir. Dolayısıyla siz 
benden önce 100 bin liralık teminat var derken birden 40 bin liraya çıkıyor değeri. Siz sonraki 
derecedeki alacaklı olarak kendinizden önceki derecenin teminat yükünün hangi ölçüye kadar 
sizing bakımınızdan risk oluşturduğunu artık belirleyemez durumdasınız. İşte bu, belirlilik 
ilkesine getirilmiş önemli bir istisnadır arkadaşlar. Burada aktaramadığım bir şey var mı? 
Maalesef bu yabancı para ipoteğinin tamamen yasaklanması gerektiği düşüncesindeyim çünkü 
nedir zaten burada temerrüt faizi olarak o dönemde enflasyon ne ise ona uygun bir temerrüt 
faizi işliyor. Dolayısıyla yabancı para üzerinden gerçekleşecek spekülasyonlar suretiyle diğer 
derecedeki alacaklıları enflasyonun üzerinde bir riskle baş başa bırakmak belirlilik ilkesine göre 
aykırıdır bana göre. Ama öyle görünüyor ki, kanun koyucu benim gibi düşünmüyor. Bunu da 
kesin bankalar koydurmuştur. Lobi yapmışlardır bu kanunun çıkacağı zamanlarda. Onların 
işidir bu yani şeye bakmam lazım hakikaten bilim komisyonunun hazırladığı taslakta bu madde 
ne şekildeydi? Bilim adamları tarafından oluşturulan heyette. Ondan sonra meclisteki ilgili 
komisyonundan ne şekilde çıktı? Meclisteki genel kurul sırasında hangi değişikliklere uğradı? 
Meclis zabıtlarında bunların hepsi vardır. Ya komisyonda değişmiştir bu ya da genel kurulda 
değişmiştir.  
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Bir diğer belirlilik ilkesi arkadaşlar ne dedik, rehin konusu taşınmazın belirli olması ilkesidir. 
853.maddeyi okuyalım. 

Medeni Kanun m.853 

Rehin hakkı, ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulabilir. 

 

Dolayısıyla bir rehin hakkının kurulabilmesi için gayrimenkulün tapuya kayıtlı bir 
taşınmaz olması gerekir. Bunun dışında o taşınmazın da ancak tamamı üzerinde ipotek 
kurulabiliyor arkadaşlar. Ne demektir bu? Örneğin sizin çok iyi bir taşınmazınız var. 300 liralık 
da teminat altına alınmak istenen bir borç var. Bu taşınmaz tek bir kişiye ait. Tek mülkiyetin 
konusu bir taşınmaz. Siz bu 300 liralık alacak için bu taşınmazın ancak tamamını teminat olarak 
gösterebilirsiniz. Yani bunun yarısını teminat gösterme, üçte birini teminat gösterme gibi bir 
sınırlama yapmanız mümkün değildir. Ama neyi sınırlayabilirsiniz? Eğer buradaki taşınmazın 
tamamını riske atmak istemiyorsanız dersiniz ki, ben 300 liralık alacağın 100 lirası için teminat 
veriyorum. Bu durumda taşınmazın tamamı satışa çıkarılır ama satışı önlemek için kendi 
cebinizden para ödeyip satışı engelleme imkanınız olur. Ya böyle yaparsınız ya da bu 
taşınmazın şuradan bölersiniz imar kanunu izin veriyorsa. Bölersiniz, üçte birlik kısım, üçte ikilik 
kısım burada küçük parçalar, büyük parçalarda teminatı kurarsınız. Bu taşınmazın tamamı tek 
tapu olduğu sürece bir kısmının üzerinde teminat, rehin kurmanız mümkün değildir. Bunun 
dışında paylı mülkiyete tabi bir taşınmaz var ise, pay üzerinde taşınmazın bütünü 
rehnedilmeksizin sadece paydaş kendi payı üzerinde rehin kurabilir. Ama kendi payının orada 
mesela yarısı üzerinde, üçte biri üzerinde kuramaz. Kendi payının tamamı üzerinde kurmak 
zorunda. Bir kısmında kurmak istiyorsa kurmak istemeyip başkasına satar inançlı işlemle. Ama 
payı üzerinde rehin kurma imkanına sahip fakat önceden pay üzerinde rehin kurulduysa artık 
daha sonra taşınmazın tamamı rehin hakkına konu edilemez. Fakat tersi mümkün. Neden 
bilmiyorum ama mümkün. Yani siz önce önce A kendi payı için ipotek kurduysa sonra A ve C 
anlaşıp taşınmazın tamamını bir borç için üzerinde ipotek kuramazlar. Örneğin arkadaşlar B’nin 
borcu için taşınmazın tamamı üzerinde ipotek kurduktan sonra A gidip arkadaşı için kendi payı 
üzerinde ipotek kurabilir. Ama tersi mümkün değil. Yani önce pay sonra bütün ipoteğe konu 
edilemiyor.  

Peki bunlar paylı mülkiyet değil de elbirliği mülkiyeti olsaydı, yani bunun üzerinde 
ipotek kurulabilir miydi? Burada hiç kimsenin üzerinde tek başına tasarrufta bulunabileceği bir 
pay olmadığı için taşınmazın dengi bir pay üzerinde değil ancak tamamı üzerinde ipotek 
kurulabilir. Bu durum neyi gerektirir? Bütün maliklerin bir arada hareket etmesini gerektirir. 
Oy birliğiyle hareket edilebilecek bir işlemle yapılması mümkündür.  Buna da örneğin, 
mirasçılar paylaşmayı yapmadan önce terekeli bir taşınmaz üzerinde hep beraber gidip bir kişi 
lehine ipotek kurabilirler. Bunun dışında bir de toplu rehin dediğimiz bir durum var. Ne 
demektir bu arkadaşlar? Diyelim ki, burada bir taşınmaz var. burada da bir taşınmaz var. 
Bunların birbirine uzak olması şart değil. Önemli olan ayrı mülkiyetin konusu olmasıdır. Tapuda 
ayrı birbirinden bağımsız taşınmazlar olarak kaydedilmeleri gerekir. Bu şekilde bir taşınmazla 
siz bir kişiden 500 lira borç alıyorsunuz. Bunun teminatı olarak bu taşınmazlardan bir tanesini 
alacaklı yeterli görmediği için diyor ki, ben senin bu 2 taşınmazın üzerinde de ipotek isterim. 
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Bir tanesine yetmez. Şimdi bu durumda siz hem X hem de Y taşınmazı üzerinde alacaklı lehine 
ipotek kurabilirsiniz. Fakat bu şekilde her iki taşınmazın da 500 liralık alacak miktarı üzerinden 
ne kadarıyla sorumlu olduğu belirlenmeksizin yani sorumlulukları bölünmeksizin bütün 
taşınmazların, taşınmazlar 3 tane, 5 tane de olabilir. Rehnedilen bütün taşınmazların borcun 
tamamından sorumlu olacağı şekilde ipotek kurulmasına toplu rehin denir. Bunun için kanun 
diyor ki, Birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi taşınmazların aynı malike yani aynı 
kişilerin bunları teminat olarak göstermesi lazım. Aynı kişi borçlu da olabilir, 3.kişi de olabilir. 
Veya taşınmazların borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına, yani siz eğer 
500 liralık alacaklıysanız ve size gönderilen tek bir taşınmaz güvencesi bakımından yetersiz 
görülüyorsa bütün taşınmazlar borcun tamamından sorumlu olacak şekilde birden fazla 
taşınmaz üzerinde ipotek talep edebilirsiniz. Fakat bunu sağlayabilmek için bunu talep 
edebilmek için talep ettiğiniz kişinin bütün taşınmazlara sahip olması hepsinin aynı kişiye ait 
olması veya farklı kişilere ait olsa da size olan 500 liralık borcun tamamına bunların 
müteselsilen sorumlu olması gerekir. Eğer bu şartlar gerçekleşmediyse siz ancak sorumluluğu 
taşınmazlar arasında bölüştürerek de kurabilirsiniz. Yani dersiniz ki, buradaki A’ya ait X 
taşınmazı üzerinde Y’ye ait bir taşınmaz üzerinde de 300 liralık olmak üzere toplam 500 liralık 
ipotek hakkı var. Toplu rehin kurabilecek olsanız da yine bölüştürme yoluyla rehin 
kurabilirsiniz. Ona bir engel yok. Ama bölüştürme yoluyla rehin kurabildiğiniz her halde toplu 
rehin kuramıyor olabilirsiniz. Çünkü taşınmazlar farklı kişilere ait. Bunu yapma imkanınız 
yoktur. Her durumda siz diyelim ki 2 taşınmaz üzerinde ya da 5 taşınmaz üzerinde ipotek 
kurdunuz lehinize. Borç ödenmedi, takibe geçiyorsunuz. Hangi taşınmazın paraya çevrilmesini 
isteyeceksiniz? Kanun diyor ki, birden çok taşınmazın rehnedildiği diğer hallerde yani 
1.fıkradan farklı olarak 2. Fıkrayı okuyorum. Aynı malike ya da borçla müteselsilen sorumlu 
olan diğer maliklere ait olmaması nedeniyle toplu rehnin kurulamadığı her taşınmazın alacağı 
miktar için ne şekilde güvence oluşturacağı rehin kurulurken belirtilir. Yani mutlaka 
paylaştırma yapmanız lazım. Aksine bir anlaşma bulunmadıkça tapu idaresi re’sen güvenceyi 
taşınmazların her birine değeri oranında dağıtır yani siz onu belirlemediyseniz tapu idaresi 
gider, bu taşınmazlara değer biçer ve değerleri oranında bu 500 liralık toplam borcu bunlar 
arasında bölüştürür diyor. Burada önemli bir nokta arkadaşlar, ister toplu rehin olarak ister 
sorumluluğun bölüştürülmesi suretiyle birden fazla taşınmaz tek bir alacak için rehnedilmişse 
bunların paraya çevrilmesi aşamasında 873.maddenin son fıkrasına bakalım. 

Medeni Kanun m.873/son fıkra 

Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedilmiş olması halinde, rehnin paraya 
çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılır. Bununla birlikte, icra dairesi 
onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirir. 

Yani sizin elinizde 5 tane rehin hakkı varsa alacaklı olarak, siz beşini de takip konusu 
yapmalısınız. Beşini de rehnin paray çevrilmesi yoluyla takibinizi başlatırsınız. İcra dairesi 
bakar, beşinin satılmasına gerek yok bunlardan üçünü satalım diyebilir. Bunun takdiri artık icra 
müdürlüğündedir ya da oradaki icra memurundadır. Siz artık orada ikna etmeye çalışabilirsiniz.  

Diğer bir ilke arkadaşlar açıklık ilkesi. Açıklık ilkesi nerede karşımıza çıkar? Bu dönem 
başında taşınırlarda zilyetlik, taşınmazlarda tapu sicili. Burada geçerli arkadaşlar. Rehin hakkı 
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bakın, rehin hakkı bakımından da açıklık ilkesine uyulması gerekir. Çünkü siz bir taşınmazı satıp 
parasını alacağından tahsil etme imkanına sahipsiniz. Bunun taşınmazı satın alabilecek kişiler 
bakımından örneğin görülebilir açık olması gerekir. İşte bu açıklık taşınmazlarda tapuya tescille 
sağlanır. Zaten taşınırlarda bu açıklığı sağlamak üzere kural teslimli rehindir. Yani siz teslim 
ederseniz zilyetliğini bırakırsınız karşı tarafa. O sayede taşınır rehni kurarsınız. Taşınırlarda 
açıklık  rehninden taşınırın teslimiyle gerçekleşir, zilyetliğin devredilmesi yoluyla. Taşınmazlar 
bakımından ise bu açıklık taşınmaz rehninin tapuya tesciliyle sağlanır. Dolayısıyla taşınmaz 
rehninin kazanılmasında tescil şarttır. 856.maddeye bakalım. 

Medeni Kanun m.856 

Taşınmaz rehni tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Kanunda öngörülen ayrık 
durumlar saklıdır. 

Taşınmaz rehninin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmi şekilde 
yapılmış olmasına bağlıdır. 

 

Burada bizim ana ilkemiz rehnin tescille kurulması zorunluluğu. Bir taşınmaz rehni 
ancak tapuya tescil edilmek kaydıyla kurulmuş olur. Bu tescil ise arkadaşlar bir tescilin 
yapılmasına ilişkin sebep; örneğin, bu ipoteğin teminat altına aldığı borç ilişkisi ne ise bir hukuki 
sebebi olmalı. Bir de buradan doğan borcun borç için kurulacak ipoteğin tamamı tapuya tescil 
edilmesi konusunda taşınmaz sahibinin tescil talebinde bulunması şartı gerçekleşir. Peki 
buradaki tescil tapu memurunun yapacağı iş kazanma sebebi olarak karşımıza geçiyor mu? 
Yani taşınmaz rehni hangi hukuki sebebe dayanarak tapuya tescil edilir? Birincisi arkadaşlar, 
düşük ihtimallerden başlarsak ölüme bağlı tasarruf. Vefat etmeden önce 1, vasiyetname 
düzenlemede diyelim ki benim içimde ukte kalıyor. Gidiyorum bu dünyadan. Şu işe borcum 
vardı. O borç için şu taşınmazın üzerinde bir ipotek kurayım. Ya da benim ekonomik durumum 
çok kötü olan arkadaşımın bir borcu vardı bankaya. Eğer o borcu ödeyemiyorsa benim sahip 
olduğum taşınmaz üzerinde onun lehine ipotek kurayım. Burada hukuki sebep yani kazanma 
sebebi dediğimiz tescilin yapılmasının buna neden olan hukuki ilişki bir ölüme bağlı tasarruftur. 
Kendine özgü şekil kurallarına tabidir. Bir de irad senedi, ipotekli borç senedi bakımından 
malikin gidip tek başına ben bu taşınmazın üzerinde ipotekli borç senedi tesis etmek istiyorum. 
Kendi talebiyle taşınmaz rehninin kurulması mümkündür. Bu dediğim gibi hiç 
karşılaşmadığımız bir yol.  

Bir diğer sebep ise  en fazla karşılaşılan rehin sözleşmesi yapılmak suretiyle yani taraflar 
arasında bir rehin anlaşması yapılması, rehneden ve rehin alan arasında bir rehin anlaşması 
yapılması suretiyle buna dayanarak tapuda rehnin tescil edilmesidir. Bu muhteşem formülü 
önümüzdeki haftaki derste göreceğiz arkadaşlar.  

Arkadaşlar ilk dönem size anlatılan zilyetlik konusuyla kıyaslanamayacak kadar keyifli 
bir konudur. En azından neyden bahsettiğimizi biliyoruz. Uygulamada da çok karşınıza çıkacak 
bir konu. Sınavda da çok karşınıza çıkacak bir konudur. O yüzden iyi öğrenmenizde fayda var. 
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20.03.19 

EŞYA HUKUKU 

İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir duyuru yapmak istiyorum. Önümüzdeki 
hafta sabah 09.00-11.00 saatleri arasında Cuma günü kat mülkiyeti ile ilgili Pratik yapılacak. 
Uyanmak istemeyenler gelmeyebilir, soruların cevaplarını arkadaşlarından alabilirler. ;) 
Önümüzdeki hafta pazartesi günü Pratik çalışma, sisteme yüklenmiş olur. Dolayısıyla siz 
oradan takip edebilirsiniz. Dersleriniz zor yetişeceği için Pratikleri ek ders olarak yapacağız.  
zamanımız kısıtlı olduğundan ders içerisinde Pratik yapma şansımız yok. Dolayısıyla ilan etmek 
suretiyle genelde ek olarak Pratik gerçekleştireceğiz. Pazartesi günü Doruk Bey ile rehin 
hakkına  başladınız. Aslında benim önceden gelip sınırlı ayni hakları size anlatmam 
gerekiyordu, ama bir haftalık derse gelemediğim için aksatmış olduk ama bugün sınırlı ayni 
hakları göreceğiz. Dolayısıyla Doruk Bey ile başlamış olduğunuz rehin hakkı da sınırlı ayni 
haktır. Biz de Çarşamba günleri irtifak hakları ile devam edeceğiz. Dolayısıyla devam eden 
zamanda da kişiye bağlı irtifak haklarını, eşyaya bağlı irtifak haklarını yani türlü irtifak haklarını 
göreceğiz. Şimdi bundan  önce, ben ayrıntılarıyla anlatamayacağım, programda da koymadık 
ama bir yandan da uygulaması var. Etrafınıza bakarsanız tek parsel üzerine tek bina azalıyor. 
Toplu yapılar yaygınlaşıyor. Dolayısıyla onlara ilişkin düzenlemelerden de aize bahsetmek 
istiyorum. Her ders olduğu gibi çok hızlı gideceğim. Dolayısıyla ayrıntıları kitaptan 
okuyacaksınız arkadaşlar. Ama kitaba da anlattığım kadarıyla bakın lütfen, anlatmadığım 
konulardan size sorumlu tutmayacağım.  

 

                                                              DEVRE MÜLK HAKKI 

Şimdi ilk olarak devre mülk hakkıyla başlayalım. Bu kavramı daha önce aranızda 
duymuş olan vardır. Bu kavramı aranızda duyan veya ilk defa duyan var mı? Yok, hemen hemen 
herkes devre mülk kavramını duymuştur. Seçenler varsa biz devre mülkü tüketici hukuku 
dersinden daha ayrıntılı anlatıyoruz. Ama burada kavram olarak neyi ifade ediyorsa ondan 
bahsedeceğim size. Kat mülkiyeti 57.maddede düzenleniyor ve kanun şöyle diyor; 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.57 

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak 
maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde 
istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. 



 

  
İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU 22 

 

Dolayısıyla bakın, yine bir paylı mülkiyet vardır. Burada paydaşlardan bahsediyor. Bu 
halde yılıın belli zamanlarında bu taşınmazdan yararlanma söz konusu ve zamansal olarak bu 
taşınmazdan yararlanmayı bölmüşler. Bu şekilde bir yararlanma tarzı belirlemişlerse devre 
mülk hakkından bahsediyoruz biz. Tabiki hükümde irtifak hakkından bahsediyor ama bunun, 
bizim ilerleyen haftalarda göreceğimiz teknik anlamda irtifak hakkı olup olmadığı tartışmalıdır. 
İrtifak hakkı ile doğrudan bir bağlantısı olmadığını, bu anlamda ifadesiz olduğunu söyleyenler 
de bulunuyor. Dolayısıyla bir irtifak hakkı olup olmadığı yönünde konu tartışmalıdır.  

Peki devre mülk hakkı nasıl kuruluyor? Devre mülk hakkının konusu nedir? Öncelikle 
burada hükümdeki ifadeden gördüğünüz üzere mesken nitelikli, daha doğrusu kamu nitelikli 
kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş ya da müstakil yapılarda devre mülk hakkının 
kurulması mümkündür. Dolayısıyla eğer bir iş yeri olarak kullanılmak üzere söz konusu olan bir 
dükkan, bir iş yeri, bir alışveriş merkezine sahip varsa bunlar üzerinde devre mülk kurulması 
mümkün olmayacaktır. Devre mülk hakkı konut olarak kullanılan taşınmazın, binanın tamamı 
üzerinde kurulabilir. Birden fazla bağımsız bölüm üzerinde kurulabilir. Bu açıdan herhangi bir 
farklılık yoktur.  

Devre mülk hakkı devredilebilir mi? Mirasçılara geçebilir mi? Evet, devre mülk hakkı 
hem devredilebilir hem de mirasçılara geçebilir. Ama şuna dikkat edin, yasa ne diyordu? Bu 
paylı mülkiyet payına bağlı bir haktır. Dolayısıyla bu haktan bağımsız olarak devre mülk 
hakkının devredilmesi mümkün değildir. Yani paylı mülkiyet payı bende kalıyor fakat devre 
mülk hakkını devrediyorum tarzında bir kararlaştırma söz konusu olamaz. Paylı mülkiyet payı 
devrediliyorsa bununla birlikte devre mülk hakkı da devredilmiş olacak. Çünkü yasa açıkça 
57.maddede ne diyordu? Müşterek mülkiyet payına bağlı bir haktan bahsediyor. Dolayısıyla 
bu müşterek mülkiyet payının hukuki kaderine bağlı olarak devredilecek, 3.kişilere geçecek, 
temlik edilecek. Peki bu devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar kurulabilir mi? 
Evet, kurulabilir. Mesela devre mülk üzerinde, devre mülk payı üzerinde, yani müşterek 
mülkiyet payı üzerinde rehin hakkı kurulması mümkündür. Mesela kira gibi kişisel hakların da 
kurulması mümkündür. Ama tabiki paydaşların, bu paylı maliklerin müşterek mülkiyete sahip 
olan kimselerin sözleşme ile bunun aksini kararlaştırmaları da mümkündür eğer sözleşmeden 
aksi anlaşılmıyorsa bu hakların kullanılması gündeme gelecek. Bir de acaba hangi dönemlerde 
yararlanılacak? Ne miktarda, hangi süreyle sınırlı olarak yararlanılacak? Bunun da mutlaka 
taraflarca yapılan sözleşmede yer alması gerekir. Bir devre mülk sözleşmesi yapacak müşterek 
mülkiyet sahipleri. Dolayısıyla bu sözleşmede ve resmi senede ekli olarak tapu siciline beyanlar 
hanesine kaydedilecek. Yasa bir sınır getiriyor. Diyor ki, yılın belli dönemlerine ayrılacak 
yararlanma fakat 15 günden az sürede de olmayacak diyor.. 59.madde bundan bahsediyor.  

Peki paydaşlar acaba paydaşlığın giderilmesini isteyebilirler mi? Biliyorsunuz, paylı 
mülkiyet esaslarına göre biz paydaşlığın sona erdirilmesini, paylaşmanın yapılmasını talep 
edebiliyoruz. Acaba devre mülk hakkı açısından böyle bir durum gündeme gelebilir mi? Hayır, 
kural olarak isteyemiyorlar. Kanun hükmünü de size söyleyeyim. 63.maddeye bakalım. 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.63 

Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, 
aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyemezler. 
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Diyor ki, taraflar, yani müşterek mülkiyet sahipleri bunun aksini kararlaştırabilirler. 
Dolayısıyla kural olarak mümkün değildir paydaşlığın giderilmesini istemek. Ama eğer bunun 
aksini sözleşmede kararlaştırırlarsa paydaşlığın giderilmesini istemeleri de mümkündür. 
Dediğim gibi bir devre mülk sözleşmesi yapılacak paylı malikler arasında ve bu devre mülk 
anlaşmasının resmi senede ekli olarak tapu kütüğünün beyanlar hanesine gösterilmesi 
gereklidir. Devre mülk sözleşmesinde bu neye yarayacak? Ortak malikler arasındaki dönem 
süresi, devir ve teslimi, istifade şekilleri usulleri, yöneticilerin seçimleri, hak ve sorumlulukları, 
büyük miktarda bir masraf yapılacaksa bunun nasıl giderileceği gibi hususların bu devre mülk 
sözleşmesinde yer alması gerekiyor. Peki nasıl devre mülk hakkı sözleşmesi sona erecek? 
Kanunda buna ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Müşterek malikler bunu sözleşmede 
belirleyebilirler, belirleyememişlerse yine kat mülkiyetinin sona ermesine ilişkin hükümlerden 
bahsetmiştim size. Kıyasen burada da uygulanması söz konusu olabilir bünyesine uygun 
düştüğü ölçüde uygulanabilir bir kuraldır.  

Bundan sonra gelelim toplu yapılara ilişkin düzenlemelere. Toplu yapılara ilişkin 
düzenlemeye neden ihtiyaç duyuluyordu? Önce bundan bahsetmem gerekiyor size. Bizim 
bugüne kadar anlatmış olduğumuz kat mülkiyeti esasında kural neydi? Neyi hedef alarak kat 
mülkiyetini düzenliyorduk biz? Tek bir parsel var, tek bir arsa var. Bu tek bir parsel üzerinde de 
tek bir bina var. Tabi ki bu bina bağımsız birden fazla bağımsız bölümden oluşuyor. Dolayısıyla 
her bir bağımsız bölüm biliyorsunuz tapu kütüğüne, kat mülkiyeti kütüğüne kaydedilen 
taşınmaz niteliğindeki bağımsız bölümler ve bunlara uygulanacak esasları kat mülkiyeti kütüğü, 
kat mülkiyeti kanunu düzenliyor. Dolayısıyla, bakın kanunun hedef aldığı, daha doğrusu 
amaçladığı şey bir parselin üzerinde bir binanın bulunması ve dolayısıyla buna ilişkin yönetim 
nasıl olacak, ortak giderler nasıl olacak, bunları düzenliyor. Ama tabi ki yıllar geçiyor. Belirli 
şehirlerde, her şehirde demeyelim. Nüfus artıyor, yerleşim yeri ihtiyacı ortaya çıkıyor. 
Dolayısıyla bir parsel üzerine birden fazla binanın inşa edilmesi gündeme geliyor. Yani eskiden 
olduğu gibi işte burada bir parsel var kocaman bir arazi. Üzerinde tek bir bina var. Biraz ileride 
başka bir parsel var, orada bir bina var şeklinde değil artık. Yani şimdiden biliyorsunuz, böyle 
dip dibe. Bir parsel üzerine birden fazla bina inşa ediliyor. Dolayısıyla bu ihtiyaç ortaya çıkınca 
bir geçici madde ekleniyor, ek madde ekleniyor daha doğrusu. Bir arsaya birden fazla yapının 
inşasına ilişkin düzenleme getiriyor. Ama görünüyor ki bu düzenlemeyle de ihtiyaç 
giderilebilecek değil. Dolayısıyla 2007 yılında 5711 sayılı Kanunla toplu yapıya ilişkin 
düzenlemeler kat mülkiyeti kanununa ekleniyor. Dolayısıyla burada tek parsel üzerine bir bina 
esasını Kabul etmiş olan kat mülkiyeti kanununun esaslarında buradaki rejimden farklı olarak 
bir veya birden çok parsel üzerine inşa edilmiş birden fazla binanın ve bu binalarla birlikte ortak 
yerler var, bunlarla bağlantılı yerler var. Bağlantılı tesisler var, sosyal tesisler var. Bunlar hangi 
hükümlere tabi olacak? Nasıl aralarında çıkan olumsuz durumların kullanılmasından, 
bunlardan yararlanmanın ortaya çıkardığı ihtilaflar nasıl giderilecek? Buna ilişkin düzenlemeler 
kat mülkiyeti kanununun 66 ve 74.maddeleri arasında düzenlenmiş durumdadır. 

Şimdi bakın, 66.maddeyi açalım. 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.66 

Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim 
planına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri,sosyal tesis 
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ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı 
ifade eder. 

Toplu yaıpı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. 
Ancak bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, 
park,otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki 
her imar parseli, kar irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. 
Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde 
toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.  

Yapılar tamamlandıkça,tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat 
mülkiyetine çevrilebilir.  

Dolayısıyla hükmü okuduğunuzda şunu anlamamız gerekir. Bir toplu yapının söz 
konusu olabilmesi için 3 unsurun gerçekleşmesi lazım. Öncelikle bir veya birden fazla parsel 
üzerinde inşa edilmiş birden çok bina olacak. Bu yapılar arasında alt yapı tesisleri, ortak 
kullanım yerleri gibi sosyal tesis hizmetler yönünden birtakım bağlantılar bulunacak. Bu 
binalarla ortak yerler, sosyal amaçlı olarak yapılan binalar arasında yönetmek şeklinde bir 
bağlantının sağlanmış olması gerekir. Dolayısıyla bu 3 unsur gerçekleştiyse eğer toplu yapıdan 
bahsedeceğiz biz. Toplu yapı kapsamındaki parsellerin yasa bitişik veya komşu olması 
gerektiğini söylüyor 66.maddenin 2.fıkrasında.  
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Bakın, öğlen çizdiğim şemanın üzerinden tekrar geçeyim. Kocaman bir taşınmaz bu. 
Ada olarak geçiyor. Şurada bir parsel var. Burada 2 parsel var. Ayırıyoruz, burada 3 parsel var. 
Burada da 4 parsel var. Normalde biz ne yapıyorduk? Kat mülkiyeti rejimini uyguladığımızda 
bu parselde bir bina var deyip kat mülkiyeti kanununun esaslarını uyguluyorduk. Ama toplu 
yapı dediğimizde, mesela burada yan yana inşa edilmiş 5 tane bina var. Şurada kocaman bir 
park var. Benzer şekilde burada 3 bina var. Şurada bir spor salonu var. Şurada bir tane veya 3 
tane bina var. Şuradan başlayan bir koşu parkı var. Bakın gördüğünüz üzere nedir bu? Toplu 
yapıdır. Ortak yerler var, birbiriyle bağlantılı yerler var, sosyal tesisler var sosyal hizmete 
özgülenmiş yerler var. Bunlar birbirleriyle bir bağlantı içerisinde. Dolayısıyla bu parseller de 
birbirine komşu ya da bitişik konumda bulunuyor. Bu halde bir ortak yapının söz konusu 
olduğunu Kabul ediyor yasa. Ortak yerler derken işte çocuk parkı, yüzme havuzları, koşu 
parkurları, tenis kortları, marketler, diğer sosyal tesisler, bisiklet yolları gibi bunların hepsi 
ortak yer olarak Kabul ediliyor. 67.madde bakın, şöyle bir düzenleme getiriyor. Bu ortak yerler 
açısından ortak kullanma ve faydalanmaya tahsis edilmiş bulunan parsellerin malik hanesine 
tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, yol ve bağımsız bölüm 
numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir. Bu suretle tahsis edildikleri 
parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olur. Tabi biz ortak yer kavramını kat 
mülkiyeti rejimini anlatırken de gördük. Orada da ortak yerler vardı, ortak kullanıma özgülenen 
yerler. Ama hatırlayın, orada bu şekilde ortak yerlerin tescil edilmesi söz konusu değildi, 
halbuki toplu yapılar açısından bu şekilde ortak kullanıma tahsis edilmiş yerlerin de ne 
yapılmasını arıyor? Tescil edilmiş olmasını, ortak yer varsa onun da tescil edilmiş olmasını 
arıyor yasa koyucu. Dolayısıyla kat mülkiyeti rejiminden farklı bir düzenlemeyi görüyoruz 
burada.  

Kat mülkiyeti rejiminden farklı bir düzenleme yönetim konusunda karşımıza çıkıyor 
yine. Biz ne demiştik kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda? Nasıl gerçekleşiyor yönetim? Ya bir 
yönetici tayin ediliyordu ya da bir yönetim kurulu oluyordu 3 kişiden oluşan. Bu yönetici veya 
yönetim kurulları, yönetim kurulundaki kişiler bağımsız bölüm malikleri olabiliyordu ya da 
3.kişiler olabiliyorlardı. Hemen unutmuşsunuz her şeyi. Bir arkadaşınız hatırlıyor az çok. 
Dolayısıyla burada farklı bir yapı var. Güçlü bir yönetim şemasından, organizasyonundan 
bahsedeceğiz. Yasa öncelikle blok yönetiminden bahsediyor. Büyük toplu konutlarda 
dikkatinizi çekmiştir A, B, C, D blok. Bir blok yönetimi var. Sonra birden fazla parselin 
bulunduğu adada bir ada yönetimi söz konusu olabilir. Bir de bütün bu toplu yapıların 
yönetimine ilişkin toplu yapı yönetimi söz konusu olabilir. Kanun 69. Maddede anlatmış. Bunun 
için blok kat malikleri kurulu, ada kat malikleri kurulu ve toplu yapı kat malikleri kurulu 
ifadelerini kullanıyor. Her yönetim açısından da farklı fıkralarda düzenleme getirmiş durumda. 
Ayrıntısına girmeyeceğim ama özetle şunu söylemek gerekli. Blok yönetimi açısından 
69.maddenin 1.fıkrası bize şunu söylüyor; 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.69/1 

Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız 
bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi 
sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız 
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bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok 
niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde 
yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde 
bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim 
planında blokların blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir. 

Dolayısıyla o blokla ilgili herhangi bir sorun varsa mesela o bloğun çatısıyla ilgili bir 
sorun, merdiven boşluklarıyla, binanın giriş kapısıyla ilgili bir sorun varsa bu kim tarafından 
çözülecek? Blok yönetimince çözülecek. Blok yönetimi de o bloktaki kat maliklerinden 
oluşuyor. Bağımsız bölüm maliklerinden oluşuyor. Kararı bu kişiler verecekler. Bu kişiler sadece 
o blokla ilgili kararları verebilirler. Mesela binanın dış boyasıyla ilgili ya da diyelim ki bloktan 
dışarıya çıktınız. Önünüze bir bahçe açılıyor. Onlar o bahçeyle ilgili kararları veremezler. 
Neden? Çünkü bu hususlar toplu yapının tamamını ilgilendiriyor. Dolayısıyla onlar hakkında 
karar verme yetkileri yoktur.  

Ada yönetimi derken bir adada da birden fazla parsel yer alıyorsa mesela burada 
olduğu gibi, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler açısından karar verme yetkisi ada 
yönetimine aittir. Yine toplu yapı açısından tüm toplu yapıya ait ortak yerlerin üzerinde karar 
verme yetkisi de toplu yapı yönetimine aittir. Tabi bu yönetimler, gerek ada yönetimi, gerek 
toplu yapı yönetimi her biri bağımsız bölüm maliklerinden oluşuyor temsilci seçmek suretiyle. 
Ama tabi ki hepsinin bir araya gelmesi çok güç bir araya gelerek karar almaları. Mesela bir 
blokta 5-6 katlı bir bina, o da 2-3 daireden oluşuyor tarzında düşünmeyin. O zaman bir araya 
gelmeleri nispeten daha kolaydır. Bir blok mesela 25 katlı ve her katta 4 daire var dediğimiz 
zaman 100 kişilik bir kuruldan bahsediyorsunuz. Bir araya gelmeleri gerekir. Bunların bir araya 
gelmeleri, karar almaları çok zor. Dolayısıyla ne yapılıyor? Blok yönetimi açısından bir blok 
yöneticisi seçiliyor. Ada yönetimi yöneticisi açısından farklı parsellere ilişkin olarak bir yönetici 
seçiliyor. Yine toplu yapı açısından da evet bağımsız bölüm maliklerince temsil edeceğiz ama 
yine orada temsilci sıfatını taşıyabilecek kişiler seçiliyor. Dolayısıyla bu şekilde ancak karar 
alabiliyorlar. Bazen bir toplu yapıda yüzlerce, binlerce bağımsız bölüm malikinden 
bahsedebiliriz ki bunların bir araya toplanması, karar alması çok zordur. Dolayısıyla temsilciler 
aracılığıyla karar almayı, toplanmayı sağlıyorlar.  

Toplu yapılarda yönetim planı nasıl değiştirilecek? 70.madde bunu söylüyor.  

Kat Mülkiyeti Kanunu m.70 

Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim 
planı düzenlenir. Yönetim planı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. 
Yönetim planının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil 
ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte dördünün oyu şarttır.  

Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız 
bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir. 

Yani bunun için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin bunların temsil ettikleri bağımsız 
bölümlerin tam sayısının beşte dördünün oyu şarttıR. Zaten biz kat mülkiyeti rejiminde de aynı 
esası Kabul etmiştik. Orada bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördü gerekliydi. Ama burada 
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da şöyle sorunlar ortaya çıkıyor. Bana geçen yıl gelen bir dosyada böyle bir sorunla karşılaştım. 
Şimdi tabi hukuken toplu yapı olarak kurulmuş bir yapı değil ama, fiilen bu şekilde inşa edilmiş 
ve fiilen bu şekilde yönetilen toplu yapılar vardır. Hukuken değil ama fiilen bu şekildedir. 
Dolayısıyla kanunun bir geçici 2.madde var. Onu okuyayım size. Orada uyum sağlaması 
açısından bir düzenleme getiriyor.  

Geçici madde 2 

Bu kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim 
planlarının bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik için 
mevcut kat maliklerinin kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. 

Dolayısıyla Kanun şunu arıyor arkadaşlar; Şimdi diyelim ki, siz toplu yapılara ilişkin 
düzenlemelerin Kabul edilmesinden önce toplu yapı olarak kurdunuz. Yönetim planınız 
şekillendi. Bir yönetim planınız var ama toplu yapılara ilişkin değil. Yani toplu yapı şeklinde 
hukuken örgütlenmemişti. Eğer bu şekilde bir yönetim planınız varsa yasa diyor ki, bunu yeni 
Kanuna uyarlamak için mevcut bağımsız bölüm malikleri bir araya gelecek. Bunların salt 
çoğunluğuyla bir karar alınması gerekir. Yönetim planını değiştireceksiniz. Yönetim planında 
mesela blok yöneticisi, ada yöneticisi yönetimi veya toplu yapı yönetimine ilişkin kurallar 
getireceksiniz, yeni düzenlemeler getireceksiniz. Bu şekilde yönetim planı yeni düzenlemelere 
uyum sağlamış olacak. Bizimkiler ne yapmışlar? Bunlar yönetim planını zaten bu şekilde 
düzenlemişler. Bahsetmiş olduğum gibi, sanki ortada hukuken bir toplu yapı varmış gibi 
yönetim planını düzenlemişler. Sonra 5 tane blok temsilcisi oturmuş, toplantı yapmış 5 kişi. 
Demişler ki, biz yönetim planının değiştirilmesini oy birliğiyle Kabul ediyoruz. Sonrasında bu 
yönetim planını uygun olarak bir şirketi üyelik aidatlarını almak, yönetimi sağlamak üzere 
yetkilendirmişler. Tabi aidat istedikleri kişi de Haklı olarak diyor ki, bu, kurulun yönetim planını 
değiştirme konusuna yetkisi yok. Çünkü yönetim planının yeni Kanuna uyum sağlaması için 
yönetim planının değiştirilmesi konusunda bütün kat malikleri, bütün bağımsız bölüm 
maliklerinin salt çoğunluğuyla karar alınması gerekir. Bundan sonra ancak yönetim planı az 
önce saymış olduğumuz blok ada, toplu yapı yönetimi şeklinde örgütlenecek. Eğer istiyorsa 
toplu yapı yönetimi gidip yönetimi 3.kişiye devredebilir bir profesyonel şirkete. Ama bu 
yapılmadığı sürece ortada hukuken geçerli bir yönetim planından bahsedemeyiz. Dolayısıyla 
haklıydı. Yani uygulamadaki sorun şu; Önceden toplu yapı şeklinde mevcut olup bu şekilde 
toplu yapılar kurulmuş ama onlara yönetim planını biraz önce size bahsetmiş olduğum 66 ve 
devamı hükümlerine göre toplu yapı hükümlerine uyum sağlaması sürecinde birtakım sorunlar 
yaşanıyor. Dolayısıyla aslında hukuki geçerliliği olmayan yönetim planlarına bağlı olarak ne 
yapılıyor? Yönetim gerçekleşiyor. Bu açıdan hukuka aykırılıkların giderilmesi gerekliliği ortaya 
çıkıyor. Peki yönetime denetçi Atanma konusunda düzenleme var mı? Evet var. Yine 71.madde 
düzenliyor. 71.madde blok yönetimi ve toplu yapı yönetimi açısından yönetici ve denetçi 
atanmasını Kabul etmiş. Blok yönetimi açısından kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından 
çoğunluğunu arıyor. Toplu yapı yönetimi bakımından da yönetici ve temsilcilerin yönettikleri 
ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir diyor. Ada yönetimi 
açısından yönetici ve denetçi tayini konusunda bir düzenleme yok. Ama öğreti diyor ki; Bu 
konuda boşluk var. Dolayısıyla ada yönetimi bu konuda bir karar alabilir. Yönetim planına bu 
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şekilde bir düzenleme getirebilir. Yoksa da sulh hakimi bu konuda MK 1’den yararlanarak 
alacağı kararda bu boşluğu doldurabilir deniliyor.  

Peki ortak giderlerin söz konusu olacağı toplu yapılarda ortak giderlere katılım ne 
şekilde gerçekleşecek? Elbette ki ortak giderlerin ödenmesi gerekiyor. Kat mülkiyeti rejiminde 
de gördük zaten bunu. Tıpkı orada olduğu gibi toplu yapılarda da işte bu ortak yerden 
yararlanmıyorum. Yani diyelim ki, Ben 1 nolu parseldeyim. Yüzme havuzu 5 nolu parselde. 
Dolayısıyla bunun bulunduğu parselde değil diyerek yüzme havuzuna ilişkin masrafların 
ödenmesinden kaçınılamayacak. Yani ben bu ortak yerden yararlanmıyorum gerekçesini ileri 
sürerek ortak masraflara katılmaktan kaçınılması mümkün değil. Mutlaka ortak giderlerin 
ödenmesi gereklidir. Peki, elbette ki bu toplu yapılarda bağımsız bölümler birbirinden çok farklı 
olabiliyor. Örneğin, birisi 80 metrekare oluyor, diğeri 150 metrekare olabiliyor. Biri giriş 
katında labilir, diğeri ada manzaralı 20.katta olabilir. Bunlardan nasıl ortak giderler alınacak? 
Öğretinin söylediğine göre, metrekare esasına göre alınsın diyor. Adaletli yorumun bu 
olduğunu söylüyorlar. Bir de tabi ki ortak giderleri ödemezse kat mülkiyeti kanunu 20. 
Maddedeki yaptırımlara başvurulabilir. Bunları söylemiştim zaten. Tekrar etmeme gerek yok, 
bunların kıyasen uygulanması mümkündür. Kat mülkiyeti kanununun kapsamındaki konuları 
bitirmiş olduk.  

Şimdi irtifak haklarına geleceğiz. Ama ondan önce sınırlı ayni hak kavramını biraz ele 
almamız gerekli. Sınırlı ayni haklardan bahsettikten sonra biz kendi konumuz olan irtifak 
haklarını, eşyaya bağlı irtifaklar konusuna başlayacağız. Sınırlı ayni hak kavramı derken biz neyi 
ifade ediyoruz, neyi kastediyoruz? İlk önce hatırlarsanız yine mülkiyet hakkı kavramından 
bahsederken size biraz söz ettim sınırlı ayni haklardan. Mülkiyet dediğimizde bunun içeriğinde 
hangi yetkiler yer alıyordu? Kullanma, yararlanma, fiilen ve hukuken tüketme, kullanma, 
üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkileri vardı mülkiyet hakkında. Sınırlı ayni haklar 
dediğimiz zaman bu haklar bu yetkilerden yani mülkiyetin içeriğindeki bu yetkilerden bir veya 
birkaçını içeren haklardır. Dolayısıyla da adı üzerinde sınırlı ayni haklar diyoruz biz bunlara. 
Mülkiyet hakkı gibi bütün yetkileri vermiyor bize. Sadece bu üç yetkiden biri veya birkaçını 
veriyorsa o zaman sınırlı ayni haklardan bahsediyoruz. Peki sınırlı ayni hakların sınırlı olması 
mutlaklık etkisi yönünden, yani mülkiyet hakkının mutlak hak olduğunu ileri sürüyoruz. İhlal 
eden herkese karşı ileri sürülebilir diyoruz. Sınırlı ayni hakların sınırlılığı acaba mutlaklık etkisi 
açısından mı? Hayır, değil. Çünkü sınırlı ayni haklar da bir mutlak haktır. Onlar da ihlal eden 
herkese karşı ileri sürülebilir. Sınırlı olmasının anlamı sadece içerdiği yetkiler açısındandır. 
Yetkileri sınırlı bir şekilde veriyor. Dolayısıyla sınırlı ayni hak diyoruz biz buna. Peki sınırlı ayni 
haklar kaça ayrılıyor?  
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 SINIRLI AYNİ HAKLAR 

Birincisi, bizim Çarşamba günleri göreceğimiz irtifak haklarıdır.  

İkincisi, siz pazartesi günleri Doruk Bey ile  rehin Haklarını göreceksiniz. 

Üçüncüsü, irtifak hakları ve rehin hakları arasında bir hak olup olmadığı tartışıldığı Taşınmaz 
Yükü.  

Bizim sınırlı ayni haklarımızı teşkil ediyor. Bunlar dışında sınırlı ayni hak türü söz konusu 
değildir. Çünkü hangi ilke geçerli eşya hukukunda? Sınırlı sayı prensibi geçerlidir. Dolayısıyla 
yasanın öngörmüş olduğu bu sınırlı hak tipleri dışında  başka haklar gündeme gelmeyecek. 
İrtifak hakları denilince, biz bundan neyi anlayacağız? Malikin kullanma ve yararlanma yetkileri 
vardı mülkiyet hakkı içerisinde. Bu yetkilerden eğer bir veya birkaçı söz konusu olursa irtifak 
haklarından bahsedeceğiz. İşte bunları ayıracağız. Eşya hukukundan kaynaklanan irtifaklar var. 
Kişiye bağlı irtifaklar var. Devredilen devredilemeyen irtifaklar var. Biraz kafamız karışacak 
orada. Ama irtifak haklarını göreceğiz. Sonra rehin hakları var. Bunşarı pazartesi günü görmeye 
başladınız zaten. Rehin haklarında durum nedir? Bir alacak var. Çünkü bir alacak için teminat 
veriliyor. Rehin hakkı kuruluyor bir mal üzerinde. Dolayısıyla borç ödenmediği takdirde rehin 
hakkı sahibi ne yapabiliyor? Bu malı değerlendirme yetkisine sahip oluyor. Sattırıp para 
çevirerek alacağını oradan elde etme yetkisine sahip oluyor. Bunun özelliği nerede peki? 
Borçlunun hiçbir şekilde araya girmesine gerek olmaksızın yapılıyor. Rehin konusu malı rehin 
alacaklı doğrudan sattırıp alacağını bunun içerisinden alabiliyor. 

Taşınmaz yükü ise; benimle veya Doruk Bey ile göreceksiniz. Burada bir kimse taşınmazı 
dolayısıyla bir yükümlülük altına giriyor. Bir taraftan da hak sahibinin alacağını taşınmazla 
güvence altına alıyor. Çok uygulaması yok taşınmaz yükünün açıkçası. Ama yine de göreceğiz 
bu konuyu kısaca. Peki sınırlı ayni hakların özelliklerine bakalım. 

Sınırlı Aynı Hakların Özellikleri 

Sınırlı ayni haklar öncelikle bir ayni hak niteliğindedir. Dolayısıyla mutlak hak olma 
niteliğini taşıyor. Sadece içerdiği yetkiler açısından bir sınırlılığı olduğundan bahsettim. Sınırlı 
ayni haklar kurulduğu zaman tabii ki mülkiyet hakkının sona ermesi söz konusu olmuyor. 
Mülkiyet hakkı varlığını devam ettiriyor. Bu mülkiyet hakkının içeriğindeki birtakım yetkiler 
sınırlı ayni hak sahibine ait oluyor. Dolayısıyla mülkiyet hakkının içeriği sınırlanmış durumda 
oluyor aynı zamanda. Sınırlı ayni hak kurulduğu zaman bazen mesela intifa hakkında söz 
konusu olduğu gibi mülkiyet hakkı sahibi bazı yetkilerini hiç kullanamıyor. Nedir intifa 
hakkında, göreceğiz. Kullanma ve yararlanma hakkı var. Dolayısıyla mülkiyet hakkı sahibi hiçbir 
şekilde o malı kullanma ve o maldan yararlanma yetkisi söz konusu olmayacak. Ama bazen bazı 
haklarda olduğu gibi mülkiyet hakkı sahibinin de hakkı devam edebilir. Mesela bir geçit irtifakı 
kurulduğunda aynı zamanda geçit irtifakı sahibi de taşınmazdan geçme yetkisine sahip olacak. 
Ondan yararlanacak. Mülkiyet hakkı sahibi de aynı yerden geçebilecek. Dolayısıyla mülkiyet 
hakkı sahibinin yetkisinin kapsamı neye göre belirlenecek? Sınırlı ayni hakkın niteliğine, onun 
kapsamına göre belirlenmiş olacak. Sınırlı ayni hak kurulduktan sonra mülkiyet hakkından 
bağımsızlaşıyor. Dolayısıyla mülkiyet hakkı sona ermiş olsa bile, mesela terk veya terkinle sınırlı 
ayni hak varlığını devam ettiriyor. Ama buna karşılık mülkiyet hakkı sona erdi diye sınırlı ayni 
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hak da genişleyip mülkiyet hakkının niteliğini kazanmıyor. Ama sadece kendi içeriğinde hangi 
yetkiler arsa onu korumaya devam ediyor.  

Sınırlı Ayni Hakların Konusu 

Ne üzerinde sınırlı ayni hak kurulabilir? Taşınır veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak 
kuruluyor. Tabi ki mülkiyet hakkının kurulmasında söz konusu olduğu gibi. İrtifak haklarından 
intifa ve rehin hakkı hem taşınır hem de taşınmaz üzerinde kurulabiliyor. Diğer irtifak hakları 
ve adı üzerinde taşınmaz yükü sadece taşınmazlarda söz konusu olabiliyor. Tapu kütüğüne 
bağımsız bir taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ki onlar nelerdir, göreceğiz. 
Aynı zamanda kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler üzerinde de sınırlı ayni hak kurulması 
mümkün. Ama size anlatmıştım, hatırlayın. Kat mülkiyeti kanunu 6.maddenin 3.fıkrasına 
bakalım. Yasa ne diyordu? 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.6/3 

Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklarıyl 
bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. 

Dolayısıyla evet, bağımsız bölümüm üzerinde sınırlı ayni hak kurabilirim. Mesela rehin 
hakkı kurabilirim. Ama o bağımsız bölüm üzerinde bir üst hakkı kuramam. Çünkü diğerlerinin 
haklarıyla çatışıyor. Dolayısıyla ancak niteliği itibarıyla kurulabilir sınırlı ayni haklar. Kurmak 
mümkün.  

Devredilebilen haklar ve alacaklar üzerinde de sınırlı ayni haklar kurulması 
mümkündür. Mesela hak ve alacaklar üzerinde intifa ve rehin hakkı gündeme gelebilir ama bu 
halde hakların niteliği ne olacak? Konu tartışmalıdır. Yeri gelince anlatırız size. Peki sınırlı ayni 
hak mutlaka 3. Kişi lehine mi kurulacak? Yani malikin kendi eşyası üzerinde bir sınırlı ayni hakka 
sahip olması mümkün müdür? 2 şekilde bunu inceleyebiliriz. Birincisi, malik lehine irtifak hakkı 
kurulması. İkincisi, malik lehine rehin hakkı kurulması şeklinde karşımıza çıkar. Malik lehine 
irtifak hakkı dediğimizde yasada 2 şekilde kurulabileceği düzenlenebiliyor. Birincisi, diyelim ki 
MK …de düzenleniyor. Malikin  2 tane taşınmazı var. Biri lehine diğeri üzerinde irtifak hakkı 
kurulabilir. Bunun tipik örneği de şudur. Diyelim ki malikin yan yana 2 taşınmazı var. Daha 
doğrusu arka arkaya. Arkada yer alan taşınmazın ana yola çıkışı yok. Önde bir taşınmaz var. 
Dolayısıyla arkada bulunan taşınmaz lehine öndeki taşınmaz üzerinde bir geçit irtifakı kuruyor 
malik. Diyeceksiniz ki, zaten kendisi malik olduğuna göre bunu yapmasına gerek var mı? Yarar, 
çünkü öndeki taşınmazı bir 3.kişiye satıp devrederse geçit irtifakı varlığını devam ettirecek. 
Dolayısıyla 3.kişiye devredilmiş olsa bile arka taşınmaz lehine kurulan geçit irtifakı sayesinde 
ana yola çıkma imkanını bulacak. Bir 2.hal şu olabilir; Yüklü taşınmazın mülkiyeti ile yararlanan 
taşınmazın mülkiyeti aynı kişide birleşirse bu takdirde de malik lehine kurulan bir irtifak 
hakkından bahsedebiliriz biz. Malik lehine irtifak söz konusu olduğunda, yani az önceki örnekte 
diyelim ki 2 taşınmazın malikleri farklıydı. Ama arkadaki taşınmaz lehine öndeki taşınmazda bir 
geçit irtifakı kurulmuştu. Sonra öndeki taşınmaz mülkiyet hakkını arkadaki taşınmazın malikine 
devretti. Dolayısıyla yüklü taşınmazın maliki ile yararlanan taşınmazın maliki aynı kişi haline 
geldi. Peki ben aynı kişi oldum. Aynı kişi olarak 2 taşınmaza sahibim. Terkin ettirmeme gerek 
var mı geçit irtifakını? Hayır, gerek yok. Dediğim gibi, sonradan 3.kişiye devredilirse geçit 
irtifakı orada baki kalsın. Dolayısıyla bunu yapmama gerek yok. Bir açıdan daha koruyor beni. 
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Bu şekilde, göreceğiz bunu önümüzdeki hafta sınırlı ayni hakların sırası söz konusu olacak. 
Sıraya göre önem kazanacak bunlar. Daha önce tescil edilmiş bir irtifak hakkı varsa dolayısıyla 
ne olacak? Biz bunu daha sonra kurulan irtifak haklarından önce dikkate alacağız. Bu açıdan da 
öneme sahip.  

Peki malik lehine taşınmaz rehni söz konusu olabilir mi? O da gündeme gelebilir. 
Mesela şöyle düşünün. Aslında normal şartlarda kimse kendi lehine taşınmaz rehni kurmayı 
düşünmez. Ama şöyle bir ihtimalde A ile B arasında bakın, bir borç ilişkisi var. B’nin A’ya borcu 
var. Bu borç için C kendi taşınmazı üzerinde rehin hakkını görürken Doruk Bey anlatacak size. 
C diyelim ki, kendi taşınmazı üzerinde B’nin A’ya olan borcu için bir ipotek hakkı tesis ediyor. 
Dolayısıyla B A’ya karşı olan borcunu ödemediğinde ne yapılacak? C’nin taşınmazı satılıp 
paraya çevrilecek. A tarafından yapılacak çıkartılmak suretiyle. A bu taşınmazın satımından 
elde edilen paradan kendi alacağını alacak. Ama şöyle bir durum söz konusu olursa, geçen 
seneki bilgilerinizi hatırlayın. A mesela B’den olan alacağını C’ye temlik ederse bu takdirde ne 
oldu? Bu borç için kendi taşınmazı üzerinde taşınmaz rehni kurmuştu. Şu anda bu alacağın 
sahibi oldu. Dolayısıyla sahibi olduğu bir alacak üzerinde taşınmaz rehni kurulmuş oldu. Malik 
lehine rehin gündeme gelmiş oldu. Ya da diyelim ki, A öldü. A’nın tek mirasçısı C ise dolayısıyla 
onun terekesinde B’ den olan alacağı da C’ ye geçecek. Haliyle mu ihtimalde de ne olacak? Bir 
malik lehine bir rehin hakkı gündeme gelmiş olacak. Aslında aynı kişi olarak kalırsa, yani hem 
alacak hakkının sahibi hem de rehinli alacağın sahibi aynı kişi olarak kalırsa güvence altına 
alınan bu rehin hakkının paraya çevrilme yetkisi askıda çünkü kendi alacağı için gidip kendi 
taşınmazını paraya çevirmez muhtemelen. Akla pek uygun değil. Ama bunun etkisi ne zaman 
gündeme gelecek? Bu rehinli alacaklıya alacağın alacak hakkı sahibinin farklı kişiler olduğu 
durumda rehin hakkının içerisindeki yetkilerin kullanılması gündeme gelecek.  

 Önümüzdeki hafta sınırlı ayni hakların sırasıyla devam edip oradan da irtifak haklarına 
geçeceğiz arkadaşlar. 
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Geçen hafta gayrimenkul rehnine başlamıştık. Geçen hafta anlattığımız örnekte bir 
vasiyetname, bir ölüme bağlı tasarruf vardı. Örneğin miras bırakan kendi borcu için başka bir 
kişiye ipotek tanınmasını istemiş olabilir. Ya da bir arkadaşının borcu için başka bir kişiye 
ipotek tanınmasını vasiyet etmiş olabilir demiştik. Şimdi bir ipoteğin taşınmaz rehninin 
kurulmasında uygulamada asıl karşılaşılan rehin sözleşmesine istinaden ya da hukuki sebebi 
taraflar arasında bir rehin sözleşmesi olan taşınmaz rehninin kurulması yolunu göreceğiz.  

 

REHİN SÖZLEŞMESİ 

 

Rehin sözleşmesi, taşınmaz maliki ile rehin hakkını kazanacak taraf arasında yapılan 
ve bu taraf lehine, rehin sözleşmesini kazanacak taraf lehine bir taşınmaz rehni bir ipotek 
kurulmasının borçlanıldığı bir sözleşme niteliğidir. Bu sözleşme yapılmakla taşınmaz maliki 
alacaklı lehine bir rehin kurma borcu altına giriyor. Sadece bu sözleşmenin yapılmış olması 
tek başına rehnin kurulması için ortaya çıkması için hukuken yeterli değildir. Bu rehin 
sözleşmesine istinaden tapuda tescilin de mutlaka yapılması gerekiyor. Bu rehin sözleşmesi  
resmi şekilde yapılmak durumundadır. Yani buna resmi şekli kazandıracak olan da tapu 
memurudur. Tapu memuru huzurunda düzenleme şeklinde bir rehin sözleşmesi yapılmalıdır. 
Buna istinaden rehnin tapuya da tescili sağlanmalı. Gelecekte rehin sözleşmesinin 
kurulmasından sonra bu sözleşmenin esaslı unsurlarına ya da bu sözleşmedeki esaslı 
unsurları değiştiren durumlarda, örneğin 100 liralık gayrimenkul alacağını 120 liraya 
çıkartılması gibi. Bu yönde değişiklikler olması halinde bunun da yine asıl sözleşmenin şekline 
uygun olarak resmi şekil şartına uygun şekilde yapılması ve tapuya da tescil edilmesi 
gerekecek.  

Peki nedir bir rehin sözleşmesinin esaslı unsurları? Yani bir rehin sözleşmesinde 
mutlaka bulunması gereken unsurlar nelerdir? Öncelikle rehin verenin kimliği, yani kim 
taşınmaz rehnini veriyor? Bunun tespit edilmesi gerekir. Sonrasında alacaklının kimliği, yani 
kimin lehine bir teminat yaratılıyor? Bunun tespit edilmesi gerekir. Eğer rehni veren kişi 
bizzat borçlu değilse, 3. Kişi borçlunun bir borcu için rehin veriyorsa bu durumda borçlunu 
kimliği tespit edilmeli. Bu durumda elimizde 3 kişi vardır. Borçlu, alacaklı ve borçlu lehine 
kendi taşınmazını rehneden 3.kişi. İşte bu durumda bu 3. Kişinin de kimliğinin belirlenmesi 
gerekir. Bunun dışında ana para ipoteği şeklinde kurulan taşınmaz rehinlerinde ana para 
miktarının borcunun miktarının belirtilmesi ve herhangi bir faiz kararlaştırılmışsa bu faizlerin 
belirtilmesi gerekir. Ana para ipoteği değil, üst sınır ipoteği şeklinde kurulan rehinlerde ise 
üst sınır olarak taraflarca kararlaştırılmış olan miktarın ne olduğunun belirtilmesi gerekir. 
Bunun dışında elbette kim tarafından, kimin lehine, hangi borç için ve hangi taşınmaz ya da 
taşınmazlar üzerinde rehin kurulduğunu da belirtilmesi gerekir. Yani üzerinde rehin hakkı 
kurulmak istenen taşınmazın da rehin sözleşmesinde yer alması gerekir. Biliyorsunuz, 
birazdan daha detaylı olarak göreceğiz. Geçen hafta söylemiştim kısmen. Bizim taşınmaz 
rehni sistemimizde sabit dereceler sistemi vardır. Dolayısıyla rehin sözleşmesinde hangi 
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dereceye bu rehnin kurulduğunun da belirtilmesi gerekiyor. Yani bu derecelerden hangisine 
yerleşeceği bu rehnin belirtilmiş olması gerekiyor. Rehin teminat altına alındığı alacağın ferdi 
niteliğinde olduğu için, yani ona bağlı bir hak olduğu için kural olarak hangi alacak için rehin 
gösterildiğinin rehin sözleşmesinden anlaşılması gerekiyor. Çünkü şu alacağın teminatı 
olarak veriyorum şeklinde belirlilik olmalı fakat bu bir zorunluluk değildir arkadaşlar. Para 
miktarı gösterilmek kaydıyla ister ana para ister üst sınır, ama belirli miktar gösterilmek 
kaydıyla hangi alacak için hangi hukuki sebepten doğmuş alacak için rehin verildiğinin 
belirtilmesi bir geçerlilik şartı değildir. Hatta bu şekilde belirtilmeden bir taşınmaz rehni 
kurulması halinde bizatihi taşınmaz rehnini kurucu işlem aynı zamanda bir soyut borç ikrarı 
niteliği kazanır. Yani kişi aynı zamanda borçlu olduğunu ikrar etmiş oluyor. Taraflar arasında 
örneğin bir kredi sözleşmesi varsa, ya da alım satımdan doğan bir alacak hakkı söz konusuysa 
zaten bunun rehin sözleşmesinde belirtirler. Derler ki, şu menkul satımından doğan alacak 
için ipotek hakkı tanınıyor gibi. Ama bu şekilde bir belirleme yapmayabilirler. Hukuki ilişki 
mevcut olduğu halde ya da örneğin haksız fiil işlemiştir. Bu haksız fiil neticesinde bir 
tazminat ödemesi söz konusu olacaktır. Taraflar bu tazminatın ödeneceği miktar konusunda 
anlaşmışlardır. Ama bu tazminat borcunun ifası amacıyla bir de rehin kurmak isterler. İşte 
böyle bir durumda doğrudan atıf yapılacak bir sözleşme de olmadığı için taraflar hukuki 
sebebi belirtmeden doğrudan doğruya rehin kurma yoluna gidebilirler. Bunu yapmalarında 
herhangi bir sakınca yoktur. Ama dediğimiz gibi, böyle bir durumda bu aynı zamanda o 
borcun mevcudiyeti konusunda borçlunun bir soyut borç ikrarı niteliğini de kazanır.  

Peki, taraflar hiçbir hukuki sebep belirtmedi. Ya da şu şekilde yaptılar. Bizim aramızda 
bugünden yarına hangi sebeple hangi hukuki gerekçeyle bir borç doğarsa doğsun, yani 
doğabilecek bütün borçlar bakımından bu taşınmazı rehnediyorum. Şimdi bu hukuken 
mümkün değildir. Niçin mümkün değildir? Sadece burada belirlilik ilkesi değil, bir kişinin 
kapsamı belli olmayan borç bakımından hangi hukuki sebepten doğduğu doğacağı belli 
olmayan bir borç bakımından tamamen yükümlülük altına girmesidir. Bu hem fer’ilik 
bakımından sakınca yaratıyor arkadaşımızın söylediği gibi, hem de kişilik hakkının kişinin 
kendi iradesiyle aşırı derecede sınırlanması hukuki sonucunu doğurması riskini taşıyor. 
Dolayısıyla her ne kadar taraflar bir taşınmaz rehninin kurulmasının hukuki sebebini 
sözleşmede belirtmemiş olsalar da yine de bunun taraflar arasındaki mevcut ve rehin 
sözleşmesinin yapılması anında ileride kurulacağını öngördükleri düşündükleri hukuki 
ilişkiden doğan alacaklar için verilmiş bir teminat olarak anlaşılması gerekir. Örneğin 2 tane 
tacir ikisi de mal alım satımı yapıyor. Devamlı, karşılıklı mal alıyorlar,satıyorlar. Şimdi 
buradan doğan alacakları için taraflardan birisi rehin istemiş. Bu rehin verilmiş. Bunun 
hukuki sebebi tapudaki rehin sözleşmesinde belirtilmemiş. Normal şartlarda bu rehin hangi 
amaçla verilmiştir? Mevcut süregelen ticari ilişkinin, gelecekte de devam edecek ticari 
ilişkiler lehine doğmuş ya da doğması muhtemel alacakları teminat almak için bu rehin 
verilmiştir. Ama bu tüccarlardan birisi diğerine hiç aralarında ticari ilişki ile ilgisi olmayacak 
şekilde haksız fiil gerçekleştirmiş ve tazminat borcu da doğmuştur. İşte bu artık rehnin 
kapsamı dışındadır arkadaşlar. Rehin, bu borcu da güvence altına almıştır diyemeyiz. Hukuki 
sebep gösterilmeden rehin kurulması mümkündür. Fakat bu sebep gösterilmediğinde bizim 
hayatın olağan akışı içinde bu teminatın hangi nitelikteki borçlar için, hangi faaliyete 
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istinaden verildiğini tespit edip güvenceyi sadece o tür borç ve alacaklarla sınırlandırmamız 
gerekir.  

Bir diğer taşınmaz rehninin tapuya tescil edilmesinin hukuki gerekçesi ise mahkeme 
kararı olabilir. Bu ne zaman söz konusu olur? Örneğin ben rehin sözleşmesi yaptım. Fakat 
tapuya gidip bu rehnin tapuya tescil edilmesi için talepte bulunmadım gayrimenkul maliki 
olarak. Bu durumda lehtar ne yapacak? Mahkemeye gidecek 716 gereği tescile zorlama 
davası açacak .Fakat bu uygulamada rehin sözleşmesi nedeniyle karşınıza çıkma ihtimali çok 
zayıf olan bir olaydır. Neden? Çünkü rehin sözleşmesinde zaten geçerlilik şekli resmi şekildir. 
Yani tapu memuru işlemi yapmak durumundadır. Tapu memuru bu işlemi yaparken ve 
elindeki hazır sözleşmeye bu kurulmuş, kurulması planlanan, kurulması borçlanılan rehin 
sözleşmesinin tapuya tescil edilmesine yönelik malikin talebini de dahil ederler. Yani eksik 
kalması halinde dava açması gereken bu talep zaten otomatik olarak rehin sözleşmesinin 
içine uygulamada tapu memuru tarafından dahil edildiği için tapu memurları esasen 2 işlemi 
birden yapmış olurlar. Birincisi, bir kişinin diğer kişi adına, diğer kişi lehine rehin vermesi. 
İkincisi, rehin veren taşınmaz malikinin bu rehnin tapuya tescil edilmesi yönündeki talebidir. 
Bu da zaten imzalanmış belgede yer alacağı için ayrıca herhangi bir tescil talebine ihtiyaç 
olmaksızın o rehin sözleşmesine istinaden tapu memuru tapudaki tescili yapar. Dolayısıyla 
rehin sözleşmesinden doğan tescil talep etme borcunun rehneden tarafından yerine 
getirilmemesi sebebine bağlı olarak bir dava açılması durumuyla da karşılaşılmaz. Peki ne 
zaman karşılaşılabilir? Bu şekilde bir rehin sözleşmesi olmayan örneğin az önce söylediğimiz 
gibi bir vasiyetname ile bu vasiyet edilmiş. Fakat taşınmazın maliki olan kişi bu durumda 
mirasçılar olacaktır, bu rehni tapuya tescil ettirmek konusunda herhangi bir davranışta 
bulunmadılar. Bu durumda lehtar mirasçılar lehine bu davayı açacaktır veya seneye 
göreceksiniz, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa dava ona karşı da açılabilir. Onun 
aleyhine bu davayı açacaktır. Bu durumda mahkeme tescile karar verecektir.  

 Rehin vaadi yapılmasına ilişkin bir sözleşmenin asıl sözleşmenin şekline bağlanması 
gerekir. Bu bir sözleşme yapma vaadi çünkü. Dolayısıyla bunun da tapuda yapılması gerekir 
asıl sözleşmenin şekline uygun olarak. Fakat teorik olarak mümkün olsa bile pratik olarak siz 
tapuya gidip memura bu işlemi yaptıramazsınız. Pratikte bir anlamı yok. Mesela ben geçen 
aylarda bir vasiyetname düzenledim. …. Biz bunu vasiyete yazdık. Noter bunu almadı. 
Halbuki noterin böyle bir yetkisi yoktur. Bunu alamam deme gibi bir yetkisi yoktur. Noter 
dedi ki, bu hukuka aykırıdır. Vasiyetnamenin içeriğinde yer alamaz. Dolayısıyla bunu almak 
mümkün değildir. Şu yönde hukuka aykırıdır. Türkiye’de yakılarak defin yapılmasına yönelik 
bir tesis yoktur. Hukuken de buna izin verilmiyor. Fakat buna hukuken izin verilmiyor olması 
vasiyet edenin bunu vasiyet etmesine engel bir şey değildir miras hukuku bakımından. Belki 
yurtdışında bunu yaptırıp getirecek mirasçılara. Dolayısıyla şimdi hukuken buna engel 
olmasa bile siz bunu notere yaptıramadığınız sürece yapılamıyor. Burada da onun gibi bir şey 
var. Yani hukuk tekniği bakımından taşınmaz satış vaadi sözleşmesi benzeri şekilde rehin 
kurma vaadi sözleşmesi gibi bir sözleşme yapılmasına bir engel var mı ya da yok mu emin 
değilim. Bunu düşünmek lazım. Ama diyelim ki, mümkün, uygulamada yaptıramayacağımız 
kesin. Bu tür durumlarda arkadaşlar şu yapılır, avukat olduğunuz zaman bunu da staj 
yaparken ileriki yıllarda öğreneceksiniz zaten. Eğer bir hukuki işlemin hukuken yapılması çok 
mümkün değilse ya da taşınmaz satışının haricen yapılması örneğinde olduğu gibi geçersizse, 
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geçersiz olmasına rağmen bu satış sözleşmesinden doğan borcun yerine getirileceğini 
garanti altına almak için 3.kişinin fiilini taahhüt sözleşmesi yaparsınız. Yani geçen sene 
borçlar dersinde gördünüz. 3. Kişinin fiilini taahhütte biliyorsunuz bu taahhüt sözleşmesinin 
geçerliliği esas sözleşmenin geçerliliğine bağlı değildir. Dolayısıyla esas sözleşmesi geçersiz 
diye bunu sakatlamayacaktır.  

Örneğin A sahip olduğu taşınmazı B’ye sattı. Ama satışı Starbucks’ta yaptı. Hukuken 
geçersiz. Hiçbir hüküm doğurmuyor aslında. Kural olarak geçersiz bir hukuki işlem. 
Sonrasında B bu sözleşmeyi istinaden tapuda tescili talep edemeyeceğini bildiği için A’yı bu 
tescile zorlamak için veya zorlayabilme imkanına sahip olabilmek için diyor ki, bu yaptığınız 
sözleşme geçersiz. Sen bir de bana 3. Kişi bul. Senin bana bu taşınmazın devrini yapacağını 
bana taahhüt etsin. Bu durumda A gidiyor, arkadaşı C’den rica ediyor. C diyor ki, bu 
sözleşmeye hiç girmesine de gerek yok. Ben 30 gün içinde bu taşınmazın B adına tescil 
edileceğini taahhüt ediyorum. Bu taahhüt gerçekleşmezse, satış fiyatını 100 lira olarak mı 
anlaştılar? 120 lira B’ye ödemeyi Kabul ediyorum. Yani 20 lira da bir cezai şart geldi. 
Hukuken bunu bana bir avukat danışsa yapabilir miyiz diye, A’nın B lehine bir ay içinde 100 
lira ipotek kurulmasını harici sözleşmeyi yapalım. Geçersiz olsun olmasın önemli değil. C 
3.kişinin fiilini taahhüt yani A’nın fiilini taahhüt şeklinde bir tahahhüt altına girsin. Çünkü  
sağlam yaptığımız sürece bu hiç önemli değil.  

Başta resmi şekle uymasalar bile sonrasında zaten tapuya gittiklerinde aynı 
masrafları yapmak zorunda kalacaklar. Yani geçersiz bir satış sözleşmesi çoğu zaman 
masraftan kaçmak için yapılmaz. Bir sebeple yapamıyorlar. Ya vakitleri yoktur ya da hukuken 
imkan yoktur. Masraftan kaçmak için bu yola başvurulmaz. Masraftan kaçmak için ne yapılır? 
A B’ye bağışlıyordur ama satış  olarak gösteriyordur. Veya aslında 1000 liradan satıryodur 
ama 100 liraya satıyor gibi gösterir. Harici satışın yapılmasının sebebi, bu sözleşme geçersiz 
olsa bile geçersiz olarak bu sözleşmeyi ifa etmek isterse tapuda zaten geçerli olan işlemi 
yapacak. Yine aynı harcı ödeyecek. Bu sözleşmenin önceden yapılmasının hiçbir hukuki 
karşılığı yok.  

Şimdi dedik ki, mahkeme kararıyla burada bir hukuki sebep olarak tapu siciline 
taşınmaz rehninin tescil edilmesi hukuki sebebini oluşturabilir. Bu gördüklerimiz arkadaşlar 
ister mahkeme kararına dayansın ister vasiyetname gibi bir ölüme bağlı tasarrufa dayansın 
ister taraflar arasındaki rehin sözleşmesine dayansın fark etmez. Hepsi taşınmaz üzerindeki 
rehin hakkının tescille doğduğu ihtimalidir. Bunların hepsinde rehin hakkının doğması tapuya 
bunun tescil edilmesine bağlıdır. İstisna ile kanun bazı durumlarda tescil olmaksızın rehnin 
söz konusu olabileceğini bazı durumlarda ise tescille rehnin ortaya çıkacağını fakat az önce 
belirttiğimiz tescilin hukuki sebebini oluşturan bir işleme gerek kalmaksızın kanundan doğan 
şartların gerçekleşmesiyle tapuya tescilin yapılabileceğini kabul etmiştir.   

Sırayla gidelim. Kural, geçerli bir hukuki sebep ve bu sebebe dayanarak tapuda 
tescilin yapılmasıdır. Taşınmaz rehninin kurulabilmesi için kuralımız budur. Bazı durumlarda 
gerekçeli bir hukuki sebep olmaksızın ya da daha önce yapılmış geçerli bir hukuki işlem 
geçerli bir hukuki sebep teşkil etmeksizin sadece kanunda belirtilen şartların 
gerçekleşmesinin hukuki sebebini oluşturması ve bu şartların oluştuğu gerekçesiyle tapuda 
tescilin yapılması ama yine rehin hakkının tescille birlikte doğması 3. Türde ise tescile dahi 
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gerek olmaksızın kendiliğinden rehin hakkının doğmasıdır. Bunlar, ama dediğimiz gibi hukuki 
sebep ve tescil kuralına getirilmiş olan istisnalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle 
öncesinde tescilin talebine yönelik geçerli bir hukuki işlem olmaksızın doğrudan tescilin talep 
edilebileceği hal, örneğin taşınmazın satılmasında taşınmazı satmış,başkasına devretmiş olan 
kişinin bunun karşılığında alması gereken bedelin güvencesi amacıyla rehin kurulması hali. 
Ne demektir bu? Burada taşınmaz maliki ait olduğu taşınmazı başkasına satmış. Satış 
fiyatında da 1000 lira olarak anlaşmışlar. Bu durumda satan kişi henüz 1000 lirayı almamış. 
Örneğin 1 aylık, 5 aylık vade gösterilmiş. Bu satış bedelinin teminatı olmak üzere sattığı 
taşınmaz üzerinde rehin kurulmasını isteyebiliyor. Bakın, burada öncesinde rehnin 
kurulmasına yönelik herhangi bir rehin anlaşması yok. Bunun dışında yapı alacaklısı hakkı 
dediğimiz örneğin size ait bir arazi var. Onun üzerine benden bir apartman inşa etmemi 
istediniz. Ben de müteahhidim. Geliyorum, inşaata başlıyorum. Para karşılığı anlaşmışız. 
İnşaat tamamlanınca da bana 1000 lira ödeyeceksiniz. Ben inşaat tamamlanınca alacağım 
1000 lirayı güvence altına alabilmek için sizing tescil isteminize bağlı olmaksızın taşınmaz 
üzerinde ipotek kurdurma hakkına sahibim. Buna da arkadaşlar yüklenici ipoteği ya da yapı 
alacaklısı ipoteği adı veriliyor. Burada ise dediğimiz gibi, her ne kadar öncesinde özel olarak 
bu amaçla yapılmış bir anlaşmaya ihtiyaç olmasa da rehin ancak kanundaki bu şartların 
oluşması neticesinde tapuya başvuru yapılması ve tapuda bu rehnin tescil edilmesiyle 
birlikte doğar. Bazı durumlarda ise arkadaşlar tescile dahi gerek yoktur. Örneğin 
865.maddeye bakalım. 

Medeni Kanun m.865 

Malik, rehinli taşınmazın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, 
hakimden bu gibi davranışları yasaklamasını isteyebilir. 

Alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere hakim tarafından yetki verilebileceği 
gibi; gecikmesinde tehlike bulunan hallerde alacaklı; böyle bir yetki verilmeden de 
gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir. 

Alacaklı, önlem için yapmış olduğu giderleri malikten isteyebilir ve bu 
alacakları için taşınmaz üzerinde, tescile gerek olmaksızın ve tescil edilmiş olan diğer 
yüklerden önce gelen bir rehin hakkına sahip olur. 

Yani ben bir alacak hakkına sahibim. Bu alacağım da bir taşınmazla güvence altına 
alınmış. Aama taşınmazın maliki davranışlarıyla diyelim ki, üzerinde bir apartman dairesi var. 
Ona zarar veriyor. Bu davranışlarıyla taşınmazın değerini düşürecek faaliyetlerde bulunuyor. 
Bu benim aleyhimedir. Çünkü taşınmaz satıldığında belki bu değer kaybı nedeniyle benim 
alacağımı karşılayamayacak bir miktara düşecek. Bu durumda ben ne yapıyorum? Öncelikli 
olarak gidiyorum, mahkemeden bu şahıs şu tür davranışlarda bulunuyor. Bu benim ipotek 
lehtarı olarak alacağımın güvence altına alınmasını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu 
davranışlarda bulunmamasını sağlayın. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek 2.fıkrada 
belirtilmiş. Bakın, taşınmazın değerini düşüren davranışlara karşı ipotek lehtarının 
yapabilecekleri. Birazdan değerinin korunmasını sağlamak üzere yapılmış masrafları 
göreceğiz. Onların statüsü ayrı. Şimdi taşınmazın değer kaybını önleyen, değer kaybına 
sebep olan davranışları önlemek için bazı faaliyetlerde bulunuyor, önlemler alıyor. 
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Mahkemenin yetkilendirmesiyle veya istisnai durumlarda kendiliğinden  yapmış olduğu, 
almış olduğu bu önlemler bir masrafa sebep oluyor. İşte kanun 3.fıkrada hem tescile gerek 
yok taşınmazın teminat oluşturabilmesi için. Hem de daha önceki derecelerde tescil edilmiş 
bir başka ipotek hakları olsa bile onların öncesinde geliyor. Neden? Çünkü lehtarın yapmış 
olduğu, almış olduğu bu önlemler kendisinden önceki derecedeki ipotek lehtarlarının da 
lehine. Onlar bakımından da alacaklarını güvence altına alma sonucunu doğuruyor. Bir de 
876.madde var arkadaşlar. Söz konusu maddeye bakalım. 

Medeni Kanun m.876 

Alacaklı, rehinli taşınmazın korunması için zorunlu masraf yapmışsa ve 
özellikle malikin borçlu olduğu sigorta primlerini ödemişse, bundan doğan alacakları 
tescile gerek olmaksızın aynen rehinli alacağı gibi güvenceden yararlanır.  

Yani kendi rehinli alacağı kaçıncı derecedeyse bu durumda korumaya yönelik yapmış 
olduğu önlemler de o derecede bir teminat sağlayacaktır. Örneğin diyelim ki , malik 
taşınmazın içindeki ağaçlara zarar veriyor. Taşınmazın değerinin düşmesine sebep oluyor ya 
da camını, penceresini kırıyor. İşte burada gidip camı, pencereyi tamir ettirmek değerinin 
düşmesini engellemek için yapılmış olan bir davranıştır. Malikin yeniden girmesini 
engelleyecek şekilde pencereye çit çekilmesi ise bunun korunması amacıyla yapılmış olan bir 
davranıştır. Her iki alacak bakımından da tescile gerek olmaksızın bir rehin hakkı doğuyor 
fakat değer düşmesini giderici masraflar ilk önce belki sıraya yerleşiyor. Değerini korumaya 
yönelik masraflar, mevcut hali muhafaza etmeye yönelik masraflar ise bunu yapmış olan 
kişinin rehin hakkı hangi derecedeyse, sıradaysa o derecede ipoteğe dahil oluyor.  

(Öğrenci soru sorar.) Rehin hakkı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Niteliği gereği çıkabilecek tek 
gayrimenkulrehni türü ipotektir. Çünkü diğerleri daha çok taşınmazın mülkiyetini tedavülü 
amacıyla getirilmiş bir teminat türüdür.  

Şimdi burada tescil gayrimenkul rehninin kurulabilmesi için gerekli olması 
durumunda bir tescilin yapılması bu yönde taşınmaz malikinin bir talepte bulunması neticesi 
ortaya çıkacak bir durumdur. Yani taraflar arasında örneğin bir vasiyetnamenin bulunması 
bir gayrimenkul rehni kurulmasına yönelik olarak, tek başına tescilin yapılmasını sağlamıyor. 
Malik, taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişi bu taşınmaz üzerinde bir taşınmaz rehni 
kurmak istediğine yönelik olarak tescil talebinde bulunmalı. Ancak tescilsiz ortaya çıkan, 
tescilsiz olarak kurulabilen ipoteklerde, rehinlerde ise hak sahibinin tek taraflı başvuruda 
bulunması suretiyle bunun tapuya tescil edilebilmesi mümkündür. Peki bu şekilde kurulmuş 
olan, yani geçerli hukuki sebep ve tescille kurulması kuraldır. Bazı durumlarda sadece tescille 
kurulan, tabi altında geçerli bir sebep var ama sırf tescile yönelik olarak yapılmamış bir 
hukuki sebep, bazı durumlarda ise ne tescil ne de geçerli bir hukuki sebep aranmaksızın 
kanun gereği kendiliğinden doğmuş olan ipotek hakkı ne şekilde sona erer? Bunun olağan 
sona erme şekli arkadaşlar lehtarın, yani lehine rehin verilmiş olan kişinin tapuya gidip terkin 
talebinde bulunmasıdır. Bu sırada tapu kendisine yönelik terkin talebinde herhangi bir 
hukuki gerekçe belirtilmesini aramaz. Yani ipotek lehtarı tapuya gider. Der ki , benim lehime 
kurulmuş olan bu ipoteğin terkinini istiyorum. Bunu şu ya da bu sebeple yapıyorum diyerek 
belirtmesine gerek yoktur. Tapuda zaten bunu sormuş. Terkin talebini alır, bunu tapuda 
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işler. Yani mevcut ipoteği siler. Şimdi dolayısıyla borç henüz ödenmemiş olmasına rağmen bu 
şekilde bir terkin talebinde bulunursa, kolay kolay bulunulmaz. Neden? Rehin lehtarı borç 
henüz kendisine ödenmeden elindeki rehinden vazgeçsin. Şu olabilir, taraflar anlaşırlar. Birisi 
der ki, ben bu taşınmazı satacağım, üzerimdeki ipotekle satamıyorum, alıcı çıkmıyor. Çok 
düşük fiyat veriyorlar. Başka bir teminat göstereyim, şunu kaldıralım der. Başka, daha güçlü 
bir teminat alırsa da lehtar kaldırabilir. Bunda bir engel yoktur. Bu şekilde borç ödenmediği 
halde lehtarın terkin talebi neticesinde eğer terkin gerçekleşirse tapuda terkin işleminin 
yapılmasıyla ilgili sicildeki terkinin yapılmasıyla birlikte ipotek hakkı da taşınmaz rehni de 
ortadan kalkmış olur. Ama bazı durumlarda terkin açıklayıcıdır. Sicil dışı ipotek hakkı zaten 
ortadan kalkmış durumdadır. Bunun da en sık karşılaşılan hali arkadaşlar alacak hakkının 
sona ermesidir. Ne demektir bu? Eğer rehinle güvence altına alınan alacak ifa ya da başka bir 
yolla sona ererse rehin hakkı da kendiliğinden sona erer. Neden? Çünkü rehin fer’I bir haktır. 
Mevcudiyetini devam ettirebilmesi için bağlı olduğu asıl hakkın mevcut olarak bulunmasına 
bağlıdır. Siz borcunuzu ödediğiniz zaman bu borç için vermiş olduğunuz taşınmaz rehni de 
kendiliğinden hükümsüz olur. Yani sicil dışı olarak ortadan kalkmış olur. Fakat tapu memuru 
kendiliğinden ipoteğin üzerini çizmez. Rehnin üzerini çizmez.  

Yine malikin gidip terkin talebinde bulunması gerekir. Zaman zaman malikler de bu 
talepte bulunmaz. Yani alacağını almıştır fakat tapuya gidip bir dilekçe verip terkini talep 
etmez. Böyle bir durumda lehtar dava açarak borcun ortadan kalkması nedeniyle fer’i bir hak 
olan ipotek hakkının ortadan kalktığı dolayısıyla tapudan terkin edilmesi gerektiğini talepe 
edip mahkemeden alacağı kararla terkini sağlayabilir. Bakın, burada mahkemeye açılacak 
olan dava tapu kaydının düzeltilmesi davasıdır. Neden? Çünkü borç ödenmekle maddi hukuk 
anlamında rehin aslında sona ermiştir. Fakat lehtar gidip dilekçe vermediği için şekli olarak 
sadece orda varmış gibi gözükmektedir. Esasen bir yolsuz tescil durumudur. Yani olmayan bir 
hakkı göstermektedir. Dolayısıyla burada açılacak olan dava tapudaki bu yanlış kaydın 
düzeltilmesi davasıdır. Bunun dışında, çok karşılaşılacak olmamakla birlikte örneğin 
kamulaştırma.. Artık rehin konusu taşınmaz rehnedenin mülkiyetinden çıktığı için rehin hakkı 
da sona erecek fakat burada açık bir hüküm olmamakla birlikte kamulaştırmada 
kamulaştırma bedeli olarak ödenen bedel üzerinde rehin hakkının devam ettiği Kabul 
edilmektedir.  

Bunun dışında taşınmaz yok olursa artık rehin konusu ortadan kalktığı için bir ayni 
hak konusu eşya ortadan kalkarsa üzerindeki ayni haklar da kendiliğinden ortadan kalkar. 
Burada da taşınmaz yok olursa rehin de kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Hatta böyle bir 
durumda sadece rehnin terkini değil taşınmazın tapudan silinmesi yoluna gidilmek gerekir. 
Bunun dışında uygulamada çok karşılaşılmamakla birlikte taşınmaz rehninin belirli bir süre 
için verilmiş olması halinde örneğin rehin sözleşmesinin yapılmasından itibaren 5 yıl, 10 yıllık 
bir süre için verilmiş olması halinde bu sürenin dolmasıyla birlikte rehin kendiliğinden sona 
erer. Bunun terkinini de talep etmek sonrasında mümkündür. Burada önemli bir nokta 
arkadaşlar 864.maddedir. Söz konusu maddeye bakalım. Çok önemli bir hükümdür 
arkadaşlar. Bunu atlamayın hiçbir zaman.  
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Medeni Kanun m.864 

Rehnin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zamanaşımı 
işlemez. 

Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış bir alacak için zamanaşımı hiçbir zaman 
işlemez arkadaşlar. Rehin süresiz olarak verildiyse artık o alacak için hiçbir zaman 
zamanaşımı işlemeyecektir. Burada taşınır rehnine ilişkin parallel bir bilgimiz var mı? 
Taşınmaz rehnine geçmeden onu sorayım. Örneğin ben bir alacağım için taşınır rehni 
aldıysam 5000 lira alacağım var. Bana bileziğinizi rehin olarak verdiniz. Bu, zamanaşımına 
uğramayı engeller mi? Engellemez. Neyi sağlar peki? Zamanaşımına uğramış olsa bile rehin 
almış olan kişinin taşınırı paraya çevirerek paraya çevrilmek suretiyle elde ettiği oranda 
alacağını tahsil etme imkanı devam eder. Ben 5000 lira alacak için bileziği rehin aldıysam 
bunu alacağım zamanaşımına uğradıktan sonra bile paraya çevirip 4000 liraya satabildiysem 
4000 liralık kısmını elde etme hakkına sahibim. Kalan 1000 liralık kısım ise karşılanamayan 
kısımdır. Zamanaşımına uğramıştır. Bunun için de talepte bulunabilirim. Bir engel yoktur. 
Zamanaşımına uğtamış bir borcun ifasını talep etmekte bir engel yoktur. Ama borçlu derse 
ki, zamanaşımı def’ini ileri sürüyorum. Bu durumda benim de yapabileceğim bir şey kalmaz.  

Taşınmazlarda ise taşınırlardan farklı olarak bir taşınmaz rehninin kurulması alacağın 
zamanaşımına uğraması ile ilgilidir arkadaşlar. Hatta benim katıldığım bir doktora yeterlilik 
sınavında sınav sorusuydu bu. Taşınmaz rehni verildiyse zamanaşımı işler mi diye sorulsaydı 
işlemez denebilirdi. Ama soru şu şekilde geldi. Bir alacağınız var. Zamanaşımına 
uğramamasını sağlamak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bunun için bir taşınmaz rehni alırsınız 
arkadaşlar. Aldığınız zaman da artık zamanaşımı işlemeyecektir. Ya da benim aklıma şöyle bir 
cevap geldi. Ben alacaklı olarak erkeksem ve borçlu da güzel bir hanımda evlenme teklifi 
ederim. Biliyorsunuz, eşler arasında da zamanaşımı işlemez evlilik devam ettiği sürece. Ya da 
evlenilecek bir durum yoksa ortada bu durumda da gayrimenkul rehni almayı tercih 
edebilirsiniz. Şimdi burada gayrimenkul rehninin alacağın tamamı bakımından 
zamanaşımının işlemesine engel olabilmesi için geçerli bir rehin sözleşmesi yapılmış 
olmalıdır. Yani tapudaki gayrimenkul rehnine ilişkin tescil geçerli olabilir. Eğer geçerli değilse 
örneğin taşınmaz rehninin kurulmasına ilişkin borçlandırıcı işlem rehin sözleşmesi diyelim ki, 
ayırt etme gücü bulunmadığı için geçersizse rehin de geçersiz olacağı için tapuda bu rehin 
görülse bile sonradan bu rehnin geçersizliği ortaya çıktığında terkin edilirse, tapudan 
kaldırılırsa alacak en baştan itibaren işte taşınmaz rehni ile güvence altına alınmamış gibi 
zamanaşımına tabi olmaya devam eder. Yani bunu sağlayabilmesi için, 964’ün olabilmesi için 
geçerli bir rehin hakkının tapuya tescil edilmiş olması gerekir. İkincisi, sadece alacağın rehin 
hakkıyla güvence altına alınmış olan kısmı bakımından zamanaşımı işlemez. Ne demektir bu? 
Örneğin 100 liralık alacağınız var. Bunun için teminat aldınız. 60 lirasını sadece ipotekle 
güvence altına aldılar. Kalan 40 liralık kısım yine zamanaşımı işlemeye devam edecektir.  
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Zamanaşımı önemli bir konu arkadaşlar. Avukatlık yapmaya başladığınızda 
göreceksiniz. Bütün avukatlar bütün cevap dilekçelerini, savunma dilekçelerini zaten bu 
talep zamanaşımına uğramıştır diye getirir atlamamak için. Çünkü biliyorsunuz, bu def’I 
ancak ileri sürülürse dikkate alınacak bir şey. İleri sürülmezse hakim bunu resen dikkate 
alamaz. Avukat biliyor olsa da zamanaşımının işlemediğini, geçen hafta doğmuş bir borç 
mesela. Yine yazar ne olur ne olmaz. Gerekli gereksiz her yerde bu alacak zamanaşımına 
uğramıştır şeklinde belirtir.  

Şimdi sıra rehinde. Taşınmaz rehninde sıra ne şekilde belirtilir? Şimdi esasen burada 
arkadaşlar 2 tane farklı sistem vardır. Bizim hukukumuz 2.sistemi benimsiyor. Önce birinci 
sistemi söyleyelim. Nedir bu? İlerleme sistemi. Taşınmaz rehni kurulurken eğer bir taşınmaz 
üzerinde birden fazla rehin hakkı kurulduysa bunlar arasındaki sıra neye göre belirlenecek? 
Örneğin bir rehin hakkı kurulmuş 30 lira, daha sonra bir rehin hakkı daha kurulmuş 40 lira, 
taşınmaz satılmış 50 lira. 50 lirayı bunlar ne şekilde alacaktır? Hangisi öncelikli olacaktır? Bu 
işte rehinde sıra meselesidir. Satış aşamasına gelirse bu borç ödenmediği için satışta bu 
parayı öncelikle kim alacak? İlerleme sistemi dediğimiz roma hukukunda bu sistemde bizim 
taşınır rehnine hakim olan sistemde sistem şu şekilde işler. Tarih olarak önce alan, rehin 
hakkını önce kazanan önce gelir.  

 Şimdi bu sistemde diyelim ki 3 tane ipotek kurdunuz. Bu da 20 lira olsun. Taşınmaz 
satılmadan önce yani hiç satışı söz konusu değilken örneğin 1.derecedeki rehnin güvence 
altına aldığı borç ortadan kalktı. İfa dışı yollarla ortadan kalktı. Şimdi böyle bir durumda 
bunlar otomatik olarak ilerler. Artık ondan tarih olarak bir sonraki hemen arkasından 
kurulmuş olan taşınmaz rehni ilk sıraya yükselir. Bu işte ilerleme sistemi olarak isimlendirilir. 
Bu sistemde taşınmaz sahibinin öncelikle 2. Veya 3.sırayı rehin kurup 1.sırayı boş bırakması 
gibi bir imkan yoktur. Tarih olarak rehni önce alan ilk sıraya yerleşir. Ondan sonra da 2.sıraya 
yerleşir gibi. Öndekilerden birinin rehin hakkı ortadan kalkarsa diğerleri otomatik olarak 
ilerler. Dolayısıyla bu alacaklı lehine Kabul edilmiş olan bir sistemdir ya da alacaklıyı daha 
fazla koruyan bir sistemdir.  

Bizim hukukumuzda geçerli olan sistem ise taşınmaz rehni bakımından dereceler 
sistemidir. Ne demektir bu? Bizim sistemimizde arkadaşlar sabit dereceler sistemi dediğimiz 
bir system geçerlidir. Bu da Cermen hukukundan gelen bir sistemdir. Taşınmaz farazi değer 
parçalarına ayrılır. Bu ayırma işlemini taşınmazın maliki yapar. Bunu yaparken henüz bir kişi 
lehine ipotek kuruyor olması dahi gerekmez. Örneğin ben sahip olduğum taşınmaza hiçbir 
alacak hakim yokken, hiç kimseye ipotek vermiyorken henüz gidip tapuya ben taşınmazım 
üzerinde derece kurmak istiyorum diyebilirim. Örneğin burada 4 tane derece olsun. Bu 
derecelerin miktarını belirlemek de tamamen bana kalmıştır. Kaç tane derece olacak? Her 
bir derecenin değeri ne miktarda olacak? Bunun taşınmazın gerçek değeri ile de bir ilgisi 
yoktur arkadaşlar. Yani 100 liralık taşınmaz için toplam 10 bin lira tutan dereceler sistemi 
oluşturabilirsiniz. Bunu kim önemseyip dikkate alacak? Alacaklı dikkate alacaktır. Örneğin 4 
dereceli bir system oluşturdum. Bunu yaparken her derece için bir değer biçerim. Yani bu 
dereceler için ileride yerleştirebileceğim ipoteklerin ulaşabileceği üst sınır. Diyelim ki, bu da 
tamamen serbesttir. Diyelim ki, 1.dereceyi 100 lira yapıyorum. 2.dereceyi 200 lira 
yapıyorum. 3. Dereceyi 50 lira yapıyorum. 4.dereceyi de 400 lira yapıyorum.                 
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Bunu yapmış olmakla henüz ipotek kurulmadı. Ben sadece ipotek kurabileceğim 
dereceler sistemini oluşturdum. Yani şöyle düşünün. Hard diske format attım. İçine ipotek 
alabilir hale getirdim. Burada da içeriği oluşturdum. Bu dereceyi ben kurdum. Bunun avantajı 
ne? Az önce dedik ilerleme sisteminde dedik. Tarih kendiliğinden 1.sıraya yerleşecek olan, 
2.sıraya yerleşecek olan kişiyi belirliyor. Burada ise bunu ben belirliyorum. Dolayısıyla bu 
alacaklı lehine değil, taşınmaz maliki lehine olan bir sistemdir. Benim taşınmazın değerini 
piyasada tedavül ettirebilme gibi bir imkanımı da kolaylaştırıyor. 

 Örneğin ben ilk dereceyi kurdum. Ertesi gün ilk alacaklının yanına geldim. Diyorum 
ki,bana 2.sıradan deniz gören bir yer verin. Eğer alacaklı Kabul ederse direkt 4’ten de girebilir 
sistem. Hiç önemli değil. Onun lehine kurmuş olduğum miktar şu üst sınırı geçmesin. Onun 
altında da olabilir. Örneğin 2.sıraya geldim. A için 50 liralık ipotek kurdum. Ben daha sonraki 
bir tarihte daha önce hak sahibi olabilecek bir şekilde başka bir borçlunun payını boş 
bırakabiliyorum. Buna ne zaman ihtiyacım olur arkadaşlar? Özellikle bankada kredi çekmeyi 
düşünüyorsun. Arkadaşım vardır, arkadaşımdan borç alıyorumdur. Teminat veriyorum. 
Arkadaşıma da çok güvenmiyorum ama. Ondan rica ederim, derim ki ben 1.sırada kredi 
kullanmak istiyorum bankadan.  

O benden rehin isteyecek. Seni 2’den başlatalım. Bunu 2’ye yerleştirdim çünkü 
bankalar 1.derece üstüne Kabul etmezler. 2. Veya 3.sırada olacaksa ipotekli, o teminatı 
almaz. Dolayısıyla ilk sırayı boş bırakıyorum ileride bir bankadan kredi alırsam diye. Bu bana 
bu imkanı sağlıyor. İkincisi, öncelikle ben 1. sıraya 100 liralık bir ipotek kurdum. Ondan sonra 
gittim 2.sıraya. 50 liralık ipoteği kurdum. Daha sonra 100 liralık borcumu ödedim. Alacaklı da 
geldi tapuya bu ipoteğin terkini talebi silindi. Bu kendiliğinden 1.sıraya geçmez arkadaşlar. 
Burası boş kalır. Benim yeni bir ipotek kurmama açıklamaz. Ya da 1.sıraya 50 liralık kurdum, 
ondan sonra 30 liralık daha kurdum, sakınca yoktur. Yeter ki üst sınırı geçmesin. Bu 
vatandaş, A 2.derecedeki ipoteği alırken gelecekte kendi önüne 100 liralık daha ipoteğin 
yerleşebileceğini görerek aldı. Çünkü o da dereceye giriyor. Yani 2.sıraya geçmekle hangi 
riski aldığının bilincinde. Dolayısıyla eğer ben bu şekilde ipotek dereceleri oluşturduktan 
sonra B’ye 30 liralık bir ipotek tanıdım örneğin. Şuradaki üst limiti artık tek başıma 
arttıramam. Burada A ve B’nin rızasını almam gerekir. Çünkü bu miktarı arttırmam onlar 
bakımından ek bir risk yaratmaktadır.  

Örneğin bu 20 olsun, bu da 40 olsun. Önce 40 liralık kurdum, ondan sonra 50 liralık 
kurdum, 30 lira kurdum. Ondan sonra bunun yanına 20 lira daha kurdum. Parayı çevirme söz 
konusu oldu. Bu taşınmaz toplam 30 liraya satıldı. Bu 30 lira peki 40 lira ve 20 liralık 2 ipotek 
var. Nasıl paylaştıracağım? Burada da 1.ihtimalde diyebilirdik ki bunlardan önce hangisi 
konulduysa o öncelikli olacaktır.  

Sistem burada garabeten işliyor. Garabet nedir? Herkes alacağıyla orantılı olarak 
alıyor. 30 liranın 20 lirasını 40 lira alacağını bana veriyor. 10 lirasını da 20 lira alacağı ona 
veriyor. Böylece herkes alacağını yüzde 50 oranında elde etmiş oluyor. Yüzde 30 da olabilir 
yüzde 70 de. Önemli olan burada hem alacak miktarını dikkate alarak onlar arasında her iki 
alacaklının da aynı oranda tatmin olmasını sağlamak. Onlar arasında alacak miktarını dikkate 
almanın görüşündeyim. Eşit bölüştürülmüyor, alacak miktarları dikkate alınarak 
bölüştürülüyor. Bu dereceler sisteminde arkadaşlar belli oranda icra iflas hukuknda 
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anlatılacak konulara da giriyor. Niçin giriyor? Çünkü icrada takip yollarından birisi de rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takiptir. Orada da bu paraya çevirme işlerinin nasıl yapılacağı daha 
sonra bu dereceler sisteminde kimlerin, ne şekilde para alacağı usul hukukunda çok daha 
detaylı düzenlenmiş durumda. Dolayısıyla burada aklınıza takılan birçok sorunun cevabını 
önümüzdeki sene alacaksınız. Ama biz burada daha çok dereceler sisteminin ne şekilde 
oluşturulduğu, burada ipotek yerleştirmelerinin öncelik sonralık sırasının ne şekilde 
belirleneceğini ana hatlarıyla anlatıyoruz. Bakın bu konu önemli arkadaşlar. Yani çok 
karşımıza çıkacak. Çünkü ipotek bizde biliyorsunuz, ya ipotektir ya da kefalettir. En yaygın 
teminat biçimleridir. Bunun dışında bin tane teminat var fakat kimse kullanmaz. Dolayısıyla 
hem ipotek hem de kefalet günlük hayatta en çok karşımıza çıkan teminat türleridir. Öndeki 
derece boşaldığı zaman arkadakiler otomatik olarak ilerlemez, burası boş kalır. Bakın bu 
anlatığımız meseleler kanun 870-871’de düzenleniyor.  

Medeni Kanun m.870 

Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlıdır. 

Taşınmaz rehni, sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde 
belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede de kurulabilir. 

Aynı taşınmaz üzerinde farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin haklarından birinin 
terkin edilmiş olması sonraki sırada yer alan rehinli alacaklı boşalan dereceye geçme hakkını 
vermez.  

(Öğrenci soru sorar.) ; Derecedeki sınır değişikliği söz konusu mudur? 

Sizin buradaki 100’ü 150’ye çıkarmanızın hukuki sonucu nedir? 2.sıradaki adamın 
ödeme sırası gelinceye kadar eskiden 100 lira ödeyip ondan sonra 2.sıraya geçiyorken artık 
bunu 150’ye çıkarmanız da ve 150’ye ulaşacak şekilde de bu dereceler için ipotek 
kurulduğunda artık 100 lirayı değil, 150 lirayı ödedikten sonra geriye bir şey kalırsa 
2.dereceye, ondan geriye bir şey kalırsa 3.dereceye gideceksiniz. Bu nedenle bu miktarın 
sonradan arttırılması mümkündür. Fakat sonraki derecelerde ipotek lehtarı varsa onların 
buna rıza göstermesi gerekir. Çünkü bunun artması onların aleyhinedir. Şimdi şöyle 
düşünün. Taşınmazı 3.kişi ile anlaştınız ve 130 liraya sattınız. Burada siz ne dediniz? Bir 60 
lira, bir 40 lira, 2 tane ipotek vardı. 100 liraya verdiniz. 50 lira için 2.dereceye geçeceksiniz. 
Ama sizin dediğiniz gibi burası 150’ye çıkar ve içine 150 liralık ipotek kurarsanız 120 liranın 
tamamı da tükenecek. Buraya geriye bir şey kalmayacak. Bu bunlar için bir risktir. Dolayısıyla 
artırılabilir ama sonraki derecelerin rıza göstermesi gerekir. Başka bir nokta, az önce 
dediğimiz gibi garabaten alacak miktarı ile orantılı oranda bölüştürülür. Ama aksi 
kararlaştırılabilir. Ama bunun için bu derecedeki kendi oransal hakkından vazgeçip öncelikle 
aynı derecedeki diğer ipotek lehtarlarına ödeme yapılsın diyen ipotek lehtarının onay 
vermesi gerekir. Önce 40 lirasını ödeyebilir ya da 40’lık alacak 35’e kadar ödensin ondan 
sonra ödensin de diyebilir. Onu serbestçe kararlaştırmak mümkün. Ama bunun için orantısal 
olarak satış bedelinden kendi alacağını alma hakkından vazgeçen kişinin buna ilişkin 
sözleşme yapması lazım.  
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2.’yi 2.sıraya ipoteğe alırken hangi taşınmaz üzerinde ipotek aldığını mı görüyor? 
Gidecek ve bakacak burası para eder mi etmez mi? 2.sıradaki gidiyor taşınmazı görüyor. 
1.sırayı da ne kadar üstelik kendisinden önce açılıp boş bırakılmış olduğunu görüyor. Yani 
ileride kendisinin önüne yerleşebilecek ondan 300 liralık bir alacaklı ipotek lehtarı ismini 
görerek alıyor. Hem kendisinden önce örneğin ben 4.sıraya geliyorum. 4’ü Kabul ediyorsam 
4’ü Kabul ediyorum demek ne demek? Ben tapuyu inceledim. Dereceyi gördüm, benden 
önce 200, 300, 350 liralık daha ipotek kurulmasının riskini görerek, bilerek alıyorum ben onu. 
Hatta aynı zamanda şu demek. Ben 4.sırada 100 lira aldım. Benim yanıma 300 lira daha biri 
gelebilir demek. Ben bunu görerek alıyorum. Hem taşınmazı görüyorum, hangi taşınmaz 
üzerinde yapıldığı belli. Hem de derece olarak kendinden önce birileri varsa birileri ileride 
olabilecekse ipoteklerin üst sınırını görmüş oluyorum. O yüzden zaten bankada 2’ye, 3’e 
yerleşemezsin. Belki çok değerli bir taşınmaz olursa 2’yi, 3’ü falan kabul edebilir de diyelim ki 
siz konut kredisi alacaksınız. Evinizi ipotek ettireceksiniz. Orada 1’den başka hiçbir teminatı 
kabul etmez mesela. Derki, 1’I boşalt da öyle gel. Çünkü kendisinden önce düşük, yüksek fark 
etmez. Kimseyi görmek istemez. Bu taşınmaz satıldığında ödeniyorsa önce benim borcum 
ödensin ister.  

(Öğrenci soru sorar.) ; Hocam ilerleme sistemi ile derecelendirme sisteminin farkı nedir? 

Farkı şudur. Derecelendirme sisteminde taşınmaz sahibi henüz daha ipotek 
kurmadan farazi değer parçalarına ayırır. Buradan doğan ettiği ekonomik değeri tedavül 
ettirebilme imkanı sağlıyor. Burada taşınmazın değerinin sağladığı edibiliteyi istediği gibi 
kullanma imkanına sahip. O yüzden bu taşınmaz sahibi lehine bir düzenleme. Kanun koyucu 
nasıl taşınırlar rehninde ilerleme sistemini Kabul ettiyse taşınmaz rehninde de ilerleme 
sistemi söz konusu derdi. Biz de konuyu mümkün olduğunca bitirmiş olurduk. Derdik ki, tarih 
olarak önce gelen önce alacağını alır. Geriye kalırsa 2., 3. sıradakilere paylaştırmaya devam 
edenler geçerlidir. Fakat bu son derece işlevsel bir yapıdır. Bununla arkadaşlar ticari işlerde 
karşılaşırız. Vatandaşların kullandığı bireysel olarak hepsini satın almış, bankadan borç 
alırken yerine teminat göstermiş. Zaten üzerinde ipotek falan yoktur. Gider bankaya, ipotek 
kurmak istiyorum der. O da zaten derece vs. bilmeyeceği için tapu memuru gider, 1. 
Dereceye ne kadar ipotek kuracaksın, 80 bin lira. Ben derece açtım. 80 lira kurdum üst 
limitini. Sana da 80 lira ipotek kurdum der. Ama şu şekilde bir sistemle nerede 
karşılaşırsınız? Çok değerli bir taşınmaz vardır. Otel arsası, hastane gibi. Çok farklı kişilerden, 
bankalardan yukarı ilişkileri vardır. Birçok yerden borç alıyordur. Böyle bir taşınmaz için 
taşınmazın maliki bunu ben dereceye ödeyim de üzerinden ipotek vereyim der. Diğer 
vatandaş bilmez zaten. Gittim, ipotek kurdum.  

Dedik ki, aynı derecede birden fazla ipotek kurmak mümkündür. Oransal olarak 
paylaşırlar. Aksi kararlaştırılabilir. Şimdi sabit dereceler sisteminin istisnaları; Bunun birinci 
istisnası,- bana göre bir istisna değil- , örneğin siz 1.dereceye hiç ipotek kurmadınız. 
2.dereceye 30 liralık bir ipotek kurdunu  z. 4.dereceye 40 liralık bir ipotek kurdunuz. 
Taşınmaz da 70 liraya satıldı. Şimdi bu durumda taşınmaz maliki şimdi söyleyeyim, buraya 
hiç ipotek kurulmamıştı. 40 liralık borç için, 30 liralık borç için veya her ikisi için taşınmaz 
satıldı. 1.derece satış anında boştu. Şimdi böyle bir durumda bu 1.derecedeki malikin 100 
liralık bir hakkı vardır. Dolayısıyla biz 100 lirayı ona bırakalım. Toplam 130 liralık satış 
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bedelinin 30 lirasını paylaştıralım diyemezsiniz. Satış yapılması söz konusu olduğunda burada 
kimse olmadığı için bu dereceler görünmez değildir. Bu öne geçmiş olur. 130 liranın 
tamamını buradaki sırasıyla ipotek lehtarlarına paylaştırmak zorundasınız. Daha öncesinde 
bir 100 liralık borç derece yaratılmıştı. Malik oraya kimseyi yerleştirmemişti. Hiç ipotek 
kurmamış. Dolayısıyla 130’un 100’ünü önce malike verelim. Kalan 30’u alacaklılar arasında 
bölüştürelim diyemezsiniz. Dolayısıyla bu da bir nevi boşalan dereceye ilerleme hakkı gibi 
oluyor. Taşınmaz satılırsa önünde boşta dereceler yoksa, örneğin 3 boşsa 4’te … bu 3’e 
yerleşir. Sırasıyla bu kişilere ödeme yapılır ama satışın söz konusu olduğu durumlarda 
karşımıza çıkar. Asıl istisnai durum şudur arkadaşlar. Sözleşmeden doğan ilerleme hakkı. 
Hatırlarsanız birinci sınıfta kişisel hakların tapuya şerh verilmesini anlatırken ne dedik? Şerh, 
hakkı ayni hak haline getirmez. Tapuya şerh verilebilecek hakların neler olduğu da kanunda 
sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Nedir bunlar? Vefa, şufa, iştira, kira, bağışlamadan rücu, 
boşalan dereceye ilerleme hakkı… 

 Şimdi taraflar bir sözleşme yapıp örneğin A 30 lira ipotek kurmuş. B’ye 40 lira ipotek 
kurmuş, C’ye de 50 lira. Malik M, C ile anlaşma yapıp diyebilirler ki, eğer ilerideki ilk sıra 
boşalırsa ikinci sırada yeri açılırsa onun da burayı tamamen işgal ettiğini düşünün 200 
dönüm olsun. Yer açılırsa seni oraya kaydırıcam. Bakın bu bir sözleşmedir. Nisbi bir hak 
doğurur. Ayni bir hak değildir. Tapuya şerh verilmediği sürece de sadece malikle kendisine 
bu taahhütte bulunan lehtarı bağlar. Sadece malik bakımından borçlu olur. Bunu, seni önde 
boşalan hangi derece olursa olsun, ne zaman olursa olsun serbestçe öne kaydırıcağım, 
boşalan dereceye kaydırıcam şeklinde yapılması mümkün olduğu gibi örneğin 1 yıl içinde 
boşalırsa öne kaydırıcam ya da hiçbir tarafa kaydırmam ama 2’de veya 3’te yer boşalırsa 
oraya kaydırıcam. Ya da 2’ye veya 3’e kaydırırsam bu daha güçlü teminat yaratacağı için 
kendisi bakımından örneğin sen faizi %15’ten %13’e düşüreceksin gibi bir bedel, karşılık 
alarak da yapılması mümkün arkadaşlar. Şimdi eğer bu, bu şekilde hazırlanırsa boşalan 
dereceye ilerleme hakkı öncelikle şunu söyleyeyim. Rehin sözleşmesinin içinde de yer alabilir 
doğrudan doğruya. Rehin sözleşmesi içinde yani rehin kurulmuştur. 4.derece kurulmuştur. 
İlk 3 derece doludur mesela alanda. Diyebilir ki, 1 yıl içinde neresi boş olursa seni oraya 
alacağım. Hani restaurantlarda olur ya biraz kapıda bekler, boşalınca geçersin. Bunun dışında 
ipoteği kurmuşlardır. 1 hafta sonra alacaklı uyanmıştır ipotekle 4.sıradayız. Bize gelene kadar 
bütün dünya tahsilat yapacak. Bize sıra gelmeyebilir. Gitmiş, maliki ikna etmiştir. 1 hafta 
sonra da yapılabilir bu. Aynı hafta olması şart değildir. Sonraki bir zamanda da yapılır. 
Dolayısıyla eğer bu şekilde sonradan yapılırsa, tapu kütüğüne de şerh verilmek isteniyorsa 
bunun noterce düzenlemesi gerekir. Aynı anda yapılıyorsa zaten resmi senedin içindedir. 
Sonradan yapılıyorsa ve şerh verilmek de isteniyorsa noterde düzenlenmesi gerekir. Şimdi 
bu noterde düzenlendi. Tek başına gidip noterde şerh etmeyi sağlamaz arkadaşlar. Malikin 
bir de gidip şerhin yapılması konusunda lehtarla şerh anlaşması yapması, bu şerhin 
yapılmasını tapudan talep etmesi gerekir. Eğer bunu yerine getirmezse, şerh sözü verildiği 
halde bunu yerine getirmezse yine dava açarak bunu sağlamak mümkündür.  

Eğer bu tapuya şerh edilmemişse, örneğin taşınmaz satılırsa yeni maliki bağlamaz. O 
üzerindeki ipotekler olduğu gibi alır. Boşalan dereceye ilerleme hakkı yeni malik bakımından 
bir borç doğurmaz çünkü tapuda görmüyor. Ya da bu kişiye ilerleme sözü verildiği halde 1 
boşaldı, gitti 1’e X’i yerleştirdi. X’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. İşte bunu 
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engellemek için arkadaşlar boşalan dereceye ilerleme hakkı tapu kütüğüne şerh verilir. Böyle 
bir durumda artık şartları gerçekleştiğinde dereceyi ilerlettirme borcu hem bundan sonraki 
malikler için vardır, hem de tapudaki şerhe rağmen daha önde onun ilerleyebileceği yerde 
ipotek alan kişinin de ipoteğinin terkinini talep edebilir. İlerleme hakkı sahibi olan kişidir. 
Yabancı para ipoteği arkadaşlar kanunumuzda 851’de düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye 
bakalım. 

Medeni Kanun m.851 
Yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para 

üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için 
yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulabilir. Bu halde her derecenin ifade ettiği 
miktar, rehin konusu alacağın tespit edildiği para türü üzerinden gösterilir. Ancak, 
aynı derecede birden fazla para türü kullanılarak rehin kurulamaz. 

Şimdi burada kanun yabancı para üzerinden ya da yabancı paraya endeksleyen döviz 
üzerinden dövize endeksli ipotek kurulmasının önünü açmış. Fakat bazı nitelikteki borçlar 
için buna izin vermiş. Yani siz arkadaşınızdan borç alıyorsanız yabancı para ipoteği 
kuramazsınız. Dolayısıyla burada öncelikle arkadaşlar bir kredi söz konusu olması lazım. Yani 
belirli bir krediyi güvence altına almak amacıyla ipoteğin kuruluyor olması lazım. Burada 
kredinin vadesi, hangi amaçla verilmiş kredi olduğu, türü önemli değildir. Yeter ki bir kredi 
olsun. Peki kredi nedir? Bankacılık Kanunu’nda belirtiliyor arkadaşlar burada. Esasen bankayı 
arayıp da parayı çekmek dışında yaptığınız her işlem kredidir. Bankacılık Kanunu diyor ki, 
eğer yabancı para cinsinden ise ya da yabancı paraya endeksli ise bunun yabancı para 
ipoteğiyle teminat altına alınması mümkündür. Şimdi sadece normal bankalar için değil, aynı 
zamanda katılım bankaları için de yabancı para ipoteği tanınması imkanı vardır. Nedir katılım 
bankası? Biliyorsunuz, faizsiz işleyen sistemde bankanın gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden 
parayı oray yatırmış olanlar kar payı, yani kara katılmış oluyor.  

Uygulamada bu sistem nasıl işliyor, bilen var mı? Şimdi ben normal bir bankaya 
gittiğim zaman ne yapıyorum? 100 lira para yatırıyorum, banka diyor ki ben sana buna 15 
lira faiz vericem. Benden 1 saat sonra bankaya iş adamı giriyor. Diyor ki, ben kredi çekmek 
istiyorum. Sana %20’den veririm krediyi. 1 sene sonra 120 lira olarak ödersin bana. Ne 
yapıyor? Benden, bana verdiği faizin üzerine daha fazla faiz ekleyip borç veriyor. Sonra 
aradaki %5’lik farkı da 1 senenin sonunda ben tüccar borcunu ödüyor %20 olarak. Ben 
gidiyorum paramı çekiyorum 115 lira olarak. Geriye kalan 5 lira da bankanın geliri oluyor. 
Şimdi benim buradaki gelirim de tüccardan alınan faiz üzerinden elde edilmiş gelir olmuş 
oluyor. İşte başkaca sebepler de oluyor, fark etmez. Bu faiz üzerinden kazanılmış parayı 
almak istemeyen kişi, diğeri daha karlı olduğu için de tercih edebilir. Yani mutlaka dini bir 
hassasiyet olmasına gerek yoktur. Bakıyorlar, Katılım Bankası geçen sene %30 kazandırmış. 
Akbank’a faize koysa %20 alacaktı. Yani mutlaka bir tercih olarak ekonomik tercih de olabilir 
sadece. Ne yapıyor Katılım Bankası? Örneğin ben bir taşıma firmasıyım. Firmama tır 
alacağım. Tırın değeri de 200 bin eurodur. Şimdi normal şartlarda ben bunu garantiye 
Akbank’a gidersem nasıl alırım? 200 bin lira kredi çekerim. 1 sene taksitle geri ödemeli, 
toplamda da 250 bin lira ödeyeceğim 1 senenin sonunda. Bunu Katılım Bankası ile yaparsanız 
şöyle oluyor. Diyorsunuz ki Katılım Bankası’na, ben Ford marka şu tırı almak istiyorum. 
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Katılım Bankası gidiyor, o tırı 200 bin liraya alıyor. Ondan sonra da taksitle 250 bin liraya 
satıyor. Dolayısıyla benim ona ödediğim fazladan 50 liralık kısım onun kar payı oluyor. Sistem 
bu şekilde. Dolayısıyla ben ona faiz ödememiş oluyorum. Oradaki karı alanlar da faiz 
almamış. O 50 liralık karı aralarında paylaşmış oluyorlar. Ya da şöyle oluyor. Ben örneğin 
evimi ipotek ettirip bankadan kredi kullanacağım Katılım Bankası’ndan.  Evimi değil de 
işyerimi, diyelim ki dükkanım var benim. Beyaz eşya dükkanım var. Geliyor Katılım Bankası, 
içerideki beyaz eşyalara bakıyor. Şimdi normal şartlarda ben ne yapacaktım? 100 lira kredi 
alacağım. 130 lira olarak 1 sene içerisinde ödeyeceğim. Katılım Bankası ile bunu 
yapmıyorum. Geliyor, benim sahibi olduğum eşyaları 100 liraya satın alıyor kağıt üstünde. 
Ondan sonra 2. Bir sözleşme yapıyoruz iki dakika sonra. Ondan sonra 130 liraya taksitle 
satıyor.  

Bunu herkes dini sebeple yapmıyor. Dediğim gibi, çok verimli çalıştığı için çok yüksek 
kar getiren Katılım Bankaları da var. Dolayısıyla vatandaş diyor ki, faiz getireceğime buraya 
getiririm daha kazançlı. Yani bakıyor döviz var, altın var. Normal banka mevduat hesabı 
Katılım Bankası. Bakıyor, geçen sene daha çok kazanmış. Döviz kazanmışsa dövize girecek 
gibi. Ama Katılım Bankalarının çalışma sistematiği bu. İşte Katılım Bankalarında da eğer 
yabancı para ya da yabancı paraya endeksli bir alacak söz konusuysa yine döviz üzerinden 
kredi kurulması mümkün. Bunun ötesinde bunun arkadaşlar bir kredi kuruluşu tarafından 
verilmiş olması gerekiyor. Kredi kuruluşu da işte yurtiçi, yurtdışı olması herhangi bir önem 
taşımıyor. Ayrıca rehin miktarının daha doğrusu yabancı para olarak kurulan rehnin sadece 
Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan döviz cinsleri üzerinden olması gerekiyor. 
Merkez Bankası çok dövizi satıyor zaten. Afrika para birimini falan özel olarak ayırmazsanız 
mutlaka Merkez Bankası’nı yakalarsınız. İşte dolar, euro olanlar, Japonya yine, Kanada doları, 
İsviçre frangı.. Bunların hepsi zaten portföyde var. Dolayısıyla o birimlerden birisiyle ancak 
bir yabancı para ipoteğini kurmanız mümkün oluyor.  

 Yabancı para üzerinden ipotek ya da taşınmaz rehni sadece ipotek olarak kurulabilir. 
Neden? Çünkü ipotekli borç senedi veya irad senedini anlatırken dedik ki, burada esasen 
ortada bir borç yokken taşınmaz sahibi ileride alacağı borçlara ilişkin teminatı oluşturmak 
dolayısıyla ortada henüz bir borç olmadığı için az önce belirttiğimiz yabancı para üzerinden 
rehin kurulmasının borç bakımından taşıması gereken özellikleri taşıyan bir borç yok zaten 
ortada. Dolayısıyla bunun ancak bir ipotek suretiyle kurulması mümkün olur. İpotekli borç 
senedi ve irad senedinde yabancı para üzerinden rehin kurulması mümkün değildir. Bunun 
dışında arkadaşlar deniyor ki, taşınmaz rehni yabancı para üzerinden kuruluyorsa, yabancı 
para ipoteği olarak kuruluyorsa ancak üst sınır ipoteği olarak kurulabilir. Ana para ipoteği 
olarak kurulamaz. Neden? Çünkü siz alacağınız dollar da olsa, türk lirası da olsa fark etmez 
bunun icra dairesinde takibe koyduğunuzda takip ettiğiniz miktarı  TL olarak göstermek 
durumundasınız. Şimdi 2 sene sonra takibe koyacağımız dolar alacağın TL karşılığını şu an 
bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada bunun üzerinden bir ana para ipoteği kuramazsınız. Ancak 
üst sınır ipoteği kurabilirsiniz. Çünkü bu da belirsiz bir alacaktır. Hatırlarsanız geçen hafta 
söyledik. Belirli alacaklarda ister ana para ister üst sınır ipoteği kurulur. Belirsiz alacaklarda 
ise mecburen üst sınır ipoteği kurulur. Dolayısıyla bu görüşten hareketle yazarlar diyor ki, 
ileride TL karşılığı henüz belli olmayan bir alacak olduğu için yabancı para ipoteği ancak üst 
sınır ipoteği olarak kurulur. Benim kafama yatmıyor, o ayrı. Bence ana para ipoteği olarak 
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kurulabilmesi gerekir. Eğer örneğin siz 100 tl’lik bir dereceye sahipsiniz. Hiç buraya bir ipotek 
almadınız ya da aldınız, borcu ödediniz ve ortadan kalktı. Daha sonraki bir tarihte bunun o 
andaki karşılığını Merkez Bankası bunun üzerinden hesaplayarak önceki dereceyi yabancı 
paraya çevirebilirsiniz. Ya da önceden yabancı para kurmuştunuz dereceyi. İçine yabancı 
para ipoteği kurdunuz. Ödediniz veya hiçbir zaman kurmadınız. Doların tl karşılığındaki 
karşılığını bulup derecenin değerini o miktar üzerine değiştirmeniz, değiştirdiğiniz miktar 
üzerinden ipotek kurmanız mümkündür. Fakat örneğin buraya 100 dolar bir derece olarak 
kurduysanız bu derecenin içine de birden fazla ipotek aldıysanız bu birden fazla ipoteğin 
tamamını mutlaka aynı para biriminden olması gerekiyor. Yani dolar üzerinden bir derece 
oluşturduysanız içine de 3 tane ipotek aldıysanız 3’ü de dolar üzerinden olmak zorunda ve 
üst sınıra da uymak zorunda tabi ki.  

Her güzel şeyde olduğu gibi, bu dersin de sonuna geldik, ama hikaye bitmedi. Önümüzdeki 
hafta yeni maceralarla karşılaşmak üzere .. 

 

                                                                                                                                            27 .03.19 

  Bugün  sınırlı ayni haklarda sıra acaba ne zaman söz konusu olabilir, onu göreceğiz. 
Öncelikle ona bakalım.  

İlk başta belirtmemiz gereken husus şu mülkiyet ve sınırlı ayni hak arasında sıra söz konusu 
değil. Çünkü zaten biliyorsunuz siz, sınırlı ayni haklar mülkiyet hakkının içeriğindeki 
yetkilerden doğuyor, bir veya birkaçını mülkiyet hakkının içeriğinden koparıp aldığımız 
zaman sınırlı ayni haklar oluyor dolayısıyla sınırlı ayni hak söz konusu olduğunda biz zaten 
mülkiyetin içeriğini sınırlamış oluyoruz o yüzden mülkiyet ve sınırlı ayni haklar arasında bir 
sıradan bahsetmiyoruz. Peki sınırlı ayni haklar arasında sıra söz konusu olacaksa öncelikle 
neye ihtiyaç var, birden fazla sınırlı ayni hakka ihtiyaç var taşınmaz üzerinde. Diyelim ki sınırlı 
ayni hak üzerinde tek bir sınırlı ayni hak vardı, taşınmaz rehni vardı,  sıraya tabi tutacağımız 
herhangi bir durum söz konusu değil ama eğer birden fazla sınırlı ayni hak varsa ve bunlarda 
içerik olarak birbiriyle örtüşemiyorsa, çatışıyorsa bu iki sınırlı ayni hak, işte o zaman biz sınırlı 
ayni hakta sıradan bahsedeceğiz.  

Sınırlı ayni haklar elbette taşınmaz üzerinde birden fazla sınırlı ayni hakkın kurulması 
mümkün hatta taşınmaz rehnine ilişkin Medeni Kanun 869 şöyle diyor, Diyelim ki bir 
taşınmaz rehni kurulmuş taşınmaz üzerinde malik sonradan bir sınırlı ayni hak kurmayacağını 
taahhüt etse bu geçerli değildir diyor, dolayısıyla birden fazla sınırlı ayni hakkın kurulması 
gündeme gelebilir. İşte burada da birbiriyle çatışan sınırlı ayni haklar varsa biz ne diyeceğiz, 
bir sıra sorunu gündeme gelmiştir diyeceğiz. Peki nasıl çözeceğiz sınırlı ayni haklarda sıra 
meselesini? Şöyle çözeceğiz tabi ki bunun için 1022 yi okumamız lazım. Siz 1022 yi taşınmaz 
mülkiyetinin kazanılmasında gördünüz hatırlayacaksınız bakın okuyunca ayni haklar kütüğe 
tescille doğar sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır. Siz zaten bunu bir taşınmaz mülkiyeti 
nasıl kazanılır bahsinde görmüştünüz ve taşınmaz mülkiyetinin kazanılması için de tescil 
yapılması gerektiğini öğrenmiştiniz. Aynı hükümde bakın ne diyor; sıralarını da tescile göre 
alır diyor. Dolayısıyla ne yapacağız biz? Eğer birbiriyle çatışan sınırlı ayni haklar varsa 
bunlardan hangisi acaba dikkate alınacak yine neye bakıyoruz, tesciline yani kuruluş tarihine 
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bakıyoruz. Tabi burada ikinci fıkrayı da dikkate alırız. Yevmiye defterine yapılan kayıt 
tarihinden itibaren biz dikkate alıyoruz kuruluş tarihini. Dolayısıyla birden fazla sınırlı ayni 
hak varsa ve bunlar içerik olarak birbiriyle çatışıyorsa o takdirde ne diyeceğiz önce kurulan 
önce tescil edilen sınırlı ayni hak diğerlerinden yani daha sonra gelenden öncelikli olarak 
kabul edilecek peki bu kuralımız mesela birbiriyle çatışan birden fazla irtifak hakkı varsa işte 
intifa, oturma hakkı, geçit irtifakı hakkı ya da diyelim ki bir irtifak hakkıyla bir taşınmaz yükü 
varsa ya da diyelim ki yine birbiriyle çatışan birden fazla taşınmaz yükü varsa geçerli kuruluş 
tarihine bakıyoruz hangisi daha önce kurulduysa ona öncelik veriyoruz biz ama bir irtifak 
hakkı ya da taşınmaz yüküyle bir taşınmaz rehni söz konusuysa bunlar çatışıyorsa acaba ne 
olacak bu ihtimalde? İşte bunun cevabını vermemiz lazım burada dikkat edeceğimiz şey şu, 
yine irtifak ya da taşınmaz yükünün kuruluş tarihine bakıyoruz ama taşınmaz rehni açısından, 
taşınmaz rehninin tescil tarihine değil, onun derecesinin kuruluş tarihine bakıyoruz. Çünkü 
siz öğrenmeye başladınız, taşınmaz rehninde ne kabul edilmiş durumda dereceler sistemi var 
her bir dereceye biliyorsunuz derece dediğimiz farazi olarak taşınmazın değerini bölüyoruz 
dereceler kuruyoruz ve o derecelere ne yapıyoruz? Taşınmaz rehni kuruyoruz dolayısıyla da 
bir irtifak hakkı ya da taşınmaz yüküyle bir taşınmaz rehni arasında çatışma söz konusu 
olursa o zaman irtifak ya da taşınmaz yükünün yine evet kuruluş tarihini dikkate alıyoruz 
ama taşınmaz rehininin derecesinin kuruluş tarihini dikkate alıyoruz. Bunu niye söylüyorum? 
Sebebi şu çünkü yasa diyor ki 869. Maddede okuyorum ikinci fıkrayı bakın tarihi daha eski 
olan rehin hakkı aynı taşınmaz üzerinde alacaklının izni olmadan daha sonra kurulan irtifak 
haklarından veya taşınmaz yüklerinden önce gelir sonradan kurulan ve rehinin paraya 
çevrilmesi sırasında daha eski tarihli rehinli alacaklara zarar veren irtifaklar ve taşınmaz 
yükleri terkin edilir. Bu işlem de zaten icra-iflas kanununa göre yapılacak dolayısıyla onu 
inceleyeceğiz. Yani ne yapmamız gerekiyor bakın, diyelim ki bizim üç derecemiz vardı her 
birini aynı tarihte kurduk derecelerin 17.05.2019 kuruluş tarihleri bunlar birinci derecede biz 
beş yüz bin TL’lik bir taşınmaz rehnin tescil ettik bunu da ne zaman yaptık?  Burada  rehin 
hakkı sahibinin rızasını almaksızın yasa bunu söylüyor bir irtifak hakkı kurduysak o zaman ne 
diyor? Ben kuruluş tarihine bakarım, kuruluş tarihine göre daha eski olduğu için taşınmaz 
rehinini dikkate alacağız. Buradaki rehin daha sonraki bir tarihli de olabilirdi, taşınmaz 
rehininin kuruluş tarihi. .  

Diyelim ki alacak önemli terkin edildi birinci dereceden, birinci derece boş, ben ikinci 
dereceye başka bir ipotek aldım diyelim ki, burası boş duruyordu 24 temmuzda irtifak 
hakkını kurdum sonrasında diyelim ki 25 temmuzda başka bir taşınmaz rehni kurdum birinci 
derecede, burada hangi tarihi dikkate alacağız biz, kurulma tarihini değil, taşınmaz rehninin, 
derecenin kurulduğu tarihi dikkate alacağız, dolayısıyla eğer irtifak hakkı birinci derecedeki 
taşınmaz rehnine zarar verirse onun rızası olmadan kurulan irtifak hakkı taşınmaz rehnine 
zarar verirse ne yapacağız? İcra-iflas kanunun 132. Maddesine göre terkinini talep edeceğiz, 
ama dikkat edin taşınmaz rehininin kurulduğu tarihe bakmıyoruz derecenin kurulduğu tarihe 
bakıyoruz derecenin kurulduğu tarih bizim için önemli çünkü taşınmaz rehninde biliyorsunuz 
derece sistemi var buna göre ne yapıyoruz? Önceliği veriyoruz, buna göre rehinli taşınmaz 
üzerinde rehin hakkı kurulan taşınmaz paraya çevrilince dağıtıyoruz öncelikle birinci 
dereceden başlıyoruz. Dolayısıyla eğer sonradan kurulan ve rehinin paraya çevrilmesi 
sırasında daha eski tarihli bu taşınmaz rehnine zarar veren bir irtifak hakkı varsa yasa diyor ki 
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bunun terkin ettirilmesi gündeme gelebilir diyor. Bu icra-iflas kanunun 132.maddesine göre 
söz konusu olacak.  

Hükmü okuyayım size, alacak bir taşınmaz ile temin edildikten sonra borçlu o 
taşınmaz üzerinde alacaklının rızası olmaksızın bir irtifak hakkı yahut bir taşınmaz 
mükellefiyeti tesis ederse bu tesis alacaklının hakkına tesir etmez. Niye? Çünkü biz taşınmaz 
rehinini ne yapıyoruz? Derecesinin kuruluş tarihini dikkate alıyoruz o daha öncelikli ama 
zarara verirse alacaklı taşınmazın o hakla birlikte veya o haktan ari olarak arttırmaya 
çıkarılmasını isteyebilir. Sorun şurada gündeme geliyor diyelim ki borçlu taşınmazın üzerinde 
rehin hakkı kurulmuştu, borcunu ödememiş, şimdi biz taşınmazı paraya çevireceğiz, bu 
paradan elde edilen alacağımızı alacağız. Ama taşınmazı arttırmaya çıkaracağız bir bakıyoruz 
taşınmazın üzerinde irtifak hakkı var, diyelim ki geçit irtifakı diyelim ki bir intifa hakkı ya da 
oturma hakkı acaba bu irtifak hakkı benim taşınmaz rehnimden sonra kurulan irtifak hakkı 
bana zarara veriyor mu vermiyor mu bunu tespit etmemiz lazım. Bunun için ne yapacağız?  
Şöyle yapacağız tabi yasa burada aynı anda talep edebiliyormuşuz gibi bir ifade kullanmış 
icra-iflas kanunu. ama öğreti diyor ki bunu terditli olarak ileri sürer diyor, zarar verip 
vermediğini anlayacağız bunun öncelikle ne yapacağız bu birinci derecedeki? Değeri beş yüz 
bin olsun arttırmaya çıkaracağımız taşınmazı nasıl çıkaracağız? İrtifak hakkına bağlı olarak. Bu 
artırım sonucunda, diyelim ki en yüksek verilen bedel dört yüz bin lira, karşılamıyor 
alacağımızı sonra ne yapacağız terditli olarak bu irtifak hakkından ayrı olarak o söz konusu 
olmaksızın arttırmaya çıkaracağız diyelim ki bu arttırmada da irtifak hakkı olmadan beş yüz 
elli bin lira en yüksek bedel. Bu bize neyi gösteriyor? İrtifak haklı, irtifak haksız arasındaki bir 
fark sonradan kurulan bu irtifak hakkının taşınmaz açısından bir zarar teşkil ettiği değerini 
düşürdüğü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 864/2 uyarınca ne yapacağız biz? Taşınmaz rehininin 
alacaklısı olarak, rehin alacaklısı olarak, bu irtifak hakkının terkin edilmesini talep edeceğiz. 
Terkin edilerek bu arttırmaya çıkarılacak bu beş yüz elli bin içinden ben kendi alacağımı 
alacağım, peki benim irtifak hakkım terkin ettirildi, geçit hakkı sahibiyim, onun açısından da 
yasa koyucu şöyle diyor, zaten herhangi bir zarar vermeseydi taşınmaza yani bedel arasında 
böyle bir fark olmasaydı, o zaman irtifak hakkıyla yüklü olarak yeni alacaklı elde edecekti 
bunu ama eğer zarar verdiği anlaşılıyorsa, bu takdirde terkin ediyoruz ve işte rehinli alacaklı 
alacağını aldı geriye bir miktar kalırsa ne olacak? O da şöyle diyor bakın m 869/3 önceki 
rehinli alacaklının istemiyle irtifak hakları veya taşınmaz yükleri terkin edilen kimselerin 
rehinli taşınmazın paraya çevrilmesinde hakları sonradan tescil edilenlere karşı satış 
bedelinden haklarının değerini karşılayan miktarı alma hususunda öncelikleri var, yani benim 
irtifak hakkım terkin edildi dolayısıyla satış bedelinden rehinli alacaklının dışında onun 
alacağı ödendikten sonra bi miktar kalırsa o önce ne olacak? Bana ödenecek benim tatmin 
edilmem lazım çünkü irtifak hakkım terkin edilmiş oldu.  

Bir başka husus taşınmaz üzerinde birden fazla rehin söz konusu olabilir. Yani biz şu 
ana kadar neyi gördük, birden fazla irtifak, birden fazla irtifak ve taşınmaz rehni, acaba 
birden fazla ipotek söz konusu olursa taşınmaz söz konusu olursa o zaman bir sıra gündeme 
gelecek. O zaman tabi ki kuruluş tarihine göre yani bizim irtifaklarda belirlediğimiz 
irtifaklarda kuruluş tarihine bakıyorduk, taşınmaz rehni açısından böyle bir durum söz 
konusu değil orada neye bakıyoruz derecesine bakıyoruz. Yani birinci derece daha sonra 
kurulmuş olabilir bizim için önemli değil ama birinci sırada yer aldığı için ikinci ve üçüncü 
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sırada yer alan taşınmaz rehinlerinden önce gelecek, taşınmaz paraya çevrildikten sonra 
önce birinci derecenin alacağı ödenecek kalıyorsa ikinci derecenin ödenecek, sonra kalıyorsa 
üçüncü derecenin ödenecek. Dolayısıyla birden fazla taşınmaz rehni arasındaki öncelik neye 
göre belirleniyor? Taşınmaz rehinin derecesine göre belirleniyor. Diyelim ki alacak ödendi o 
sırayı boş bırakıp mesela ikinci derecedeki alacak ödendi ben ikinci dereceyi boş bırakıp 
üçüncü dereceye bir taşınmaz rehni kurabilir miyim? Evet, diyelim ki üçüncü derecede 
taşınmaz rehni vardı, ikinci derece boş kaldı ilerler mi? Kural olarak hayır, dolayısıyla neye 
bakıyoruz biz? Her zaman derece sistemine, sabit dereceler var. Ama tabi ki boşalan 
dereceye ilerleme hakkı da gündeme gelebilir. Bunlara bağlı olarak birden fazla taşınmaz 
rehni arasındaki sıralamayı belirliyoruz.  

 Bu genel bilgilerden sonra sınırlı ayni haklar konusundaki  asıl konumuza geliyoruz. 
Bizim asıl konumuz bugünden itibaren finallere kadar Çarşamba günleri göreceğimiz konu 
irtifak hakları, eşyaya bağlı irtifaklar ve kişiye bağlı irtifaklardır. Dolayısıyla da eşyaya bağlı 
irtifaklara geçmeden acaba irtifak hakkı neydi? Size çeşitli vesilelerle söyledim irtifak hakkını, 
hatta kat irtifakından bahsederken de bahsetmiştim hatırlarsınız. 

İRTİFAK HAKLARI 

İrtifak hakkı dediğimizde biz neyi anlıyoruz? Mülkiyet hakkının içeriğinde birtakım 
yetkiler var. Nedir? Kullanma, yararlanma, tüketme yetkisi var. Bu yetkilerden eğer birini 
veya birkaçını alıp, tabi tüketmeyi alamıyoruz  çünkü o malikin yetkisi, kullanma veya 
yararlanma yetkisini veya her ikisini aynı anda alıp hak sahibine veriyorsa işte orada bir 
irtifak hakkından bahsediyoruz biz. Yani mülkiyet hakkının içeriğindeki yetkilerden doğan bir 
hak söz konusu burada. Peki irtifak hakkının içeriği nasıl belirleniyor? Yani bu hakların 
kapsamı nedir? En geniş kapsamlı irtifak hakkı, intifa hakkı. Niye intifa hakkı? Çünkü intifa 
hakkı sahibine hem kullanma hem de yararlanma yetkisi veriyor, her iki yetkiyi birden 
veriyor diğer irtifak haklarının böyle bir geniş verdiğini göremiyoruz. Dolayısıyla en geniş 
yetkiyi veren irtifak hakkı da intifa hakkı? Peki bunun dışındaki haklar sınırlı mı?  Evet, 
mesela oturma hakkı, bir taşınmazda oturma yetkis veriyor. Ya da diyelim ki bir geçit irtifakı 
kurdunuz, bir taşınmazdan geçme yetkisi veriyor size ya da işte bir taşınmazdan su alma 
yetkiniz var burada bir kaynak irtifakından bahsedeceğiz biz. Ya da diyelim ki malik belirli bir 
kişi lehine manzara irtifakı kurmuş ya da belirli bir taşınmaz lehine ve demiş ki ben kendi 
taşınmazımda üç kattan daha fazla bir inşaat yapmayacağım çünkü ne oluyor arka taraftaki 
taşınmazın manzarası kapanıyor göremiyor yolu veya denizi vs. bakın bu ihtimallerin 
hepsinde daha sınırlı bir yetki kullanımı var. Dolayısıyla intifa hakkına göre daha az bir, daha 
dar kapsamlı yetki verdiklerini görüyoruz biz diğer irtifakların. Örneklerden anlaşılacağı üzere 
irtifak hakları açısından ya bir katlanma yükümlülüğü söz konusu oluyor ya da bir kaçınma 
yükümlülüğü söz konusu oluyor, mesela işte az önce verdiğim örnekte geçit irtifakı 
kuruyorum, bi tane taşınmazımız var bizim bu A taşınmazı bu B taşınmazı burada yol var A 
taşınmazının yola geçecek yeri yok maalesef ne yapılıyor? B taşınmazından geçmesi için A 
taşınmazı lehine geçit irtifakı kuruluyor. A taşınmazı lehine B taşınmazı üzerine kuruluyor. 
Dolayısıyla şimdi ne yapacak B taşınmazının maliki? A taşınmazının malikinin kendi 
taşınmazından geçmesine katlanacak yani ne yapmış oldu bu durumda? Bir katlanma 
yükümlülüğü söz konusu olmuş oldu. Peki kaçınma yükümlülüğü söz konusu olabilir mi? Evet 
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olabilir, mesela malikin bazı yetkilerini kullanmasını yasaklarsanız ve bu şekilde irtifak hakkı 
sahibine bir hak sağlarsanız, yetki sağlarsanız, bu takdirde de kaçınma yükümlülüğü söz 
konusu olacak. Az önce verdiğimiz örneklerde bakın mesela manzara irtifakında işte üç 
kattan daha fazla inşa etmeyeceğim halbuki imara göre diyelim ki beş kata kadar izin vardı, o 
zaman ben beş kata kadar binamı inşa ettirebilir miydim? Ettirebilirdim, hiçbir problem yok 
ama eğer yine A taşınmazı lehine bir manzara irtifakı kabul ettiysem bu takdirde ne 
yapamıyorum? Malik olarak üç kattan daha fazla inşa ettiremiyorum, yine bir kaçınma 
yükümlülüğü gündeme geliyor bu ihtimalde, peki şöyle bir soru sorayım. Bir yapma 
eyleminin irtifak hakkı şeklinde ortaya çıkması mümkün mü? Yani örnek vereyim size bu 
geçitten geçerken, diyoruz ki A ya sen bu geçidin bakımını da yapacaksın, bir yapma 
yükümlülüğü bu bir irtifak hakkına konu olabilir mi? Bir yan edim olarak konu olabilir. Hatta 
hatırlarsanız kat irtifakında tartışmıştık. Kat irtifakı teknik anlamda bir irtifak hakkı mıdır?  
İşte irtifak haklarının özelliğinden bahsetmiştim, şimdi size arkadaşınızın söylediği hükmü 
okuyayım, bakın yasaklıyor yasa koyucu yapma ediminin irtifak hakkına konu olmasını. Şöyle 
diyor 779/2, yapma borçları irtifaka başlı başına konu olamaz ona ancak yan edim olarak 
yüklenebilir diyor. Yani yapma edimi irtifak hakkının konusu olmaz, geçidin bakımını sağla 
diyorum, bakımını yap diyorum bu ancak geçit irtifakına bir yan edim olarak yüklenebilir, 
irtifak hakkının konusunu teşkil etmeyecek şekilde.  

İRTİFAK HAKLARININ ÇEŞİTLERİ 

Peki gelelim irtifak haklarının çeşitlerine, ne tür irtifaklar kurulabilir? Yasa koyucu bu 
konuda şöyle bir ayrım yapıyor, taşınmaz lehine irtifak hakkı diyor, intifa hakkı diyor ve diğer 
irtifaklar diye bir ayrım yapıyor. Tabi biliyorsunuz sınırlı ayni haklarda sınırlı sayı ilkesi geçerli 
dolayısıyla bu irtifaklar dışında başka bir sınırlı ayni hak, bir irtifak kurulması mümkün değil, 
fakat bu irtifakların içeriğini belirleme açısından serbestlik tanıyor çünkü sadece bazı irtifak 
hakları açısından özel hükümler getirmiş. Mesele intifa hakkı açısından, mesela oturma 
hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı açısından özel hükümler var. Diğer irtifaklar açısından yasa 
koyucu zaten bir üst başlık olarak diğer irtifaklardan bahsediyor onların içeriğini ne 
yapabilir? Taraflar malik ve irtifak hakkı sahibini düzenleyebilir. Peki biz nasıl ayıralım? İrtifak 
haklarını, öncelikle yararlanma yetkisi açısından ayıralım. Ama bu çok da önem arz eden bir 
ayrım değil. Olumlu irtifak söz konusu olabilir. Ya da olumsuz irtifak gündeme gelebilir. 
Olumlu irtifak dediğimizde hak sahibi kullanmak suretiyle ondan yararlanıyorsa işte geçit 
irtifakında olduğu gibi intifa hakkında olduğu gibi o zaman olumlu irtifaktan bahsedeceğiz 
elbette buna karşılık malik malını belirli bir şekilde kullanmaktan yasaklanmışsa manzara 
irtifakında o zaman da olumsuz irtifak bahsedeceğiz, olumsuz irtifakta kaçınma 
yükümlülüğünün gündeme geldiğini söylemiştim size. Ama bizim açımızdan önemli olan 
ayrım, hak sahibinin belirlenmesi açısından, bu açıdan iki ayrım yapacağız. Eşyaya bağlı 
irtifaklar ve kişiye bağlı irtifaklar. Yine bir ayrım yapacağız el değiştiremez kişiye bağlı 
irtifaklar olabilir ve el değiştirebilen kişiye bağlı irtifaklar olabilir. El değiştiremezler arasından 
da intifa ve oturmayı göreceğiz bir de tabi diğer irtifaklar var ama biraz sonra açıklayacağım 
taraflarca aksi kararlaştırılmamış el değiştiremiyor. El değiştirebilir irtifaklarda, mesela üst 
hakkı ya da kaynak hakkı bunlar da el değiştirebiliyorlar ama taraflarca aksi kararlaştırılabilir. 
Dolayısıyla aksi kararlaştırılmadıysa el değiştirecek. Şimdi bu şemayı görmeye başladık, 
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birincisi tabi biz eşyaya bağlı irtifaklarla başlayacağız, kişiye bağlı irtifaklar daha sonra 
gelecek, ayrı olarak göreceğiz. 

Eşyaya bağlı irtifak dediğimizde kastettiğimiz şey şu, iki tane taşınmaz söz konusu 
olacak. Yani eşyaya bağlı irtifak dediğimizde bir yüklü taşınmaz var mesela, A taşınmazı 
lehine B taşınmazında bir geçit irtifakı kurulmuştu. Bir yüklü taşınmazımız var bir yararlanan 
taşınmazımız var. Bir taşınmazda bir başka taşınmaz lehine eğer irtifak hakkı kuruluyorsa biz 
bu takdirde ne diyeceğiz, bir taşınmaz lehine irtifak hakkı söz konusudur diyeceğiz. Bu 
taşınmaz lehine irtifak hakkı kurulan hallerde yani eşyaya bağlı irtifakın söz konusu olduğu 
hallerde irtifak hakkının sahipliği neye göre belirlenecek? Taşınmazın malikinin kim olduğuna 
göre belirlenecek, yani bu olayda irtifak hakkının sahibi kim olacak? Yararlanan taşınmaz 
olan A taşınmazının maliki kimse o olacak irtifak hakkının sahibi. Diyelim ki irtifak hakkı 
kuruldu bu sırada A taşınmazının maliki bendim, irtifak hakkının sahibi de benim ama diyelim 
bir süre sonra bu taşınmazı devrettim üçüncü kişiye Ü ye devrettim o zaman artık irtifak 
hakkı benim değil Ü nün oldu. Çünkü taşınmazın maliki artık kim Ü.  Dolayısıyla bakın irtifak 
hakkının sahipliği kimi takip ediyor? Taşınmaz mülkiyeti takip ediyor, taşınmazın mülkiyeti 
kime ait olursa kime geçerse irtifak hakkının sahibi de olacaktır. Dolayısıyla irtifak hakkının 
lehine kurulduğu taşınmazdan bağımsız olarak el değiştirmesi mümkün olmayacaktır. O 
nedenle zaten eşyaya bağlı irtifak diyoruz. Burada iki tane taşınmaz var, biri yüklü taşınmaz 
diğeri de yararlanan taşınmaz olarak karşımıza çıkacak.  

Kişiye bağlı irtifaklar dediğimizde ayrıntılarını daha sonra göreceğiz, burada tabi ki 
belirli bir gerçek veya tüzel kişi lehine kurulmuş irtifak hakkından bahsediyorum. Yani benim 
lehime kurulmuş bir oturma hakkı, benim lehime kurulmuş bir intifa hakkı ya da benim 
lehime kurulmuş bir geçit irtifakı ya da üst hakkı söz konusuysa bu takdirde kişiye bağlı irtifak 
hakkından bahsedeceğiz biz. Burada tabi kişiye bağlı irtifaklar açısından ikili bir ayrım yaptım 
gördüğünüz üzere bazıları kişiye bağlı irtifakların el değiştiremiyor, bunlar da kendi 
aralarında ayrılıyor göreceğiz. İntifa hakkı ve oturma hakkı hiçbir şekilde el değiştiremiyor. 
Yani benim lehime oturma hakkı kuruldu ben bu oturma hakkını Ü ye devredemiyorum, bu 
oturma hakkı benim mirasçılarıma da geçmiyor. Yani intifa ve oturma hakkının hiçbir şekilde 
el değiştirmesi mümkün değil. Benim lehime süresiz oturma hakkı tesis edildi ben ölünceye 
kadar bu haktan yararlanırım ben öldükten sonra ne olur hakta sona erer. Dolayısıyla bu iki 
hakkın el değiştirmesi mümkün değil. 

 Bununla birlikte diğer irtifaklar dediğimiz birtakım irtifaklar var, yasa diyor ki 
bunlarda yine kişiye bağlı olarak kurulduğu takdirde bunlar diyor, kural olarak el 
değiştiremezler diyor, ama taraflar bunların el değiştirilmesini, yani devredilmesini 
kararlaştırabilirler diyor. Dolayısıyla ancak taraflar aksini kararlaştırmışsa ne olacak bunlar el 
değiştirebilecekler bunun karşısında bir de üçüncü kişilere devredilebilir irtifak hakları var. 
Bunlarda üst hakkı ve kaynak hakkı. Bunların da içeriğini göreceğiz özellikle üst hakkı 
uygulaması çok olan bir irtifak hakkı. Yani taşınmaz üzerinde bir yapı yapıp onun maliki 
olabilme hakkı veren bir irtifak hakkı. Dolayısıyla hem üst hakkı hem de kaynak hakkının yasa 
gereği el değiştirilebilir olduğu kabul ediliyor. Ama eğer taraflar yani malik ve irtifak hakkı 
sahibi bunun aksini kararlaştırırsa bu ihtimalde artık el değiştirmesi ne olmayacak gündeme 
gelmeyecek. Peki diyeceksiniz ki biz bu ayrımı niye yapıyoruz? El değiştirse ne olur? El 
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değiştirmese ne olur? Bizim açımızdan önemli olan husus ne? Şu bizim açımızdan önemli 
olan husus, öncelikle şunu hatırlayalım hukukumuzda neler taşınmaz olarak kabul 
ediliyordu? Arazi, tapu kütüğüne kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti 
kütüğüne bağlı bağımsız bölümler. Tapu kütüğüne kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 
bunlarda taşınmaz olarak bağımsız bir sayfaya kaydedilebilir tapuda, tapuya tescil 
edilebilirler. Peki bağımsız ve sürekli haklar neler acaba?  İşte burada irtifak haklarının el 
değiştirilebilir, olup olmamasına göre ayrım yapacağız. Eğer devredilebilir ve mirasçıya 
geçebilir nitelikte irtifak hakkı varsa, devredilebilir ve mirasçıya geçebilir irtifak hakları hangi 
halde söz konusu olabilir. Aksi kararlaştırılmamış üst hakkı ve kaynak hakkı ya da aksi 
kararlaştırılmış diğer irtifaklar söz konusuysa ve bu irtifaklar, kişiye bağlı olarak kurulan bu 
irtifaklar süresiz ya da en az otuz yıl süreli kurulmuşsa o zaman ne olacak? Tapu kütüğüne 
bağımsız olarak bir taşınmaz gibi kaydedilebilecekler, işte o zaman biz el değiştirebilir mi? El 
değiştiremez mi acaba bunlar, bu ayrımı yapıyoruz irtifak hakları açısından eşyaya bağlı 
irtifaklara geçmeden önce son bir husus. İntifa ve oturma hakkı dışında diğer tüm irtifak 
haklarının bir kişi lehine yapılması mümkün elbette kişiye bağlı olarak görüyoruz ama eşya 
bağlı olarak kurulması da mümkün olabilir. Fakat intifa ve oturma hakkını ne yapacağız 
mutlaka bir kişi lehine kuracağız. Bir taşınmaz lehine bir oturma hakkının kurulması mümkün 
değil, mutlaka ne yapılması lazım? Bir kişi lehine kurulması lazım bu irtifak haklarının. 

Şimdi gelelim eşyaya bağlı irtifaklara, eşyaya bağlı irtifak derken aslında üç aşağı beş 
yukarı tanımlamış olduk, burada taşınmaz lehine bir taşınmaz üzerindeki irtifak hakkı bir 
başka taşınmaz lehine kurulmuş oluyor. Şöyle diyor bakın yasa taşınmaz lehine irtifak hakkı 
bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine kurulmuş bir yük olup yüklü taşınmazın 
malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan 
taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar. 
Evet öyle olmadı mı? Oldu geçit irtifakı kurduk, A taşınmazı lehine B taşınmazı üzerinde bir 
geçit irtifakı kurduk. B taşınmazı irtifakla yüklendiği için yüklü taşınmazımızı teşkil etti bizim. 
A taşınmazı da yararlanılan taşınmazımızı teşkil etti, dolayısıyla ne oldu bakın B taşınmazının 
maliki yetkilerini kısıtlamış oldu, A taşınmazının malikinin kendi taşınmazından geçmesine 
katlanma yükümlülüğü altına girmiş oldu. Dolayısıyla bu halde biz bir eşyaya bağlı irtifak 
hakkından bahsedeceğiz.  

Eşyaya bağlı irtifak hakkı neyi takip edecek? Eşyanın mülkiyet hakkını takip edecek, 
dolayısıyla bizim açımızdan önemli olan husus kimin malik olduğu değil. Kişi lehine 
kurulmuyor bu irtifak hakkı, bir taşınmaz lehine kurulduğu için taşınmaza kim sahip onu 
önemsiyoruz. Bu irtifak hakkı benim lehime kurulmuş olsaydı önemli olan ben olacaktım. Kişi 
lehine irtifak hakkı var dolayısıyla hak sahibi benim. Ama eğer bir taşınmaz lehine kurulan bir 
irtifak hakkı söz konusuysa önemli olan kişi değil, kişi değişebilir. Önemli olan taşınmazın 
maliki mi değil mi? Kim sahip mülkiyet hakkına, bu bizim için önem arz ediyor. Peki konusu 
zaten adı üzerinde eşyaya bağlı irtifaktan bahsediyoruz, dolayısıyla bir taşınmaz eşyaya bağlı 
irtifak hakkı söz konusu olabilir. İki taşınmaz olacak zaten biri üzerinde irtifak hakkı kurulacak 
diğeri bundan yararlanacak. Peki acaba tabi taşınmaz kabul edilen kat mülkiyetine kayıtlı 
bağımsız bölümler, bağımsız ve sürekli haklar üzerinde de kurulabilir eşyaya bağlı irtifak 
hakkı, sorunumuz şu geçen dönem ayni mülkiyeti birlikte görmedik ama hatırlayacaksınızdır 
muhtemelen, diyelim ki üç kişi paylarla maliktir taşınmaza ve kendi payı üzerinde bir eşyaya 
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bağlı irtifak hakkı kurmak istiyor, mümkün mü? Ne diyor yasa? Yasa diyor ki paylı mülkiyette 
paydaşlar malik hak ve yetkilerine sahip dolayısıyla ne yapabilirler devredebilirler, üzerinde 
rehin hakkı kurabilirler, diğer sınırlı ayni hakları kurabilirler çok güzel, ama ne diyoruz eğer 
fiili olarak maddi olarak bu maldan taşınmazın bütünü kapsayacak şekilde yararlanma 
gündeme gelirse o irtifak hakkının kurulması mümkün değil. Mesele pay üzerinde taşınmaz 
rehini kurulabilir, pay üzerinde taşınmaz rehinini kurdum, borcumu ödemedim alacaklı geldi 
payı sattırdı paraya çevirdi, konu olan ne? Pay, zaten tapuda belli benim payım, fiilen maddi 
olarak kullanmamızı gerektirmiyor taşınmaz rehni ama diyelim ki pay üzerinde geçit irtifakı 
kurmak istiyorum kurabilir miyim irtifak hakkını? Hayır kuramam çünkü sadece kendi payım 
üzerinde geçit irtifakı kurarak ordan geçmesini sağlayamam, yani bu taşınmaz üzerinde 
sadece şu kısım bana ait değil ki, bu kısım üzerinde diğer paydaşlarından hakkı var, her bir 
zerresinde biz pay sahibiyiz, dolayısıyla da maddi olarak kullanılmasını gerektirecek bir irtifak 
hakkının kurulamayacağı pay üzerinde kabul ediliyor.  

Eşyaya bağlı irtifaklarda hak sahipliği taşınmazın mülkiyetine bağlıdır dedik dolayısıyla 
taşınmazın mülkiyetini takip edecek, ondan bağımsız olarak irtifak hakkının devredilmesi de 
mümkün değil. Yani şunu diyemem ben, taşınmazın mülkiyeti bende kalsın eşyaya bağlı 
irtifak hakkını devrediyorum, diyemem. Çünkü sıkı sıkıya eşyanın mülkiyetine, taşınmazın 
mülkiyetine bağlıdır.  

Peki eşyaya bağlı irtifak hakkı nasıl kazanılacak? Biraz başlayalım zaten bitiremiyoruz 
ama hiç değilse hükmü okuruz. 780. Madde bize söylüyor, eşyaya bağlı irtifak hakkının 
kazanılmasını  diyor ki yasa irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır. Tıpkı 
bakın nerede söz konusu olduğu gibi taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında söz konusu 
olduğu gibi eşyaya bağlı irtifak hakkının kazanılmasında bizim yapmamız gereken nedir tapu 
kütüğüne tescili gerçekleştirmemiz. Tescili peki nasıl gerçekleştireceğiz yasa ikinci fıkrada 
şöyle bir hüküm getiriyor. İrtifak hakkının kazanılmasında ve tescilinde aksi öngörülmüş 
olmadıkça taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanacak diyor, dolayısıyla bu hükümler 
arasında aksini söyleyen bir düzenleme yoksa bir taşınmaz mülkiyeti nasıl kazanılıyorsa hangi 
işlemler yoluyla kazanılıyorsa ne yapacağız, aynı usulde irtifak hakkının kazanılmasını 
sağlayacağız.  

Taşınmaz mülkiyeti nasıl kazanılıyordu ne yapılması gerekiyordu? Yetkili kişi 
tarafından tescil talebinde bulunuluyordu, bir de ne gerekliydi? Hukuki sebep gerekliydi, 
geçerli bir hukuki sebebin bulunması lazımdı, dolayısıyla yetkili kişi tarafından geçerli bir 
hukuki sebebe dayalı olarak tescil talebinde bulunulduğunda ne yapıyorduk biz mülkiyet 
hakkının kazanılmış olduğundan bahsediyorduk. Hukuki sebep yoksa  eğer yetkili kişi tescil 
talebinde bulunmamışsa o zaman tescilin yolsuzluğunu tartışıyorduk dolayısıyla irtifak 
hakları açısından da, irtifak haklarının kazanılmasında bizim neye ihtiyacımız var, evet yetkili 
kişi tescil talebinde bulunacak ama ayni zamanda bir hukuki sebebe ihtiyacımız var ve bu 
hukuki sebep de çoğunlukla irtifak hakkının kurulmasını sağlayan bir irtifak sözleşmesi 
şeklinde karşımıza çıkacak tabi tek taraflı hukuki işlem dolayısıyla mesela vasiyetname gereği 
de irtifak hakkının kazanılması gündeme gelebilir ama irtifak hakkının kazanılması 
çoğunlukla,  bir hukuki sebep olarak irtifak sözleşmesini gerekli kılıyor, hukuki işlem yoluyla, 
bu şekilde iki taraflı hukuki işlem yoluyla yani, dolayısıyla bu irtifak sözleşmesinde de aslında 
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neyi belirteceğiz biz irtifak kurma isteği açıklanacak irtifakın içeriği nedir,kapsamı nedir? 
Karşılığında acaba bir ivaz gerekli mi? Bunun hepsini biz irtifak sözleşmesinde bir tarafta 
malik bir tarafta lehine irtifak hakkı kurulan kimse olarak ne yapıyoruz belirliyoruz. Daha 
doğrusu eşyaya bağlı irtifak olduğu için taşınmazın maliki o sırada ne yapacak? İrtifak 
sözleşmesinin tarafı olacak.  

Bu irtifak sözleşmesini hangi şekle tabi olarak yapmalıyız? 781. Madde söylüyor bunu 
bize irtifak hakkının kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerli olması resmi şekle bağlı 
düzenlenmesine bağlıdır. Kanun yine resmiyeti kimin vereceğini söylemiyor. Ama 
taşınmazların tescilindeki hükümleri uygulayacağımıza göre yine resmiyeti tapu memuru 
verecek. Dolayısıyla tapu memuru huzurunda bu irtifak sözleşmesinin gerçekleştirilmesi 
lazım.  
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29.03.2019 

 PRATİK 1 

1) Asansör giderimiz nasıl bir gider oradan başlayalım. Asansör giderleri ortak giderlerdir. 
0rtak giderlere katılma hükümlülüğü 20. Maddede belirtilmiştir.  
III- Ana gayrimenkulün genel giderlerine katılma:  
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 Md.) Kat maliklerinden her biri 
aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi 
giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Ana gayrimenkulün sigorta 
primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile 
yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için 
toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  
Katılmakla yükümlüdür 
 A ortak yerlerde bulunan asansör giderlerine katlanmakla hükümlüdür. Aynı maddenin C 
bendine bakarsak  
 
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi 
bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç 
bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. 
 
Böyle bir haklı gerekçe olmadığı açıklanmış kanunda. Ancak 20. Madde emredici bir hüküm 
değil. Kat malikleri aralarında aksini kararlaştırabilir. Yönetim planında buna ilişkin hüküm 
olabilir.  Ya da daha sonra kararı değiştirebilirler. Bu şekilde A’nın asansör masraflarına 
katılma yükümlülüğü kısıtlanmış veya kaldırılmış olabilir. Fakat olayda buna ilişkin herhangi 
bir bilgi yoktur. Dolayısıyla A asansör giderlerinden kaçınamaz. 
 
2) Hoca: Y ile kat malikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? İstifa edebilir mi? İstifası geçerli 
midir? 
Yönetici ile kat malikleri arasında vekalet ilişkisi var. Dolayısıyla yönetici her zaman istifa 
edebilir. Yönetici istifa edebildiği gibi kat malikleri de bunu azledebilirdi. Yöneticinin istifa 
etmesinde herhangi bir sakınca yoktur. İstifa ettiği takdirde yönetici sıfatı kalmayacak. Ancak 
burada yöneticinin haklı bir sebeple istifa etmesi önemlidir. Eğer haklı bir sebebe 
dayanmazsa bundan dolayı burada yöneticinin tazminat borcu doğacaktır. Olayda bir kat 
maliki giderlere katılmaması söz konusu, kendisine de noterden yapılan bir ihtar var. Buna 
rağmen ödememeye devam ediyor. Dolayısıyla yönetici Y’nin buna dayanarak haklı bir 
sebeple istifa ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü ortak giderlere katılmama durumunun aksi 
kararlaştırılabilir dedik ama bunun kararlaştırıldığına dair burada öyle bir bilgi yok. 
Dolayısıyla A’nın gerekçesi bu konuda haklı değil. Y’nin istifası haklı bir sebebe dayanacaktır 
Y’nin tazminat borcu doğmayacaktır. Hatta kat maliklerinden sözleşmesi bitene kadar 
alacağını yani bunun için belirlenmişse yöneticilik görevinden dolayı bunu da kat 
maliklerinden isteyebilecektir. 
 
3) Öğrenci: Sakat bir işlem var. Normalde kat malikleri kurulu aksi belirlenmemişse her 
takvimin ilk ayında toplanır ocak ayında. Fakat yönetici veya kat maliklerinin 1/3ünün 
isteğiyle kat malikleri kurulu toplanabilir. Olayda yönetici isteğiyle toplanılmış. Kat malikleri 
kurulu toplantı yeter sayısı çifte çoğunluk. Yani yarısından fazlasının bulunması gerekiyor 
Olayda bu sağlanmamış ve buna rağmen seçim yapılmış. Toplantı yeter sayısına 
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erişilmediğinden 2. Toplantının yapılması gerekirdi. O toplantıda da salt çoğunluk aranırdı. 
Olayda 2. Toplantı yapılmamasına rağmen toplantıda yeterli çoğunluğa uyulmamasına 
rağmen yönetici seçilmiş. Ama korkmaları burada haklı sebep oluştur mu? Bence oluşturmaz 
neticede kanunda bu hüküm var ikinci seçim yapılması gerekirdi. Bu yüzden sakat bir işlem 
var. 
 
Öğrenci2: Kat malikleri 3. kişiyi vekil göstermiş olabilir olayda böyle bir şey belirtilmemiş olsa 
da olasılıkları değerlendirin dediği için olabilir. Diğer kat malikleri vekil olarak tayin etmiş 
olabilir.  
 
Hoca: (11:50) Toplantı yeter sayısından önce burada olağan toplantı mı var yoksa olağanüstü 
toplantı mı var? Olağan dersek nasıl olmalı? Olağanüstü toplantı dersek nasıl bir yöntem 
uygulanmalı öncelikle buna bakmamız, incelememiz gerekiyor.  
 
29.M / 2.f.   
Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte 
birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat 
maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de 
bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. 
 
 Olayda bu maddeye uyulmuş mu önce bunu inceleyelim toplantı yeter sayısından önce. 
Tamam önemli bir sebep olabilir istifası ve yeni yönetici seçimi önemli bir sebep, olağanüstü 
toplantı için bir sebep olabilir ama nasıl yapılacak, kim yapacak, ne kadar süre önce yapılması 
gerekiyor bunlar bakımından da değerlendirilmesi gerekiyor. Olayda buna ilişkin bir açıklık 
yok bu da ihtimal olarak değerlendirilebilir. Belki bu maddeye uyulmamış dersek toplantı 
yeter sayısından hiç bakmadan yönetici seçimini oradan değerlendirmemiz gerekebilir. 
Uyulmuş kabul edersek yönetici seçimini toplantı yeter sayısından değerlendirmemiz 
gerekir.  
 
29m/f.2 Yönetici istifa edeceğinden önemli bir sebep oluşmuş diyebiliriz. Burada olağanüstü 
toplantıda yapılacak usule ilişkin kanun olağan toplantıda açıklamadığı bazı ayrıntılara da yer 
vermiş. Ne zaman nasıl hangi vasıtalarla yapılması gerektiğine toplantıyı kim yürüteceğine 
dair. Şunu söyleyelim çağırıyı yapacak olan her zaman yönetici yöneticinin görevleri arasında 
yer alıyor çağrı. Ama denetçinin ve kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine de yapılıyor. 
(16:12) Toplantı için istenen tarihten 15 gün önce yapması gerekiyor. Taahhütlü mektupla 
yapabilir ancak kat mülkiyeti yönetiminde esas olan sorunların çözümlenmesi olduğu için 
kanun koyucu bunu bütün kat maliklerinin imzalatılacak bir (16:30) kabul etmiş. Olağanüstü 
toplantı çağrı usulüne uyulmamış olduğunu varsaydığımız halde olağanüstü toplantı yok 
hükümsüzlüğü incelememiz gerekiyor.  
 
Burada farklı görüşler mevcut, bir görüş toplantıya çağrılma usulü kurucu unsurdur 
dolayısıyla kurucu unsurlara aykırılık halinde yokluk söz konusu olacaktır. Ve herkes 
tarafından her zaman ileri sürülebilecek. (17:10)  
Bir görüş eğer hukuki olmasa da yani çağrı usule uygun olmasa da toplantı yapılmış karar 
alınmışsa da toplantı başkanı bunu tespit edip ilan etmiş ise toplantıya katılan üyeler de 
buna riayet etmişse artık hukuken bir toplantının olmadığından, yokluğundan söz edemeyiz 
ancak olağanüstü toplantıya çağrı usulüne uyulmasına ilişkin emredici bir hükme aykırılık 
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olduğu için kesin hükümsüzlük yaptırımı olacağı kabul ediliyor. Bir görüş de bunun usuli bir 
eksik olduğunu dolayısıyla doğrudan kesin hükümsüzlük ve yokluk yaptırımına tabi tutmanın 
kat mülkiyeti hukuku bakımından çok ağır bir yaptırım olduğunu dolayısıyla bir iptal davası 
olması gerektiğini savunuyor.  
Bu görüşe de şöyle gerekçe var; kat malikleri toplantıya çağırılmasına uyulmamış ve 
katılmamış olabilir ancak alınan kararlara katılıyor olabilirler yani seçilen yönetici uygun 
olabilir dolayısıyla onların iradesini doğrudan yok sayarak yokluk hükmüne başvurmak uygun 
olmaz. Ancak memnun değillerse iptal davasına başvursunlar deniyor. Dolayısıyla bu konuda 
farklı görüşler mevcut. 
 
Bunu inceledikten sonra çağrı usulüne uyulduğunu kabul ettiğimiz takdirde toplantı yeter 
sayısına uyulmaması ne tür bir hükümsüzlük türü olur? Burada nasıl bir geçersizlik söz 
konusu.  
Tülay Hoca:  
Şöyle düşünün arkadaşlar burada bir kişi birliği var kat malikleri kurulundan bahsediliyor. 
Yasa acaba bu kat malikleri kurulunun belli sayılarla toplantıya karar yeter sayısı öngörerek 
toplanmasını niye kabul etmiş? Şimdi bazılarınız dedi ki -bu çok tartışmalı bu arada hiç 
birinizin görüşünün aksini söylemek adına şey söylemiyorum.- kurucu unsur toplantı yeter 
sayısının sağlanması. Peki ama şöyle bir ihtimalde nasıl olacak. Mesela burada olduğu gibi 6 
kişi katılmış 18 kişilik kat malikleri kuruluna 6 kişi katılıyor, çok güzel dediniz ki kurucu unsur 
yokluk dediniz. Ben bu görüşte değilim açıkçası en son söylerim ama diyelim ki kat 
maliklerinden sadece birkaçına yapılamadı bu çağrı ve onlar toplantıya katılamadılar bu 
sebeple yine hala yokluk mu diyeceksiniz? Yani bizim burada aradığımız belirli çoğunluğun 
sağlamasının sebebi ne acaba yani neyi arıyoruz biz? Onu düşünerek hangi hükümsüzlük 
sebebi uygulanmalı acaba yani gerekçesinde şunu söylemek lazım yani kurucu unsur yokluk 
emredici hüküm kesin hükümsüzlük tamam diyebiliriz ama acaba bu toplantı yeter sayısının 
sağlanmasında biz neyi öngörüyoruz yasa koyucu olarak?  
 
Çağrı usulüne uyulmamasındaki burada da toplantı yeter sayısının oluşmamasının toplantıya 
katılacak katılması gerekenin sayısının maliklerinin eksik olmasının kurucu unsur eksikliği 
yani yokluk olduğunu savunan görüşler var.  
 
Sadece usul eksikliği olduğu için iptal davası açması gerektiğini düşünenler var. 
 
Toplantı ve karar yeter sayısı bakımından emredici hukuk kuralı olduğu için kesin 
hükümsüzlük yaptırımına tabi olduğunu düşünen görüşler var.  
 
Burada ne dedik sayı bakımından 9 kat maliki lazımdı. (Arsa payı bakımdan bilgi verilmemiş) 
6 kişiyle toplanmış ve karar alınmış. Burada Tülay hocamızın görüşüne göre nitelikle unsur 
eksikliği olduğu için kesin hükümsüzlük olması gerekiyor. Yani genel kurulda biz ne demiştik 
toplantı ve karar yeter sayıları yönetici bakımından sayı ve arsa payı bakımından çoğunluk 
aranacak buna uyulmamış emredici bir hükme uyulmamış yokluk diyecek kadar ağır bir 
yaptırıma da tabi tutamayız çünkü yokluk yaptırımının kat mülkiyetinin yönetim esasına 
uygun bulmadığı kabul ediliyor. Kesin hükümsüzlük diyebiliriz kesin hükümsüzlük dediğimiz 
takdirde süreyle bağımlı olmaksızın bunu tespit davası (34:57)  
 
Konunun tartışmalı olduğunu söylememiz şu an için yeterli sanırım. 
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Tülay Hoca: 
Yokluk görüşünü düşünen arkadaşlar için söylüyorum burada nihabe var 6 kişi de olsa 
toplanmışlar ve karar almışlar dolayısıyla kurucu unsur olarak nihabenin 
gerçekleşmediğinden bahsetmek çok mümkün değil. Zaten toplantı yeter sayısına 
uyulmadığı takdirde çoğunlukla savunulan görüş ya kesin hükümsüzlük ya iptal edilebilirlik. 
İptal edilebilirlik olduğunu savunanların gerekçesi şu; burada usuli eksikliği var toplantı yeter 
sayısı var kanunda yönetim planıyla tabi ki farklı düzenleme getirilebilir ama burada bir 
toplantı yeter sayısı öngörülmüş çoğunlukla zaten KMK’daki hükümler ------ ve buna 
uyulmamış.  
 
Olayda olduğu gibi nitelikli usul eksikliği varsa yani 18 bağımsız bölümlü binada 6 kişi geliyor 
çağrı usulüne uygunsuzluk var diyoruz 6 kişi geliyor karar alıyor. Alabilir mi? Nasıl peki karar 
ehliyeti oluşur kişilerin? Yok ki böyle karar alma ehliyeti dolayısıyla nitelikli usul eksikliği 
varsa bunun kesin hükümsüz olduğunu kabul ediliyor ama dediğim gibi konu çok tartışmalı 
kişi birliklerinde acaba bu alınan genel kurul kararları hükümsüzlüğü nasıl nitelendirilir gibi. 
Bizim olayda benim görüşüme göre nitelikli bir usul eksikliği var toplantı yeter sayısına 
uyulmamış gerçekten nitelikli bir eksiklik bu dolayısıyla kesin hükümsüzdür bence. Mesela 15 
gün önceden yerine 13 gün öncesinden haber verseydi çok da önemli bir usul eksikliği değil 
bu nitelikli olmayabilirdi ama burada kişi sayısından bahsettiğimiz için önemli. 
Yargıtay kararlarında da hem toplantıya çağrı usulü bakımından hem de toplantı ve karar 
yeter sayıları bakımından bir kesin hükümsüzlük hali olacağını ifade etmiş ancak bunu yine 
iptal davasına uygulamış şeklinde ifadeler var  
 
 
 
3B) İptal edilmesi gerektiği görüşünü kabul ettiğimiz takdirde K’nın yönetici seçilmesi iptal 
davasına tabidir. Yönetici seçimi iptal edilene kadar K dava açabilir.  
Ancak kesin hükümsüzlük veya yokluk yaptırımlarını kabul edersek bunları açamayacak. 
Ancak kat maliklerinden her biri bu davayı açabilir. M7.’de düzenlenmiş. 
 
7. MADDE- (2) Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir 
bunlarda ortaklığın giderilmesi istenebilir 
 
 Dolayısıyla k’nın bu davayı açabilmesine ilişkin görüşlerimiz iptal edilebilirlik veya kesin 
hükümsüzlük veya yokluk savunmamıza göre değişir. 
 
 
4) Özgülenme amacının belirtilmesi gerekiyordu ve bağımsız bölümün bu amaca uygun 
kullanılması gerekiyor. Yani mesken olarak belirtildiyse mesken olarak kullanılması gerekiyor. 
Bazı halleder kanun koyucu özgülenme amacının değiştirilmesini tamamen yasaklamıştır. 
 
VII- Yasak işler: 
 Madde 24 – Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen 
bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi 
müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür, dispanser, 
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klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Ana 
gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, 
kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri 
ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, 
basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile 
vereceği kararla açılabilir 
 
 24m f.1. gösterilmiş. 24.m/2.f sayılan hallerde kat malikleri oy birliğiyle özgülenme amacını 
değiştirebilirler. Burada ihtimaller bakımından mesken olarak mı kullanılacak yoksa 
muayenehane mi bunu da değerlendirilmesi gerekiyor. Mesken olarak kullanacaksa 
kiralayabilir. Muayenehane olarak kullanması bakımından da Yargıtay’ın kararları, eğer kat 
malikleri buna ilişkin bir yasak yazmamışlarsa yönetim planına veya bunun sadece mesken 
olarak kullanılacak diye bir ifade koymadılarsa kullanabilir. Bunun için kat maliklerinin oy 
birliği dahi ihtiyaç duyulmuyor diyor. Ancak öğreti bunun 24m/f.2 ‘ye girmesi gerektiğini kat 
maliklerinin en azından oy birliğiyle karar vermesi şeklinde görüşünün bulunduğunu ifade 
etmemiz gerekiyor. 
 
5) II – Ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:  
Madde 19 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve 
sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.  
Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana 
gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya 
boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız 
bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana 
yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu 
onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat 
maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek 
nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı 
bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana 
yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. 
 
m19.f2 c1. Dolayısıyla pencerelere balkon kapısına demir parmaklık taktırmak da ortak 
yerlerde bu anlamda yani tesis anlamında kabul edilebilir. Yasada demir parlaklıklar buraya 
dahil ediliyor yani esasında 4/5’in yazılı rızası alınması gerekiyor. Ancak Yargıtay kararlarında 
güvenlik nedeniyle bir zorunluluk bulunduğuna dair kabul edilirse özellikle zemin ve 1.kattaki 
kat maliklerinin rızası alınmaksızın bu türde değişiklikler yapabileceği kabul ediliyor. Bodrum 
ve zemin katlarda bulunan bağımsız bölümlerin balkonlarındaki kapılarla pencerelerinin dış 
yüzüne yatay bağlaması ve bombesi olmayan düz ve dikey iplikli demir parmaklıklar 
takılmasında güvenlik açısından zorunluluk bulunduğu şeklinde kararlar veriyor genelde 
Yargıtay. Bunun için dikey olmasının nedeni de bunun üstüne basarak yukarı çıkmaması 
gerekiyor. Yargıtay’ın bir kriteri üst kat maliklerinin güvenliğini tehlikeye atmaması 
gerekiyor. Bununla karşılaşan kat maliklerinin demir parmaklıklarının bu niteliklerde 
olmadığını ispatlaması gerekiyor. Bu niteliğe uymayan demir parmaklıkların bulunduğu 
durumlarda müdahalenin meni davası açabilecektir.  
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TAŞINMAZ REHNİ(DEVAM) 

Bugün taşınmaz rehni konusuna devam ediyoruz. Taşınmaz rehninin teminat altına 
alacağı şeyin kapsamı ne? Bunun öncesinde ise taşınmaz rehniyle teminat olarak gösterilen 
değer ne? Bu konular üzerinde duracağız. Bir taşınmaz rehni ne üzerinde kurulur, adı 
üzerinde taşınmaz. Nedir peki bunlar?  Yani üzerinde taşınmaz rehni kurulabilecek nitelikte 
olan değerler ne olabilir? Arazi, tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilen bağımsız ve 
sürekli haklar ve kat mülkiyetine bağlı bağımsız bölümler.   

Kat mülkiyetine geçilmemişse, hukuki statü kat irtifakında kalmışsa kat irtifakı 
üzerinde ipotek kurulabilir mi? İrtifak hakkı sahibi, irtifak hakkını ipoteğe konu edebilir mi? 
İrtifak hakkı üzerinde taşınmaz rehni, ipotek kurulabilir, fakat bağımsız ve sürekli hak diye 
değil, zaten mülkiyet hakkının bir görünümü olması nedeniyle yoksa işin özünü 
incelediğimizde, kat irtifakı esasen bir irtifak değil, çünkü normal şartlarda irtifak hakkına 
sahip ise bir kişi ya bundan kendi menfaati gereği aktif olarak yararlanır, örneğin manzara 
irtifakında olduğu gibi manzarasının kapatılmasını engelleme hakkına sahiptir, ya da başka 
birisinin arazisine girerek doğrudan doğruya oradan bir menfaat elde eder, geçit hakkında 
olduğu gibi. Yani irtifak hakkı esasen irtifak hakkı sahibine bir hak verir, oysa kat irtifakı kat 
irtifakı sahibine kat irtifakının kurulmasına esas teşkil eden sözleşmeye uygun olarak bir yapı 
inşa etme borcu altına sokar. Dolayısıyla esasen teknik anlamda bir irtifak hakkı değildir kat 
irtifakı.  

Ne dedik? Arazi olacak, arazi değilse bile ki kat irtifakını da yine arazinin içinde 
sayabilirsiniz, çünkü orada bir bağımsız bölüm yok kat mülkiyeti anlamında. Yani kat irtifakı 
üzerinde hiçbir şey inşa edilmemiş arazide de olabilir, üzerine bir şey inşa etmek için kat 
irtifakı kurarsınız. Ya da kat mülkiyetine tabi bir bağımsız bölüm, konut olabilir, iş yeri, depo 
ne olduğu önemli değil. Yeter ki kat mülkiyetine tabi olacak şekilde bir bağımsız bölüm olarak 
kat mülkiyeti kütüğüne kaydı yapılmış olsun.  

Bir de bağımsız ve sürekli haklar. Nedir bağımsız ve sürekli haklar. Bir hak ne zaman 
bağımsız olur? Bağımsız bir hak olması demek, kişi lehine kurulmuş ve eşya lehine 
kurulmuşsa olmaz çünkü o bağımsız olarak durumda değildir, lehine kurulduğu eşyanın 
devredilmesi suretiyle o hak devredilir.  

Dolayısıyla bağımsız olabilmesi için öncelikle kişi lehine olması lazım, kişi lehine olması 
yetmiyor, aynı zamanda arkadaşınızın söylediği gibi bunun devredilebilir ve mirasçılara da 
geçebilir olması gerekir, bağımsızlıktan anlamanız gereken bu arkadaşlar. Kişi lehine 
kurulmuş, devredilebilir ve mirasçılara intikal edebilir bir hak olması gerekir. Sürekli hak ise 
en az 30 yıl süreyle kurulmuşsa bir hak sürekli hak olarak kabul edilir. Şimdi bu çerçevede 
ayni hak bir kişi lehine kurulmuşsa ve sözleşmeyle ya da kanun tarafından, devredilmesi, 
mirasçılara geçmesi yasaklanmamışsa ve en az 30 yıllık süre için kurulmuşsa bu hak, bağımsız 
ve sürekli hak niteliğindedir. Fakat bu hak herhangi bir hakkın bağımsız ve sürekli bir hak 
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niteliği kazanması tek başına bu hak için tapuda ayrı bir sayfa açılmasını gerektirmez. Hak 
sahibinin bu hakkın ayrı bir sayfada gösterilmesini talep etmesi ve bunun üzerine o hakkın 
ayrı bir sayfaya aktarılması gerekir. Eğer hak sahibi böyle bir talepte bulunmamışsa 
kendiliğinden bu şekilde bu hak için tapuda yeni bir sayfa açılma yoluna gidilmeyecektir. 
Veya üzerinde taşınmaz rehni kurulabilmesi için bağımsız ve sürekli hakkın tapuda ayrı bir 
sayfaya da kaydedilmiş olması gerekir, yani hak sahibinin talebiyle onun için de bağımsız bir 
sayfa açılmış olması gerekir. Neden? Çünkü üzerine kurduğunuz taşınmaz rehinini bu hak 
üzerinde kurduğunuz taşınmaz rehinini ona ait sayfada göstereceksiniz.  

Dolayısıyla taşınmaz rehni arazi üzerinde kurulabilir, kat mülkiyetine bağlı bağımsız 
bölümler üzerinde kurulabilir, tapuda ayrı bir sayfaya kaydedilmiş bağımsız ve sürekli haklar 
için kurulabilir. Bu çerçevede örneğin ben tapuda 40 yıllığına bir sükna hakkı kurdum, bunu 
rehne konu edebilir miyim? Hayır, bağımsız bir nitelikte hak olmadığı için rehine konu 
edemem. Üzerinde ipotek kurulabilmesi bakımından devredilebilmesi şartını neden arıyoruz? 
Çünkü ipotekle teminat altına alınmış borç ödenmezse rehinin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip yapılacak ve bu hak açık arttırmayla satılacak. Eğer hakkın başka bir kişiye devredilmesi 
sözleşmeyle ya da kanunla yasaklanmışsa yaptığımız bu satıştan kimse yararlanamayacak 
demektir. Yani onun ihalede bir ekonomik karşılığı olmayacak demektir. Dolayısıyla ancak 
bağımsız ve sürekli haklar bakımından bu imkân tanınabilir.  

İntifa hakkı bakımından durum nedir peki? İntifa hakkının kendisinin devredilmesi 
mümkün değildir, fakat kullanım hakkının başka bir kişiye devredilmesi mümkündür. Yani 
intifa hakkı sahibi sahip olduğu o intifa hakkını devredemez fakat o intifa hakkına istinaden 
örneğin başka bir kişi lehine örneğin kira sözleşmesi yaparak malın kullanılması imkanını ona 
bırakabilir ya da hiçbir bedel almaksızın bırakabilir. Oysa sükna hakkında ister bedel alarak 
ister bedel almayarak hakkın kullanılmasının başkasına devredilmesi dahi mümkün değildir, 
yani kiraya veremez, mutlaka kişinin kendisinin kullanması gerekir. Oysa intifa hakkında 
böyle bir zorunluluk yoktur ama sonuç olarak intifa hakkı da sükna hakkı gibi devredilemeyen 
bir hak olduğu için bu hak üzerinde de bir taşınmaz rehni, ipotek kurulması mümkün değildir.  

Arkadaşlar sınırlı ayni haklar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikte olup ayrı sayfaya 
kaydedilen sınırlı ayni haklar üzerinde taşınmaz rehniyle çokça karşılaşılmaz çünkü bunların 
ekonomik değeri çoğu zaman az olacaktır, sonuçta belli bir süreyle getirilmiş haklar. Burada 
karşılaşılsa karşılaşılsa üzerinde taşınmaz rehni kurulabilecek olan bağımsız sürekli hak  üst 
hakkı olabilir. Yani bir arazi üzerinde bir inşaatı yapmak ya da yapılmış olan bir inşaata sahip 
olma. Üst hakkı dediğimiz bu hak, genelde bir yapıyı konu edindiği için 5 yıl 10 yıl için pek 
kurulmaz, 50 yıl 80 yıl için kurulan haklardır. Dolayısıyla bu tür haklar ayrı bir sayfaya 
kaydedilmiş olmak kaydıyla üzerinde taşınmaz rehni kurulabilen haklar niteliğindedir. Bunun 
dışında kanun diyor ki; 
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Medeni Kanun Madde 862/1- 

Rehin, taşınmazı bütünleyici parçaları ve eklentileri ile birlikte yükümlü kılar.  

Yani bir taşınmaz rehni söz konusu olduğunda bu ister arazi üzerinde, ister ayrı bir 
sayfaya kaydedilmiş bağımsız ve sürekli hak üzerinde, ister kat mülkiyetine bağlı bağımsız bir 
bölüm üzerinde olsun bunun üzerinde kurulmuş olan bir taşınmaz rehni sadece o rehin 
konusu olan ana eşyayı değil aynı zamanda bütünleyici parçaları ve eklentileri de 
yükümlülüğün kapsamına alır. Ne demektir bu? Borç ödenmez de rehin paraya çevrilirse bu 
nitelikteki bütünleyici parça ve eklentiler de bu taşınmazla birlikte paraya çevrilecek ve 
oradan elde edilen bedel de alacaklılara ödenecektir.  

Bir taşınmaz üzerindeki bütünleyici parça ne olabilir? Ekonomik değerini 
kaybetmeksizin ya da bir zarara uğramaksızın, asıl şeyden ayrılma imkanını kaybetmiş asıl 
şeyle birleşmeyle bağımsız bir eşya olma vasfını da yitirmiş olan şeyler bütünleyici parça. Peki 
bir taşınmaza ilişkin bütünleyici parça ne olabilir? Arazinin üzerindeki yapılar, arazinin 
altındaki yapılar, genel olarak yapılar, ağaçlar, bitkiler, dönemsel olarak sökülen ağaçlar ve 
bitkiler değil, kaynaklar, su kaynakları ve doğal ürünler. Ama tabi burada her ne kadar kanun 
doğal ürünü saymışsa da doğal ürün mahsul zamanı gelip de ağaçtan koparıldığı zaman eşya 
haline gelecektir, bütünleyici eşya olma vasfını kaybedecektir. 

 Dolayısıyla arkadaşlar siz bir taşınmaz rehni kurduğunuz zaman, bir taşınmazın 
üzerinde bu aynı zamanda bu taşınmaz üzerindeki yapıları bitkileri kaynakları da teminatla 
yükümlü kılar. Yani paraya çevrilirken bunlarda paraya çevrilip elde edilen para alacaklılar 
arasında paylaştırılacaktır. Peki taşınmazın üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm 
varsa eğer o arazi için o arazinin üzerindeki yapı dikkate alınarak kat mülkiyeti rejimine 
geçildiyse zaten o arazinin tapudaki sayfası kapatılır, irtifak haklarında sayfa korunur, gerçi 
onu da değiştirdiler artık, irtifak haklarını da ayrı kaydedip hatta kat mülkiyeti kütüğüne 
yazmaya başladılar neden?  

Çünkü kimse kat mülkiyetine geçmediği için kütük defteri boş kalıyordu, herkes kat 
irtifakında kaldığı için bari bunları yazalım dediler. Normalde kat mülkiyetine geçmiş bağımsız 
bölümün kaydedilmesi gereken yere, kat irtifaklarını da kaydetmeye başladılar son 15 
senedir. Çünkü kimse geçmiyordu zaten memlekette, bari bunu kaydedelim de bir şeyler 
yazılsın buraya dediler geçtiler.  

Dolayısıyla kat mülkiyetine geçtiği zaman zaten bağımsız bölüm ya da bir bağımsız 
bölüm için kat mülkiyetine geçildiği zaman, taşınmazın asıl sayfası kapatılır, dolayısıyla artık 
onun üzerinde tasarrufta bulunulamaz kaldı ki kat mülkiyetine tabi bir yapının bulunduğu 
arazideki boşta kalan kısımlar diyelim ki bahçe, otopark olarak kullanılan kısımlarda artık 
ortak alan niteliğindedir. Kimsenin bireysel mülkiyet hakkına sahip olmadığı kısımlardır. 
Dolayısıyla üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm bulunan bir arazinin arazi olarak 
kendisinin bir taşınmaz rehnine konu edilmesi mümkün değildir. 

 Ancak üzerindeki bağımsız bölümler üzerinde taşınmaz rehni kurabilirsiniz. Şimdi 
bütünleyici parçadan buraya neden geldik? Taşınmazın üzerindeki yapılar bütünleyici parça 
niteliğindedir, dolayısıyla bu yapı taşınmazın rehnedilmesiyle birlikte teminatın kapsamına 
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girer ama bunun mümkün olması için o yapı için kat mülkiyetine geçilmemiş olması gerekir. 
Ne demektir bu? Üzerinde on dairelik bir apartman vardır, üzerinde kat mülkiyeti 
kurulmamıştır ya da tek haneden oluşan bir villa vardır kat mülkiyetine geçilmemiştir gibi.  

Bir eşya, başka bir eşyanın bütünleyici parçası haline gelirse ne olur? Kendisi bağımsız 
bir mülkiyet konusu olmaktan çıkar. Bir eşya bütünleyici parça haline gelirse, bütünleyici 
parçası haline geldiği asıl eşyanın mülkiyetine tabi olur. Şöyle düşünebilirsiniz o mülkiyet 
hakkı diğerinin içerisinde erir. Dolayısıyla bunlar bütünleyici parça niteliğindeki eşyalar 
kendileri bağımsız bir eşya olma vasıflarını kaybettikleri için artık bütünleyici parçaları 
teminatın kapsamı dışında bırakarak, sadece taşınmazın kendisi üzerinde rehin kurma imkânı 
da ortadan kalkar. Yani siz bir taşınmaz üzerinde rehin kurarken, örneğin üzerindeki depo 
olarak kullanılan binayı kapsamın dışına çıkaramazsınız.  

Örneğin bir çimento, tuğla, pencerenin inşasında kullanılacak olan ahşap, bunlar 
işlenmemiş haliyle her biri başka bir mülkiyetin konusudur. Ama ne zaman ki bunlar 
çimentoyla, tuğla ile bir bina inşa edilmesi örneğinde olduğu gibi taşınmazın kullanım 
amacına, özüne bir zarar vermeksizin, ayrılamayacak şekilde eklenir. Yani bir bütünleyici 
parça niteliğini kazanır, artık bunlar üzerindeki taşınır mülkiyeti ortadan kalkar. Bunlarda üst 
arza tabidir kuralı gereği kendiliğinden taşınmazın mülkiyetinin bir parçası haline gelir. 
Dolayısıyla bu şekilde bütünleyici parça niteliği kazanmış eşyanın, kapsam dışı bırakılarak 
sadece arazi üzerinde rehin kurulması mümkün değildir ya da araziyi kapsam dışı bırakarak 
sadece bütünleyici parça üzerinde rehin kurulması da mümkün değildir. Çünkü bunlar artık 
tek bir mülkiyet tek bir hak konusudur.  

Taraflar aksi yönde anlaşma yapabilirler ama bu sadece sözleşmesel bir borç doğurur. 
Ne demektir bu? Derler ki bu arazi ve üzerindeki yapıyı binayı rehin olarak veriyorum ancak 
yapılan satışta yapının arazinin üzerinde bulunması nedeniyle ortaya çıkan değer fazlası 
nedeniyle elde edilmiş olan satış bedeli teminatın kapsamı dışında kalacak. Yani arazi tek 
başına 100 lira ediyor, üzerindeki yapı 50 lira ediyor, siz bunu sattınız 150 liraya, 50 liralık 
kısım yapıya ilişkin kısım teminatın kapsamı dışında kalacak. Bu konuda anlaşabilirler. Fakat 
bunun ayni bir etkisi yoktur. Ne demektir bu? Örneğin alacak temlik edilir başka bir kişiye 
geçerse edilir başka bir kişiye geçerse artık bu yöndeki anlaşmayı o başka kişiye karşı ileri 
sürme imkânı olmaz. Eğer bu anlaşmayı yaptığı halde taşınmazını satmış ve yeni malikin bu 
anlaşmaya uymasını sağlayamamışsa eski malik, borca aykırılık nedeniyle ortaya çıkan 
zarardan sorumlu olur. Bu şekildeki anlaşmalar yeni maliki bağlayıcı nitelikte değildir, bunun 
da niteliği gereği belli zaten. Ancak tarafların anlaşarak bütünleyici parça niteliğindeki bir 
eşyayı dışarıda bırakmaları da mümkün değildir. Yani her iki tarafta anlaşsa bunu rehnin 
kapsamı dışında bırakamaz. 

 Az önce belirttiğimiz anlaşma bunların esasen bana göre değerini rehnin kapsamı 
dışındaki bırakmak.  Çünkü satılınca hepsi satılıyor, rehne istinaden ama onlara tekabül eden 
değer rehnin dışına çıkarılmış oluyor ve dediğimiz gibi bu da ancak taraflar arasında sonuç 
doğuracak, ayni etkisi olmayan bir sözleşmeyle kurulabilir. Bunun sonraki maliklere de ileri 
sürülebilir bir hak haline gelmesi için ne yapılması gerekirdi?  Şerh edilmesi gerekirdi. Peki 
şerh edilebilir mi? Bizim hukuk sistemimizde tapuya şerh edilerek etkisi kuvvetlenebilecek 
hakların neler olduğu kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Biz kafamıza göre bir hakkı şerh 
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etme hakkına sahip değiliz. Kanunda öngörülmediği için şerh edemeyiz. Buna rağmen sizin 
talebiniz üzerine tapu memuru şerhi yaparsa ne olur? Yolsuz tescildir bu, dolayısıyla şerh 
edilmiş olsa bile herhangi bir sonuç doğmaz.  

Şimdi bunun dışında ne dedi kanun; rehin, taşınmazı bütünleyici parçaları ve 
eklentileriyle birlikte yükümlü kılar. Neydi eklenti? Malikin arzusuna veya yerel adete göre, 
takma birleştirme gibi yollarla asıl şeyin ekonomik amacına fonksiyonuna özgülenmiş olan 
dahil edilmiş olan şeyler eklenti olarak isimlendiriliyor. Burada eklenti bütünleyici 
parçalardan farklı, çünkü bir eşya eklenti vasfını kazandığı zaman kendisinin bağımsız bir hak 
konusu olması niteliğini kaybetmiyor. Fakat bu eşya birleştirme, takma ya da yan yana 
bulundurma gibi yollarla asıl şeyin ekonomik işlevini o şeyden yararlanmayı sağlamak ya da 
kolaylaştırmak amacıyla ona tahsis edilmiş eklenmiş eşya niteliğinde fakat kendisi bağımsız 
bir mülkiyet konusu olma durumunu devam ettiriyor. 

 Yani bir eklentinin söz konusu olması halinde elimizde bir asıl şeyin mülkiyeti bir de 
eklentinin mülkiyetidir. Dolayısıyla bu her iki mülkiyet tek bir kişiye ait olabileceği gibi farklı 
farklı kişilere de ait olabilir. Kanun demiş ki, bir rehin taşınmazı bütünleyici parçaları ve 
eklentileriyle birlikte yükümlü kılar. Yani borç ödenmezse taşınmazla birlikte eklentileri de 
paraya çevirir. Oradan alacağımı tahsil ederim demiş. Peki bir eşya ne zaman eklenti niteliğini 
kazanır? Burada da Kanun 862/2’de diyor ki; 

Medeni Kanun Madde 862/2- 

Rehnin kuruluşu sırasında makine, otel döşeme eşyası gibi açıkça eklenti olarak 
gösterilen ve tapu kütüğünde beyanlar sütununa yazılan şeyler, kanuna göre bu nitelikte 
olamayacakları ispat edilmedikçe eklenti sayılır. 

Yani burada sadece örnekleri vermiş. Örneğin, bir taşınmazın üzerinde bir fabrikanın 
içindeki makineler. İş makinesi derken bu seyyar kepçeler falan değil de sabit olan fabrika 
makineleri eklenti niteliğindedir. Bunlarda kendiliğinden rehnin kapsamına dahildir. Borç 
ödenmezse üzerindeki makinede satılır. Ya da otel döşeme eşyası demiş, tabi otel olması şart 
değil, hastane olabilir, okul olabilir. 

 Burada tabi kanun demiş ki, bu nitelikte eşyaların tapu kütüğünde beyanlar 
sütununda yazıldıysa bu nitelikte olamayacakları ispat edilmedikçe eklenti sayılır. Dolayısıyla 
bir eşyanın tapu kütüğündeki beyanlar hanesine eklenti olarak kaydedilmesi imkanını tanımış 
fakat beyanlar hanesinde o eşyanın eklenti olarak belirtilmesi ancak bir karine yaratılabilirmiş 
yani aksi ispatlanmadıkça bu bir eklentidir demiş. Dolayısıyla bir eşya o eşya için sırf beyanlar 
hanesinde eklenti yazılıyor diye eklenti olarak belirtildi diye eklenti haline gelmez.   

Ya da beyanlar hanesinde eklenti olarak belirtilmedi diye eğer eklenti ise eklenti 
olmaktan çıkmaz yani beyanlar hanesindeki bu kayıt ancak bizim için bir karine teşkil edebilir. 
Dolayısıyla eğer az önceki tanımda olduğu şekilde eşya eklenti niteliğini kazanmışsa yani asıl 
şeyin fonksiyonunu yerine getirebilmesi için onunla birleştirilmek suretiyle, bir araya 
getirilme durumu gerçekleşmişse ve tarafların iradesi neticesinde bu gerçekleşmişse ya da 
yerel adet gerçekleşmişse yani hukuken eklenti niteliğini kazanmışsa o eşyanın beyanlar 
hanesinde eklenti olarak gösterilmemiş olması onu rehinin kapsamından çıkarmaz ya da 
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eklenti niteliğini kazanamayacak nitelikte ki bir eşyanın ya da kazanabilecek bir nitelikte olsa 
bile yerel adet ya da malikin iradesi neticesinde eklenti vasfı kazandırılmamış olan bir eşyanın 
sırf beyanlar hanesinde eklenti olarak gösterilmiş olması onu rehnin kapsamına almaz.  

Dolayısıyla ister beyanlar hanesinde gösterilmiş olsun ister olmasın, bir eşyanın 
eklenti vasfıyla taşınmaz rehninin kapsamına girebilmesi için gerçekten tanıma uygun şekilde 
eklenti niteliğini kazanmış olması gerekir. Eklentinin aynı bütünleyici parçada olduğu gibi 
rehnin kapsamına dahil olabilmesi için tarafların bu konuda özel olarak anlaşmasına gerek 
yoktur. Bütünleyici parçada da böyleydi, eklentide de böyle. Onlar özel olarak bu konuda bir 
açıklık getirmemişse bile kanunun hükmü gereği eklenti kendiliğinden rehnin kapsamına 
girer.  

Şunu yapabilirler özellikle taşınmaz üzerindeki eklentiler bunlar tabi sökülüp alınabilir 
nitelikte olduğu için bunların kaçırılmasını engellemek, rehnin kapsamına dahil olduğunun 
altını çizmek amacıyla işte bu taşınmaz ve üzerindeki şu makineler üzerinde rehin kurulmuş 
diye belirtme yoluna gidilebilir. Ama bu bir zorunluluk değildir. Kanun gereği kendiliğinden 
eklentilerde rehnin kapsamına girer. Tıpkı bütünleyici parça gibi fakat bütünleyici parçadan 
ayrıldığı şöyle bir nokta var, taraflar hukuken eklenti niteliğini kazanmış olsa da eklenti olarak 
kabul edebileceğimiz bir eşya olsa da aralarındaki anlaşmayla eklentiyi rehnin kapsamı dışına 
çıkarabilirler.  

Neden? Çünkü bu eşyalar bağımsız bir mülkiyet konusu olmaya devam etmektedir, 
bunlar üzerindeki hak sahipliği sürmektedir, anlaşarak kapsam dışına çıkarabilirler, yani 
paraya çevrilirken bunlar çevrilmeyecektir diye bir anlaşma yapmaları mümkündür. Ancak bu 
anlaşmayı yaparlarsa rehnin kapsamı dışına çıkar, böyle bir anlaşma olmaması halinde 
kendiliğinden rehnin kapsamı içinde kalacaktır. Sadece rehin kurulurken sahip olunan 
eklentiler ve bütünleyici parçalar için değil, kural olarak rehnin kurulmasından sonra ortaya 
çıkan bütünleyici parçalar ve eklentiler için de geçerlidir. Fakat örneğin taraflar daha baştan 
dediyse ite burada taşınmaz rehin ediyorum ama üzerindeki fabrikaya kurulacak makineler 
rehnin kapsamı dışındadır, daha baştan kapsam dışında bırakılabilir.  

Ya da rehinin kurulmasından sonra rehin sözleşmesinde değişikliğe giderek sonradan 
yerleştirilen makineler kapsam dışında bırakılabilir. Ama eğer bu şekilde bir kapsam dışında 
olma hali yoksa eklentiler de sonradan kurulmuş eklentilerde ve bütünleyici parçalarda 
rehnin kapsamına girer. Örneğin bir araziyi rehin ediyorsunuz, rehin ettikten bir ay sonra 
üzerine bir de apartman inşa ediyorsunuz, bu apartman da kendiliğinden rehnin kapsamı 
içine girecektir. Peki bu apartmanda kat mülkiyetine geçebilir misiniz? Kat Mülkiyeti Kanuna 
bakalım. Burada her bir bağımsız bölüm üzerine, o bağımsız bölüme ayrılan arsa payı 
oranında rehin paylaştırılır ve her bir bağımsız bölüm, işte toplu rehin örneğinde olduğunda 
gibi, toplu rehindir aslında bu. Ama tabi burada ilginç bu şekilde toplu rehin kurulması 
halinde bağımsız bölümler başka kişilere ait olsa da borçtan müteselsil sorumluluğu olmayan 
ve farklı kişilere ait birden fazla taşınmaz üzerinde toplu rehin kurulmuş oluyor.  Burada bir 
de üçüncü fıkramız var arkadaşlar bu da diyor ki;  

Medeni Kanun Madde 862/3 

Üçüncü kişilerin eklentiler üzerindeki hakları saklıdır.  
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Örneğin eklenti niteliği kazandırılmış olan bir fabrika makinesinin mülkiyeti başka bir 
kişiye aitse, eklentiyi ödünç vermiş ya da kiralamış taşınmazın sahibine, o da gelmiş makineyi 
yerleştirmiş üretimde kullanıyor, sonrasında taşınmaz üzerinde taşınmaz rehni kurmuş. Bu 
üçüncü kişinin hak sahipliği ne olacak?  Eşya başkasına ait, taşınmaz üzerinde rehni kazanan 
kişi de gelmiş araziye bakmış, bin metrekare arazi var, üzerinde de üç tane makine var, 
bunun değeri şu kadar olur, bu rehin bana yeter demiş kabul etmiş. 

 Burada kanun diyor ki üçüncü kişilerin eklentiler üzerindeki hakları saklıdır. Bu 
hükmün nasıl anlaşılması gerektiği doktrin de tartışmalı ama burada genel olarak kabul 
edilen bir kişinin bir taşınır eşya üzerinde iyiniyetli bir şekilde mülkiyet hakkını kazanabilmesi 
için o eşyanın halihazırda zilyedi olan kişi malikin arzusuyla zilyet kılınmış ve hakkı kazanan 
kişinin de bu emin sıfatıyla zilyet olan kişiden iyiniyetle, yani o eşyanın başkasına ait 
olduğunu bilmiyor ve bilemeyecek bir durumdayken eşya üzerinde mülkiyeti kazanmış olması 
gerekiyor. 

 Şimdi burada da deniyor ki, eğer taşınmaz üzerinde ipoteği kazanan kişi bu 
taşınmazın eklentisi niteliğindeki eşyaların başka bir kişiye ait olduğunu bilmiyor ve 
bilemeyecek durumdaysa ve o eşyalar asıl malikin rızasıyla elinden çıkmışsa, getirip oraya 
bırakmış, kiraya vermiş, ödünç vermiş, saklaması için vermiş olabilir fark etmez. Asıl malikin 
rızasıyla elinden çıkmışsa ve rehni alan kişi de bunun mülkiyetinin başkasına ait olduğunu 
bilmiyorsa ya da bilebilecek bir durumda değilse taşınmaz rehni onları da kapsar. 

 Bunun dışındaki hallerde gerçek hak sahibinin rızası dışında elinden çıktıysa eşya ya 
da rızasıyla çıkmış ama rehni alan kişi bu eşyanın başkasına ait olduğunu biliyorsa ya da 
bilebilecek durumdaysa bu durumda eşyalar rehnin kapsamına girmez, işte bu durumda 
üçüncü kişinin eklentiler üzerinde hakları saklıdır hükmü bu ihtimali düzenleyen bir 
hükümdür deniyor. Fakat dediğim gibi bu konuda çok farklı görüşler var.  

Taşınmazın kendisi, bütünleyici parçalar, eklentiler ve kira bedellerinden bahsediyor 
kanun rehin edilmiş olan taşınmaz kiraya verilmişse kira alacağı olarak taşınmazın malikine ya 
da kiraya verene ödenecek olan kiranın belirli bir kısmı da ipoteğin kapsamı içindedir. Kanun 
diyor ki;  

Medeni Kanun Madde 863- 

 Kiraya verilmiş taşınmaz üzerindeki rehnin kapsamına, borçluya karşı rehnin paraya 
çevrilmesi yoluyla takibe başlanmasından veya borçlunun iflâsının ilânından başlayarak 
rehnin paraya çevrilmesi anına kadar işleyen kira bedelleri de girer. 

Örneğin şu tarihte borç verdiniz, bir hafta dediniz ki ben bunu güvence altına alayım 
taşınmaz üstünde ipotek kurdunuz, üç ay geçti vade doldu, borç ödenmedi, beşinci ayda 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlattınız, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin 
başlaması anından itibaren rehin konusu eşyanın ihale yapmak suretiyle paraya çevrildiği ana 
kadar işleyen, bakın borcun doğması değil, rehnin kurulması değil, borcun vadesinin dolması 
değil, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin başlatılması anından itibaren malın takip 
sonucu satılması anına kadar işleyen kira bedelleri de ipoteğin kapsamı içindedir. 
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 Siz ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla alacaklı olarak takibe geçtiniz fakat kiracı hala 
ev sahibine malike kiraları ödemeye devam ediyor, ne yapacaksınız? Kanun bunu ikinci 
fıkrada düzenlemiş.  

Medeni Kanun Madde 863/2- 

Rehin hakkı, kiracılara karşı ancak cebrî icra yoluyla takibin kendilerine bildirilmesi 
veya iflâs kararının ilânından sonra ileri sürülebilir. 

Yani siz taşınmazın rehne çevrilmesi yoluyla takibe başlattınız ama daha kiracılara bir 
bildirimde bulunmadıysanız malike ödeme yapmaya devam eden kiracılar sorumlu 
tutulamaz. Onlara bildirim yaptığınız zaman artık bu ödemenin icra dairesinde müteakibe 
ilişkin hesaba istinaden ödenmesi gerekir. Bu alacağın temlikinde eğer temlik borçluya 
bildirilmezse eski borçluya ödeme yapan borçlunun borcundan kurtulmasına benziyor.  

Yapılacak bildirim temlikin kurulması için bir şart değil fakat eski alacaklıya bilmeden 
ödeme yapan borçluyu kurtaracak bir durum bildirimin yapılmamış olması. Burada da benzer 
bir durum var, siz kiracıya bu icra takibini bildirmediyseniz malike ödeme yapmaya devam 
eder ve bundan sorumlu tutulamaz. Burada başka bir konu daha var, örneğin size sizden hiç 
borç almadan önce ya da borç aldıktan ama rehni kurmadan önce ya da rehni kurduktan ama 
henüz borcunun vadesi gelmeden önce ya da vade geldikten sonra kiraya veren malik sonraki 
aylara ilişkin. Sizin takip başlattığınız andan, yani normal şartlarda rehnin kapsamına girmesi 
gereken aylara ilişkin kira bedellerini başkasına temlik ettiyse demiş ki kanun;  

Medeni Kanun Madde 862/3-  

Rehinli taşınmaz malikinin henüz muaccel olmamış kira bedelleri üzerinde yaptığı 
hukukî işlemler ile diğer alacaklılar tarafından koydurulan hacizler, kira alacaklarının muaccel 
olmalarından önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlamış olan rehinli alacaklılara 
karşı geçerli değildir. 

Yani burada kime üstünlük tanınmış rehinli alacaklıya üstünlük tanınmış, alacağı 
temlik almış olan üçüncü kişiye değil ama hangi andan itibaren rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla takibin başlamasından sonra muaccel olan kira bedelleri için önce muaccel olmuş kira 
bedeli varsa bunlar üzerindeki temlik tasarrufları ve ifa edilmemiş henüz bunlar üzerindeki 
temlik tasarrufları geçerlidir, çünkü bunlar zaten rehnin kapsamına girmiyor bu noktadan 
sonrası teminatın kapsamına giriyor. 

 Bunun dışında maddede belirtilmemekle birlikte eğer taşınmaz bir doğal afet 
sonucunda zarar görmüşse, bir değer kaybı olmuşsa ya da tamamen ortadan kalkmışsa, böyle 
bir durumda esasen taşınmaz rehnine konu olan mal ortadan kalktığı için rehnin sona ermesi 
gerekir. Fakat eğer taşınmaz rehnine konu bu eşya sigortalanmışsa ve riskin gerçekleşmesi 
neticesinde sigorta firması bir sigorta tazminatını taşınmaz malikine ödemişse artık taşınmaz 
üzerindeki rehin sigortadan yapılan bu ödeme ya da henüz ödeme yapılmadıysa sigortadan 
olan alacak hakkı üzerinde rehin devam eder. 
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 Ayni ikame kuralı dediğimiz kural. Yani eşyanın yerine bir para geçmiş, eşyanın 
konusu olduğu yükümlülük paranın üzerine geçmiş, onun yerini almış. Burada tabi şöyle de 
bir şey var, sigortayı kimin yaptırdığının da önemi yok. Hatırlarsanız birine sigorta yaptırılması 
masraflarından bahsetmiştik, rehinli alacaklı taşınmaz zarara uğrarsa hakkı tehlikeye 
düşmesin diye kendisi de sigorta ettirmiş olabilir ya da hiç alakasız üçüncü bir kişi de sigorta 
ettirmiş olabilir. Dolayısıyla kimin sigorta ettirdiğinin önemi yok. Sigorta bakımından alacak 
hakkı yine eşyası zarara uğrayan kişiye aittir çünkü zarara o uğramıştır, onun sigorta 
firmasından olan sigorta bedeline ilişkin talep hakkı üzerinde taşınmaz rehni artık kanundan 
doğan bir alacak rehni olarak varlığını korumaya devam edecektir.  

Öğrenci Sorusu: Rehin hakkı sahibi, takibe başlamadan bir hafta önce kira veren kiracıdan 
işte bir senelik kirayı peşin almışsa, o arada takibe başladıktan sonra ne olacak? 

Şimdi biz diyoruz ki rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başladıktan sonra muaccel 
olacak kira bedelleri üzerinde bir tasarrufta bulunduysa bunlar rehinli alacaklıya karşı ileri 
sürülemez. Rehnin takibe başlamasından bir hafta önce, bir ay önce, buraya ilişkin bir senelik 
kirayı peşin almış, bu durumda ne olacak? Bir senelik kira olarak, şu andan sonrasına denk 
gelecek şekilde ödenmiş olan bedeller üzerinde rehin hakkı devam eder, onlar da taşınmaz 
rehninin kapsamı içindedir ve bunların kendisine kira ödemesinin yapıldığı taşınmazın 
malikinden talep edilmesi mümkündür. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl talep edilecek? Bunu da 
ayrıca getireceksin, şu paraya ilişkin bedelleri, bu takibe ilişkin hesaba yatıracaksın diyecek. 
Yani bunu üçüncü kişiye karşı ileri sürebiliyorsan malike karşı ileri sürebilirsin zaten, 
dolayısıyla bunu ödemesi istenecek. 

 Şimdi biz şu bedeller teminatın kapsamına dahildir, diyoruz. Taşınmazın kendisi dahil, 
eklenti dahil, bütünleyici parça dahil, kira bedelleri dahil, taşınmaz kısmen zarar gördüyse bu 
zarar karşılığında verilmiş olan sigorta tazminatı dahil. Bu ne demektir? Rehnin paraya 
çevrilmesi yoluyla alacak ancak tahsil edilebiliyorsa, diğer alacaklılarla paylaşmaya onlarla 
öncelik sonralık sırasına girmeye gerek olmaksızın, rehinli alacaklının kendisine ödenmesini 
talep edebileceği toplam miktarı belirtmelidir. Dolayısıyla her ne kadar bu para kiralar erken 
ödendiği için malikin diğer malvarlığının içine karıştıysa da malikin diğer malvarlığı içinde 
başkaca alacaklıların hacizlerini takiplerini dikkate almaksızın rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla takipte bulunan kişi öncelikle bunun da kendisine ödenmesini isteyebilir. Çünkü 
rehinli alacaklı diğer bütün alacaklılardan önce gelir. Dolayısıyla taşınmaz rehninin 
kapsamında olduğu için (Hocamız kendi yorumu olduğunu söyledi.) rehne dahil olan bu kira 
bedelleri de taşınmaz sahibinin diğer malvarlığına karışmış olsa da o miktardaki para için 
öncelikli olarak kendisine ifada bulunulmasını talep etme hakkı rehinli alacaklının hala devam 
eder. Çünkü şey de yapabilir, almamıştır ama ben bir senelik peşin aldım der, geçer. Yani bu 
imkânı tanımazsan bu hükmün bir anlamı kalmıyor. Taşınmaz bakımından rehnin kapsamı bu 
şekilde. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte paraya çevrilerek alacaklıya elde 
edilen bedelin ödenmesini sağlayacak olan kalemler bunlar.  

Peki rehin paraya çevrildi, alacaklı neyi talep edecek? Siz taşınmazınızı az önce 
söylediğimiz bütün unsurları ile birlikte toplam beş yüz bin liraya paraya çevirdiniz, rehinli 
alacaklı bunun üzerinden neyi talep edecek? Bu da arkadaşlar taşınmaz rehninin teminat 
altına aldığı, alacak rehninin kapsamı meselesidir. Az önce anlattıklarımız taşınmaz rehninin 
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teminat olarak gösterilen taşınmaz bakımından kapsamı meselesiydi, bu ise alacak 
bakımından rehnin kapsamının belirlenmesidir. Hatırlarsanız, daha önce ipotek türlerini 
anlatırken size iki tür ipoteğin varlığından bahsetmiştik. 

 1- Anapara İpoteği (Kapital İpoteği), 

 2-Üst Sınır İpoteği (Maksimal İpotek) dediğimiz ipotek türleridir. 

 Az sonra yapacağımız açıklamalar özellikle ana para ipoteği için geçerli. Neden? 
Çünkü burada yazsın yazmasın, üst sınır ipoteğinde teminatın miktarı, üst sınır olarak 
belirtilen bedelle sınırlı. Anapara ipoteğinde ise biraz sonra söyleyeceğimiz rakamlar, 
kalemlerin alt alta gelmesiyle oluşan toplam rakam nereye çıkarsa çıksın rehnin kapsamı 
içindedir. Burada rehnin kapsamına dahil olduğu kabul edilen bedeller neydi? Anapara, takip 
giderleri ve gecikme faizi,  iflasın açıldığı ya da rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe 
kadar muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden işleyerek faiz, burada bahsedilen temerrüt 
faizi değil, anapara faizi yani borca ilişkin anapara faizinin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takibe başladığın andan itibaren geriye dönük olarak, ancak üç yıllık kısmını talep edebilirsin 
diyor. 

 Yani sen on yıllık bir borç verdin, anapara faizi olarak ancak rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla takibi başlatmadan önceki üç yıllık kısma ilişkin ödeme isteyebilirsin diyor. Peki kalan 
yedi yıla ilişkin anapara faizine, anapara faizi nedeniyle doğmuş olan alacak hakkı ortadan 
kalktı mı? Kalkmadı, rehinle özel olarak güvence altına alınmış bir alacak değil. Yani anapara 
ipoteği kapsamında üç yıllık kısmın öncelikle kendine ödenmesini isteyebilirsin, geriye bir şey 
kalırsa senden sonraki ipoteklilere ödeme yapılır, onlardan da geriye bir şey kalırsa alelade 
bir alacak hakkı olarak daha önceki yılların alacağını da isteyebilirsin yani bu süreden önceki 
faiz alacaklarının rehnin kapsamı dışında kalmış olması bunların alacak olmasını ortadan 
kaldırmıyor sadece rehinli alacaklının satış bedeli üzerinden öncelikle kendisine ödeme 
yapılması iddiasında bulunabileceği kalemin dışına çıkarıyor. 

 Alacak olarak var ama öncelikli olarak ödemenin talep edilebileceği alacak değil. 
Dolayısıyla bunlar alelade bir alacaktır, bunların da tahsili talep edilebilir. Arkadan gelen 
başka derece ipotek hakları yoksa orada onları da alabilirsin. Ama daha sonra gelen ipotek 
alacaklıları varsa sana üç yıllık faizi öderler, ondan sonra diğer ipoteklilerin alacakları ödenir, 
geriye bir şey kalırsa üç yıldan önceki faizleri oradan isteme yoluna gidersin, geriye bir şey 
kalmadıysa borçlunun diğer malvarlığına gidersin. Burada kanun dolayısıyla anaparayı, buna 
işlemiş olan sözleşme faizini borcun ödenmemesi neticesinde işleyen temerrüt faizini ve 
rehnin paraya çevrilmesi amacıyla yapılmış olan takip masraflarını rehin kapsamında öncelikli 
olarak ödenmesini isteyebilirsin şeklinde saymış, peki bunun dışındaki kalemlerin öncelikli 
olarak istenme imkânı olamaz mı? Olabilir, örneğin bir cezai şart kararlaştırılmıştır, temerrüte 
düşüldüğü zaman gecikilen her ay için belli bir cezai şartın işleyeceği belirtilmiştir. Bu cezai 
şartın rehnin kapsamına alınması mümkündür, öncelikli ifanın kapsamına dahil edilmesi 
mümkündür. Fakat bunun için bu tür alacakların neler olduğunun, rehnin kurulmasını 
sağlayan rehin senedinde, gösterilmesi gerekir. Çünkü siz önceki sırada rehinli alacaklı olarak 
diyebilirsiniz ki şöyle düşünün ben birinci sıradaki bir rehinli alacaklıyım A, Benim lehime yüz 
liralık anapara ipoteği kuruldu. Benden sonra gelen B lehine de elli liralık anapara ipoteği 
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kuruldu. Borçlu borcu ödemedi, taşınmaz rehnin paraya çevrilmesi yoluyla, takibe konu edildi 
ve diyelim ki iki yüz liraya satıldı. Ben diyorum ki A olarak, benim öncelikle bana ödenmesi 
gerekir diyebildiğim alacak kalemlerine şunlar giriyor, yüz liralık asıl alacak, aramızdaki 
sözleşmesel faiz ilişkisinden doğan yirmi bin lira, temerrüt faizleri ve takip masrafları da on 
lira olsun, toplam yüz otuz lira. Özel olarak belirtmeksizin cezai şartı da dahil edersiniz, böyle 
bir durumda, normal şartlarda hiç cezai şart olmasaydı yüz otuz lira A’ya ödenecekti, kalan 
yetmiş liranın, elli lirası B’ye ödenecekti, kalan yirmi lirada taşınmaz sahibine verilecekti. Ben 
taşınmaz maliki M olarak A ile bir anlaşma yaparım, derim ki aramızda bir sözleşme yapalım 
da benim bu borçtan olan gecikmem nedeniyle senin lehine cezai şart işlemiş gibi görünsün 
sen cezai şart olarak işlemiş olan toplam yüz lirayı da rehin olarak kabul edebil, dolayısıyla 
rehin paraya çevrildiğinde senin talep edebileceğin toplam miktar iki yüz otuz lira olsun, sana 
on lira bir bahşiş atarım sen bu fazladan aldığın yetmiş liranın altmışını bana ver, B’ye hiç 
para gitmesin. İşte bunu engellemek için sonraki alacaklılara karşı önceki ipotek alacaklısı 
ancak kanunda belirtilen kalemlerin öncelikle kendisine ödenmesi isteyebilir. 

 Kanunda belirtilmeyen bir kalemin öncelikli olarak ödenmesinin talep edilebilmesi 
için A tarafından bunun resmi senetle de gösterilmiş olması gerekir. Burada anapara dışında 
dediğimiz gibi takip masrafları da sorumluluğun kapsamına girer, gecikme faizi de 
sorumluluğun kapsamına girer, özel olarak bir kayıt bulunmadıkça, bunun dışında sözleşme 
faizi de ana para faizi de rehnin kapsamına girer, burada kritik bir nokta var tapu sicil 
tüzüğünün maddesi diyor ki rehin hakkı tescil edilirken varsa faiz oranı yani varsa sözleşmesel 
faiz oranı da tapu kütüğünün sayfasındaki ilgili sütuna yazılmak zorundadır, yazılmazsa faiz 
miktarı öncelikli ödemenin kapsamına girmez. Yani burada 875’te belirtilen o kalemin 
teminatın kapsamına girebilmesi için anapara faizinin kararlaştırıldığının ve faiz oranının ne 
olduğunun resmi senetle belirtilmesi gerekir. Çünkü resmi senetle belirtilmeksizin böyle bir 
imkanı tanırsan, göstermelik yüksek orandan birikmiş bir faiz alacağı da yaratabilirler, bunu 
engellemek için demiş ki anapara faizi için ancak tapuda belirtilmek, resmi senette 
belirtilmek kaydıyla rehne bağlı olarak öncelikli ödeme istenebilir, belirtilmemişse böyle bir 
talepte bulunulamayacaktır demiş tapu sicil tüzüğü.  

Sonradan bu oran arttırılabilir ya da başlangıçta yazılmadıysa sonradan yazılabilir, 
fakat bunun için sonraki sırada gelen diğer ipotek lehtarlarının rıza göstermesi gerekir. Çünkü 
onlar bakımından riski arttıran bir durum, kendilerinden önce yapılması gereken ödemenin 
miktarını arttırıyorsunuz. Dolayısıyla ancak onlar rıza gösterirse bunu yapmak mümkün 
olacaktır. Fakat arkadaşlar burada belirttiğimiz ancak üç yıllık anapara faizini kapsar, ancak 
tapuda belirtildiyse ve belirtildiği oranda sözleşmesel faizi kapsar gibi sınırlandırmalar sadece 
anapara ipoteği için, üst sınır ipoteğinde böyle bir kayıt yok, çünkü üst sınır ipoteğinde 
kendisinden önceki sırada bir üst sınır ipoteği kurulduğunu görerek sonraki sırada ipotek 
almış olan kişi zaten önünde üst sınır olarak belirtilen miktara kadar bir ödemenin 
yapılabileceğini öngörerek bunu almıştır. Dolayısıyla anapara faizine ilişkin ancak üç yıllık 
faizin istenebileceğine dair az önceki açıklamalarımız sadece anapara ipoteği bakımından 
geçerlidir. Üst sınır ipoteği bakımından böyle bir sınırlama yoktur.  
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Medeni Kanun Madde 875- 

Taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına şunlar girer: 

1. Ana para, 

2. Takip giderleri ve gecikme faizi, 

3. İflâsın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş üç 
yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz. 

Daha önce belirlenmiş olan faiz oranı, sonradan gelen alacaklıların zararına olarak 
artırılamaz. 

Medeni Kanun Madde 876- 

Alacaklı, rehinli taşınmazın korunması için zorunlu masraf yapmışsa ve özellikle 
malikin borçlu olduğu sigorta primlerini ödemişse, bundan doğan alacakları tescile gerek 
olmaksızın aynen rehinli alacağı gibi güvenceden yararlanır. 

Taşınmazın korunması için değil, taşınmazın değer kaybetmesinin engellenmesi için 
yapılmış olan masraflar varsa ya da yeniden eski değerini kazanması için yapılmış olan 
masraflar varsa, bunlar yine tescile gerek olmaksızın ama bütün ipoteklerden önce güvence 
altına alınmış demektir, burada ise korunma için yapılan masraflar, bu masrafı yapmış olan 
ipotekli alacaklının alacağı ne şekilde güvence altına alındıysa o sırada güvenceye dahil olmuş 
demektir.  

Medeni Kanun Madde 873/2- 

Borcun ödenmemesi hâlinde rehinli taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine 
ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir. 

Kanun burada borçluyu neyden korumuş? Olabilir ki borçlu ben nasılsa bu borcu 
öderim, benim için bunlar küçük rakamlar, o yüzden borcu rahat alabilmek için yüz liralık 
borca, bin liralık taşınmazı teminat olarak göstereyim, bana da güzelce güvensin, düşük faiz 
uygulasın diye diyeyim ki bak yüz liralık para alıyorum ama ben bunu ödeyemezsem bin liralık 
taşınmazın mülkiyeti sana geçecek.  

Başlangıçta bu şekilde bir sorumsuz davranışta bulunduysa ya da paraya çok sıkıştığı 
için yüz liralık borcu alabilmek adına karşı tarafa böyle bir taahhüt altına girmek zorunda 
kaldıysa, yani umursamazlıktan ya da zorunluluktan normal değerinin çok üstünde bir 
değerdeki bir malın ödenmemiş borcun karşılığında kaybedilmesi riskini ortadan kaldırmak 
amacıyla getirilmiş olan düzenlemelerdir. Baştan söyleyeyim burada da esasen iki farklı 
uygulama ve görüş var. Kimisi diyor ki, kanunun hükmü açık bu şekilde bir sözleşme hükmü 
koyduysan geçersiz diyor, yani sanki böyle bir hüküm yokmuş gibi rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla takip yapılmalı, mal satılmalı, aşan miktara ilişkin kısım borçluya verilmeli, sadece 
rehin miktarı kadarı alacaklıya verilmeli deniyor. 

 Bazıları da diyor ki buradan bu hükme rağmen alacaklı rehin konusu malın 
mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir fakat bunun karşılığında borçlu da borcu aşan 
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kısma ilişkin fazlalık kısmın kendisine ödenmesini isteyebilir. Yani yüz liralık borç için bin 
liralık malın sahibi oluyorsa alacaklı dokuz yüz lira para ödemelidir. Bu malın mülkiyetini ona 
nakleden kişiye. Burada lex commissoria yasağının (MK 873/2’de bahsedilen yasak) uygulama 
alanı bulabilmesi için iki şartın gerçekleşmesi lazım, birincisi borç ödenmezse mülkiyetin 
alacaklıya geçeceği konusunda anlaşılması, ikincisi bu anlaşmanın borcun muaccel 
olmasından önce yapılması.  

Borç muaccel olmuş borçlu artık borcunu ödemek durumunda hatta vadede 
kararlaştırılmış, temerrüte düşmüş, faizde işliyor, adam demiş ki ya o zaman sana rehin 
olarak verdiğim eşyanın mülkiyeti sana kalsın benim borcumu sil, bu lex commissoria 
yasağının kapsamına girmez. Neden? Çünkü lex commissoria daha başlangıçtaki zorunluluk 
hali nedeniyle ve nasılsa ben bu borcu öderim düşüncesiyle gereksiz risk altına giren 
borçluları korumak için getirilmiş bir hükümdür. Diğerinde ise borçlu demektedir ki ya ben bu 
borcu, diyelim ki para borcu var bir tarlasını rehnetmiş, başka taşınmazları satıp zarar 
edeceğime vereyim, şu tarlayı borcumdan kurtulayım diyor. Bunu yapma konusunda ise 
seçim hakkına sahip, isterse bu yola gitmeyedebilir. Yani artık kendi iradesiyle, serbest 
iradesiyle ve bunu söylediği anda da o taşınmazın mülkiyetini kaybedeceğini bilerek görerek 
böyle bir irade açıklamasında bulunuyor. 

 Dolayısıyla bu durum lex commissoria yasağının kapsamında değil. Burada lex 
commissoria yasağına takılmayacak şekilde borcun muaccel olmasından sonra bu borç için 
rehnedilmiş olan malın mülkiyetinin alacaklıya geçmesi konusunda anlaşmaları ise iki şekilde 
karşımıza çıkabilir. Benim borcum var bu borcum için de bu kalemi rehnetmişim, vadesi 
gelmiş borcu ödeyememişim, borcum da yüz lira vadesi gelmiş borcu ödeyememişim, 
borcum da yüz lira demişim ki al bu kalemin mülkiyetini vereyim, borcumu yerine getirmek 
amacıyla sana bu kalemin mülkiyetini devredeyim. Burada iki şekilde bir ihtimal karşımıza 
çıkabilir. Ya ifa yerine veririm ya da ifa uğruna veririm kalemi. İfa yerine verdiysem bu kalemi 
vermekle borcum sona erer, kalemin değeri ister yüz elli lira olsun ister elli lira olsun. İfa 
uğruna verdiysem borcum bu kalemin değeri ölçüsünde sona erer. Esasında ifa uğruna bir 
eşyanın verilmesi demek sen hiç icra yoluna gitme, ben sana eşyaya vereyim hiç ihaleye 
gerek olmaksızın, git kendin sat ne çıkıyorsa bedeli oradan tahsil et alacağını demek.    
Eşyanın bedeli fazla çıkarsa fazla çıkan bedel eşyanın sahibine iade edilir.                                             
Peki kalemi verdim? Al ben bu borç için sana bunu veriyorum dedim, ifa uğruna mı ifa yerine 
mi belli değil, ne yapacağı? Kural olarak kabul edilen ifa uğruna olması.  

Hoca atladığı yerlerin kitaptan okuması gerektiğini söyledi. 

1-Rehin konusunun değeri düşebilir ya da düşmesi riski ortaya çıkabilir. 2-Gerçekten 
rehin konusu şeyin değeri düşebilir. Bu ikinci durum kendi içinde ikiye ayrılıyor. Ya bu değer 
düşmesi malikin kusuruyla gerçekleşir ya da malikin kusuru olmadan gerçekleşir (deprem 
vs.). Şimdi burada bu değer azalması alacaklı bakımından risk teşkil ediyor. Paraya 
çevrildiğinde daha az para edecek bu eşya o da alacağın tamamına kavuşamayacak ya da 
normalde olacağından daha azına kavuşacak, bunu engellemek için kanun alacaklıya, ipotek 
lehtarına birkaç imkân tanımış. Medeni Kanun 865’te diyor ki; 

 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 15 
 

Medeni Kanun Madde 865- 

Malik, rehinli taşınmazın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, 
hâkimden bu gibi davranışları yasaklamasını isteyebilir.  

Alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere hâkim tarafından yetki verilebileceği gibi; 
gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde alacaklı, böyle bir yetki verilmeden de gerekli 
önlemleri kendiliğinden alabilir.  

Alacaklı, önlem için yapmış olduğu giderleri malikten isteyebilir ve bu alacakları için 
taşınmaz üzerinde, tescile gerek olmaksızın ve tescil edilmiş olan diğer yüklerden önce gelen 
bir rehin hakkına sahip olur. 

Kusurlu olarak değer azalması gerçekleştiyse, 

Medeni Kanun Madde 866-  

Rehinli taşınmazın değerinde düşme meydana gelmişse alacaklı, alacağı için başka 
güvence göstermesini veya rehinli taşınmazın eski hâle getirilmesini borçludan isteyebilir. 

Alacaklı, rehinli taşınmazın değerinin düşmesi tehlikesinin mevcut olması hâlinde de 
güvence isteyebilir. 

Yeterli güvence hâkim tarafından belirlenen süre içinde verilmediği takdirde alacaklı, 
güvence eksiğini karşılayacak miktardaki alacak kısmının ödenmesini isteyebilir. 

Kusursuz olarak değer azalması gerçekleştiyse, 

Medeni Kanun Madde 867- 

Değer düşmesi malikin kusuru olmadan meydana gelmişse alacaklı, ancak malikin 
zarardan ötürü aldığı tazminat miktarını aşmayacak ölçüde borçludan güvence vermesini 
veya kısmî ödeme yapmasını isteyebilir. 

Bununla birlikte alacaklı, değer düşmesinin önlenmesi veya giderilmesi için gerekli 
önlemleri kendiliğinden alabilir. Alacaklı, bu amaçla yaptığı masraflardan dolayı rehinli 
taşınmaz üzerinde tescile gerek olmaksızın ve tescil edilmiş olan diğer yüklerden önce gelen 
bir rehin hakkına sahip olur. 

Malik, bu masraflardan kişisel olarak sorumlu değildir. 
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                                                                                                                                             (03.04.2019) 

Geçen haftaki derste eşyaya bağlı irtifaklar konusuna başlandı. Bugün “Doğrudan eşyaya 
bağlı irtifak hakkı nasıl kazanılır?” konusuna devam edeceğiz. Eşyaya bağlı irtifaklar kural 
olarak tescille kazanılır, bu durum MK m.780’de düzenlenmiştir.  

Medeni Kanun Madde780/1 

 İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır.  

İstisnai haller dışında kural, eşyaya bağlı irtifakların 
kurulmasının tescille olduğu yönündedir.  

Medeni Kanun Madde780/2 

İrtifak hakkının kazanılmasında ve tescilinde, aksi öngörülmüş olmadıkça 
taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır.   

Aksi öngörülmedikçe taşınmaz mülkiyetinin kazanımına ilişkin kurallar, eşyaya 
bağlı irtifakların kurulması açısından da uygulanır. O halde, eşyaya bağlı irtifak hakkının 
kazanılabilmesi için taşınmaz mülkiyetinde de söz konusu olan geçerli bir hukuki sebebin 
ileri sürülmesi ve yüklü taşınmaz maliki tarafından yapılacak olan tescil talebi gerekir.  

Geçerli hukuki sebep nasıl gerçekleşecektir? Örneğin taşınmaz mülkiyetin 
kazanılması hususunda da incelenen satış sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, 
bağışlama sözleşmesi, inanç anlaşması gibi işlemler hukuki sebep oluşturabilir. Peki eşyaya 
bağlı irtifak hakları açısından kazanma sebebi ne olabilir? Bu halde de iki taşınmaz maliki 
arasında bir anlaşma yapılması gerekir ki buna irtifak sözleşmesi denir. Bu sözleşme ile 
taşınmaz maliklerinden biri, diğer taşınmaz lehine bir irtifak kurma borcu altına girmektedir. 
Yüklü taşınmaz malikinin yapacağı talep üzerine tapu memuru bu tescili gerçekleştirecektir. 
Sözleşmenin geçerliliği resmi şekle tabidir zira MK m.780/2’ye göre taşınmaz mülkiyetinin 
kazanılmasındaki kurallar burada da uygulama alanı bulur.  

İrtifak sözleşmesinde, Yararlanan taşınmaz hangisidir?, Yüklü taşınmaz hangisidir?, 
İrtifakın kapsamı nedir?, Bu irtifak hakkı nasıl kullanılacaktır? gibi hususlar ve hatta eğer 
bunun karşılığında bir ivaz alınmışsa, bu da belirtilmelidir. En nihayetinde bu irtifak hakkı da 
bir ayni hak olmasından dolayı tescille kazanılacaktır.  

(Bundan sonra bu konu dahilinde verilecek tüm örnekler, kafa karışıklığını gidermek adına 
geçit irtifakı üzerinden verilecektir)  

Tescil, hangi taşınmazın tapu kütüğüne gerçekleştirilecektir? Örneğin komşu olan A 
ve B taşınmazlarından; A taşınmazı yola kıyısı olan taşınmaz iken, B taşınmazı ise daha iç 
kısımda yer almaktadır. B taşınmazının anayola çıkma imkânı yoktur, dolayısıyla A 
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taşınmazının üzerinde bir geçit hakkı tesis edilmiştir ve bu sayede B taşınmazı A taşınmazının 
üzerinden geçerek anayola çıkabilecektir (geçit irtifakı). Peki B taşınmazı lehine A taşınmazı 
tarafından bir geçit irtifakı kurulduğu takdirde, bu irtifak hakkı tescil ile kurulacağına göre 
acaba bu tescil hangi taşınmazın tapu siciline gerçekleştirilecektir?  

Medeni Kanun Madde 1018    

Taşınmaz lehine irtifakların tescil ve terkini hem yüklü hem yararlanan 
taşınmazların sayfalarına kaydedilir.  

Bu hükümden hareketle B taşınmazı lehine A taşınmazı üzerinde bir geçit irtifakı 
tesis edildiği takdirde, tescil her iki taşınmazın tapu kütüğü sayfasına da gerçekleştirilir. 
Fakat burada bir sorun ortaya çıkmaktadır: irtifak hakkının geçerli olarak kurulduğundan 
bahsedilebilmesi için bu tescilin her iki taşınmazın sayfasına da yapılması gerekli midir 
yoksa sadece yüklü taşınmazın sayfasına bu irtifak hakkının tescil edilmesi halinde geçerli 
olarak bir eşyaya bağlı irtifak kurulması söz konusu olur mu?  

1. Bir görüşe göre, sadece yüklü taşınmazın sayfasına irtifak hakkının tescil edilmiş olması 
irtifak hakkının geçerli bir şekilde kurulduğunu gösterir. Dolayısıyla yararlanan taşınmazın 
sayfasına tescil gerçekleştirilmemiş olsa bile yüklü taşınmazın sayfasına irtifak tescil 
edilmekle irtifak hakkı geçerli olarak kurulmuş olur. Yararlanan taşınmazın sayfasına bir kayıt 
yapılacaksa da bu kayıt irtifak hakkının kurulması için gerekli değildir, sadece bir beyan 
niteliğindedir.  

2. Diğer görüşe göre, TMK m.1018’in lafzından hareketle, eşyaya bağlı irtifakların kurulması 
için bu irtifakın hem yararlanan hem de yüklü taşınmazın sayfasına kaydedilmesi gerekir. 
Dolayısıyla geçerli bir irtifak hakkının kurulabilmesi için bu irtifakın hem yararlanan 
taşınmazın hem de yüklü taşınmazın sayfasına tescili gerekir.   

Bu iki görüş arasındaki pratik sonuç farkı nedir? Eğer ikinci görüş kabul edilirse, o 
zaman bu iki taşınmazın sayfaları arasında herhangi bir çelişki olursa (örneğin yararlanan 
taşınmazın sayfasında yer alan irtifak hakkı yolsuz olarak tescil edilmiş veya yüklü taşınmazın 
sayfasında yer alan irtifak hakkı yolsuz olarak terkin edilmiş olursa), o zaman her iki 
taşınmazın sayfası arasında çelişki olduğu için bu durum tapu sicilinin aleniyet özelliğinin 
yitirilmiş olduğunu gösterir. Tapu sicilinin aleniyeti, TMK m.1023 uyarınca tapuya duyulan 
güveni korur. Bu görüşten hareketle, taşınmazların tapu kütüğündeki sayfalarında çelişki 
olması halinde aleniyet ortadan kalktığına göre üçüncü kişinin iyiniyeti korunmayacaktır. 
Örneğin tapu kütüğünde yüklü taşınmaza ait sayfadaki irtifak hakkı terkin edilmişse fakat 
yararlanan taşınmaza ait tapu kütüğündeki sayfada bu irtifak hakkı yer alıyorsa, üçüncü 
kişinin yüklü taşınmazı satın alması ihtimalinde, üçüncü kişi irtifaktan ari (bağımsız) bir 
şekilde bu taşınmazı alamayacaktır. Üçüncü kişi, taşınmazı irtifak ile yüklü olarak alacaktır.  

Halbuki ilk görüş savunulursa, sadece yüklü taşınmazın sayfası esas alınır. Orada bir 
kaydın olması halinde, irtifak hakkının geçerli olarak kurulması söz konusudur. Yararlanan 
taşınmazın sayfası bu açıdan dikkate alınmaz.  
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Kural olarak eşyaya bağlı irtifak hakkı tescil ile kazanılır fakat sicil dışı bir yolla 
kazanma imkânı da söz konusudur. Mecra irtifakı ile ilgili TMK m.727/3 ve geçit irtifakı ile 
ilgili TMK m.748/3 buna cevaz vermektedir.  

Medeni Kanun Madde 727/3  

İrtifak hakkı, mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle, dışarıdan 
görülüyorsa noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla 
doğar.  

Medeni Kanun Madde 748/3:  

Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları, tapu kütüğüne 
tescil edilmeksizin doğar. Ancak, bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar 
sütununda gösterilir.   

Dolayısıyla bu iki halde sicil dışı olarak eşyaya bağlı irtifakların kurulması 
mümkündür. Aynı zamanda bu iki hal dışında, TMK m.780/2’nin lafzından hareketle, 
taşınmaz mülkiyetinin sicil dışında kazanılabileceği hallerde, eşyaya bağlı irtifakların 
da sicil dışında kazanılması mümkündür. Örneğin bir mahkeme kararı ile de irtifak 
hakkı kazanılabilir; tarafların arasında irtifak kurma borcu yükleyen bir anlaşma 
varsa ve buna rağmen taşınmazlardan birinin maliki diğeri lehine irtifak hakkı kurma 
borcunu yerine getirmezse, diğer taşınmaz maliki bu irtifak hakkının kurulması için 
dava açacaktır. Mahkemenin vereceği karar ile irtifak hakkı kurulacaktır. Mahkeme 
kararından sonra yapılacak tapu kütüğüne yapılacak tescil ise açıklayıcıdır. Bunun 
dışında kamulaştırma veya zamanaşımı yoluyla kazanılması da mümkündür. Zaten 
zamanaşımı yoluyla iktisap TMK m.780/3’te açıkça belirtilmiştir.  

Medeni Kanun Madde 780/3  

İrtifak hakkının zamanaşımı yoluyla kazanılması, ancak mülkiyeti bu yolla elde 
edilebilecek taşınmazlarda mümkündür.  

Eğer zamanaşımı yoluyla mülkiyetin kazanılamayacağı bir taşınmaz söz 
konusu ise irtifak hakkının da kazanılamayacağı açıktır. Bu hüküm yazılmasa da aynı 
esasın kabul edilmesi mümkündür. Zamanaşımı ile mülkiyet hakkının kazanımına 
ilişkin olağan zamanaşımını düzenleyen TMK m.712 ve olağanüstü zamanaşımını 
düzenleyen TMK m.713 hükümlerine kıyasen, buradaki şartların gerçekleşmesiyle 
beraber de sicil dışı bir yolla irtifak hakkının kazanımı mümkündür.  

İrtifak hakkının kapsamı ve içeriği TMK m.786 vd. hükümlerde 
açıklanmaktadır;  

Medeni Kanun Madde 787/1:   

İrtifaktan doğan yetki ve yükümlülükleri açıkça belirlediği ölçüde tescil, irtifakın 
kapsamını belirlemede esas oluşturur.  
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Örneğin bir geçit irtifakı kurulduğunda, yararlanan taşınmaz maliki bu irtifaktan 
sadece yaya olarak mı faydalanacaktır yoksa bu geçitten araç ile geçme imkânı da var mıdır? 
Araç ile geçme imkânı varsa sadece küçük araçlar mı geçebilecektir yoksa büyük araçlar da 
geçebilecek midir? Dolayısıyla bu irtifaktan nasıl yararlanılacağı hususunda bakılması gereken 
ilk yer tapu kütüğündeki tescildir. İrtifak hakkının kapsamı tapu sicilindeki tescilden tam 
olarak anlaşılamazsa ne yapılacağı TMK m.787’de düzenlenmiştir.  

Medeni Kanun Madde 787/2   

Tescilden açıkça anlaşılmadığı hâllerde kapsam, tescilin sınırları içinde, irtifak 
hakkının kazanılma sebebine veya uzun süreden beri davasız ve iyiniyetle kullanılış biçimine 
göre belirlenir.  

Bu hükümden hareketle eğer irtifak hakkının kapsamı tescile bakıldığı zaman 
anlaşılamıyorsa “kazanma sebebi” denilen hukuki sebebe bakılması gerekir. Bu kazanma 
sebebi de çoğunlukla bir irtifak sözleşmesidir. İki taşınmaz maliki arasında yapılan bu irtifak 
sözleşmesinde irtifak hakkının kapsamı nasıl belirlenmişse, bu dikkate alınacaktır. Dikkat 
edilmesi gerekirse; irtifak hakkının kazanılma sebebi, sadece tapu sicilinde açık olmayan 
ifadenin yorumlanmasına yetebilir yoksa onun değiştirilmesine veya düzeltilmesine imkân 
vermeyecektir. Örneğin tapu siciline “A taşınmazı üzerinde B taşınmazı lehine geçit irtifakı 
tesis edilmiştir” yazılmıştır ve bu tescilden irtifak hakkının kapsamı tam olarak 
anlaşılmamıştır. Bu durumda irtifak sözleşmesine bakılacaktır. Taraflar irtifak sözleşmesinde 
“Bu geçit irtifakı hem yayaların hem de taşıtların geçmesi amacıyla kurulmuştur” yazmışsa, 
sözleşmeden irtifakın kapsamı anlaşılmış olur. Ama şu hâlde irtifak sözleşmesi dikkate 
alınmaz: tescilde “Bu geçit irtifakı yayaların geçmesine imkân verecek şekilde kurulmuştur” 
yazmaktadır. “Acaba taşıtlar da bu geçit irtifakından yararlanabilecek midir?” sorusu 
cevapsız kalmıştır. İrtifak sözleşmesine bakıldığı zaman da sözleşmenin bir maddesinde 
“Gerek duyulan hallerde taşıtların da geçebilmesine imkân tanınmıştır” hükmü yer 
almaktadır. Fakat tapu kütüğüne yapılan tescilde, taşıt hususu yer almadığı için bu geçitten 
taşıtların geçmesi düşünülemez. İrtifak sözleşmesinde her ne belirlenirse belirlensin, tapu 
kütüğündeki ifade önceliklidir. 

 İrtifak sözleşmesi, tescilden anlaşılamayan hususların açıklanmasında dikkate alınır 
fakat tescili değiştirici bir nitelik atfedilemez. Her halükârda bakılacak ilk yer tapu sicilidir.  

Öğrenci: Eğer tam tersi olsa; yani tescilde “Hem yaya hem de taşıt geçebilir” diye 
belirtilse fakat sözleşmede “Sadece yayalar geçebilir” denilirse ne olur? 

Burada yine tescil esas alınır. Taraflar buna itiraz etmediği müddetçe bu şekilde 
kullanılmasında bir engel yoktur. Burada irtifakın zamana ve ihtiyaca cevap vermemesi 
halinde değişiklik yapılması (amacını aşan şekilde kullanılması) da gündeme gelebilir.  

Medeni Kanun Madde 786/1  

İrtifak hakkı sahibi, hakkının korunması ve kullanılması için gerekli olan önlemleri alabilir; 
ancak, hakkını yüklü taşınmazın malikine en az zarar verecek biçimde kullanmak zorundadır.  
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İrtifak hakkı sahibi bu irtifakını, yüklü taşınmazın malikine en az zarar verecek 
şekilde (dürüstlük kuralına uygun olarak) kullanmalıdır. Hak sahibi, hakkın 
kullanılmasını sağlayacak önlemleri de alabilir. Örneğin geçit irtifakından yararlanan 
kişinin geçtiği yerde taşlar birikmişse; geçidin temizlenmesi, bakım ve korumasının 
yapılması söz konusu olabilir. Fakat her halükârda yüklü taşınmazın malikinin haklarına 
riayet etme zorunluluğu vardır.  

Medeni Kanun Madde 786/2   

Yüklü taşınmazın maliki, irtifak hakkının kullanılmasını engelleyecek ya da 
zorlaştıracak davranışlarda bulunamaz.  

Örneğin yararlanan taşınmaz malikinin geçit irtifakına dayalı olarak geçtiği yere yüklü 
taşınmaz maliki bir ev inşa ederse; yüklü taşınmaz maliki, irtifak hakkı sahibinin hakkını 
kullanmamı engellemiştir. Dolayısıyla irtifak hakkı sahibi, geçidin üzerine inşa edilen evin 
kaldırılmasını talep edebilir.  

Peki, yararlanan taşınmazın ihtiyaçları değişirse ve bu irtifak hakkının kapsamının değişmesi 
gündeme gelirse ne olacaktır?  

Medeni Kanun Madde 788  

Yararlanan taşınmazın ihtiyaçlarındaki değişiklik, yüklü taşınmazın irtifaktan doğan 
yükünü ağırlaştıramaz.  

İrtifak hakkının kullanım amacı, kurulduğu tarihte belirlenen amaca göre 
belirlenir. Örneğin B taşınmazındaki 2 katlı apartmanın sakinleri, anayola çıkmak için A 
taşınmazı üzerinde bir irtifak hakkı kurulmasını talep etmişlerdir. Burada irtifak 
hakkının kurulma amacı, B taşınmazında yaşayanların anayola geçmeleridir.   

Acaba yararlanan taşınmaz üzerinde sonradan birtakım değişiklikler meydana 
gelirse -örneğin 2 katlı bina yıkılır ve yerine plaza inşa edilirse- ne olacaktır? Eskiden bu 
geçitten 10-15 kişi yararlanırken, plazanın yapılması ile birlikte bu sayı ciddi oranda 
artacaktır. Dolayısıyla yararlanan taşınmazın ihtiyaçlarının değişmesi nedeniyle yüklü 
taşınmazın yükü artmıştır. Bu gibi ihtimallerde nasıl bir çözüm bulunmalıdır? Öncelikle 
irtifak hakkının kurulması esas alınır. Dolayısıyla eğer yüklü taşınmaz maliki, irtifak 
hakkının kurulduğu anda bu amacı -oraya plaza inşa edileceğini- bilecek durumdaysa 
artık burada TMK m.788’in uygulanmasını gerektiren bir durumdan bahsedilemez. 
Fakat eğer bunun dışındaki ihtimal söz konusu ise ve yüklü taşınmaz malikinin yükünün 
arttığı sonucuna varılırsa TMK m.788 uygulama alanı bulur.  

Bu durumda ne yapılacaktır? İki şekilde düşünülebilir;  

Eğer yararlanan taşınmazın yeni ihtiyaçlarına rağmen irtifakın kurulma amacına 
uygun olarak kullanılabilmesi sağlanırsa, bu irtifak daha önce nasıl kullanılıyorsa yine o 
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şekilde kullanılmaya devam edecektir. Örneğin ihtiyaçlar geliştiği için yaya geçidi olarak 
kullanılan bu yerden taşıtlar da geçmeye başlamışsa, taşıtların geçmesi yüklü 
taşınmazın yükünü artırmıştır. Dolayısıyla bu geçidin yaya geçidi olarak kullanılması 
mümkünse, yine o şekilde kullanılır, - amaca uygun olarak kullanmak mümkünse- taşıt 
olarak geçidin kullanılması yasaklanacaktır.  

Ama eğer amaca uygun olarak devam etme imkânı kalmadıysa, o zaman irtifak 
hakkının terkini de gündeme gelebilir. Zira yüklü taşınmazın malikinin yükü artmıştır ve 
değişen ihtiyaçlar, irtifak hakkının kuruluş amacına uygun düşmemektedir. Bu halde 
TMK m.785/2’ye dayalı olarak irtifak hakkının terkini gündeme gelebilir.  

 

Peki irtifak hakkının kullanılması esnasında birtakım masraf yapılmışsa (örneğin 
geçit irtifakı kurulurken oraya asfalt dökülmüşse), acaba bu giderleri karşılayan taraf 
kim olacaktır? Mantıken bu irtifak hakkından yararlanan kim ise giderlere de onun 
katlanması gerekir (Nimet-külfet dengesi dikkate alındığında da bu sonuca varılır). TMK 
de buna uygun bir sonuca varmıştır.  

Medeni Kanun Madde 790/1  

İrtifak hakkının kullanılması için gerekli tesislerin bakımı, yararlanan taşınmaz malikine aittir.  

Örneğin irtifak hakkının kullanılması için bir geçit veya bir tesis yapılmışsa, bu 
geçidin/tesisin bakım ve onarımı kural olarak irtifak hakkı sahibine ait bir yükümlülüktür. 
Fakat TMK m.790/2 farklı bir düzenleme öngörmüştür.  

Medeni Kanun Madde 790/2: 

Tesisler yüklü taşınmazın malikine de yararlı ise, bunların bakım giderlerine her iki 
malik yararları oranında katılır.  

Bu hüküm emredici bir düzenleme değildir; her iki taşınmaz maliki, yüklü 
taşınmaz malikinin veya yararlanan taşınmaz malikinin giderlere hangi oranda 
katlanacağı hususunda aralarında anlaşabilir.  

Bir de irtifak yükünün değişmesi ile ilgili maddeler vardır.  

Medeni Kanun Madde 791/1-2  

(1) İrtifak hakkı yüklü taşınmazın yalnız belli bir kısmının kullanılması koşuluyla 
kurulmuşsa, bu taşınmazın maliki, menfaatini ispat etmek ve giderleri üstlenmek kaydıyla; 
irtifakın, hakkın kullanılmasını güçleştirmeyecek biçimde taşınmazın başka bir yerine 
naklini isteyebilir.  

(2) İrtifak hakkının kullanılacağı yer tapu kütüğünde belirtilmiş olsa bile yüklü 
taşınmaz maliki bu yetkiyi kullanabilir.  
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Örneğin yüklü taşınmaz maliki, kendi taşınmazı içerisinde bir yapı inşa edecektir 
fakat geçit irtifakı yapının inşasına engel olmaktadır. Dolayısıyla bu geçidin biraz daha 
öteye kaydırılması mümkündür. Geçidin sadece aynı taşınmaz içinde değil, farklı taşınmaza 
da kaydırılması mümkündür. Dolayısıyla işte bu şekilde irtifakın yüklü taşınmazdaki yerinin 
değiştirilmesi mümkündür.  

Medeni Kanun Madde 792/1 

Yararlanan taşınmazın parsellere bölünmesi hâlinde kural, irtifak hakkının her 
parsel yararına devam etmesidir.  

Çoğu zaman bazı taşınmazlar çok büyük olabilmektedir. Taşınmaz malikleri de bu 
büyük taşınmazları parsellemekte ve her bir parsel için tapu kütüğünde ayrı bir sayfa 
açmaktadır. Dolayısıyla ilk ihtimal yararlanan taşınmazın bölünmesidir. Örneğin yararlanan 
taşınmaz olan B’nin alanı çok büyüktür fakat iç kısımda kalmaktadır. B taşınmazının önünde 
yer alan A taşınmazı ise daha küçük olmakla birlikte yola kıyısı vardır. Kural olarak eğer 
yararlanan taşınmaz olan B parsellere ayrılırsa, bu bölünen her bir parsel A taşınmazı 
üzerinde kurulan geçit irtifakından yararlanmaya devam eder. Oluşturulan parsellerin her 
bir sayfasına da bu geçit irtifakı tescil edilir, onlar da bu irtifaktan yararlanacaktır. Fakat bu 
kuralın bir de istisnası vardır.  

Medeni Kanun Madde 792/2 

Ancak, durum ve koşullara göre irtifak hakkı yalnız bir parselin yararına 
kullanılabiliyorsa, yüklü taşınmazın maliki diğer parseller için irtifak hakkının terkinini 
isteyebilir.  

Yani bölündükten sonra artık sadece 1 no’lu parsel geçit irtifakından 
yararlanıyor ve diğerlerinin yararlanmasına ihtiyaç duyulmamışsa (örneğin diğer 
parseller için başka bir taşınmaz üzerinde geçit irtifakı kurulmuşsa veya diğer parsellerin 
önünden yol geçmişse), o zaman yüklü taşınmaz maliki diğer parseller üzerindeki irtifak 
hakkının terkinini isteyebilir.  

Medeni Kanun Madde 792/3    

Tapu sicil memuru, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve onun bir ay içinde itiraz 
etmemesi hâlinde irtifak hakkını terkin eder.  

Eğer diğer parsellerin maliki/malikleri 1 ay içinde itiraz etmezlerse, geçit irtifakı terkin 
edilecektir. Fakat eğer diğer parsel malikleri bu duruma itiraz ederlerse, yüklü taşınmaz 
malikinin dava yolu ile bu irtifakın terkinini istemesi mümkündür.  

Öğrenci: Yüklü taşınmaz malikinin açacağı dava tapu sicilinin düzeltilmesi davası mıdır 
yoksa tescile icbar davası mıdır?   

Burada tescile icbar davasının (TMK m.716) uygulanması söz konusu olmaz. Yüklü 
taşınmaz maliki, irtifak hakkının kurulmasındaki amacın gerçekleşmediğini (parselin 
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geçitten yararlanmadığını) ispat ederek, yararın kalmamasını ileri sürerek dava açılacaktır. 
Bu da tapu sicilinin düzeltilmesi davasıdır. Bir diğer ihtimal ise yüklü taşınmazda bir 
değişiklik meydana gelmesidir. Örneğin yüklü taşınmaz olan A, yola kıyısı olan ve çok geniş 
bir taşınmazdır. B taşınmazı ise daha küçük ve daha iç kısımda olan bir taşınmazdır. 
İlerleyen zamanlarda A taşınmazı parsellere bölünmüştür ve bu parseller için tapu 
kütüğünde ayrı sayfa açılmıştır.  

Medeni Kanun Madde 793/1:  

Yüklü taşınmazın parsellere bölünmesi hâlinde kural, irtifak hakkının her parsel 
üzerinde devam etmesidir.  

Bu halde yararlanan taşınmazın irtifak hakkı her bir parsel üzerinde devam 
eder. Fakat bu örnekte her bir parsel üzerinde geçit hakkının devam etmesi mümkün 
müdür? B’nin, diğer parsellerle hiçbir alakası yoktur, sadece geçidin olduğu parsel ile 
ilgisi söz konusudur.  

Medeni Kanun Madde 793/2:  

Ancak, irtifak hakkı belirli parseller üzerinde kullanılmıyorsa, durum ve koşullara 
göre de kullanılamayacaksa, bu parsellerin maliklerinden her biri, kendi taşınmazı üzerindeki 
irtifak hakkının terkinini isteyebilir.  

Dolayısıyla diğer parsellerin maliki/malikleri “Senin taşınmazın zaten geçidin olduğu 
yerden anayola ulaşıyor, bizim parsellerimizde geçit hakkının olmasına ihtiyaç yok” diyerek 
irtifak hakkının terkinini talep etmektedir.  

Medeni Kanun Madde 793/3  

Tapu sicil memuru, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve onun bir ay içinde 
itiraz etmemesi hâlinde irtifak hakkını terkin eder.  

Eşya üzerinde irtifak haklarının sona ermesine geçelim.   

Mahkeme kararı ile sona erme, TMK m.785’te düzenlenmiştir fakat bu husus biraz uzun ve 
incelenmeye değer bir madde olduğu için önümüzdeki hafta işlenecektir. Bu cihetle genel 
sona erme nedeni olan terkin ile başlayalım. Eşyaya bağlı irtifak tescil ile kazanılır, terkin ile 
sona erer.  

Medeni Kanun Madde 783  

 İrtifak hakkı, tescilin terkini veya yüklü ya da yararlanan taşınmazın yok olmasıyla 
sona erer.  

İki taşınmazın birinin veya her ikisinin yok olması ihtimalleri bir kenara bırakılırsa, 
eşyaya bağlı irtifak terkin edilirse, hak da sona erer. Nasıl ki taşınmaz mülkiyetinin terkin 
talebi hak sahibi (malik) tarafından yapılıyorsa, irtifak hakkının terkin talebi de irtifak hakkı 
sahibi tarafından yapılmalıdır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır; eğer 
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yararlanan taşınmaz üzerinde aynı zamanda başka bir sınırlı ayni hak varsa (örneğin rehin 
hakkı, oturma hakkı vs.) o zaman bu sınırlı ayni hak sahibinin de terkin talebine rıza 
göstermesi gerekir.  

Örneğin A taşınmazı üzerinde B taşınmazı lehine bir irtifak kurulmuştur. X de B taşınmazı 
üzerinde bulunan binadaki bir dairede oturma hakkına sahiptir, var olan geçit irtifakı X’i de 
ilgilendirmektedir. Zira X’in bir sınırlı ayni hakkı vardır ve bu oturma hakkı ancak geçit 
irtifakından yararlanılarak kullanılabilir.  

Peki bu sınırlı ayni hak, eşyaya bağlı irtifaktan önce mi yoksa sonra mı kurulmalıdır? 
Her iki ihtimal de kapsam dahilinde kabul edilir. Yani iki durumda da irtifak hakkı kapsamı 
içinde yer aldığı için diğer sınırlı ayni hak sahiplerinin rıza göstermiş olmaları aranır.  

Bir irtifak hakkının sicil dışında da sona ermesi mümkündür. TMK m.783, bu şekildeki 
bir ihtimalden bahsetmektedir; yüklü veya yararlanan taşınmazın yok olması halinde irtifak 
hakkı sicil dışı sona erecektir. Dolayısıyla bazı hallerde yapılacak tescil, açıklayıcı olacaktır. 
Kamulaştırma sonucunda irtifak hakkının sona erdiğini gösteren tescil de açıklayıcı tescile 
örnektir. Sürenin sona ermesi halinde yapılacak tescil de açıklayıcı tescildir.  

Her ne kadar eşyaya bağlı irtifakın süreye bağlı olarak kurulup kurulamayacağı 
hususunda açık bir hüküm olmasa da bunun yine de mümkün olabileceği kabul edilir. Eğer 
bir süreye tabi olarak eşyaya bağlı irtifak kurulacak olursa, sürenin sonunda hak sona erer 
ve yapılacak terkin açıklayıcı mahiyettedir. Tescilsiz kazanılan mecra irtifakı varsa, mecraya 
ait tesisler sicil dışında sona erecektir. Fakat özellikle üzerinde duracağımız husus, 
mahkeme kararıyla irtifak hakkının sona ermesidir. İlgili hükmü okuyup dersimizi bitirelim.  

Medeni Kanun Madde  785  

 Lehine irtifak kurulan taşınmaz için bu hakkın sağladığı hiçbir yarar kalmamışsa, 
yüklü taşınmazın maliki bu hakkın terkinini isteyebilir.  

 Yüküne oranla çok az yarar sağlayan bir irtifak hakkının, bedel karşılığında kısmen 
veya tamamen terkini istenebilir.  

Aslında her iki ihtimalde de sicil dışı sona erme söz konusudur. Hak sahibi tarafından 
terkin talebinde bulunulmamaktadır, bir dava açılması gerekmektedir. Fakat bu mahkeme 
kararı sonunda sicil dışında eşyaya bağlı irtifakın sona ermesi için birtakım şartların 
gerçekleşmiş olması gerekir. Bu konu önümüzdeki ders işlenecektir.  
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İPOTEK (devam)             08.04.2019 

Arkadaşlar merhaba. Bu hafta ipotek konusuna devam edeceğiz.  Bu hafta bu şekilde 
taşınmaz rehnini tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta taşınır rehni konusuna başlayıp 
bitireceğiz. Zaten uygulamada da çok fazla olmuyor taşınır rehni. Bir sonraki hafta Tülay Hanım 
ile ders yapacaksınız. Pazartesi günü 23 Nisan’a denk geliyor. Ben katılamayacağım bu derse. 
Ondan sonraki hafta da taşınmaz yükü ve hapis hakkı konularını anlatıp seneyi tamamlamış 
olacağız, sonra top sizde arkadaşlar. Sınavlarda siz bir şeyler yapacaksınız.  

Şimdi şurdan başlayalım. Bir taşınmazın üzerinde ipotek kurulu olması bu taşınmazın 
başka bir kişiye satılmasına engel midir? Değildir fakat bu şekilde bir satış yapıldığı zaman 
üzerindeki ipotekle birlikte yeni malik taşınmazın mülkiyetini elde etmiş olacak. Dolayısıyla 
üzerinde ipotek kurulu olması mülkiyetin nakli ister satış, ister bağışlama yoluyla mülkiyetin 
el değiştirmesine engel değil. Fakat yeni malik bu ipoteği görerek, bilerek ipotek tescil edilmiş 
olduğunda tapuda kayıtlı. Bu ipoteği görerek, bilerek mülkiyeti elde etmiş durumda. Şimdi 
kanun istisnai bazı durumlarda taşınmazı yeni satın almış olan yeni malike taşınmaz üzerindeki 
ipoteğin kaldırılmasını talep etme imkanı tanımış. Ama bu her zaman değil, belirli şartlarla 
talep edilebilecek bir durum. Dolayısıyla şimdi ele alacağımız 885 ve 886.maddeler yeni 
malikin üzerinde taşınmaz rehni bulunan bir taşınmazın mülkiyetini kazanmış olan yeni 
malikin hangi şartlarda bu rehnin kaldırılmasını talep edilebileceğini düzenliyor. 885.maddeye 
bakalım. 

Medeni Kanun m.885 

Değerini aşan bir borç için ipotek edilmiş olan bir taşınmazı edinen kimse, 
borçtan şahsen sorumlu değilse, icra takibine başlanmadan önce, satın alma bedelini 
ödeyerek taşınmazı ipotekten kurtarabilir. Taşınmazı karşılıksız olarak edinen kimse de, 
takdir edeceği bedeli ödeyerek bu hakkı kullanabilir. 

İpotekten kurtarma hakkı, alacaklılara 6 ay önce yapılacak yazılı ihbarla 
kullanılabilir. 

İpotekten kurtarma bedeli alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır. 

Hali hazırda üzerinde ipotek kurulan bir taşınmaz olacak el değiştiren. Üzerindeki bir 
ya da birden fazla ipoteğin toplam teminat değeri taşınmazın değerinin üzerine çıkmış olacak. 
Şimdi burada kanun, öncelikle demiş ki, üzerinde yeni malike geçme anında bir ipoteğin 
mevcut olması gerekir. Eğer yeni malikin mülkiyetine geçtikten sonra bu ipoteği kurmuşsa 
ipoteğin kaldırılması imkanından 885’ten yararlanamayacaktır. İkincisi, yeni malik rehinle 
temin edilmiş olan alacaktan, ipoteğin güvence altına aldığı alacaktan şahsi malvarlığıyla 
sorumlu olmamalı, yani kişisel olarak sorumlu olmamalı. Bu nasıl olabilir? Örneğin alacaklı A’ya 
B’nin borcu vardır. B’nin bu borcu için B’nin arkadaşı C, A lehin bir ipotek tanımıştır. Yani 
kendisine ait bir taşınmaz üzerinde başka bir borçlu lehine olmak üzere başka bir borçlunun 
borcunu teminat altına almak üzere ipotek kurmuştur. Sonradan bu taşınmaz C tarafından 
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B’ye satılmıştır. Yani B kendi borcu için üzerinde ipotek kurulmuş olan taşınmazın yeni maliki 
haline gelmiştir. İşte bu durumda ipotekten kurtarmak hakkı kullanılamaz çünkü borçlunun 
kendi şahsi malvarlığıyla da zaten bu borçtan sorumluluğu devam ediyor. Bu şekilde bir 
imkanın tanınmış olmasının sebebi o borçtan şahsi sorumlu olmadığı halde kendi 
malvarlığındaki bir taşınmaz üzerinde ipotek bulunan kişinin onun mevcudiyetini devam 
ettirmemek yönünde bir menfaatini korumak yani ipoteksiz bir şekilde taşınmaza sahip 
olabilmesini sağlamak. Oysa zaten taşınmazın maliki bir şekilde bu borçtan kişisel malvarlığıyla 
sorumluysa bu şekilde korunacak bir menfaat yok. Ona ipoteğin kaldırılmasını talep etme 
imkanı tanınmadığının da hukuki bir gerekçesi yok. Dolayısıyla üzerinde bir ipotek kurulu 
olacak. Taşınmazı devralan kişi ipotekle güvence altına alınmış olan borçtan şahsen sorumlu 
olmayacak. Ya da kişi kendisi kendisine ait bir borç için kendi taşınmazı üzerinde ipotek 
kurmuştur. Taşınmazı C’ye devretmiştir. C de bu borçtan müteselsilen sorumludur. Burada da 
kişisel malvarlığıyla sorumlu olma şartı gerçekleştiği için kaldırılması imkanı söz konusu olmaz. 
Üçüncü şartımız, taşınmaz üzerindeki bir ya da birden fazla rehin hakkının toplam teminat 
değerini taşınmazın değerini aşıyor olması. Yani taşınmazın ettiği değerden daha fazla bir 
borcun teminat altına alınmak amacıyla ipotekle yüklü kılınmış olması. Dördüncüsü de, henüz 
rehinli alacaklıların rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibini başlatmamış olması. Niçin? 
Çünkü burada bir süreci durdurmak için bir kanunun tanıdığı bir müdahale imkanı değil, tam 
tersine daha ileride gerçekleşecek bir sürecin başlangıcından önce yeni malike kendi sahip 
olduğu taşınmazı ipotekten arındırma olanağı tanıyan bir madde.   

Böyle bir şeye neden başvuruyorlar? Benim düşünceme göre, bu yola başvurulmasının 
sebebi şu olabilir. Şimdi siz toplam değeri 100 lira olan bir taşınmazınız var. Bunun üzerinde 
diyelim ki 3 tane, 5 tane ipotek kurdunuz. Bu ipoteklerin toplam değeri de diyelim ki 120 lira. 
Ben bu taşınmazı satın aldım. Benim üzerinde kendi değeri bile borçları ödemeye yetmeyen 
bir taşınmazı alma sebebim ne olabilir? Yani bir taşınmaz alıyorum. 100 liralık piyasa değeri 
var. 100 lira da buna ödüyorum. Kimse bunu yapmaz. Yani esasen aldığınız gayrimenkulü 
hiçbir karşılığı yok. Ne olacak? Bu borç ödenmezse sonrasında taşınmaz satılacak, malikin 
elinden çıkacak. Bu borç taşınmazın satılması nedeniyle uğradığı zarar için borçluyu gidip takip 
etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla kimse normal şartlarda değerinden bile yüksek bir ipotek 
yüküyle kısıtlanmış bir taşınmazı almaz. Fakat burada borçlu şunu yapabilir. Borçlunun 
borcunu ödemesine daha 3-5 ay varken ben bu borcu ödeyemem diye düşünerek az sonra 
söyleyeceğim çözüme yönelmesi gerekiyor. Tabi bizde böyle bir şey yok. Bizde vade günü o 
sabah bile Allah’tan ümit kesilmez diyerek borcumu öderim diye uyanıyor vatandaş. O yüzden 
bu yola çok başvurmuyorlar. 

Malik diyor ki, 3-5 ay sonra benim bu borçlarımın vadesi gelecek. Ben bunları 
ödeyemeyeceğim. Ne olacak bu durumda? Benim piyasa değeri 100 lira olan taşınmazım 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konulacak. İhaleye girecek. İhalede bu taşınmaz 
tahmini olarak söylüyor tabi, kesin olarak bilmesi mümkün değil. Diyelim ki en fazla 60 liraya 
alacağı olacak. Daha fazla buna veren olmaz. Bu durumda diyor ki, ben bu taşınmazı satayım. 
Rayiç değeri 100 lira olan taşınmazı diyelim ki 90 liraya satayım. Yeni malik bu satın alma 
bedelini ipotek lehtarlarına önerse, bana ödemesin. Ben ona 90 liraya satmış olayım. Bedeli 
bana ödemesin, ipotek lehtarlarına önersin. İpotek lehtarları Kabul ederse 90 liralık satış 
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bedeli elime hiç geçmeksizin doğrudan… Eğer bu yola gitmezsem ne olacak? Bu taşınmaz açık 
artırmayla 50 liraya, 60 liraya satılacak. Değerinin çok altındaki fiyata elinden çıkmış olacak 
sahibinin. 120 liralık borcun ancak satış fiyatı olan kısmı kadarıyla borcunu ödeyebilmiş olacak. 
Oysa bu diyor ki, 90 liraya 100 lira değerinin altında ama ihale değerinin de daha avantajlı 
olacağı açık bir fiyata satayım. O da bu taşınmazı 90 liraya alıp üzerindeki ipotekleri kaldırsın. 
Tabiki 90 lirayla karşılanmayan 30 liralık kısım bakımından da alacak hakkı devam edecek. Ama 
burada taşınmazı satarken malikin menfaati ne? Bu el değiştirmenin 90 lirayla olmasını 
sağlamak. Peki bu taşınmazı 0 liraya alan kişinin menfaati ne? O da ileride bu şekilde bir ipotek 
lehtarlarına bir çağrı yaptığında bu çağrının Kabul edileceğini düşünerek hareket ediyor. Eğer 
Kabul edilmezse birazdan göreceğiz sonuçlarını. Bu sonuçlara katlanmayı öngörüyor. Kabul 
edilirse de bu kadar teferruatlı bir işin sorumluluğunu, riskini üzerine alması karşılığında rayiç 
değeri 100 lira olan bir taşınmazın 90 liraya satın almış oluyor. Sanki 10 liralık bir işlem 
masrafını da karşılamış gibi oluyor. Onun da menfaati bu. Şimdi dediğim gibi bu maddenin 
uygulanması için mutlaka bu kurumun oluşmasına gerek yok. Ama bunun uygulanacağı başka 
bir ihtimal benim aklıma gelmiyor. Bu hükümden yararlanmanın sebebi bu olsa gerek. Yani 
bunun dışında olabilir de başka sebepler ama ilk akla gelen bana göre bu.  

Sizce burada hakkını kim kötüye kullanıyor? Burada sizin taşınmazınızın eski maliki 
olarak önünüzde iki seçenek var. Birinci seçeneğiniz, ihale yoluyla yapılan satışta ulaşılan 
miktarı kabulen bu taşınmaz elinizden gidecek ve karşılığında 60 liralık menfaat elde 
edeceksiniz. 120 liralık borcun 60 liralık kalan kısmı devam edecek ya da bu yola 
başvuracaksınız. Taşınmazınızı 60 liraya değil, belki 100 liraya da değil ama en azından 90 
liraya, 85 liraya elinizden çıkarma imkanını elde edeceksiniz. Şimdi burada 2 seçenekle karşı 
karşıyasınız. Aynı taşınmaz elinizden çıktı, 120 liralık borçtan geriye 30 liranız kalıyor hala 
ödemeniz gereken. Dolayısıyla şimdi burada alacaklının zararını anlatan bir şey de yok. Hatta 
onların lehine bir durum. Neden? Eskiden 60 liralık satış bedelini paylaşmak zorunda kalacaktı 
şimdi 90 lirayı paylaşıyor. Şu olabilir. Piyasa değeri 90 lira değil de aslında 300 liradır. Siz 90 
liraya anlaşmışsınızdır satış bedeli olarak. Şimdi göreceğiz, alacaklılar bunu kabul etmek 
zorunda değil. Onlar itiraz edip ihaleyle satılsın, 90 lirayı Kabul etmiyoruz, ihale yoluna gidelim 
deme imkanına sahip. İhale yoluna gitmeniz için, tekrar üzerinden geçeceğim. İhale yapıldı ve 
ihale sonucunda 55 lira çıkıyor. İhale yapılmaz, kimseye de satılmaz. 90 lira üzerinden bu öneri 
Kabul edilmek zorundadır. 85 liraya satıldı, 90 lira üzerinden Kabul edilmek zorundadır ve ihale 
masraflarını da, gerçekleşmeyen ihale masraflarını da 90 liralık bedeli (18) Eğer ihalede 90 lira 
değil de 110 lira gibi bir rakama ulaşılırsa bu durumda ihale yapılır. 110 lira tahsil edilir ve o 
para alacaklılar arasında bölüştürülür. İhale masraflarını da yeni malik alır. İpotekli taşınmazı 
ilk devralmış olan kişi katlanır. Dolayısıyla burada alacaklının da zararına karşı yani bu kişi 
onlara diyor ki, size ihaleyle satışta elde edeceğinizden daha iyi bir bedel öneriyorum diyor. 
Kabul edenler anlaşıp görüşüyor ve ipotekler ortadan kalkıyor.  Kabul etmeyenler ihaleye 
çıkıyor. Eğer daha üzerine çıkarsa o zaman ihale yapılıyor ve başka bir kişinin taşınmazı 105 
liraya alınıp ihalede tale petti. Ona satış yapılıyor ve 105 liralık ödemede icra dairesine 
yapılıyor. Bu sefer 105 lira alacaklılar arasında bölüştürülüyor. İşte alacaklıların da zararına 
karşı en kötü ihtimalle ihalede gerçekten çıkanlardan alıyorlar. Aslında onlara bu şekilde bir 
önerinin gitmiş olması son derece... Neden? Biz ihale istiyoruz dediklerinde ihalede çıkan 
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miktar ne olursa olsun en azından 90 liralık ödemeyi garanti altına almış oluyorlar. Daha 
yüksek çıkarsa o da cepte. Ama daha alçak çıkarsa kesin 90 lira cepte.  

 Peki, bu şekilde bir taşınmaz satışı oldu. Üzerinde ipotekle taşınmaz satıldı. Yeni malik 
bu hakkını nasıl kullanacak? Diyor ki, ipotekten kurtarma hakkı alacaklıları 6 ay önce yapılacak 
yazılı ihbarla kullanılabilir. Bunu alacaklılara bildireceksin. Eğer Kabul edilirse bu ipotekten 
kurtarma bedeli alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır. Yani bu taşınmaz ihale yolu ile 
satıldığında 90 liraya satılmış olsaydı bu bedel alacaklılara ne şekilde dağıtılacaktı? İhale 
yoluyla satılması gibi bu paranın paylaşımı yapılır. Bu önerilen 90 liralık miktar alacaklıların 
tamamı veya bazıları tarafından Kabul edilmezse, hayır biz bu 90 lirayı az buluyoruz ihale 
yoluyla çıksak biz bunun üzerinde bir fiyat biz buradan alırız itirazı gelirse. Bu sebeple itiraz 
edecekler çünkü. Yoksa piyasada diyorlar ya, canlı paraya hazır gelmiş, kimse itiraz etmez. Bu 
durumda 886.madde devreye giriyor alacaklılar bakımından.  

Medeni Kanun m.886 

İpotekten kurtarma ihbarına karşı alacaklılar, ihbarın tebliğinden başlayarak bir 
ay içinde giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla 
satılmasını isteyebilirler. 

Satış, icra dairesince İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Açık artırmada elde edilen miktarın satış bedelinden veya malik tarafından 
takdir edilen bedelden fazla olması halinde, bu miktar ipotekten kurtarma bedeli sayılır. 
Artırma bedelinin fazla olduğu hallerde açık artırma giderleri malike, aksi halde açık 
artırmayı isteyen alacaklıya ait olur. 

Yani alacaklılar bu itirazında haksız çıktıysa ihale masraflarına onlar katlanır. Haklı 
çıktılarsa bu 90 liralık bedeli önermiş olan yeni malik bu ihale bedelini katlanacaktır. Burada 
az önce söylediğiniz gibi eğer yeni malikin önerdiği 90 liranın üstünde bir rakama çıkarıldıysa 
ihalede bu durumda ihale yapılır. Diyelim ki 115 liraya satıldı. 115 lira alacaklılar arasında 
bölüştürülür. Dolayısıyla ihale de yapıldığı için artık malın mülkiyeti, taşınmazın mülkiyeti 
ihalede en yüksek bedeli önermiş olana geçer. Ama bu durumda da artık bu ipotekten 
kurtarma bedelini onlara önermiş gibi olur ve o 115 lira tamamen bölüştürülür. Üzerinde 
bütün ipotekler de kaldırılır. Eğer 90 liralık rakama ulaşılamazsa bu durumda ihale yapılmaz. 
Ulaşılmış olan bu miktar yükten kurtarma bedeli olarak Kabul edilir. Bunu bu şekilde 
bilmiyordum her durumda 90 lira olarak biliyordum ama yani buradaki açıklamadan şunu 
anlıyoruz. Eğer örneğin ihalede 70 liraya çıkarsa bu miktar yükten kurtarma bedeli olarak 
kabul edilecektir. Yani 90 lira değil 70 lira vermek suretiyle bütün ipoteklerin temizlenmesini 
sağlayabilecektir. Burada da artık yersiz yere 90 lirayı Kabul etmeyip ihaleye çıkılmasını tercih 
etmiş olan alacaklılar da zarara uğramış olacaklardır. Yapacak başka bir şey yok.  

Hiç uygulamada karşılaşamayacığınız bu konuyu burada kapatalım. Dediğim gibi 
karşılaşmamanızın sebebi de şu işlemleri yapabilmek için sizing borcunuzu ödeyemeyeceğiniz 
belli bir zaman önce öngörmüş ve rayiç değeri 100 lira olan taşınmazı 90 liradan, 80 liradan 
alabilecek bir alıcıyı aramaya başlamış olmanız lazım. Bizde dediğim gibi yani borç günü, vade 
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günü bile ya belki öderim ümidi devam ettiği için kimse bu taşınmazını elden çıkarmak 
istemez. Ama nihayetinde ihaleye 60 liraya bu taşınmaz elinden çıkmış olur.  

Şimdi ipotek, genel olarak ipotek meselesi, bu anlattığımız meseleler taşınmaz 
rehninin her türü bakımından, neydi ipotek, ipotekli borç senedi ve irad senedi bakımından 
geçerli olan temel ilkelerdir. Şimdi ipotek özelinde bazı noktalara değineceğiz. Değindiğimiz 
noktaların bir kısmını bu genel esasları anlatırken anlattığımız için sizin bakımınızdan tekrar 
niteliğinde olacak. İpotek, biliyorsunuz taşınmaz rehninin 2 fonksiyonunu ifade eder. Birincisi, 
teminat sağlama özellikle ipotekte daha öne çıkan fonksiyon. İkincisi ise malın değerinin 
piyasada tedavül edilebilmesi, tedavül kabiliyetini sağlamak. İpotekte bu iki maksattan, 
amaçtan ya da ulaşılabilecek sonuçtan teminat fonksiyonu daha öne çıkmış durumda. İpotek 
dolayısıyla bir borcun ödenmemesi halinde o borcun teminatı olarak alacaklıya verilmiş olan, 
sağlanmış olan bir ayni hak. Uygulamada karşımıza ipoteğin kurulmasına sebep olan alacak 
hakkı daha çok belirli bir paranın ödenmesi şeklinde çıkar. Yani sizin işte bankaya 100 bin lira 
borcunuz vardı. 100 bin lira için taşınmazınız üzerinde ipotek kurarsınız. Ya da bir arkadaşınız 
size borç vermiştir ama size de çok güvenmemektedir. Taşınmazınız üzerinde 100 bin liralık 
ipotek kurarsınız. Fakat bu bir zorunluluk değildir. Para dışında bir şeyin verilmesi, bir şeyin 
yapılması örneğin bir heykelin yapılması ya da bir şeyin yapılmamasına ilişkin borçlar ipotekle 
güvence altına alınabilir. Fakat hatırlarsanız taşınmaz rehnine ilişkin genel esasları anlatırken 
şunu söyledik. Taşınmaz rehni ancak değeri türk lirası olarak gösterilmiş belirli bir miktar için 
kurulabilir. Dolayısıyla biz konusu bir miktar paranın verilmesi dışında bir edim olan borçları 
bir şeyin verilmesi, masaların teslim edilmesi, bir işin yapılması yapma borcu ya da yapmama 
borcu örneğin rekabet etmeme borcu yükleyen bir edimin ifasını güvence altına almak 
amacıyla ipotek veriyorsak ya da alıyorsak az önce söylediğimiz kural gereği bunun parasal 
karşılığının ipotekte belirtilmesi gerekir.  

Bir edim olan borçları masaların teslim edilmesi, bir işin yapılması yapma borcu ya da 
yapmama borcu örneğin rekabet etmeme, rekabetten kaçınma borcu yükleyen bir edimin 
ifasını güvence altına almak amacıyla ipotek veriyorsak ya da alıyorsak az önce söylediğimiz 
kural gereği bunun parasal karşılığının ipotekle belirtilmesi gerekir. Yani örneğin ipotek 
senedinde şunu diyemezsiniz. Bu yapmama borcunun ifası ifa edilmemesi halinde bu 
yapmama borcunu doğuran sözleşmenin ifa edilmemesi ile ilgili uygulanan zararı teminat 
altına almak amaçlanıyor. Bunu söyleme imkanımız mümkün değil. Dolayısıyla sizin orada bir 
miktar belirleyip bu miktarı ipotekte belirtmeniz gerekiyor. Peki bu miktar ne olacak? Bu 
miktar sizin yapma, para dışında bir şey verme ya da yapmama borcuna ilişkin alacağınızı ihlal 
edilmesi halinde talep edebileceğiniz yaklaşık kafanızdaki tazminat miktarının ödeneceğini 
güvence altına almak amacıyla kurulmuş bir ipotek olacak. Dolayısıyla siz şunu yapacaksınız 
yapmama borcunun alacaklısı olarak. Rekabet etmeme borcunun alacaklısı olarak bu 
sözleşmenin ihlali halinde sözleşmenin ihlali nedeniyle doğacak tazminatın 100 bin liralık kısmı 
ipotek altına alınmıştır ya da 100 bin liraya kadar olan kısmı ipotekle güvence altına alınmıştır. 
Şimdi burada esasen rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatıldığı anda istenecek olan 
miktar netleşeceği için burada söz konusu olan ana para ipoteği değil, üst sınır ipoteğidir. 
Çünkü siz bu ipoteği tapuda tescil ederken nihayetinde hangi bedel hangi miktarda tazminat 
isteyeceğinizi bilmiyorsunuz. Yaklaşık olarak bir öngörünüz var. En azından o kısmını güvence 
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altına alabilmek amacıyla bu ipoteği kurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla esasen burada söz 
konusu olan bir tazminat borcunun güvence altına alınmasıdır.  

Şimdi dedik ki, hali hazırda geçerli olarak doğmuş bir borcun henüz muaccel olsun ya 
da olmasın mevcut bir borcun ipotekle teminat altına alınabileceğini para ya da para dışında 
bir borç fark etmez. Herhangi bir şüphe yok.  

Mesela ben sizinle satım sözleşmesi yaparsam bu sözleşmeden doğan bedel alacağını 
güvence altına almak üzere yani daha ortada satım sözleşmesi bile yok. Satım sözleşmesini 
yapmışız. 6 ay sonra vade koymuşuz. Burada alacak doğmuş ama muaccel değil. Bundan 
ipotek istenebileceği konusunda şüphe yok. Zaten doğmuş bir alacak var. Bizim aramızdaki 
ticari ilişki örneğin iş makinesi alıp satıyoruz. İleride yapacağınız bir iş makinesi satım 
sözleşmesinden doğan alacağımı güvence altına almak üzere henüz doğmamış ama gelecekte 
doğacak bir alacağı güvence altına almak üzere ipotek kurmak mümkün. Gelecekte doğacağı 
muhtemel ama kesin olmayan bir alacağı teminat altına almak da mümkün. Ama doğması 
tahmin edilen, öngörülen alacağın hangi alacak olduğunun net bir şekilde belirtilmesi şartıyla. 
Şuranın kiralanması sözleşmesini yaparsak bu kira sözleşmesinden doğan kira bedelinin 
ödeneceğini teminat altına almak üzere ya da şu da olabilir. Kiraya verenin de borcu var. Kira 
süresi boyunca kira konusu şeyi kullanıma elverişli bir şekilde hazır bulundurma. Bu borç ihlal 
edilirse diyelim ki 300 bin sınırıyla teminat olmak üzere ipoteğin kurulması. Burada daha kira 
sözleşmesi yapılmamış. Satış sözleşmesi yapılmamış. Yani ileride belki doğacak bir alacağın 
güvence altına alınması söz konusu. Burada önemli olan, ileride doğması beklenen alacağın 
hangi hukuki sebeple doğacağının belirlenmiş olması gerekiyor. Çünkü ben sizinle bir anlaşma 
yapıyorum ve diyorum ki, ileride benim sana herhangi bir sebeple borçlu olmam halinde bu 
taşınmaz onun teminatı olsun. Bu geçerli değil. Çünkü benim bütün borçlarımı bu şekilde 
teminat göstermem kabul edilebilir bir şey değil. Kişilik haklarına aykırılık oluşturuyor. Örneğin 
taraflar arasında sürmekte olan, aktif bir şekilde karşılıklı devam etmekte olan bir ticari ilişki 
varsa bu ticari ilişkiye atıfta bulunulması, o ipoteğin hangi kaynaktan doğan, doğabilecek 
borçlar için getirilmiş olduğunun belirtilmesi gerekli. Bu aynı zamanda ipotekte geçerli olan, 
teminatla yüklenmiş olan taşınmazın belirli olması, aynı zamanda teminat konusu alacağın da 
belirli olması ilkesinin de gereği. Şarta bağlı olarak doğabilecek bir alacak da ipotekle teminat 
altına alınabilir. Burada alacağın doğmama ihtimalinin mevcudiyetini de öngörüyor. Nasılsa 
bu alacak doğacak diye düşünmüyorlar. O da doğmayabilir. Bu alacak ya doğacak ya 
doğmayacak, bunun da bilincindeler. Bu şekilde bir alacağın da ipotekle teminat altına 
alınması mümkün.  

İpotekle alacak arasındaki ilişki nedir? İpotek bir fer’i haktır. Taşınmaz rehni kısmında 
rehne ilişkin genel esaslarda bunları söyledik. Bir ipoteğin gerçerli olarak kurulabilmesi için, 
geçerli olarak mevcudiyetini devam ettirebilmesi için teminat altına aldığı alacağın geçerli 
olarak var olması ya da ileride var olması  ve ipoteğin geçerli olduğu süre boyunca da alacak 
hakkının geçerli olması gerekir. Alacak hakkı herhangi bir sebeple baştan hiç doğmamışsa ya 
da sonradan ortadan kalkmışsa bu durumda geçersiz nitelikli bir alacak için kurulmuş olan 
ipotek de kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bunun için ayrıca bir işlem yapmaya gerek yoktur. 
Maddi hukuk anlamında bu ipotek sona ermiştir. Fakat tapuya baktığımızda şekli bir varlığı 
vardır. Hukuki bir geçerliliği yoktur. Alacağın sona ermesiyle birlikte ipotek de kendiliğinden 
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sona erer. İpoteğin kurulması için geçerli bir alacak hakkının var olması ya da gelecekte var 
hale gelmesi ve o süreç boyunca da varlığını koruması gerektiği gibi ipoteğin de geçerli bir 
şekilde kurulmuş olması gerekir. İpoteğin kurulmasında 2 işlem vardır.  

Birincisi, ipoteğin tapuya tescil edilmesinin hukuki sebebini oluşturan işlem.  

İkincisi, tescil işlemi, tasarruf işlemi ipoteğin kurulmasını sağlayan işlem. Her iki 
aşamada da geçerlilik şartları bulunmalıdır. İpotekte tescilin hukuki sebebi herhangi bir 
nedenle geçersizse, sonradan geçerli bir tescil yapılmış olsa bile bu tescil yolsuz tescildir. Ya 
da sebep geçerli olmasına rağmen tescil yanlış yapılmışsa bu da geçersizdir. Burada ipoteğin 
güvence altına aldığı alacağın geçerli bir şekilde doğmuş olması, eğer ipotek kendisi 
bakımından geçerlilik şartlarını taşımıyorsa ipoteğin sağlık kazanmasını sağlamaz. İpotek 
bakımından hem alacak geçerli olacak, hem de ipoteğin kurulmasına ilişkin hukuki işlem hem 
hukuki sebep yönüyle hem de o işlemin yapılması itibariyle geçerlilik taşıyacak. Bu, 
uygulamada çoğu zaman karşımıza çıkmaz. Hukuki sebep geçerli olduğu halde tescilin geçerli 
olması ya da 2 sebep geçerli olduğu halde tescilin geçersiz olmasıyla pek karşılaşmayız. Çünkü 
bizim uygulamamızda ipoteğin hukuki sebebi çoğu zaman taraflar arasında yapılmış olan bir 
rehin sözleşmesidir. Malikin bu rehin sözleşmesine istinaden tapuda ipoteğin tescil edilmesine 
yönelik talebi de rehin sözleşmesinin içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla uygulama bu 
şekilde olduğu için ya bunların ikisi birden geçersizdir ya da ikisi birden geçerlidir. Özellikle 
rehin sözleşmesi dışında bir hukuki sebebe dayanan az önce verdiğimiz örnekte tarafın 
ehliyetsizliği geçersizse tescil talebi de geçersiz olacaktır. Özellikle rehin sözleşmesi dışında bir 
hukuki sebebe dayanarak tescil yapıldıysa, tescil geçerli olup bu sebep geçersiz olabilir. 
Tescilin geçersiz olmasıyla çok karşılaşılmaz çünkü tapu memuru zaten bu işlemi yapıyor. 
Rehin sözleşmesi dışındaki bir tescil sebebiyse, örneğin birisi ölmeden önce vasiyetname 
yapmıştır. Demiştir ki, şu arkadaşın borcu için benim sahip olduğum taşınmaz üzerinde bir 
ipotek kurulsun. Burada vasiyetname miras hukuku bakımından geçerlilik şartlarını taşımıyor. 
Örneğin şekle aykırı. Hukuki sebep geçersizdir. Buna istinaden bir tescil yapıldıysa o da 
geçersiz bir tescildir. Dolayısıyla bu şekilde kurulmak istenen bir ipoteğin teminat altına aldığı 
alacak mevcut ve geçerli olsa da ipotek kendi şartlarıyla kendi geçerlilik şartlarını taşımıyorsa 
geçerli olarak kurulmuş olmayacaktır. 

Bir kişi lehine ipotek kurulmuş olması, birinin ipotek lehtarı olarak tapuda görünüyor 
olması o kişinin lehine kurulmuş ipotek miktarınca alacaklı olduğuna bir delil teşkil etmez. Bir 
ipoteğin varlığı, o ipotekle güvence altına alındığı belirtilen alacak hakkının varlığına delil 
değildir. Dolayısıyla kişi kendisi lehine ipotek kurulduğu zaman tapuya gidip ipotek belgesi 
alabilir. İpotek belgesinde denmektedir ki, bu kişi şu kişiden olan şu miktarda alacak için şu 
taşınmaz üzerinde şu derecede, şu miktarda ipotek hakkına sahiptir. Fakat elindeki o ipotek 
belgesi o kişiyi alacaklı yapmaz. Sadece ipotek lehtarı yapar. Bu belge de o borcun varlığına 
ilişkin bir delil değildir. Örneğin belgeyi almıştır kişi, sonradan borç ödenmiştir. İpotek ortadan 
kalkmıştır. Belgenin elinde bulunuyor olması sebebiyle alacalı olduğunu göstermek için tek 
başına yeterli değildir. Bir alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip başlattığı zaman sadece elindeki ipotek belgesiyle ya da tapudaki mevcut kayıtlardan 
lehine kurulmuş bir ipoteğin bulunmasını göstermek suretiyle alacaklı olduğunu ispatlayamaz. 
Hangi nedenle alacaklıysa, aralarındaki sözleşme nedeniyle, senet nedeniyle ya da haksız fiil 
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nedeniyle alacaklı olduğunu ispatlamalı. Ondan sonra bu alacağa istinaden ipoteğin paraya 
çevrilmesini talep etmelidir. İpotek kuruluş şeklini, tarafların iradesini dikkate aldığımızda 
soyut borç ikrarı anlamına da gelir. İpoteği kuran kişi soyut borç ikrarı yapmakla aynı zamanda 
daha önceden başka bir hukuki sebepten olan bir borcunu tanımış, ikrar etmiş oluyor. Soyut 
borç ikrarının var olması için ikrarda bulunan kişinin bu iradesinin açık bir şekilde anlaşılması 
gerekir. Örneğin ben daha önce işlediğim haksız fiil nedeniyle ya da aramızda sözlü olarak 
kurulmuş bir sözleşmeye aykırılık nedeniyle bu kişiye 100 bin lira borçu olduğumu kabul 
ediyorum. Bu 100 bin lira için de şu taşınmazım için ipotek kurulsun istiyorum. Bu soyut borç 
ikrarıdır. Ama kişi gitmiş tapuya ve sadece şunu demişse, ben Ahmet Bey lehine 100 bin lira 
ipotek kurmak istiyorum. Elimizde tek belge de buysa ortada soyut borç ikrarı yoktur. Bu 
şekilde bir ipoteğin kurulması gerçekten öyle bir borcun var olduğuna dair delil olarak 
gösterilemez. Alacaklı alacağını başkaca imkanlarla ispatlamalı. O alacağa güvenmezse 
ipoteğe istinaden rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe gitmelidir.  

Ben Ahmet lehine, Ayşe lehine 100 bin liralık ipotek kurmak istiyorum. Burada hangi 
alacak için kurulmuş, öyle bir alacak var mı yok mu buradaki bir ikrarı göremiyoruz. Bu şekilde 
orada açık beyan varsa tapu memurunun yaptığı işlemle soyut borç ikrarı resmi senede 
yansımış olacak. Bu şekilde bir açık iradesi yoksa iradesi sadece o kişi lehine ipotek kurmaksa 
örneğin diyorsa, ben bu kişiye karşı işlediğim geçen ay haksız fiil nedeniyle doğacak borçlarımı 
50 bin liraya kadar ipotekle güvence altına alıyorum. Bunu demiş olması daha önce bir haksız 
fiil işlediğinin belki delili olabilir. Ama bu haksız fiil neticesinde bir alacak hakkının doğup 
doğmadığı, zarar yoksa tazminat da yok. Ya da zararın bir kısmı var ama hakim hak ve adalet 
duygularıyla ödenmemesine karar verecek belki. Fiilin varlığına delil olabilir belki ama bu fiil 
nedeniyle bir alacak hakkının doğmasına bir tazminat alacağının doğmasına o tazminat 
alacağının miktarının üst sınır olarak gösterilen 50 bin lira miktar olduğuna ilişkin bir delil 
oluşturmaz. Onu haksız fiile uğrayan kişi gidecektir, kendisi ispatlayacaktır. Kişi diyelim ki, 
aramızda devamlı surette devam eden alım satımdan doğan borçlarımı güvence altına almak 
üzere 500 bin liralık ipotek kuruyordur. Alacak burada takibe başladığı zaman bu adam benim 
yerime 500 bin liralık ipotek vermişti. Demek ki bana 500 bin lira borçlu diyerek alacağını 
ispatlayamaz. Aralarındaki ticari ilişki gereği dönen evrak, bilgi, belgeler neyse alacağını 
onlarla ispatlamalı. Ondan sonra ipoteğin paraya çevrilmesini istemelidir. Bankayla benim 
aramda cari bir ticari ilişki var. Bu ilişkiden doğan borçlarımı 100 bin liraya kadar ipotekle 
güvence altına alıyorum demiş. Bunu da bir çerçeve genel kredi sözleşmesine istinaden gidip 
kurmuş ipoteğini. Soyut borç ikrarı olup hem ipoteğin kurulmasına hem de böyle bir borcun 
varlığının borçlu tarafından kabul edilmesini sağlayabilmesi için sadece ipoteği kurmak 
yönündeki iradenin belirtilmesi yeterli değildir.  Aynı zamanda böyle bir borcun gerçekten var 
olduğunu belirten iradesini görmemiz gerekir.  

Bankayla çerçeve sözleşmesini yaptık. 3 yıl boyunca şu kadar faizde ben senden 
istediğim zaman istediğim kadar kredi alacağım diyorum. Buna istinaden de üst sınır ipoteğini 
geldim koydum. Belki bana verilen limitin yarısını kullandım ondan sonra. Şimdi burada banka 
gelip ispatlayacak. Bu adam şu kadar borç aldı, alacak miktarı şudur diye. O ipoteğin kurulmuş 
olması da bunun bir delilidir.  
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Alacak kısmen veya tamamen sona ererse bu alacağı güvence altına alan ipotekle 
alacağı sona erdiren ölçüde tamamen sona erdiyse ortadan kalkmış olur. Borcun ifası borcun 
şu ya da bu sebeple ortadan kalkması,  sönmesi. İtfaiyeden aklınıza gelsin. Borcun itfası ifa 
sebebiyle de olabilir, başka bir sebeple de olabilir. Hatırlarsanız geçen sene borçlar genel 
dersinde borcun sona ermesi bir üst başlık altında değerlendirdik. Hatta kanundaki bu kısmın 
adı Borcun Sona Ermesi Halleri ve Zamanaşımı. Borçlar Genel bilmiyorsanız hukukçuluk bir 
meslek tercihi olmaktan çıkmalı sizin için. İfa borcun itfa edildiği hallerden birisidir. İşte bu gibi 
sebeplerden herhangi birisiyle tabi çoğu zaman ifa olarak karşımıza çıkar. Borç kısmen veya 
tamamen ortadan kalktıysa bu durumda ipotek tapu sicilinde şekli varlığını devam ettirmekle 
birlikte maddi hukuk bakımından ortadan kalkmıştır. Bir kişinin mülkiyet hakkını kaybettiği bir 
taşınmaz üzerinde tapuda hala malik gözükmesi gibi. Burada da ortadan kalkmış bir ipotek 
hakkının hala lehtarı olarak görülmektedir kişi. Dolayısıyla kanun burada 883.maddede demiş 
ki: 

Medeni Kanun m.883 

Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin 
ettirmesini isteyebilir. 

Burada terkin, aynen malik olmayan kişinin tapuda malik olması halinde dayanılan 
1025.maddeye bakalım. 

Medeni Kanun m.1025 

Bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin 
olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden ayni hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin 
düzeltilmesini dava edebilir. 

İyiniyetli 3.kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları ayni haklar ve her türlü 
tazminat istemi saklıdır. 

Burada hakkı zedelenen kimse taşınmazın sahibidir. Taşınmazın sahibi eğer alacaklı 
tapuya gidip ipoteğin terkini için dilekçe vermezse mahkemeye gidecek ve ipoteğin 
kaldırılması için dava açmak durumunda kalacaktır. Mahkeme bu durumda alacak tamamen 
sona erdiyse ipoteğin tamamen kaldırılmasına, kısmen sona erdiyse de ipoteğin kısmen 
kaldırılmasına karar verecektir. İpotek bir fer’i hak niteliğinde olduğu için alacakla siyam ikizi 
gibidir. Siz alacaklı olarak ipoteği devretmeksizin alacağı devredemezsiniz. Ya da ipoteği 
devredip alacağı kendinizde saklı tutamazsınız. Ya bunların ikisi birden başka bir kişiye 
devredilir ya da ikisi birden eski sahibinde kalır. Birisini diğerinden ayırarak sadece alacağı ya 
da sadece ipoteği devretme imkanı yoktur. İpoteğin devri tek başına gerçekleşemediği için 
alacağın devriyle kendiliğinden gerçekleşir. Bunun için tarafların ipoteğin de devredilmiş 
olduğu konusunda özel olarak anlaşmasına ihtiyaç yoktur. Alacaklı alacağını başka bir kişiye 
temlik etmekle ipoteğin lehtarı da artık yeni alacaklı haline gelir. Artık alacaklının değiştiğinin 
tapudaki ipotek kaydında gösterilmesine de gerek yoktur. Düzeltilebilir, artık bu ipoteğin 
lehtarı alacaklı A değil de B olduğu için B’dir diye belirtilebilir. Fakat alacağın temlikinin 
gerçekleşmesi ve ipoteğin de bu suretle yeni alacaklı lehine geçmiş olması için bu şekilde bir 
değişikliğin yapılmış olması zorunlu değildir. Burada bir de elimizde 1023.madde var.  
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Medeni Kanun m.1023 

Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak 
kazanan 3.kişinin bu kazanımı korunur. 

Alacaklı A olsun. Bu alacaklı lehine de örneğin borçlu B olsun. Alacaklı lehine 100 liralık 
ipotek kurulmuş. Fakat borç ilişkisi geçerli, ipoteğin kurulduğu ilişkide geçersizlik var. Arkadaşı 
C B için 100 liralık ipotek vermiş olsun. Tapuda ipoteğin varlığına yönelik yolsuz bir tescil var 
bu yüzden. Şimdi hatırlarsanız tapuda yolsuz olarak malik gözüken bir kişiden iyiniyetle 
mülkiyeti kazanmış olan kişinin bu kazanımın korunacağını söylüyor. Bunu örneklendirirken 
de çoğunlukla mülkiyetin devri üzerinden gidiyor. Fakat maddeye dikkat ederseniz 
1023.madde sadece mülkiyetin değil, sınırlı ayni hakların da tescile iyiniyetle dayanarak 
mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan 3. Kişinin bu kazanımı korunur diyor. İpotek de bir 
ayni hak olduğuna göre bu ipoteği iyiniyetle kazanmış olan 3.kişi ipotek yolsuz bile olsa 1023 
gereğince ipoteği kazanır. Burada A lehine bir ipotek kuruldu ya, ipotek yolsuz tescille kuruldu 
ve geçersiz. Bu durumda A şeklen var olsa da ipoteği kazanmamıştır. Örneğin A bu alacak 
hakkını D’ye devrederse bu ipotek de otomatik olarak bununla beraber gelecektir. D tapu 
sicilindeki yolsuz ipotek kaydına iyiniyetle güvenen 3.kişi durumunda olacağı için B 
bakımından ipotek hakkı geçerlidir. İpotek hakkını kazanmış olur ama bunun için bir 3. Kişiye 
yolsuz tescile dayanan ipoteğin bağlı olduğu alacağın devredilmesi gerekir. Sadece  geçersiz 
ipoteğin devri yoluyla ipoteğe geçerlilik kazandıramaz çünkü ipoteğin iyiniyetli 3.kişiye 
devredildiğinden söz edebilmek için ipoteğin bağlı olduğu alacağın devredilmiş olması gerekir. 
Eğer alacağın kendisi geçersizse bu durumda 1023 uygulanmaz çünkü zaten alacak geçersizse 
onu güvence altına alan ipotek alacaklı kim olursa olsun geçersizdir. Bunun uygulanabilmesi 
için dolayısıyla geçerli bir alacak geçersiz bir ipotekle güvence altına alınmış olması, bu alacak 
hakkının iyiniyetli bir 3. Kişiye ipotekle paket olarak devredilmiş olması gerekir.  

Şimdi bunun aksini düşünelim. Geçersiz bir alacak var. Şu 100 liranın kullanılmasına 
ilişkin borç ilişkisi B’nin ehliyetsizliği nedeniyle geçersiz. Ondan sonra, normalde geçerli olarak 
kurulmamış borç için arkadaşı C, alacaklı A lehine 100 liralık ipotek kurmuş. İpotek yolsuz. 
Sonra da A sahip olduğu bu alacağı D’ye temlik etmiş. Bu durum alacağı geçerli hale getirmez. 
1023. Madde iyiniyetli 3. Kişiyi dikkate alarak geçersiz olduğu halde geçerli hale getirilen ayni 
hak, dolayısıyla kendi geçerlilik şartlarını taşıyan bir ipoteğin kurulmuş olması hatta sonradan 
asıl alacağın geçerli olduğunu bilmeyen bir kişiye alacakla birlikte devredilmiş olması 1023 
kapsamında bu alacak hakkını geçerli hale getirmez. Dolayısıyla az önce anlattığımız durum ile 
bu durumun lütfen farkına varın. Bu ipotek kendine özgü geçerlilik şartlarını taşıyor olsa bile 
bu alacağın geçersiz olduğunu bilmeyen iyiniyetli başka bir kişiye alacak devredilmekle 
1023’ten yararlanıp alacağı geçerli hale getiremez. 1023’ten yararlanabilmemiz için geçerli bir 
alacak, geçersiz bir ipotek tescil edilmiş olması lazım.  

İpotek borçlu dışında bir 3. Kişi tarafından verilmişse, bu 3. Kişi başka bir kişinin borcu 
için kendi taşınmazı üzerinde ipotek kurmakla ya da borçlu olan bir kişi kendi taşınmazı 
üzerinde ipotek kurmuştur, sonra üzerindeki ipotekle bunu başka bir kişiye devretmiştir. 
Dolayısıyla bu kişi, ister başkasının borcu için kendi taşınmazı üzerinde ipotek vermiş olsun, 
ister borçlunun üzerinde ipotek vermiş olduğu başka bir taşınmazı sonradan devralan kişi 
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olsun. Bu durum o kişiyi borçtan şahsi mal varlığıyla sorumlu bir borçlu haline getirmez. 3. 
kişinin katlanması gereken tek şey, eğer borç ödenmezse o taşınmazın paraya çevrilmesine 
itiraz edememektir. İpotekle karşılanamayan miktar bakımından onun borçlu olması söz 
konusu değildir. Daha fazla bir miktarı satılırsa ihale ile taşınmaz, fazla miktar da kendisine 
iade edilecektir. Bu şekilde kendi taşınmazı üzerinde başkası lehine ipotek kurulu bulunan 3. 
Kişi C bu başlangıçta da olabilir, sonradan C’ye satılması sonucunda da olabilir. Her ne kadar 
böyle bir zorunluluğu bulunmasa da ipotekle güvence altına alınmış bulunan kendi taşınmazı 
üzerindeki ipotekle güvence altına alınmış bulunan bu borcu öderse; 884.maddeye bakalım. 

Medeni Kanun m.884 

Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar 
içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. 

Alacak, borcu ödeyen malike geçer. 

Kendi taşınmazı üzerindeki ipoteği kaldırmak için, taşınmazını temizlemek için 
başkasının borcunu ödeyen kişi bu durumda alacaklının yerine geçer. Bir kanuni halefiyet hali 
vardır. Buna benzer bir kuralı size Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersimizde anlattık.  

HATIRLATMA! 

Borçlar Kanunu m.127 

Alacaklıya ifada bulunan 3. Kişi aşağıdaki hallerde ifası ölçüsünde alacaklının 
haklarına halef olur: 

1. Başkasının borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardığı ve bu şey 
üzerinde mülkiyet veya başka bir ayni hakkı bulunduğu takdirde. 

2. Alacaklıya ifada bulunan 3. Kişinin ona halef olacağı, borçlu tarafından ifadan 
önce alacaklıya bildirildiği takdirde. 

Diğer halefiyet hallerine ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

Burada esasen borçtan şahsen sorumlu olmadığı ama kendi taşınmazı üzerinde ipotek 
kurulan bir kişi varsa ister bu taşınmazı devraldığı için, ister sonradan borçlu lehine bir ipotek 
kurduğu için. Bu kişi, ben bu borcu ödüyorum, ipoteği de tapudan temizleyin deme hakkına 
sahip. Bunun için borcu ödemesi gerekiyor.Bu ödeme gerçekleşirse de kanun gereği 
alacaklının haklarına halef olur, alacaklının yerine geçiyor. Alacağın kanun gereği devredildiği 
kanun hallerinden birisidir.  

Örneğin alacaklı A, borçlu B. Yine B’nin borcu için C ipotek hakkı tanımış. Aynı zamanda B’nin 
arkadaş çevresi çok geniş. K da B’nin bu borcuna kefil olmuş. Alacaklının elinde 2 tane teminat 
var. Bir tanesi kefalet, bir tanesi de C tarafından verilmiş ipotek. C burada ipoteğin paraya 
çevrilmesi yoluyla kendisi aleyhine takibe başlanırsa, burada bizim için önemli olan 
596.maddenin 4. Fıkrasına bakalım. 
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Borçlar  Kanunu m.596 

Kefil, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olur. Kefil, bu 
hakları asıl borç muaccel olunca kullanabilir. 

Kefil, aksi kararlaştırılmamışsa, rehin hakları ile aynı alacak için sağlanmış diğer 
güvencelerden sadece kefalet anında var olan veya bizzat asıl borçlu tarafından, 
sonradan özellikle bu alacak için sonradan özellikle bu alacak için verilmiş bulunanlara 
halef olur. Alacaklıya kısmen ifada bulunan kefil, rehin hakkının sadece bunu karşılayan 
kısmına halef olur. Alacaklının rehin konusu üzerinde geriye kalan alacak hakkı, kefilin 
rehin hakkından ön sırada gelir. 

Kefil ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan istem ve def’iler saklıdır. 

Bir alacağın güvencesini oluşturan rehin paraya veya borç rehin veren malik 
tarafından ödendiği takdirde malik, kefile karşı rücu hakkını, ancak kefil ile kendisi 
arasında böyle bir anlaşma varsa ya da rehin sonradan bir 3. Kişi tarafından verilmişse 
kullanabilir. 

Kefilin rücu hakkına ilişkin zamanaşımı, kefilin alacaklıya ifada bulunduğu anda 
işlemeye başlar. 

Kefil, dava hakkı vermeyen veya yanılma ya da ehliyetsizlik sebebiyle asıl 
borçluyu bağlamayan bir borç için ödemede bulunduğu takdirde, asıl borçluya karşı 
rücu hakkına sahip değildir. Ancak kefil zamanaşımına uğramış bi asıl borçtan sorumlu 
olmayı borçlunun vekili sıfatıyla üstlenmişse asıl borçlu, ona karşı vekalet sözleşmesi 
hükümleri uyarınca sorumlu olur. 

Diyelim ki, kefil ödeme yapmış. Normal şartlarda gidip asıl borçludan talep etmesi 
lazım. Borçlu için alacaklıya yaptığı ödeme nedeniyle gerçekleştireceği rücuyu ipotek lehtarına 
karşı da yapabilir mi? 596/4 C üzerinden anlatmış. Burada C’ye ait taşınmaz rehnin paraya 
çevrilmesi yoluyla satılmışsa veya borç rehni vermiş olan taşınmaz maliki tarafından ödendiği 
için 3. Kişi alacaklının haklarına halef olmuşsa, kefile karşı rücu hakkını onun taşınmaz maliki 
olması nedeniyle alacaklıya yaptığı ödeme nedeniyle kefile olan ödemesi için ancak kefil ile 
kendisi arasında böyle bir anlaşma varsa ya da rehin sonradan bir 3. Kişi tarafından verilmişse 
kullanılabilir. C ister taşınmazı paraya çevrildiği için ipotek veren 3. Kişi olarak uğradığı zararın 
tazmini amacıyla, ister kendisi borcu ödeyerek taşınmazın paraya çevrilmesine engel olduğu 
ve bu suretle de alacaklının haklarına ifada bulunduğu ölçüde halef olması nedeniyle asıl 
borçluya karşı bir talepte bulunma imkanına sahip olduğundan bu talebin aynı zamanda kefile 
karşı da ileri sürülebilmesi için, kefaletin onun alacağını da teminat altına alıyor diyebilmemiz 
için, ya kendisi 3. Kişi olarak rehin kurduğunda bu kefalet ilişkisi mevcut olacak, ya da daha 
sonra kurulmuş olsa bile kefil ile arasında buna da başvuru yapmasını sağlayacak olan bir 
sözleşme ilişkisi olacak. Bunun olmadığı durumlarda kendi taşınmazı başkasının borcu için 
paraya çevrilen 3. Kişi ya da kendi taşınmazının paraya çevrilmesini engellemek için borcu 
ödeyip alacaklının haklarına halef olan 3. Kişi yaptığı bu ödemeyi ancak asıl borçludan 
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isteyebilir. Fakat kendisi rehnin kurulduğu anda eğer daha önceden kurulmuş bir kefalet var 
ise, bu borcun aynı zamanda kefil tarafından da üstlenildiğini görerek kendi taşınmazı üzerinde 
başkası lehine rehin kurmuşsa ya da sonra kurmuş olsa bile kefil ile aralarında bu konuda bir 
anlaşma varsa sadece borçluya değil, aynı zamanda kefile de başvurma imkanına sahiptir. 
Kefalet daha önce kurulmakla ipotek lehtarından daha ağır bir teminat yükümlülüğü 
altındadır. Bu ikisi arasında biz kefili daha fazla sorumlu tutuyoruz. Çünkü kefil bütün şahsi 
malvarlığı durumunda teminat gösterir. Dolayısıyla burada üzerinde ipotek kurulu olan 3.kişi 
taşınmaz malikini kanun daha fazla koruma yoluna gitmiş.  

596. maddenin 2.fıkrasında kefilin rücu hakkını kullanırken kendi taşınmazını 
rehnetmiş 3.kişiden de bir talepte bulunabilmesi için sadece kefalet anında var olan, burada 
da aynı ilkeyi benimsemiş. Yani ben buna kefil oldum ama nasılda burada bir de ipotek var 
teminat altına almak için kurulmuş olan ona güvenerek kefil olmuş oluyor. Ortada 3. Bir kişinin 
ipoteği yokken kefil olmuşsa artık buna gitme imkanına sahip değil. Kefil örneğin borcun 
yarısına kefil olmuş. Bu borcun yarısına olan kefalet nedeniyle de A yerine ödeme yapmış. 
Kendisi rücu hakkına sahip olmuş. Ama A da borcun yarısını elde edebilmiş. İkisi beraber C’nin 
üstüne gidiyorlar. Alacaklının rehin konusu üzerinde geriye kalan alacak hakkı kefilin rehin 
hakkından önce gelir. Öncelikle alacaklı alır, geriye bir şey kalırsa kefil o zaman rücu hakkı 
çerçevesinde buna başvurabilir demiş.  

Bir diğer hukuki meselemiz, 888.maddeye bakalım. 

Medeni Kanun m.888 

İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun 
sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez. 

Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı 
tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan 
kurtulur. 

İpotekli taşınmaz başka bir kişiye satılmakla borçlunun borçlu olduğu miktarda bir 
değişiklik olmaz. Aynı zamanda güvencede de değişiklik olmaz. Yani yeni malik de aynı şartlarla 
ipoteği almış olur. Borçlu eskiden olduğu gibi borç altındadır. Borcun bir kısmı ipotekli 
taşınmazı satın almış olan kişiye geçmez. 2.fıkrada bunun aksinin gerçekleşeceği bir imkan 
düzenlenmiş. Burada malik değişiyor. Örneğin A, B’den alacaklı. Daha sonra borçlu B kendisine 
ait taşınmaz üzerinde alacaklı lehine bir ipotek kurmuş. Sonradan bu taşınmazını C’ye satmış. 
C üzerinde ipotekle yüklü olan bir taşınmazı ipotekle birlikte devralmış. Bu durumda C diyor 
ki, Ben bu borcu üstleniyorum. Benim taşınmazım zaten bu borç için satılma riski altında. Ben 
örneğin bunun üzerinde 30 liralık bir ipotek varsa normal satış bedeli de 50 liraysa 50 liranın 
tamamını satış bedeli olarak eski malike ödeyip, 30 liraya taşınmazımın satılması riskini 
alacağıma ben malike 20 liralık ödeme yapayım. Onun 30 liralık borcunu da üstüme alayım. 
Dolayısıyla artık bu borcun ödenmemesi nedeniyle taşınmazın satılması riskinin ortaya çıkması 
ancak benim bu borcu ödeyememem neticesinde ortaya çıksın. 3.kişi yani eski malik bu borcu 
ödemezse ne olur şüphesiyle yaşamayım. Dolayısıyla satış bedelinin tamamını ödemek yerine 
borcumdan geriye kalan kısmı ödeyim, borcu da üstleneyim. Benim taşınmazım, benim 
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borcum. Normal şartlarda bir borcun başka bir kişi tarafından üstlenilmesi için alacaklının 
rızası gerekir. Alacaklının rızasını ortaya koyduğu sözleşme borcun dış üstlenilmesi 
sözleşmesidir. Burada borcun dış üstlenilmesi sözleşmesinin kurulabilmesi için bunlar 
arasında bir temel ilişki iç üstlenilmesi sözleşmesi sonrasında da bu iç üstlenme 
sözleşmesinden doğan borcu üstlenme borcunu yerine getirebilmek için borcu üstlenmek 
isteyen kişinin alacaklıya öneride bulunması, ben bu borcun yeni borçlusu olmak istiyorum, 
eski borçluyu borcundan kurtarmak istiyorum. Bu sonucun doğabilmesi için alacaklı A’nın 
açıkça iradesini ortaya koyması ve aralarında borcun dış üstlenilmesi sözleşmesini yapmaları, 
işte burada kanun son aşamayı kolaylaştırmış. Bu kişi ipotekli taşınmazı alıp eğer alacaklıya da 
bir bildirimde bulunuyorsa ben bu borcun yeni borçlusu olmak ,istiyorum eski borçluyu 
borcundan kurtarmak istiyorum. Alacaklı sessiz kalmakla bunu kabul etmiş olur. Yani açıkça 
bu iradeyi ortaya koyduğu bir dış üstlenme sözleşmesinin yapılmasına gerek yoktur dedi 
kanun. Ama alacaklı bu teklife karşı eski borçluya başvurma hakkını saklı tuttuğunu 1 yıl içinde 
önceki borçluya yazılı olarak bildirirse bu sonuç gerçekleşmez. 

Böyle bir durumda ise siz anapara faizi olarak üç yüz lirayı gösterdiğinizde artık bunun 
üstüne de üç bin lira da gecikme faizi temerrüt faizi anapara faizi takip masraflarına işlese sizin 
bu toplam 3300 liranın tamamı için öncelikli talepte bulunma hakkınız vardır. Burada artık bu 
kalemlerin tamamı öncelikli olarak ipotek lehtarına ödenmesi gereken miktardır. Dolayısıyla 
bu bakımdan tercih edilmesi gereken, daha lehe bir ipotek türüdür.   

Üst sınır ipoteğinde her zaman için bizim alacağımız hangi miktara çıkarsa çıksın, her 
zaman için üst sınır olarak gösterilen miktar sınırdır, anapara ipoteğinde ise anaparanın 
üzerinde işlemiş olan bütün sözleşme ve temerrüt faizleri istediği kadar alacağa eklenir siz 
orada öncelikli olarak tahsilatınızı yapabilirsiniz. Dolayısıyla üst sınır ipoteği kurulamadığı için 
başvurulan bir yoldur, ipoteğin kurulması anında alacak miktarının belirlenmediği tür alacaklar 
bakımından mecburen tercih edilen bir yoldur. Oysa miktar belliyse kimse kendini riske atmaz 
anapara ipoteğini tercih eder, üst sınır belirleme yoluna gitmez.  

Rehnin yabancı para üzerinde kurulmasına esasen bizim hukukumuzda izin verilmiyor. 
80’lerin sonu, 90’ların başı olabilir, dediler ki biz yurt dışından kredi almak istiyoruz, sahip 
olduğumuz da çok değerli gayrimenkuller var ama tl olarak ipotek kurmak isteyince kabul 
etmiyorlar, bizim döviz olarak ipotek kurmamız lazım, bu yüzden bu sorunu gidermek için, bir 
kanun değişikliğiyle yabancı para olarak ya da yabancı paraya endeksli şekilde ipotek 
kurulmasını taşınmaz rehni kurulmasının önünü açtılar. Fakat bu değişiklik yapıldığında çok 
sınırlıydı, yurt diyordu ki yurt dışı kaynaklı kredi kuruluşundan en az 5 yıl vadesi olan 
sendikasyon kredisi niteliğinde, yani sanayide ihtiyaç duyabileceğim krediler, sendikasyon 
kredisi olarak alınmış kredilere istisna olmak üzere yabancı para ipoteği kurulabilir dendi. Yani 
orada bir pencere açıldı ancak bunun dışında bir zorunluluk halinde dendi. Sonra 2002’de 
Medeni Kanun değiştirilirken bir hüküm değişikliği yapıldı. 851/2 diyor ki;  

Medeni Kanun Madde 851/2 

-Yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para 
üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için yabancı para 
üzerinden taşınmaz rehni kurulabilir. Bu hâlde her derecenin ifade ettiği miktar, rehin konusu 
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alacağın tespit edildiği para türü üzerinden gösterilir. Ancak, aynı derecede birden fazla para 
türü kullanılarak rehin kurulamaz. 

Dolayısıyla siz bir kredi kuruluşundan kredi kullandıysanız bunun güvencesi olmak 
üzere yabancı para üzerinden ipotek tesis edebiliyorsunuz. Taşınmaz rehninde güvence altına 
alınan alacağın belirli olması ilkesi altında anlatılıyor bu durum. B u durum neden önemli? 
Birden fazla derece varsa, sonraki derecedeki kişi, kendisinden önceki derecedeki kişinin ne 
kadarlık bir teminat altına sahip olduğunu, dolayısıyla satışta kendisinden önce ne kadarlık bir 
ödemenin başkalarına yapılarak sıranın kendisine gelebileceğini bilebilsin diye. Şimdi bu 
durumda bu dereceyi de döviz olarak kurmamız gerekiyor, bunun içine de döviz olarak ya da 
dövize endeksli ipotek koyabiliyorsunuz, birim türünü dönüşüm günündeki kur üzerinden 
dövize çevirip sonradan da bunu dövizli derece altına getiriyoruz siz önünüz yüz bin liralık 
ipotek hakkı kurulabilecek derece var diye ikinci dereceye yerleşiyorsunuz, ondan sonra 
taşınmazın sahibi o yüz bin liralık dereceyi kırk bin dolarlık dereceye çeviriyor ve geliyor buraya 
kırk bin dolarlık ipotek yerleştiriyor, şimdi siz diyorsunuz ki geldiğimizde burası yüz bin liraydı 
şimdi kırk bin dolar olmuş, kırk bin doların kaç TL edeceğinin söylenmesi imkanı var mı? Yok, 
durum bu hep böyleydi, hatta yani o kadar uzun süredir bu böyle ki Yargıtay artık şöyle karar 
vermeye başladı, yabancı para borçlarında ben gittim birisinden Japon yeni aldım borç olarak 
bunu geri ödeyeceğim ya da dolar endeksli borç aldım, dolar fırladı, ben gidiyorum ben 
gidiyorum mahkemeden uyarlama talep ediyorum Borçlar Kanunu 138. Madde diyor ki; 

Borçlar Kanunu Madde 138-  

Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen 
olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin 
yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı 
düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya 
ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, 
hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde 
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme 
hakkının yerine fesih hakkını kullanır. 

Yargıtay diyor ki; ne beklenmeyen hali, bu ülkede bu beklenmeyen bir hal mi? Bu 
ekonomik olarak kötü bir gelişme ama beklemediğimiz bir gelişme değil. Dolayısıyla Yargıtay, 
dövizdeki ani artışların uyarlama için gerekçe olamayacağı yönünde karar veriyor. Çünkü 
bunlar yıllardan beri ülkemizde yaşanan durumlar. Dolayısıyla siz benden önce yüz bin liralık 
teminat var derken, birdenbire kırk bin dolara çıkıyor siz ve siz sonraki derecedeki alacaklı 
olarak kendinizden önceki derecenin teminat yükünün hangi ölçüye kadar sizin bakımınızdan 
risk oluşturduğunu belirleyemez durumdasınız, işte bu belirlilik ilkesine getirilmiş önemli bir 
istisnadır. Ben yabancı para ipoteğinin tamamen yasaklanması gerektiğini düşüncesindeyim 
çünkü burada temerrüt faizi olarak zaten o dönemde enflasyon neyse ona uygun bir temerrüt 
faizi işliyor dolayısıyla yabancı para üzerinde gerçekleşecek spekülasyonlar suretiyle diğer 
derecedeki alacaklıları iflas yolu üzerinde bir riskle baş başa bırakmak belirlilik ilkesine aykırı 
bana göre ama öyle görünüyordu ki kanun koyucu benim gibi düşünmüyor.  

Bir diğer belirlilik ilkesi arkadaşlar rehin konusu malın belirli olması ilkesi MK m. 853 diyor ki;  
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Medeni Kanun Madde 853-Rehin hakkı, ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulabilir. 

Dolayısıyla bir rehin hakkının kurulabilmesi için ipoteğin kurulabilmesi için 
gayrimenkulün tapuya kayıtlı bir taşınmaz olması gereklidir. Bunun dışında o taşınmazın da 
ancak tamamı üzerinde ipotek kurulabilir. Örneğin sizin bir taşınmazınız var, üç liralık da 
teminat altına alınmak istenen bir borç var ve bu taşınmaz tek kişiye ait, bu durumda  siz bu 
üç yüz liralık alacak için bu taşınmazın ancak tamamını teminat olarak gösterebilirsiniz. Yani 
bu taşınmazın yarısını teminat olarak gösteriyorum ya da üçte birini teminat olarak 
gösteriyorum gibi bir sınırlama yapmanız mümkün değil ama buradaki taşınmazın tamamını 
risk altına atmak istemiyorsunuz, dersiniz ki ben bu üç yüz liralık alacağın yüz lirası için teminat 
veriyorum ama bu durumda yine taşınmazın tamamı satışa çıkartılır ama bunu kendi 
cebinizden ödeyip satışı engelleme imkânınız olur, üçüncü kişi olarak teminat gösterdiyseniz. 
Ya böyle yaparsınız ya da bu taşınmazı, imar kanunu izin veriyorsa bölersiniz istediğiniz 
parçaya teminatı kurarsınız ama bu taşınmazın tamamı tek tapu olduğu sürece bir kısmının 
üzerinde teminat, rehin kurmanız mümkün değildir. Bunun dışında paylı mülkiyete tabi bir 
taşınmaz varsa, paydaş sadece kendi payı üzerinde rehin kurabilir. Ama kendi payının tamamı 
üzerinde kurmak zorunda. Fakat önceden pay üzerinde rehin kurulduysa artık taşınmazın 
tamamı rehin hakkına konu edilemez. Fakat tersi mümkün, neden bilmiyorum ama mümkün. 
Diyelim ki üç maliksiniz burada A, B, C önceden A kendi malı için bir ipotek kurduysa sonradan 
A, B, C anlaşıp taşınmazın tamamı için bir ipotek kuramazlar. Fakat A, B, C anlaşıp taşınmazın 
tamamı üzerinde ipotek kurduktan sonra A gidip arkadaşı B için kendi payı üzerinde ipotek 
kurabilir.  

Peki bunlar elbirliğiyle mülkiyete sahip olsaydı bunun üzerinde ipotek kurulabilir 
miydi? Burada hiç kimse taşınmaz üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacağı için 
taşınmazın kendi payı üzerinde değil ancak tamamı üzerinde ipotek kurulabilir ve bu durum 
bütün maliklerin bir arada hareket etmesini gerektirir. Yani oy birliği ile hareket edilmelidir. 
İçtihatta ama mümkündür daha mirasçılar paylaştırmayı yapmadan önce terekedeki taşınmaz 
üzerinde hep beraber değil de bir kişiyle bile ipotek kurabilirler. Bunun dışında bir de toplu 
rehin dediğimiz durum var, diyelim ki burada bir taşınmaz var. Burada da bir taşınmaz var 
bunların birbirine uzak olmaları şart değil bitişikte olabilirler, önemli olan ayrı mülkiyetin 
konusu olmasıdır. Bu şekilde bir taşınmaz var ve siz bir kişiden 500 bin lira borç alıyorsunuz ve 
bunun teminatı olarak bu taşınmazlardan bir tanesini yeterli görmediği için alacaklı diyor ki 
ben senin iki taşınmazın üzerinde de ipotek isterim bir tanesi buna yetmez, şimdi bu durumda 
siz hem x hem y taşınmazı üzerinde alacaklı lehine ipotek kurabilirsiniz fakat bu şekilde her iki 
taşınmazında beş yüz liralık alacak miktarı üzerinden ne kadarı sorumlu olduğu 
belirlenmeksizin, yani sorumluluğu bölünmeksizin; bütün taşınmazların, farklı sayılarda 
olabilir bu taşınmazlar, rehnedilen bütün taşınmazların borcun tamamından sorumlu olacağı 
şekilde ipotek kurulmasına toplu rehin denir ve bunun için kanun diyor ki;  

Medeni Kanun Madde 855/1-Birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi, taşınmazların 
aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır. 

Yani sizler beş yüz liralık alacaklısıysanız ve size önerilen taşınmaz güvence sağlamak 
bakımından yetersiz görünüyorsa bütün taşınmazlar borcun tamamından sorumlu olacak 
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şekilde birden fazla taşınmaz ipotek edebilirsiniz fakat bunu sağlayabilmek için talep ettiğiniz 
taşınmazların aynı kişiye ait olması ya da farklı kişilere ait olsa da size olan beş yüz liralık 
borcun tamamından bunların müteselsilen sorumlu olması gerekmektedir. Eğer bu şartlar 
gerçekleşmediyse siz ancak sorumlu taşınmazlar arasında bölüşülerek rehin kurabilirsiniz. Yani 
dersiniz ki … buradaki x taşınmazı üzerinde iki yüz bin liralık, B’ye ait y taşınmazı üzerinde de 
üç yüz bin liralık olmak üzere toplam beş yüz bin liralık ipotek hakkı var. Siz, bu şartları 
gerçekleştiriyor olsa da, toplu rehin kurabilecek olsanız da yine bölüştürme yoluyla rehin 
kurulabilir, ona bir engel yok ama bölüştürme yoluyla rehin kurabildiğiniz her halde toplu 
rehin kuramıyor olabilirsiniz. Çünkü taşınmazlar farklı kişilerdedir ve bunu yapma imkânınız 
yoktur.  Her durumda siz yine iki taşınmaz üzerinde veya beş taşınmaz üzerinde ipotek 
kurdunuz, lehinize borç ödenmedi, takibe geçiyorsunuz, hangi taşınmazın paraya çevrilmesini 
isteyeceksiniz, kanun diyor ki; 

Medeni Kanun Madde 855/2- 

Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedildiği diğer hâllerde, her taşınmazın 
alacağın ne miktarı için güvence oluşturduğu rehin kurulurken belirtilir. 
855/3- 

Aksine bir anlaşma bulunmadıkça, tapu idaresi, re'sen güvenceyi taşınmazların her 
birine değeri oranında dağıtır. 

Yani siz bunu belirlemediyseniz, tapu idaresi bu taşınmazlara değer biçer, bu değerleri 
oranında bu beş yüz liralık toplam borcu bunlar arasında bölüştürür diyor. Burada önemli 
nokta arkadaşlar ister toplu rehin kullanın ister sorumluluğun bölüştürülmesi suretiyle birden 
fazla taşınmaz tek bir alacak için rehnedilmişse bunların paraya çevrilmesi aşamasında 873. 
madde diyor ki; 

Medeni Kanun Madde 873/3- 

Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedilmiş olması hâlinde, rehnin paraya 
çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılır. Bununla birlikte, icra dairesi 
onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirir.  

Yani sizin elinizde beş tane rehin hakkı varsa alacaklı olarak, siz bunun içinden ikisini seçin de 
üçüne dokunmayayım diyemezsiniz, siz beşini de takip konusu yapmalısınız, beşi bakımından 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibinizi başlatırsınız, icra dairesi bakar, onun beşinin 
satılmasına gerek yok, bunlardan üçünü satalım, şu üçünü satalım diyebilir, bunun takdiri artık 
icra müdürlüğündedir ya da oradaki icra memurundadır.  

Bir diğer ilke arkadaşlar açıklık ilkesi, taşınır üzerindeki mülkiyet ya da başka hakların 
sahibi olma konusunda açıklık zilyetlik anında olur, taşınmazlarda ise tapu sicilinde olur. Bir 
ayni hakkı hak olduğu için rehin hakkının da açıklık ilkesine uyulması gerekir. Çünkü siz bir 
taşınmazı satıp parasından alacağınızı tahsil etme imkanına sahipsiniz. Bunu bu taşınmazı satın 
alabilecek kişiler bakımından örneğin görülebilir olması gerekir, açık olması gerekir. Bu açıklık 
taşınmazlarda tapuya tescille sağlanır. Zaten taşınırlarda da bu açıklığı sağlamak üzere kural 
teslimi rehindir. Yani siz teslim edersiniz, zilyetliğini bırakırsınız karşı tarafa o sayede taşınır 
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rehnini kurarsınız, taşınırlarda açıklık rehnedilen taşınırın teslimiyle gerçekleşirken, 
taşınmazlar bakımından ise bu açıklık taşınmaz rehninin tapuya tescili ile sağlanır. Dolayısıyla 
taşınmaz rehninin kazanılmasında tescil şarttır. 856. madde diyor ki; 

Medeni Kanun Madde 856- 

Taşınmaz rehni tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Kanunda öngörülen ayrık durumlar 
saklıdır. 

Burada ana ilkemiz rehnin tescille kurulması zorunluluğu bir taşınmaz rehni, en çok 
karşılaşılan ipotek ister üst sınır ister anapara fark etmez, ancak tapuya tescil edilmek kaydıyla 
kurulmuş olur. Bu tescil ise bir tescilin yapılmasına ilişkin, sebep örneğin, bu ipoteğin teminat 
altına aldığı borç ilişkisinin bir hukuki sebebi olmalı, bir de bundan doğan borcun borç için 
kurulacak ipoteğin tapuya tescil edilmesi konusunda taşınmaz sahibinin tescil talebinde 
bulunması şartı gerçekleşmiştir. Peki buradaki tescil tapu memurunun yapacağı iş, kazanma 
sebebi olarak karşımıza ne çıkabilir? Yani bir taşınmaz rehni hangi hukuki sebebe dayanarak 
tapuya tescil edilir. Birincisi en düşük ihtimallerden başlarsak, ölüme bağlı tasarruf, örneğin 
vefat etmeden önce bir vasiyetname düzenledim, ben derim ki benim içimde ukde kalıyor 
gidiyorum bu dünyadan şu kişiye borcum vardı o borç için şu taşınmazın üzerinde ipotek kurun 
ya da benim maddi durumu çok kötü olan bir arkadaşımın borcu vardı bankaya eğer o borcu 
ödeyemezse canı sıkılmasın benim sahip olduğum taşınmaz üzerinde onun lehine bir ipotek 
kurun.  

Burada hukuki sebep yani kazanma sebebi dediğimiz tescilin yapılmasına temel olan 
hukuki ilişki bir ölüme bağlı tasarruftur. Kendine özgü şekil kurallarına tabidir. Bir de irat 
senedi ve ipotekli borç senedi bakımından malikin gidip tek başına ya ben bu taşınmazın 
üzerinde irat senedi yerleştirip ipotekli borç senedi tesis etmek istiyorum diyerek kendi 
talebiyle taşınmaz rehninin kurulması mümkündür. Bir diğer sebep ise en fazla karşılaşılan 
rehin sözleşme yapılmak suretiyle, yani taraflar arasında bir rehin anlaşması yapılması, rehin 
eden ve rehin alan arasında, bir rehin anlaşması kurulması suretiyle buna dayanılarak tapuda 
rehnin tescil edilmesidir. 

(Ses kaydından anlaşılamayan yerlere üç nokta koyulmuştur.) 

10.04.2019 

 

Geçen hafta eşyaya bağlı irtifakların sona erdirilmesi sebeplerini gördük. Mahkeme 
kararıyla sona erdirme kalmıştı.  

                    Mahkeme Kararıyla İrtifak Haklarının Sona Erdirilmesi 

Mahkeme kararıyla sona erdirme iki şekilde karşımıza çıkabilir. Birincisi, diyelim ki 
irtifak hakkını terkin ettirme konusunda irtifak hakkı sahibiyle ve malik arasında bir sözleşme 
var ama buna uygun olarak terkin beyanında bulunulmuyor. O zaman malik tarafından bir 
dava açılması gerekecek ve bunun üzerine mahkeme kararıyla irtifak hakkı terkin edilecek. 
Ama bunun dışında bizim açımızdan önemli olan Medeni Kanun 785. Madde, şöyle diyor;  
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Medeni Kanun Madde 785- 

Lehine irtifak kurulan taşınmaz için bu hakkın sağladığı hiçbir yarar kalmamışsa, yüklü 
taşınmazın maliki bu hakkın terkinini isteyebilir. 

Yüküne oranla çok az yarar sağlayan bir irtifak hakkının, bedel karşılığında kısmen veya 
tamamen terkini istenebilir. 

Dolayısıyla bakın, burada aslında iki şeyden bahsediyor.  Birinci fıkrada sağladığı hiçbir 
yararın kalmadığı durumu düzenliyor. İkinci fıkrada sağladığı yarar, yarar tamamen ortadan 
kalkmış değil ama yüklü taşınmazın malikinin yüküne oranla azalmış bir yarar. Dolayısıyla iki 
farklı ihtimal söz konusu burada. Ama temel prensibimiz yarar konusundan ayrıma gidiyor 
yasa koyucu. Yani yarar var mı yok mu, yarar tamamen ortadan kalmış mı, yoksa yarar mülke 
göre azalmış mı, bunları dikkate alıyor. Bunun dışında manevi yarar da koruma kapsamına 
dahil olabilir.  

İrtifak hakkının sağladığı hiçbir yararı kalmamışsa terkin talep edilebilir, birinci fıkra 
bize bunu söylüyor. Burada irtifak hakkının kurulması anında, yani kurulduğu sırada bir amaç 
var, bu amacın kalkıp kalkmadığına bakacağız. Diyelim ki bir kaynak irtifakı söz konusuydu, 
kaynak kurudu, artık hiçbir yarar kalmadı irtifakın devam etmesi açısından ya da diyelim ki, 
manzara irtifakı söz konusu olabilir, işte önde bir Y taşınmazı vardı, arkada X taşınmazı vardı, 
X taşınmazı lehine Y taşınmazı üzerinde bir manzara kapatmama irtifakı kuruldu, Y 
taşınmazında üç kattan daha fazla bina inşa edilmeyecek Y taşınmazında deniyor, peki Y’nin 
önünde diyelim ki bir Z taşınmazı var, Z taşınmazında yirmi katlı bir bina inşa edildi. Arkada 
kalan bütün taşınmazların manzarası kapandı, şimdi hala Y taşınmazı üzerinde irtifak hakkının 
devam etmesi açısından, X taşınmazının herhangi bir yararı var mı? Yok, zaten öndeki Z 
taşınmazına yapılan bina sebebiyle bütün manzara kapanmış oldu. Dolayısıyla burada da 
785/1’e göre hiç yarar kalmadığı için irtifakın terkini talep edilebilecektir.  

İkinci fıkra, irtifak hakkının sağladığı yarar, yüklü taşınmazın yüküne oranla azalmışsa, 
bu ihtimalde yine irtifak hakkının kısmen ya da tamamen terkini talep edilebilir, yasa koyunu 
her iki ihtimali de düzenliyor. Burada da diyelim ki, Y taşınmazı üzerinde, X taşınmazı lehine 
bir manzara kapatmama irtifak hakkı kuruldu. Üç kattan daha fazla inşa etmeyecek Y ama Y 
taşınmazının bulunduğu sırada bütün taşınmazlar üzerinde diyelim ki on katlı binalar inşa 
edildi, bir tek arada Y kalmış. İrtifak hakkının devam etmesi açısından X taşınmazının yararı 
ama irtifakın sağladığı yarar azalmış, bu ihtimalde de biz irtifak hakkının terkinini talep 
edebileceğiz. Bu irtifak hakkı eğer bu şartlar gerçekleşirse yani 785/1’de tamamen yarar 
ortadan kalktıysa ya da785/2 uyarınca irtifakın sağladığı yarar yüküne oranla azalmışsa bu 
takdirde malik irtifak hakkını terkin etmesini isteyecek irtifak hakkı sahibinden, terkin ederse 
sorun yok, terkin etmezse malik bir dava açacak irtifak hakkının terkinini talep edecek bunun 
üzerine mahkemenin vereceği karar kurucu terkin üzerine yapılacak işlem de açıklayıcı 
nitelikte olacak. Dolayısıyla eşya ya bağlı irtifakları bitirmiş oluyoruz.  

                              KİŞİYE BAĞLI İRTİFAK HAKLARI  

Kişiye bağlı irtifakları bir ayrıma tabi tutmuştuk. El değiştirebilen ve el değiştiremez 
irtifaklar olarak ayırmıştık. İntifa ve oturma ve diğer irtifaklar aksi kararlaştırılmadıkça el 



                                                                                                                                                                          

  
İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU 21 

 

değiştiremez nitelikteydi. Üst ve kaynak hakları bunlar da aksi kararlaştırılmadıkça el 
değiştirebilen irtifak haklarıydı.  

                                   İntifa Hakkı  

El değiştiremeyen kişiye bağlı bir irtifak hakkı intifa hakkı. Eşya lehine intifa hakkı 
tanınamaz. İntifa hakkı sadece kişiye bağlı olarak, bir kişi lehine kurulabilir. Dolayısıyla bir 
eşyaya bağlı olarak bir intifa hakkının kurulması mümkün değil. İntifa hakkı sahibi tüzel kişi de 
olabilir. Birden fazla kişi olabilir intifa hakkı sahibi, paylı ya da elbirliği şekliyle. Bu hakkı 
verirken biz kullanma ve yararlanma yetkilerini intifa hakkı sahibine veriyoruz, bunun 
karşısında mülkiyet hakkı sahibinde sadece tasarrufta bulunma hakkı yani yok etme, devretme 
hakkı kalıyor. Dolayısıyla eğer bir intifa hakkı kurulmuşsa eğer bir mal üzerinde mülkiyet hakkı 
sahibinin kuru mülkiyete, yani çıplak mülkiyete sahip olduğu söyleniyor. Yani sadece 
tasarruflarda bulunabilir. İntifa hakkı ayni bir hak, dolayısıyla intifa hakkı sahibine hakkın 
konusu üzerinde doğrudan hakimiyet sağlıyor, eğer intifa konusu mal üzerindeki zilyetlik ihlal 
edilirse intifa hakkı sahibinin de zilyetliğin korunması yollarından yararlanması da mümkün. 
Çünkü dolaysız zilyet olacak, malı elinde bulunduracak, maldan yararlanacak ve kullanacak. 
Dolayısıyla bu imkanlardan yararlanabilir.  

Kanunda hem intifa hakkı sahibi hem de malik açısından birtakım haklar ve 
yükümlülükler düzenlenmiş. Bu hükümlere uygun olarak intifa hakkı kullanılacak. Ama taraflar 
bu hükümler karşısında elbette bir sözleşme yapabilirler, bu huşuları intifa sözleşmesinde 
kararlaştırabilirler. Eğer mülkiyet el değiştirirse, malikin tasarrufta bulunma hakkı var, 
devrederse mülkiyet hakkını, o zaman yeni malik kanundan doğan bu borçla yükümlü olacak, 
dolayısıyla ayni haklara ve yükümlülüklere sahip olacak yeni malik. 

El değiştiremeyen bir irtifak hakkı olduğu için intifa hakkının bir başkasına devredilmesi 
mümkün değil, bu yüzden intifa hakkı mirasçılara da geçmiyor. 797. Madde şöyle diyor;  

 

 

Medeni Kanun Madde 797- 

İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin 
dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. 

Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir. 

Dolayısıyla ben belli bir kişiye tanıdım bu intifa hakkını, gerçek kişi ölürse de bu intifa 
hakkı sona eriyor. Tüzel kişiye süre tanınabilir. Süre tanımadıysam tüzel kişiliğin sona 
ermesiyle intifa hakkı sona erecek. Çıkarmamız gereken sonuç şu, belirli bir kişi lehine 
tanınabilir intifa hakkı yani mirasçılara geçmiyor ve bir başkasına da devredilmiyor. Ama intifa 
hakkı devredilememekle birlikte hakkın kullanımının devredilmesi mümkün. 806. Madde şöyle 
diyor;  

Medeni Kanun Madde 806- 
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Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen 
kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir. 

Bu takdirde malik, haklarını, devralana karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir. 

Bu hakkın devri değildir, hakkın kullanılmasının devridir. Dolayısıyla bana tanınmış olan 
intifa hakkını devredemem ama hakkın kullanılmasını devredebilirim. Mesela kiraya 
verebilirim, kiraya vermek demek intifa hakkının devri anlamına gelmiyor, bana bu taşınmazda 
intifa hakkı tanındığına göre kullanma ve yararlanma hakkım var, sadece yetkimi üçüncü kişiye 
devretmiş oluyorum. Borçlar Hukuku Özel Hükümler kapsamında bir iki sözleşmede gördünüz, 
alt kiracılık da söz konusu olabilir, dolayısıyla ona benzeyen bir durum var. Şimdi ona benzeyen 
bir durum söz konusu olduğu için yasa koyucu MK m.806/2 gibi bir düzenleme getiriyor. 
Aslında ben intifa hakkı sahibi olarak kiraya veriyorum, sözleşme kiracı ve intifa hakkı sahibi 
arasında. Dolayısıyla malikle kiracı arasında herhangi bir sözleşme yok, dolayısıyla malikin ona 
karşı hakkını ileri sürmesi mümkün değil ama yasa aralarında borç ilişkisi olmasa dahi malik 
olarak kiracıya karşı doğrudan doğruya ileri sürebilirsin diyor.   

Malın malikinin intifaya konu olan mal üzerinde tasarruf yetkisi devam ediyor. 
Dolayısıyla ben malik olarak bir taşınmaz üzerinde böyle bir intifa hakkını bir başkasına 
devredebilirim. Peki sınırlı ayni hak kurabilir miyim üzerinde? Evet, kurabilirim ama intifa 
hakkına zarar vermeyecek bir sınırlama olacak. İntifa hakkı sahibinin intifa hakkı üzerinde 
sınırlı ayni hak kurma yetkisi yok, yasa bu yetkiyi vermiyor. Sınırlı ayni hakkı ancak malik 
kurabilir. Paylı mülkiyete tabi bir mal söz konusuysa onun üzerinde de intifa hakkı kurulabilir 
ve intifa hakkı sahibine tam yararlanma yetkisi tanınıyor. MK m.794 şöyle diyor;  

Medeni Kanun Madde 794- 

İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. 

Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi 
sağlar. 

Ama bununla birlikte intifa hakkı sahibi zarar verici davranışlardan kaçınmak zorunda, 
aksi takdirde kusuruyla zarar vermişse bundan dolayı sorumlu olacak. İntifaya nelerin konu 
olabileceğini ise 794/1 söylüyor. Malvarlığı üzerinde bütün olarak intifa hakkının kurulabilmesi 
mümkün mü? Neye aykırı bu aslında? Eşya hukukunda çok önemli bir ilkeye aykırı belirlilik 
ilkesine. Çünkü biz eşya hukukunda bir işlem yaparken münferit mallar üzerinde mülkiyet 
devrediyoruz. Biz de tabi şöyle değil, bir kilo portakal aldınız, bir kilo portakalda beş tane 
portakal var, her biri üzerindeki mülkiyet hakkının devrinden bahsetmiyoruz. Aslında ama öyle 
mesela Avrupa’da eşya hukukundaki belirlilik ilkesine uygun olarak bir portakal alıyorsunuz, 
her biri üzerindeki mülkiyet hakkı ayrı ayrı devrediliyor. Çünkü eşya hukukunda belirlilik ilkesi 
hâkim, dolayısıyla siz bir malvarlığı üzerindeki mülkiyet hakkını bir bütün olarak 
devredemezsiniz. Eğer bir eşya birliği söz konusuysa münferit olarak her biri üzerindeki 
mülkiyet hakkını devretmeniz lazım. Peki malvarlığı üzerinde intifa hakkı nasıl kurulacak? 
Bütün malvarlığı unsurları üzerinde intifa hakkı kurulur, taşınmaz varsa onun üzerinde, taşınır 
varsa onun üzerinde, alacak hakkı varsa onun üzerinde, intifa hakkı kurulması şeklinde 
gerçekleşecek. Ama ticaret kanununda bir düzenleme var.  
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Türk Ticaret Kanunu Madde 11/3- 

Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin 
ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere 
konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, 
kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye 
özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi 
bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan 
edilir. 

Dolayısıyla kanunda aksine bir açık bir düzenleme varsa o zaman kanununda aksine bir 
düzenleme varsa o zaman malvarlığı üzerinde bir bütün olarak intifa hakkı kurabileceğimizi 
söyleyebiliriz. 

Yasa ilk önce taşınırların intifa hakkına konu olabileceğinden bahsediyor. Ama 
taşınırlar açısından bir ayrım yapmamız lazım. Hükme bakalım MK m.819. Yasa tüketilebilen 
ve tüketilemeyen taşınır ayrımı yapıyor ve bunları da ayrı hükümlere tabi kılıyor.  

Medeni Kanun Madde 819/1-  

Tüketilebilen şeylerin mülkiyeti, aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı sahibine geçer; 
ancak, intifa hakkı sahibi geri verme sırasında bu şeylerin o günkü değerini ödemekle yükümlü 
olur. 

Aslında biz buna madde 819’da bahsedilen duruma gerçek olmayan intifa diyoruz, 
çünkü bir mal üzerinde intifa hakkı tesis ettiğimizde, ben malikim diyelim ki üçüncü kişilere 
intifa hakkı tanıyorum taşınır mal üzerinde, malın mülkiyeti bana ait oluyor, sadece kullanma 
ve yararlanma hakkı intifa hakkı sahibinde oluyor. Ama diyelim ki tüketilebilir bir mal ise 
yiyecekse, yakıtsa ya da mesela paraysa taşınır mal, tükettik bitti, bizim malvarlığımıza girdi 
artık tüketildi bu mal, o zaman da diyor ki yasa, tüketileceğini için artık kuru mülkiyeti, 
mülkiyet hakkı sahibinde, sadece kullanma ve yararlanma hakkı intifa hakkı sahibinde 
ayrımına gitmiyor. Mülkiyet hakkı aksi kararlaştırılmadıkça intifa hakkı sahibine geçer diyor, 
intifa hakkı sahibi tüketirse malı o zaman yasa diyor ki, intifa hakkı sahibi geri verme sırasında 
bu şeylerin o günkü değerini ödemekle yükümlü.  

Medeni Kanun Madde 819/2- 

 İntifa hakkı sahibi, değeri biçilerek kendisine teslim olunan diğer taşınırlar üzerinde, 
aksi kararlaştırılmadıkça, serbestçe tasarrufta bulunabilir; ancak, bu yetkisini kullandığı 
takdirde bu şeylerin biçilen değerlerini geri verme sırasında ödemekle yükümlü olur. Bu ödeme, 
tarım işletmesi gereçleri, hayvan sürüleri, ticarî mallar veya benzeri şeylerde aynı cins ve 
nitelikte eşya verilmesi suretiyle yerine getirilebilir. 

Burada da bir değer biçerek veriyoruz, intifa hakkı sahibine, intifa hakkı sahibi de bu 
malı kullanıyor ama yine de geri verme sırasında bunun değerini ödüyor malike. Ama yasa 
şunu da söylüyor bakın, bu ödeme tarım işletmesi gereçleri, hayvan sürüleri, ticari mallar veya 
benzeri şeylerde aynı cins ve nitelikte eşya verilmesi suretiyle yerine getirilebilir. Dolayısıyla 
burada parasal bir değer vermiyor ama aynı cins ve nitelikteki malı vererek geri verme 
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borcunu ifa etmiş oluyor. Şuna dikkat edin, tüketilebilen mal söz konusu olabilmesi için 
gerçekten onu tüketmiş olmanız lazım, mesela bir beyaz eşya söz konusuysa buzdolabı üzerine 
intifa hakkı tanıdınız, buzdolabını kullanıyorum, kullanmakla eskiyor ama tüketilmiyor, 
dolayısıyla 819/1’e tabi olmayacak. Netice itibariyle ben iade edeceğim, intifa hakkı geri 
verildiği sırada. Tüketilebilen şeylerin söz konusu olması için gerçekten tüketilmiş olması 
lazım.  

Taşınmazlara gelelim, aslında intifa hakkının en güzel uygulama alanı taşınmazlar. 
Burada tabi taşınmaz mal üzerinde intifa hakkı tesis edilmişse o zaman intifa hakkı sahibinin 
yararlanma ve kullanma yetkisi var, malik yine burada kuru mülkiyet hakkına sahip oluyor. 
İntifa hakkı sahibi elbette malı kullanırken zarar verici davranışlardan kaçınacak, 
yararlanmanın olağan sınırlar içerisinde olmasına dikkat edecek, yasa zaten belirtiyor MK 
m.816’da. 

Medeni Kanun Madde 816- 

Bir taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olan kimse, yararlanmanın olağan sınırlar 
içerisinde kalmasına özen göstermekle yükümlüdür. 

Bu ölçü aşılarak elde edilen ürünler malike ait olur. 

Mesela diyelim ki bir tarla üzerinde intifa hakkı tanındı, tarla üzerinde meyve ağaçları var, 
meyvelerini koparıp yararlanabilirim buradan, yani ağacı kökünden söküp çıkarıyorsam o 
zaman gelir intifa hakkı sahibi olarak bana ait değil, malike ait olacak. Dolayısıyla intifa hakkı 
sahibi olarak yararlanabilirsin taşınmazdan ama bunu olağan sınırlar içerisinde 
gerçekleştirmek zorundasın. Yine MK m. 817 şöyle diyor;  

Medeni Kanun Madde 817-  

İntifa hakkı sahibi, intifa konusu taşınmazın ekonomik özgülenme yönünü malike 
önemli zarar verecek şekilde değiştiremez; özellikle onu yeni bir şekle dönüştüremeyeceği gibi, 
onda önemli bir değişiklik de yapamaz. 

İntifa hakkı sahibi, malike önceden haber vermek ve taşınmazın ekonomik özgülenme yönünde 
önemli değişiklik yapmamak koşuluyla taş, kireç, mermer ve turba ocakları ile benzerlerini 
açabilir.  

Yani bana diyelim ki bana hastane olarak kullanılan bir bina üzerinde bir intifa hakkı 
tesis edildi, ben onu otele çeviremeyeceğim. Ya da diyelim ki aynı katta bulunan iki taşınmaz 
üzerinde bana intifa hakkı tesis edildi aradaki kapıyı kırıp bunları birleştiremeyeceğim, çünkü 
817. Maddenin söylediği üzere özgülenme amacına da dikkat ederek bu taşınmazı kullanmam 
ve yararlanmam lazım. Ama bununla birlikte yine taşınmazın özgülenme amacı kapsamında 
işletmek için ve yönetimini belirleyebilir intifa hakkı sahibi.  

Haklardan bahsediyor MK M.794. 

Medeni Kanun Madde 794- 

İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. 
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Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi 
sağlar. 

Hak üzerinde intifa hakkı nasıl kurulacak? Sizi rahatsız eden ne hak üzerinde intifa hakkı 
kurulmasında. Niye rahatsızlık duyuyoruz biz, hak üzerinde intifa denilince. Alacak üzerinde 
intifa hakkı kurduğumuzda mesela bir sınırlı ayni haktır. Peki alacak hakkı kimde kalıyor? 
Alacak hakkı sahibinde kalıyor. İntifa hakkı sahibi ne yapıyor? Diyelim ki bu alacaktan bir faiz 
geliri elde ediyorsa bundan yararlanma yetkisini de intifa hakkı sahibi elde etmiş oluyor. Peki 
bu intifa hakkı nasıl kurulacak. Bunu da MK m.795 söylüyor bize.  

Medeni Kanun Madde 795- 

İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda 
tapu kütüğüne tescil ile kurulur. 

Taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme 
olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır. 

Taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, 
durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise, herkese karşı ileri sürülebilir. 

Hükümle ilgili sizi ne rahatsız ediyor? Bir çelişki yok mu? Birinci fıkra diyor ki, 
taşınmazlarda intifa hakkının kurulması için bunun tapu kütüğüne tescille kurulması gerekir 
diyor. Üçüncü fıkraya geliyor diyor ki taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğünü 
tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülür, tescil edilmişse herkese karşı 
ileri sürülür diyor. Peki tescille intifa hakkı kuruluyorsa, tescil edilmemiş intifa hakkı nasıl 
bilenlere karşı ileri sürülüyor? Öğreti de bunu tartışıyor diyor ki, yasa koyucu her ne kadar 
burada bunu açık olarak ifade etmiş olmasa da şu anda bildiğiniz bir kavram değil önümüzdeki 
sene göreceğiz ama miras hukukunda mirasçıları belirlerken biz tabi ki şu anda 2002 yılında 
yürürlüğü giren Medeni Kanun kapsamında üç zümre ile sınırlı mirasçılıktan bahsediyoruz. 
Elbette eş de yasal mirasçı, bu zümre mirasçıları arasından da her zaman malvarlığı üzerinde 
bir paydan bahsediyoruz. Oysa ki her zaman böyle değildi, mesela 1990 yılında medeni 
kanunda bir değişiklik yapıldı ve orada eşe ve dördüncü zümreye, isterse mirastan kendisine 
düşen miras payını alma ya da bir seçimlik hak olarak intifa hakkını yani terekenin diyelim ki 
1/4 ‘ü üzerinde mirasçı olacak ya da bunun üzerinde intifa hakkını talep edecek, böyle bir 
seçimlik hak tanınmış oldu. Dolayısıyla aslında hükmün ifade ettiği şey de o, açıkça söylemiyor 
bunu bize ama biz öğreti olarak böyle yorumluyoruz, aksi takdirde düzenleme birinci fıkrayla 
çelişir. Zaten yasal intifa hakkından kastettiği de o, şimdi diyeceksiniz ki yeni yürürlüğe giren 
kanunda 2002 yılında Medeni Kanun yürürlüğe girdi biz 1990-1995 tarihindeki düzenlemeyi 
niye tartışıyoruz diye bir soru gelebilir. Sebebi şu yine seneye göreceğiz, miras hukukunda 
miras bırakanın, öldüğü tarihte hangi kurallar varsa ona göre mirası paylaşırız. Yani miras 
bırakan 1980’de öldüyse, şimdi diyeceksiniz ki 1980’de ölen birisinin terekesi hala mı 
paylaşılmamış? Olabilir. Hatta bazen İslam Hukuku kurallarına göre miras paylaştırılabilir, 
çünkü tereke bu zamana kadar hala paylaştırılmamış olabilir. Bu yüzden bu hükmün bir anlamı 
var. 1990’da yapılan bu değişiklik sonrası intifa hakkı talep etme imkânı getiriliyor eşe. 
Dolayısıyla intifa hakkını seçmiş olursa, kendisine sorulacak mahkeme sırasında, intifa hakkını 
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seçerse ona göre işlem yapılacak, yasanın kastettiği de bu durum. Yoksa intifa hakkı 
taşınmazlarda tescille kurulur kuralına herhangi bir istisna yok. Peki okuduğumuz birinci ve 
ikinci fıkralar uyarınca nasıl kazanacağız intifa hakkını? Birincisi tabi hukuki işleme dayalı olarak 
kazanabiliriz, bu da iki aşamalı olacak, öncelikle borçlandırıcı işlem olacak, borçlandırıcı işlem 
dediğimiz tabi ki intifa sözleşmesi, ivazlı veya ivazsız olabilir, ama ivazsız olursa şöyle bir özelliği 
olacak, ivazsız olarak eğer bir kimseye bir malım üzerinde intifa hakkı tesis etmeye 
borçlandıysam, burada bir bağışlama söz konusu olacak. Bağışlama sözü veriyorsam bunun 
şekli yazılı şekle tabi olmasıdır, eğer ivazsızsa intifa sözleşmesi dolayısıyla bu yazılı şekle tabi 
olacaktır.  

Taşınmaz üzerinde intifa hakkı kurma borcu yükleyen sözleşme söz konusuysa onun 
da resmi şekle tabi olarak yapılması lazım, resmi şekli MK m.795/2’nin bizi yollamasıyla tapu 
memuru bu resmi şekli yerine getirecek. İntifa hakkı kurma borcunun kaynağı çoğu zaman 
borçlandırıcı bir işlem olarak intifa sözleşmesidir. Bazı hallerde miras, vasiyetname vb. 
sözleşmeleri şeklinde de intifa sözleşmesi yapılabilir. O zaman onun kurallarına tabi olarak 
intifa sözleşmesi yapılmalıdır. Borçlandırıcı işlemden sonra hukuki işlem yoluyla intifa 
kurulacaksa tasarruf işlemiyle gerçekleştirilmesi lazım, tasarruf işlemi gündeme geldiğinde 
tabi ki bu malın taşınır, taşınmaz veya hak olmasına göre farklı sonuçlara varacağız. Mesela 
eğer bir taşınmaz söz konusuysa, intifa hakkına bir taşınmaz konu olduysa, o zaman 
borçlandırıcı işlemi yaptıktan sonra, malik tapu müdürüne tescil talebinde bulunacak ve buna 
bağlı olarak intifa hakkının tescil edilmesiyle birlikte intifa hakkı tesis edilmiş olacak. Taşınırsa 
eğer o zaman zilyetliğin devri gerekir, ayni sözleşme dediğimiz, yani zilyetliğin intifa hakkı 
kurmak üzere karşı tarafa devredilmiş olması gerekir, bu şekilde intifa hakkı taşınırlar üzerinde 
kurulur. Sebebe bağlı mı yoksa sebepten soyut mu bu tasarruf işlemi, onu taşınır mülkiyetinin 
konusu olarak gördünüz zaten, konu tartışmalı. Taşınırlar açısından taşınır mülkiyetinin 
kazanılmasında, taşınırlarda sebebe bağlılık var tasarruf işleminin geçerli olabilmesi için 
temelindeki borçlandırıcı işlemin de geçerli olması lazım, - intifa hakkının devrinin sebebe bağlı 
mı olacağı yoksa sebepten soyut mu olacağı da tartışmalı. Haklar üzerinde özellikle alacak 
hakkı üzerinde intifa hakkı kuracağız, alacak hakkı yazılı olarak devrediliyor, dolayısıyla yazılı 
bir devir sözleşmesinin yapılmış olması gerekiyor, intifa hakkının kurulması için. Kıymetli evrak 
üzerinde de intifa hakkı kurulabilir, hamile yazılı olabilir, emre yazılı olabilir ya da nama yazılı 
olabilir, her biri açısından nasıl devrediliyorsa aynı şartlar altında intifa hakkı da 
devredilmelidir. İntifa hakkı mahkeme kararıyla da kazanılabilir, eğer intifa hakkı kurma borcu 
yükleyen bir borçlandırıcı işlem yaptı malik, buna rağmen malik tescil talebinde 
bulunmuyorsa, o zaman intifa hakkı sahibi dava açacak MK m.716’yı uyguluyoruz. MK m.795/2 
bizi mülkiyete ilişkin hükümlere yönlendiriyordu, bu atıf dolayısıyla 716’yı uyguluyoruz. 

Medeni Kanun Madde 716- 

Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten 
mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin 
kaçınması hâlinde hâkimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. 

Bir taşınmazın mülkiyetini işgal, miras, kamulaştırma, cebrî icra veya mahkeme 
kararına dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir. 
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Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen 
değişiklikler, eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur. 

Taşınırlarda da diyelim ki intifa sözleşmesi yaptılar, bir borçlandırıcı işlem ama bir türlü 
devretmiyor malik, bu takdirde yine bir dava açılacak bu bir eda davası. Burada mahkeme 
taşınırın intifa hakkı sahibine verilmesine karar verecek. İntifa hakkının zaman aşımıyla 
kazanılması mümkün mü? 795/2’nin yollamasıyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasındaki 
kuralları uyguluyoruz, yani taşınmazlarda olağan ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı 712 ve 
713 ve taşınırlarda da 777. maddeyi uyguluyoruz. Alacak hakkının zamanaşımıyla kazanılması 
mümkün olmadığı için burada zamanaşımıyla alacak hakkı üzerinde intifa kurulması da 
mümkün olmaz. Eğer intifa hakkı konusu değişirse yani ikame söz konusu olursa, diyelim ki 
intifa konusu olan şey yok olursa, kamulaştırılırsa o takdirde intifa hakkı sona mı erecek? Hayır, 
diyor ki yasa 798/2’de. 

Medeni Kanun Madde 798/2- 

Sigorta ve kamulaştırma gibi durumlarda intifa hakkı, hakkın konusu yerine geçen 
karşılık üzerinde devam eder. 

    İNTİFA HAKKININ HÜKÜMLERİ  

İntifa hakkının hükümleri açısından yasa koyucu bir ayrım yapıyor, irtifak hakkının 
birtakım hakları ve yükümlülükleri var ama buna karşın malikin de birtakım hakları ve 
yükümlülükleri var diyor dolayısıyla biz şimdi sırasıyla bunları göreceğiz.  

Malikin hakları açısından bakarsak olaya, tasarrufta bulunma hakkı var dolayısıyla 
eşyanın mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilir, bir başkasına devredebilir, intifa hakkıyla 
çatışmayacak şekilde sınırlı ayni hak kurabilir, gözetleme ve denetleme yetkisi var 

Medeni Kanun Madde 803- 

İntifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, 
kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir. 

İntifa hakkı sahibi, bu yetkilerini kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermek 
zorundadır. 

İntifa hakkı sahibi hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yararlanma ve 
kullanma yetkilerine sahip ama bu yetkileri kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermek 
zorunda, dolayısıyla özenle hareket etmek zorunda, eğer malın hukuka aykırı ya da eşyanın 
niteliğine uygun olmayan bir şekilde kullanılması söz konusu olursa, malikin buna itiraz etme 
hakkı söz konusu olacak. Yine bir başka hakkı malikin güvence isteme yetkisi var. 

Medeni Kanun Madde 808- 

Haklarının tehlikeye düştüğünü ispat eden malik, intifa hakkı sahibinden güvence 
isteyebilir. 

İntifa hakkının konusu tüketilebilen şey veya kıymetli evrak ise, malik tehlikenin 
ispatına gerek olmaksızın teslimden önce de güvence isteyebilir. 
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Kıymetli evrakın güvenilir bir yere tevdi edilmesi güvence yerine geçer.  

Dolayısıyla eğer malikin itirazına rağmen intifa hakkı sahibi malı hukuka aykırı bir 
şekilde kullanmaya devam ederse, bunu yapamazdı biliyorsunuz, eğer buna devam ederse 
malikin haklarının tehlikeye düştüğünü kabul edeceğiz biz, bu ihtimalde de güvence 
verebilmesini talep edebilecek malik.  
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NOT: 17.04.2019 TARİHLİ DERSİN SES KAYDI EKSİK OLDUĞU İÇİN YAZIYA 
GEÇİRİLEMEMİŞTİR. ANLAYIŞ GÖSTERECEĞİNİZİ UMUT EDİYORUZ. 

15.04.2019 

TAŞINIR REHNİ 

Burada da rehnin amacı rehin hakkı sahibinin rehinle teminat altına aldığı alacak eğer 
ifa edilmezse uğramış olduğu zararı, rehin konusu eşyayı paraya çevirerek karşılayabilmek 
imkânı tanımak üzere getirilmiş bir hukuki yoldur. Nasıl ki gayrimenkul rehninde gayrimenkul 
paraya çevriliyorsa taşınır rehninde de taşınır paraya çevrilerek teminat fonksiyonu yerine 
getirilecektir. Bizim Medeni Kanun düzenlememizde taşınır rehni başlığı altında öncelikli 
olarak teslime bağlı taşınır rehni, bunun dışında hayvan rehni ve alacaklar ve diğer haklar 
üzerinde rehin olmak üzere üç ana başlık düzenlenmiş durumda. Bu rehinlerden de dediğim 
gibi taşınır rehni ile az karşılaşırsınız, karşılaşacağınız da teslime bağlı taşınır rehinidir ya da 
zaman zaman teslim gerekmeksizin tescille kurulan teslimsiz taşınır rehni türleridir.  

Medeni Kanun’daki bu düzenleme dışında, taşınır rehnine ilişkin kurallar dışında da 
başka mevzuatta taşınır rehnine ilişkin kurallar getirilmiştir. Bunlar özellikle gemiler 
bakımından rehnin nasıl yapılacağına ilişkin olarak ki orada teslime gerek olmaksızın tescille 
bir rehin imkânı tanınmıştır keza hava araçları bakımından da ilgili mevzuatta benzer 
düzenlemelerle karşılaşırsınız. Burada Medeni Kanun dışında düzenlenen rehin tiplerinden en 
çok karşınıza çıkacak olanlardan birisi ticari işletme rehni ya da ticari işlemlerde taşınır rehnidir. 
Buna ilişkin kanun çıktı ticari işlemlerde taşınır rehni hakkında kanun, kısaca TİTREK olarak 
kısaltılan ve rehnedilen eşya, rehneden kişinin hakimiyet alanından çıkmaksızın, kural teslimli 
rehin ya burada istisna olarak rehin alana teslim edilmeksizin rehneden kişinin hakimiyet 
alanında kalarak rehin kurmayı mümkün kılan ihtimallerden birisi. Birazdan bahsedeceğim aynı 
imkan motorlu taşıtlarda da söz konusu fakat motorlu taşıtlarda da bunu yapabilmemin bir alt 
yapısı var, çünkü motorlu taşıtlar zaten trafik sicilinde kayıtlı durumda dolayısıyşa bu sicildeki 
kayda rehin kaydını düşerek teslim edilmeksizin malın rehnedilmesi mümkün, oysa bu 
TİTREK’e tabi durumlarda esasen tek tek yazılmış, zaten normal şartlarda kayıt altına alınmış 
sicil altına alınmış bir taşınır mal söz konusu değil buna rağmen kanun bu tür malların teslim 
edilmeksizin rehin edilebileceğini kabul etmiş.  

Buradaki temel felsefe şu, özellikle ticari işlerde rehnedilebilecek olan taşınmazlar 
zaten çoğu zaman o taşınır sahibi tarafından kendi ticari faaliyetleri için kullanılıyor, iş makinesi 
olabilir ya da firmasının sahip olduğu marka patent hakkıdır gibi. Bunların teslim edilmesi, yani 
kendi hakimiyet alanı dışına çıkarılması rehnin devam ettiği süre boyunca bunlardan istifade 
edememesi sonucunu çıkarıyor. Yani bir imalatta kullandığı makine söz konusuysa artık imalat 
yapamaması gibi bu tür engelleri bertaraf etmek için kanun sınırlı sayıdaki bazı durumlarda 
malların teslim edilmeksizin rehnedenin kendi hakimiyetinde kalarak dolayısıyla bunlardan 
istifade etme imkanı kesintiye uğramaksızın rehnedilebilme imkanını tanımış durumda esasen 
buna ilişkin yasal düzenleme daha öncede vardı. Fakat çok yakın bir tarihte 2017 yılında eski 
kanun yürürlükten kaldırılarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, az önce TİTREK diye 
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kısalttığımız, özel bir kanun getirildi ve bu kanunla bu tür reslimsiz rehin kurma imkanı 
genişletildi, oldukça geniş bir imkan tanınmış oldu. Burada kanun resmi bir sicil oluşturulmasını 
ve rehnin bu sicile yapılacak kayıtla kurulması esasını belirlemiş durumda, az önce 
bahsettiğimiz motorlu taşıtlardan farklı olarak burada bu tür mallar için, örneğin fabrikada 
imalatta kullanılan makine için normal şartlarda bir sicil söz konusu değil, oysa motorlu taşıtlar 
zaten sicile kayıtlı. Burada rehnedilmekte olan malın getirilip sicile kaydedilmesi kuralı 
getirilmiş. Kanun esasen bu şekilde oluşturulan sicilin aleniyet taşıdığını belirtse de, yani diğer 
kişiler bakımından bilinebilir olduğunu kabul etse de getirilen bir özel düzenleme ile demiş ki 
bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi 
niyeti korunur. Rehin konusu malın sicile rehnedildiği kaydedilmiş olduğu kaydedilmiş olsa 
dahi başka bir kişi tarafından örneğin satın alınması halinde bu kişinin iyi niyeti korunacaktır, 
oysa bir yandan da diyor ki sicil alenidir, eğer sicil aleniyse esasen bu kişinin iyiniyet iddiasında 
bulunamaması gerekir. Çünkü rehnedildiğini bilmiyor olabilir ama bilemeyecek durumda 
olduğunu iddia edemez, ilgili sicili açsaydı bunu görebilecek durumdaydı, dolayısıyla esasen bu 
şekilde sicile kaydedilerek rehnedilmiş bir malın rehnedildiğinin bilinemeyecek durumda 
olduğu iddiası ileri sürülemeyecek durumda olsa da kanun bu kuraldan vazgeçmiş ve demiş ki 
eğer üçüncü kişiler iyiniyetli olarak bu rehnedilmiş eşya üzerinde bir hak kazanmışsa onların 
bu hakları korunur. Tabi burada sicilin varlığı bu kişinin iyiniyet iddiasını bertaraf edecek değil 
ama ilgili kişi başkaca delillerle bu kişinin bildiğini veya bilebilecek durumda olduğunu 
ispatlarsa yine iyiniyeti çürütme imkanına sahip. Yani az önce bahsettiğimiz düzenleme, salt 
ilgili sicilde rehnedilmiş olarak görülmesinin kaldırmayacağını kabul etmiş başkaca durumlar 
örneğin bu kişilere gönderilmiş bir ihtar bu kişilerin o eşyanın rehinli olduğunu anlayabilecek 
bir durumda olduklarını ispat edebilmemizi sağlıyorsa bu durumda iyiniyetli olmayacakları için 
bu tür mallar üzerinde de herhangi bir kazanım elde edemeyeceklerdir.  

Burada rehin sözleşmesinin hazırlanması ve bunun tescil edilmesine ilişkin esaslar 
bakımından kanun noterlikleri görevlendirmiş, yani noterlikte bir sicil açılıyor ve bu sicilde 
rehnedilmiş olan taşınırlar nelerse bunların listesi belirtiliyor. Bu şekilde noterde bir işlem 
dsdxxsyapabilmek için öncelikle bir kazanma sebebi olmalı tıpkı gayrimenkul rehninde, 
taşınmazın rehnedilmesinde bir hukuki sebep ve bir de bu hukuki sebebe istinaden yapılmış 
tescil talebinin bulunması gerekiyor, burada da aynı esas geçerli yani bir taşınırın noter 
nezdinde tutulan sicile rehnedilmiş olarak kaydedilebilmesi için öncelikle bu rehne dayanak 
oluşturacak bir hukuki sebep, bu çoğu zaman taraflar arasında yapılmış olan bir rehin 
sözleşmesidir ve bu rehin sözleşmesine istinaden ilgili sicile tescilin yapılmasının talep edildiği 
tescilli talep formu ya da evrakı tescilinin talep edilmiş olması durumu, bu ikisi TİTREK’e bağlı 
bir rehin kurulması için olması gereken şartlar burada rehin sözleşmesi rehneden ve rehnalan 
tarafından yapılır, fakat kanun TİTREK’e tabi şekilde eşya teslim edilmeksizin sicil üzerinden 
rehin yapabilecek kişileri sınırlı sayıda belirtmiş dolayısıyla ben sizden borç alsam gidip 
TİTREK’in kapsamında bir rehin kurma imkanına sahip değilim, belirtmiş çünkü bu istisnalarda, 
bu istisnalara dahil olmayan kişilerin kuracakları rehin, yine genel kurallara tabidir. Bu istisnai 
durumdan yararlanabilecek olan kişiler ise kredi kuruluşları ile karşı tarafından tacir esnaf, 
çiftçi, üretici örgütü, gerçek ve tüzel kişiler olduğu durumlarda kullanılıyor. Bunun dışında tacir 
ve esnafların kendi aralarında yaptığı rehin sözleşmeleri dolayısıyla ya elimizde bir kredi 
kuruluşu olacak, kredi kuruluşu verdiği borç karşılığında muhatabı olan tacir, esnaf, çiftçi gibi 
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gerçek ya da tüzel kişilerden taşınır rehni alıyor olacak ya da tacirler esnaflar kendi aralarında 
bir alacak verecek açısında rehin kurmak istiyor olacaklar ki bu bahsettiğimiz özel rejime uygun 
olarak teslimsiz olarak rehin kurma imkanına sahip olsunlar burada rehin arkadaşlar tarafların 
rehin sözleşmesini yapmasıyla değil bu sözleşmeye istinaden noterde tutulan sicile rehnin 
tescil edilmesiyle kurulur. Yani rehin sözleşmesi sadece yeterli değildir, aynı zamanda rehnin 
sicile tescil edilmiş olması da gerekir. Sicile yapılacak olan tescil sebebe bağlı bir hukuki 
işlemdir, tıpkı taşınmaz rehninde olduğu gibi. Dolayısıyla bir rehnin tescil edilmiş olması tek 
başına rehnin kurulması için yeterli değildir. Aynı zamanda bunun altında yatan geçerli bir 
tescil sebebi dolayısıyla taraflar arasında geçerli olarak rehin sözleşmesinin yapılmış olması 
gerekir. Taşınmaz rehninde de benzer bir kural vardı, tapuda ipotek tescil edilmiş olsa da 
geçerli bir hukuki sebebe dayanmıyorsa borçlandırıcı işlem geçerli değilse, bu ipotek sadece 
şekli bir görünüme sahipti, rehin hakkının doğmasını tek başına sağlamıyordu. Burada da aynı 
kural geçerli, tescile dayanak olan rehin sözleşmesi geçersizse tescilde kendiliğinden geçersiz 
hale gelecektir. Burada kanun TİTREK kapsamında rehnedilebilecek olan şeylerin neler 
olduğunu da saymış, gerçi en son kısmında benzeri her tür taşınır varlık ve hak diyerek ucunu 
açık bırakıyor buradakileri sınırlı olarak kabul etmiyor. Ama en çok karşılaşılabilecek TİTREK 
kapsamında rehnedilebilecek taşınırların neler olduğu belirtmiş. Önemli olan birkaçını 
söyleyelim; alacaklar, bir ticari işletmenin sahip olduğu alacak hakkı, fikri ve sınai mülkiyete 
konu haklar (marka, patent hakları), hammadde, kira gelirleri, makine ve teçhizat, araç, 
ekipman, alet, iş makineleri, stoklar (üretilmiş ürünün stoklanmış hali), tarımsal ürün, ticaret 
unvanı, ticari plaka, ticari hat (minibüs hattı, taksi plakası) vb. Taraflar bu şekilde rehnedilen 
unsurların neler olduğunu tek tek sayabilecekleri gibi örneğin bir ticari işletme sadece kendi 
imalathanesindeki şu makineleri TİTREK kapsamında rehnediyorum diyerek tescil edebileceği 
gibi, ticari işletmenin bütününü tek bir işlemle rehnetmesi de mümkün. Böyle bir durumda tabi 
buradaki unsurların neler olduğunun tek tek sayılmasına ihtiyaç yok. Belki ileride rehnin 
kapsamına girip girmediği konusunda tereddüt yaşanmasını engellemek amacıyla bazı önemli 
kalemlerin sayılması yoluna gidebilirler. Buna bir engel yok ama saymamış olmaları rehnin 
kurulmasına engel değil. Bu durumda rehnin kuruluşu anı itibariyle işletmenin faaliyetlerine 
tahsis edilmiş olan her türlü varlık kendiliğinden rehnedilmiş sayılıyor. Burada ilginç bir nokta 
hammadde ve stoklar bakımından, biz şimdi biliyoruz ki ben bir eşyayı rehnettiysem artık 
bunun üzerinde tasarrufta bulunma imkanını kaybederim ya da onu işleyemem, başka bir şey 
haline getiremem. Fakat burada demiş ki hammadde rehnedilebilir, kişi ticari işletme 
deposundaki hammaddeyi rehnettiği zaman kanun onun ticari faaliyetlerini durdurup o 
hammaddeye dokunmaması yükümlülüğünü getirmiyor, yine olağan ticari faaliyetlerine 
devam edecek, zaten amaç ticari faaliyetlere ara vermeksizin rehnedilebilmesini sağlamak. 
Dolayısıyla rehnin kurulması anında hammadde olarak deposunda bulunan ya da henüz 
satılmamış mamul madde olarak deposunda bulunan eşyalar üzerinde hala hammaddeyle 
üretim yapmak mamul eşyasını satmak gibi yollarla üzerinde çalışmaya devam edebilecek 
durumda, kanun bunu yasaklamamış. Eğer hammadde rehnedildiyse ya da rehnedilen 
kalemlerden birisi de hammaddeyse ilgili kişi bunu işleyebilir bu durumda işleyip ortaya 
çıkardığı mamul üzerinde, imal ettiği şey üzerinde rehin hakkı devam eder. Bu eşyayı başka 
kişiye sattıysa satış bedeli olarak elde ettiği alacak hakkı üzerinde rehin hakkı devam eder. 
Zaten bunu yapması beklenirdi, çünkü amaç ticari işletmenin faaliyetlerini sürdürmek 
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olduğuna göre bunu kabul etmesi de kaçınılmaz bir durum. Diyor ki bir üretim sürecinde 
kullanılan taşınırın yani hammaddenin, rehnedilmesi halinde rehin üretimin her aşamasında 
veya üretimin sonunda rehinli taşınırın yerini alan şey veya alacak üzerine aynı oranda ve 
sırada kendiliğinden tesis edilmiş sayılır, böylelikle hammadde üzerinde de üretim devam 
ederken rehin hakkının devam etmesi imkanı tanınmıştır.  

 TİTREK dışında başka mevzuatlarda da, örneğin maden cevherinin rehnedilmesi gibi, 
teslime gerek olmaksızın doğrudan doğruya sicilde yapılacak kayıt suretiyle oluşturulabilecek 
taşınır rehni türleriyle de karşılaşırsınız. Bu anlattıklarımız, Medeni Kanun’da düzenlenmeyen 
rehin türleriydi, gemi rehni, hava araçları rehni ya da TİTREK. Peki bizim medeni kanunumuzda 
taşınır rehnine hakim olan genel prensiplerimiz neler? Burada esasen bu prensiplerin bazıları 
medeni kanun dışındaki rehinler bakımından da geçerli. Bu prensiplerin bazıları geçen 
haftalarda gördüğümüz taşınmaz rehnine ilişkin prensiplerle de benzerlik taşıyor. Fakat 
taşınmaz rehniyle her durumda örtüşüyor, bazı durumlarda farklılaşıyor, bazı durumlarda ise 
tamamen zıt düzenlemeler var. Öncelikle bizim bütün ayni teminatlar bakımından geçerli olan 
fer’ilik ilkesi var. Fer’ilik ilkesi, rehnin hukuki kaderini teminat altına aldığı alacağın hukuki 
kaderine tabi olması ilkesi. Dolayısıyla rehnin kurulması aşamasında eğer ortada güvence 
altına aldığı bir geçerli alacak yoksa tarafların yine aralarındaki borç ilişkisinden doğan alacak 
hakkının, geçerli olduğu düşünülüyorsa ama geçerli değilse, şeklen rehin kurulmuş olsa bile 
esasen rehin hakkı yoktur, çünkü güvence altına aldığı alacak hakkı yoktur. Dolayısıyla az 
önceki bilgilerle birleştirdiğimizde de, örneğin TİTREK için rehnin geçerli olarak kurulabilmesi 
bakımından öncelikle geçerli bir alacak olacak sonrasında TİTREK kapsamında geçerli bir rehin 
sözleşmesi yapılmış olacak, sonrasında da bu rehin sözleşmesi geçerli bir şekilde tapuya tescil 
edilmiş olacak.  

Öncelikle rehnin kurulması aşamasında rehnin geçerli olarak kurulabilmesi için 
güvence altına aldığı alacağında geçerli bir şekilde doğmuş olması gerekiyor. Bu suretle bir 
rehin geçersiz bir alacağı güvence altına almak amacıyla bir rehin kurulduysa bu rehin 
kendiliğinden geçersizdir, herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. Dolayısıyla rehni geçersiz 
kılmak için karşı tarafa bir ihtarda bulunulması gerekmediği gibi herhangi bir dava açılması da 
gerekmez. Ancak taraflardan birisi isterse tespit davası açabilir, rehnin olup, olmadığına dair, 
bu konuyu netleştirmek için. Bu bir tespit davasıdır, mahkemenin vereceği kararla rehin 
geçersiz hale gelmiş olmaz. Rehin zaten kanun gereği kendiliğinden geçersizdir. Mahkeme 
sadece bu durumu tespit eder, hukuki belirsizliği ortadan kaldırmak için. Bunun dışında rehinle 
güvence altına alınmış bir alacak başka bir kişiye temlik edilirse rehin hakkı da kendiliğinden 
yeni alacaklıya geçer, hatırlarsanız taşınmaz rehninde de bu şekildeydi, rehin alacağı takip 
ediyordu. Alacak el değiştirince tapuda bir değişiklik yapılmasa bile rehin hakkı da yeni 
alacaklıya geçiyordu. Aynı kural taşınır rehninde de geçerli, alacağın devredilmesi ile bile 
birlikte rehin hakkı da yeni alacaklıya geçmiş olur. Keza alacak sona ererse rehin hakkı da 
kendiliğinden sona erer. Alacak ifa yoluyla da sona erebilir, ifa dışında bir sebeple de sona 
erebilir farketmez, herhangi bir şekilde sona erdiyse rehin hakkı da kendiliğinden sona 
erecektir. Burada bizim bir maddemiz var Medeni Kanun 864. madde taşınmaz rehni 
bakımından bir madde bu.  

Medeni Kanun Madde 864- 
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Rehnin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zamanaşımı işlemez. 

Bu kural sadece taşınmaz rehni bakımından var, dolayısıyla bu istisnai düzenleme 
taşınır rehnini kapsama almadığı için bir alacağın taşınır rehni ile teminat altına alınmış olması 
o alacağın zaman aşımına uğramasını engellemez. Fakat rehin hakkı sahibi alacaklının bir 
imkânı vardır, alacak zaman aşımına uğradıktan sonra dahi kendi hakimiyeti altında olan rehin 
konusu malı paraya çevirerek, oradan elde edebildiği miktar ölçüsünde alacağını karşılayabilir. 
Alacağı zamanaşımına uğramıştır ama kendisine teslim edilmiş olan eşyayı parayı çevirip o 
miktarda alacağını elde etme imkanına sahiptir. Taşınırı paraya çevirdi, yüz lira borç vardı, satış 
bedeli yüz lira tuttu, o borç ortadan kalkar. Yüz yirmi liraya satarsa fazladan aldığı yirmi lirayı 
iade etmelidir. Yetmiş liraya sattı, otuz liralık açığı kalmıştır fakat artık o kısım zamanaşımına 
uğradığı için talep ettiğinde kendisine zamanaşımı defi ileri sürülüp borçlu o kısmı ödemekten 
imtina etme imkanına sahiptir. 

Taşınmaz rehninde geçerli olan belirlilik ilkesi vardı. İki görünümü vardı, birincisi 
güvence olarak rehnedilmiş olan taşınırın rehnedilmiş olması ikincisi ise bu taşınırın teminat 
altına almış olduğu alacağın belirli olması. Aynı ilkemiz taşınır rehni bakımından da geçerli 
taşınır rehninde de rehnedilen eşyanın ferden belirlenmiş olması gerekiyor, bu kalemi 
rehnediyorum ya da şu antika tabloyu rehnediyorum şeklinde neyin rehnedildiğinin taraflar 
arasındaki anlaşmadan anlaşılabilir olması gerekiyor. Alacağın belirliliği bakımından ise 
taşınmaz rehnindeki kural kadar sıkı bir kural yok burada alacağın belirlenebilir olması yeterli 
görülmüş, alacağın miktarının belirtilmiş olması da bir şart olarak aranmamış. Taşınmaz 
rehninde, ipotekte, ister anapara ipoteği ister üst sınır ipoteği olsun, anapara ipoteğinde 
anapara ipoteğinde anapara borcu miktarının, üst sınır ipoteğinde ise teminat altına alınmış 
olan azami miktarın rehin sözleşmesinde belirtilmiş olması gerekiyordu. Burada ise böyle bir 
zorunluluk yok, rehin konusu eşyanın belirlenmiş olması ve hangi borç için, yani hangi hukuki 
sebepten doğacak borç için rehnedilmiş olduğunun belirtilmiş olması rehnin kurulması 
bakımından yeterli olarak kabul edilmiş, ama burada da bizim genel sınırlayıcı kuralımız olan 
Medeni Kanun madde 23’teki kişilik hakkı bu imkânın sınırlarını oluşturuyor. Eğer gelecekte 
doğacak borçlarımın hepsi için rehnediyorum gibi sınırsız bir şekilde rehnin söz konusu olması 
halinde 23. Maddeye takılacak ve rehin sözleşmesi geçersiz kabul edilecektir.  

Bir diğer ilkemiz açıklık ilkesi, taşınmazlar bakımından da açıklık ilkesinden 
bahsetmiştik. Açıklık ilkesi, o eşyanın rehnedilmiş olduğunun başka kişilerce bilinebilir 
durumda olması. Taşınmazlarda tescil açıklık ilkesinin gerçekleşmesini sağlıyordu. Taşınırlarda 
ise arkadaşlar, genel kuralı söylüyoruz, teslime bağlı taşınır rehnindeyse bu açıklığı sağlayacak 
olan zilyetliktir. Yani rehnalmış olan kişinin, rehin hakkı sahibinin, rehin edilmiş mal üzerinde 
zilyetliğe sahip olmasıdır, dışarıdan bakan bir kişi bu malın rehnedilmiş olduğunu anlayabilir 
durumda olsun. Dolayısıyla kanun bu konuda demiş ki MK m.939. 

Medeni Kanun Madde 939/1- 

Kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında taşınırlar, ancak zilyetliğin alacaklıya devri 
suretiyle rehnedilebilir. 
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Dolayısıyla bir taşınır rehninin kurulabilmesi için istisinaları bir kenarı bırakırsak 
zilyetliğin rehin hakkı sahibine devredilmiş olması gerekir. Burada sadece zilyetliğin 
devredilmiş olması değil, aynı zamanda bu zilyetlik devrinin rehin kurma amacıyla 
gerçekleştirilmiş olması gerekir. Taşınır mülkiyetini anlatırken şöyle söylemiştik, taşınır 
mülkiyetin el değiştirebilmesi için, örneğin bir taşınırın satılabilmesi için, hem zilyetliğin 
devredilmesi hem de zilyetliğin mülkiyeti nakletmek amacıyla devredilmesi gerekir. Burada da 
aynı şekilde taşınır üzerinde rehnin kurulabilmesi için teslimli rehinde, hem zilyetliğin 
devredilmesi hem de taşınır üzerinde rehin kurmak amacıyla bu devrin yapılmış olması gerekir. 
Taraflar arasında eğer herhangi bir şekilde ispatlanan, ispatlanabilen bir rehin sözleşmesi 
varsa, sonrasında orada belirtilen mal teslim edildiyse alacaklıya bunun o amaçla 
gerçekleştirilmiş olduğu zaten anlaşılacaktır. Fakat bu şekilde somut başka bir delile 
dayanmıyorsa eğer devrin bize bizatihi rehin kurma amacıyla gerçekleştirildiğinin kabul 
edilmesi gerekir.  

Medeni Kanun Madde 939/2- 

Rehnedende tasarrufta bulunma yetkisi olmasa bile, rehin konusu taşınıra iyiniyetle 
zilyet olan kimse, zilyetlik hükümlerine göre edinimi korunduğu ölçüde rehin hakkı kazanır. 
Üçüncü kişilerin önceki zilyetlikten doğan hakları saklıdır. 

Bu Medeni Kanun 988. Maddeyi hatırlatıyor bize. Emin sıfatıyla zilyetten mülkiyet ya 
da başka bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin iyiniyetli olmak kaydıyla bu kazanımının 
korunması. Esasen burada okuduğunuz madde de düzenlemenin taşınır rehni bakımından 
söylenişi, bu olmasaydı da 988. maddeyle aynı sonuca varırdık. Çünkü taşınır rehni bir ayni 
haktır. 988 mülkiyet ya da başka bir ayni hak kazanan iyiniyetli kişinin kazanımının 
korunacağını söylüyor, emin sıfatıyla zilyetten olmak kaydıyla. Dolayısıyla başkasına ait bir mal, 
bana ödünç olarak verildiyse ya da tamir etmem ya da saklamam amacıyla verildiyse ve ben 
bu malın bu durumda emin sıfatıyla zilyediyim, ben bu tasarruf yetkisine sahip olmama rağmen 
başka bir kişiye rehnettiysem ve o kişi iyiniyetli ise yani benim bu taşınır üzerinde tasarruf 
yetkimin olmadığını bilmiyorsa ve bilebilecek durumda değilse rehin hakkını kazanmış 
olacaktır. 

Medeni Kanun Madde 988- 

Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı aynî 
hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur. 

Bir diğer ilke ise öncelik ilkesi, taşınır rehninde aynı taşınır üzerinde birden çok rehin 
kurmak mümkündür. Örneğin rehneden sahip olduğu tablo üzerinde A lehine bir rehin 
kurmuştur, tabloyu kendisine teslim etmiştir. Henüz bu rehin hakkı devam ederken, sonra B 
lehine, sonra C lehine rehin hakkı kurabilir. Buna herhangi bir hukuki engel yoktur. Aynı durum 
ipotekte de vardı. Bir taşınmaz üzerinde birden fazla ipotek hakkı kurulabiliyordu. Burada eğer 
borç ödenmezse, taşınmaz paraya çevrilirse hangi alacaklıya ödeme yapılacağı dereceye göre 
belirleniyordu. Yani alacaklının hangi derecede ipotek hakkına sahip olduğuna göre, ipoteğin 
kurulma tarihi dikkate alınmaksızın. Burada ise dereceler sistemi yok, yani tarih olarak önce 
gelen, önce kendine ödeme yapılmasını isteyebilir. Kim rehin hakkına daha önce sahip olduysa 
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taşınırın paraya çevrilmesi suretiyle elde edilen satış bedelinden ödemenin öncelikle kendisine 
yapılmasını talep etme imkanına sahiptir. Ancak alacaklılar kendi aralarında bir anlaşma 
yaparak sonraki tarihli taşınır rehni lehtarına daha önce ödeme yapılmasını kararlaştırabilirler. 
Ama bu şekilde bir anlaşma yoksa kime önce ödemeye yapılacağı alacaklının rehin hakkı sahibi 
olduğu tarihe göre belirlenir. Bakın burada da alacak hakkının doğduğu tarih değil, o kişi lehine 
rehin hakkının kurulduğu tarih itibariyle belirlenir. Ana kuralımızda, rehin hakkının 
kurulabilmesi için zilyetliğin rehin hakkı sahibine devredilmesi gerekir. Ancak bu şekilde bir 
rehin kurulmuşsa, sonra bir art rehin kuruluyorsa, bu durumda bu kişiye zilyetlik 
devredilemeyeceği için A’ya yazılı bir bildirim yapılır. B’nin rehin hakkı gereği eşyayı geri iade 
etmeyeceği B’ye vereceği yönünde ve B’nin zilyet kılınması da zilyetliğin havalesi yoluyla 
gerçekleşir.  Örneğin ben malın maliki olarak malı A’ya kiralamış olsaydım, sonra ben B’ye 
satmış olsaydım, bu durumda B’yi dolaylı zilyet kılıyorduk, yani B bir malik sıfatıyla zilyet, asli 
zilyet fakat dolaylı zilyet çünkü B başkası eliyle zilyetliğini devam ettiriyor. B’yi zilyet kılabilmek 
için zilyetliğin havalesi yoluyla bu kişiyi zilyet kılıyorduk. Burada da aynı kural geçerli, art rehin 
sahibinin zilyet kılınması da zilyetliğin havalesi yoluyla olur. Fakat normal zilyetliğin 
havalesinde bir geçerlilik şartı olmayan hali hazır zilyede bu durumun bildirilmesi, art rehin 
sebebiyle zilyetliğin havalesinin gerçekleştirilmesi ihtimalinde bir geçerlilik şartı olarak 
düzenlenmiştir. Yani art rehinin kurulabilmesi için halihazır zilyede art rehin kurulduğu ve 
malın artık kendi rehin hakkı sona erdikten sonra o kişiye teslim edilmesinin yazılı olarak 
bildirilmesi gerekir. MK m.941’e bakalım.  

Medeni Kanun Madde 941- 

Rehnedilen taşınırın maliki, onun üzerinde bir art rehin kurabilir. Bunun için, alacağı 
ödenince rehnedilen taşınırın sonraki alacaklıya teslim edilmesinin rehinli alacaklıya yazılı 
olarak bildirilmesi gerekir. 

Art rehinde zilyetliğin havalesi yoluyla art rehin hakkı sahibi zilyet kılınır. Fakat bu art 
rehini kullanabilmesi için halihazır rehin hakkı sahibine yazılı bildirimde bulunulması bir 
geçerlilik şartıdır.  

944. maddeye bakalım. 

Medeni Kanun Madde 944/1- 

Alacağın ödenmesi suretiyle veya başka bir sebeple rehin hakkı sona erince alacaklı, 
rehinli taşınırı hak sahibine geri vermekle yükümlüdür. 

Yani güvence altına alınan borç herhangi bir sebeple sona ererse bu borcu güvence 
altına alan taşınır da sahibine iade edilmelidir. 

Medeni Kanun Madde 944/2- 

Alacaklı, alacağının tamamını almadıkça rehinli taşınırı veya onun bir kısmını geri 
vermek zorunda değildir. 

Taşınmaz rehninde kuralımız neydi? Örneğin ben bir alacak hakkına sahibim, üçüncü 
bir kişi bu alacağın tamamını güvence altına almak amacıyla kendi taşınmazı üzerinde bir 
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ipotek kurdu. Sonradan bu borcun yarısı ifa edildi. Bu durumda rehin veren kişi, ipoteğin borç 
sona erdiği ölçüde tapudan silinmesi imkanına sahipti. Burada taşınmaz rehninde alacak hakkı 
eğer kısmen ortadan kalktıysa rehin veren kişi ortadan kalktığı ölçüde tapu kaydındaki rehin 
miktarının düşürülmesini talep etme imkanına sahipti. Oysa taşınır rehni bakımından tam tersi 
bir kural getirmiş MK. m.944/2. Dolayısıyla alacağı tam anlamıyla ödeninceye kadar taşınırı 
rehin almış olan kişinin eşyayı iade borcu yoktur. Fakat bunun aksinin taraflarca 
kararlaştırılması mümkündür. örneğin beş tane tablo rehin edilmiş, borç ödendikçe borcun 
belirli kısımları için tabloların teker teker iade edileceğinin kararlaştırılması mümkündür. Ama 
bu şekilde özel bir anlaşma yoksa taraflar arasında taşınmaz rehninden farklı olarak, taşınır 
rehninde rehnedilen malın kısmen iade edilmesini talep etme imkanı bulunmamaktadır. 

939/1 diyor ki kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında taşınırlar ancak zilyetliğin 
alacaklıya devri suretiyle rehnedilebilir. Yani rehnin kurulabilmesi için taşınır üzerindeki 
zilyetliğin alacaklıya devredilmesi gerekir. Bu madde de belirtmese de kalan diğer maddeleri 
dikkate aldığımızda mutlaka alacaklıya değil üçüncü bir kişiye zilyetliğin tanınması suretiyle de 
rehnin kurulabildiğini görürüz. Yani taraflar anlaşarak güvendikleri üçüncü bir kişiye malın 
teslim edilmesini kararlaştırabilirler. Mutlaka alacaklının zilyetliğine girmesi gerekmez. 
Dolayısıyla ister alacaklıya isterse üçüncü kişiye teslim yoluyla teslime bağlı taşınır rehni 
kurulabilir. Bunun dışında tıpkı taşınmaz rehninde olduğu gibi taşınır rehninde de rehni veren 
kişinin mutlaka borçlunun kendisi olması da gerekmez. Yani üçüncü bir kişi de sahip olduğu 
taşınırı arkadaşının bir borcu için alacaklıya rehnetme imkanına sahiptir.  

Taşınmaz rehninde söylediğimiz gibi burada da eğer üçüncü kişi sahip olduğu taşınır 
rehnederse onun sahip olduğu malı rehnetmesi kendisini borçlu haline getirmez, o sadece asıl 
borçlu borcunu ödemezse rehnettiği taşınır eşyanın paraya çevrilmesine katlanmak 
zorundadır. Teslime bağlı taşınır rehninin kurulmasında, biri borçlandırıcı işlem biri tasarruf 
işlemi olmak üzere iki aşama vardır. Az önce söylediğimiz TİTREK kapsamında kurulmada 
olduğu gibi burada da iki aşama vardır. Borçlanma işlenme taraflar arasında bir rehin kurulması 
borcunu yükleyen bir sözleşme niteliğindedir. Esasen bu rehin sözleşmesi herhangi bir şekle 
bağlı değildir. Fakat rehnin kurulabilmesi için rehnedilmiş olan eşyanın rehin kurmak amacıyla 
teslim edilmesi gerekir, zilyetliğin kurulması gerekir. Dolayısıyla rehnin kurulması için bir şekil 
şartı aranmasa bile taşınır rehninin kurulması bakımından aranan teslim şartının gerçekleşmesi 
şekil şartı olarak değil fakat rehnin kurulmasının bir şartı olarak karşımıza çıkar. 939/3 diyor ki;  

Medeni Kanun Madde 939/3- 

Taşınır, fiilen yalnız rehnedenin hâkimiyetinde kaldığı sürece rehin hakkı doğmaz. 

Eşyasını rehnetmiş olan kişi ister borçlu ister üçüncü kişi rehnettiği bu eşya üzerinde 
hala tek başına tasarrufta bulunma imkanına sahipse rehin hakkı doğmaz, yani kendi fiili 
hakimiyetini de sona erdirmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla iki şart var, hem zilyetliği başkasına 
devredecek, başka bir kişiyi zilyet kılacak rehnetmek amacıyla hem de eşya üzerinde kendi fiili 
hakimiyetini de sona erdirmek durumunda. Zilyetliğin naklini anlatırken teslim yoluyla nakil ve 
teslimsiz olarak zilyetliğin nakledildiği halleri söylemiştik. Bazı durumlarda teslim olmaksızın 
zilyetliği nakletme imkanına sahipti taraflar. Teslime gerek olmaksızın zilyetliğin nakledildiği 
yollarla, teslime bağlı taşınır rehni kurulamaz. Dolayısıyla ancak halihazır zilyedin mal 
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üzerindeki fiili hakimiyetini sona erdiren zilyetliğin devir yollarıyla taşınır rehninin kurulması 
mümkündür. Örneğin hükmen teslim yoluyla taşınır rehni kurulamaz.  

Hükmen teslim, ben zilyedi olduğum eşyayı başkasına satıyorum, ama kiraladığım için 
ben de kalıyor fakat aramızda anlaşıyoruz bu anlaşma suretiyle onu da zilyet kılıyorum. Eşya 
üzerindeki fiili hakimiyetim sona ermediği için bu yolla zilyetliği devredebilirim ama taşınır 
rehnini kuramam. Bunun dışında tarafların anlaşması suretiyle yani zilyetliğin sözleşmeyle 
devri yoluyla da taşınır rehni kurulması mümkün değildir. Örneğin bu bana ait bir tarlada 
duruyor, biz aramızda anlaştık zilyetliği sana devrediyorum diyorum, bu anlaşmamız zilyetliği 
devretmek bakımından yeterli ama benim eşya üzerinde fiili hakimiyetimi sona erdirmiş değil, 
dolayısıyla bu yolla da kurulamaz. Bunun dışında hem zilyetliğin devri hem de eşya üzerindeki 
halihazır zilyedin fiili hakimiyetini sona erdiren yollarla taşınır rehni kurulması mümkündür. 
Örneğin kısa elden teslim.  

941’de art rehin kurulması halinde halihazır rehin hakkı sahibi, fiili hakimiyetini devam 
ettirmekte olan rehin hakkı sahibine yazılı bildirimde bulunarak bu durumun bildirilmesi bir 
geçerlilik şartı olarak kanunda düzenlenmiş durumda.  

MK m. 946 diyor ki;  

Medeni Kanun Madde 946/1- 

Alacaklı, ödenmeyen alacağının rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ödenmesini 
isteyebilir.  

Dolayısıyla teminat fonksiyonunu da bu şekilde yerine getirmiş olur. 

Medeni Kanun Madde 946/2- 

Rehin hakkı, alacaklıya asıl alacak ile birlikte sözleşme faizlerinin, takip giderlerinin ve 
gecikme faizinin güvencesini sağlar. 

Benzeri alacak kalemlerinin teminat kapsamında olduğunu taşınmaz rehninde de 
söylemiştik. Burada arkadaşlar emredici bir hüküm olmadığı için tarafların anlaşarak bunu 
daraltmaları ya da genişletmeleri mümkündür. Örneğin temerrüt faizlerinin rehnin 
kapsamında olmadıkları kararlaştırılabilir ya da cezai şartında rehinle güvence altına alındığını 
kararlaştırma imkanına sahipler.  

947/1’e bakalım. 

Medeni Kanun Madde 947/1- 

 Rehin, taşınırı eklentileriyle birlikte kapsar. 

Yani siz bir taşınır eşyanızı rehnettiğiniz zaman eklentileri de rehnedilmiş olur. 
Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, taraflar eklentilerin rehnin kapsamına dahil 
olmadığını kararlaştırabilirler. Bütünleyici parçada ise bütünleyici parça, bütünleyici parça 
niteliğini kazanmakla birlikte ayrı bir mülkiyet konusu olma niteliğini de kaybediyor, asıl şeyin 
parçası ona tabi bir şey haline geliyor. Dolayısıyla bir taşınırın rehnedilmesi halinde o taşınırın 
bütünleyici parçası niteliğindeki şey de kendiliğinden rehnedilmiş olur, bunun aksi de 
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kararlaştırılamaz. O şey bütünleyici parça niteliğini koruduğu sürece. Eklentide ise tarafların 
aksini kararlaştırması suretiyle eklenti rehin kapsamı dışında bırakılabilir, fakat özel bir 
anlaşma yoksa kanun gereği bunlar rehnin kapsamı içindedir. Bütünleyici parça ve eklentide 
aklınıza en basit örnek olarak gözlük gelsin, gözlüğün cami bütünleyici parçadır, gözlüğün kabı 
eklentidir. Yani sizin normal şartlarda o cami çıkarıp ayrı bir eşya konusu haline getirmeniz söz 
konusu olmaz. Dolayısıyla eğer siz gözlüğünüzü rehin ettiyseniz, cam zaten bütünleyici parça 
olarak, kendiliğinden rehnedilmiş olacaktır, gözlüğün kabı ise siz aksini kararlaştırmadıysanız 
rehnin kapsamına dahildir. Ama onu rehnin kapsamı dışında bırakma imkanına sahipsiniz.  

949. maddeye bakalım. 

Medeni Kanun Madde 949- 

Borcun ödenmemesi hâlinde rehinli taşınırın mülkiyetinin alacaklıya geçmesini öngören 
sözleşme hükmü geçersizdir. 

Ben başka bir kişiden borç almışım, borcumun vadesi henüz gelmemiş, borç alırken ya 
da sonrasında alacaklı benden taşınır rehni istemiş, ben de ya çok zor durumda olduğum için 
ya da çok rahat durumda olduğum için, aldığım borç miktarından çok daha değerli bir eşyamı 
taşınır rehni olarak teslim etmişim. İşte bizim daha borç muaccel olmadan önce eğer borç 
ödenmezse vadesi geldiğinde ben bu borcu ödeyemezsem, rehnettiğim taşınırın mülkiyetini 
kendiliğinden alacaklıya geçeceğine dair yaptığım anlaşmalar geçersizdir. Borcun muaccel 
olmasından sonra böyle bir anlaşma yapabilirim, ben burada bir seçim hakkına sahibim. Ya 
elimdeki başka bir eşyayı satarak borcumu kapatmaya çalışacağım ya da bu eşyayı borcumun 
karşılığı olarak vereceğim ya da diyeceğim ki ben böyle bir anlaşmayı kabul etmiyorum icra-
iflas kanunu hükümlerine göre bu malı sattır, alacağının karşılayabileceğin miktarı kadarını 
karşıla. Artık bu noktada alacaklının benim üzerimde baskı kurma imkânı yok. Borcun muaccel 
olmasından önce ise ben borcu alabilmek için mecburen, ya da nasılsa öderim diyerek 
önemsemediğim için böyle bir kendimi zarara sokacak işlemi yapabilirim. Dolayısıyla az önce 
belirttiğimiz sakıncayı ortadan kaldırıyor olmak kaydıyla başkaca yapılmış başka türde 
anlaşmalar lex commissoria yasağına takılmaz. Örneğin ben diyebilirim ki icra-iflas 
hükümlerine göre değil de alacaklı bunu pazarlık suretiyle satma hakkına sahiptir, çünkü orada 
da eğer fazla bir bedel çıkarsa bunu bana iade edecek. Eğer eşya piyasada rayiç fiyatı bulunan 
bir eşya ise örneğin ben evdeki altınlarımdan bir kilosunu rehin olarak verdiysem, burada 
alacaklının o rehni paraya çevirme aşamasında zaten piyasadaki rayiç üzerinden çevirecektir, 
beni zarara uğratma ihtimali yoktur. Ya da piyasada rayiç değeri olan mersin buğday 
borsasında buğdayların türüne göre fiyatları belli. Rehnettiğim taşınır eşya buğdaysa ve gidip 
o rayiç üzerinden paraya çevirecekse zaten benim zarar etme imkânım riskim yoktur. Ama bu 
şekilde değil ise tarafların sadece alacaklıya pazarlık suretiyle istediği kişiye satış yapma yetkisi 
vermesi değil, aynı zamanda bu satışın ne şekilde yapacağını da kararlaştırmış olmaları gerekir. 
Bu bir zorunluluk değildir ama uygun olur. Neden?  Çünkü çok düşük bir fiyattan satıp rehin 
vereni zarara uğratmasın diye. Çünkü bu durumda ya alacağın tamamını karşılayamayacak ya 
da alacağın üstünde bir miktara satış yapacak ama rehin verene iade edilmesi gereken miktar 
azalacak.  



 

  
İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU 12 

 

Bunu engellemek için taraflar diyebilir ki bu eşya, diyelim ki heykel olsun, bu konuda 
alım satım faaliyeti yürüten beş tane açık arttırma evine ya da sanat galerisine danışılarak 
alınacak fiyatlardan en yükseğine satılabilir ya da ortalamasına satılabilir gibi bir usul 
belirleyerek rehin verenin zarara uğramasını engelleyebilirler. Ya da borcun muaccel 
olmasından sonra rehin veren diyebilir ki benim elimde şu an kısa sürede nakde 
çevirebileceğim malvarlığım yok, bu kalem sende kalsın borcumun yerine sen zaten rehin 
olarak sahiptin mülkiyeti sana ait olsun benim borcumu da sil, bu konuda da anlaşabilirler, 
çünkü burada artık borçlu seçim hakkına da sahip. Burada iki ihtimal karşımıza çıkacak ya ifa 
uğruna ya da ifa yerine. Benim bir borcumu ifa etmek amacıyla borcun konusu dışındaki bir 
şeyi alacaklıya vermem ya ifa uğrunadır ya da ifa yerinedir. Eğer ifa yerineyse eşyayı vermemle 
eşyanın değeri ne kadar olursa olsun borç sona erer. İfa uğruna ise eşyanın değeri ölçüsünde 
sona erer, fazlası iade edilir eksiğini tamamlama borcu hala devam eder. Borcun ifa etmek 
amacıyla eşyayı verdim, fakat ifa yerine veya ifa uğruna olduğuna ilişkin bir açıklık yok. Kural 
olarak ifa uğruna olduğunu kabul ederiz.  

Eşyayı rehin almış olan alacaklının rehnedilen eşyayı saklama ve koruma borcu söz 
konuşu, yani kendisine rehnedilmiş olan eşyayı uygun bir şekilde saklamalı ve korumalıdır. MK. 
m.945 diyor ki;  

Medeni Kanun Madde 945-  

Alacaklı, rehinli taşınırın kaybolması, yok olması veya değerinin azalması yüzünden 
meydana gelen zararlardan, bunların kendi kusuru olmaksızın doğduğunu ispat etmedikçe 
sorumludur.  

Burada eğer bir değer azalması gerçekleştiyse bu azalmadan kural olarak rehin alan kişi 
sorumludur. Ancak bu değer azalmasında kusuru olmadığını ispatlarsa bu sorumluluktan 
kurtulma imkanına sahiptir. Bunun dışında rehin alan kişinin rehnedilen malı kullanmama 
borcu da vardır. Kural olarak rehin hakkı rehin alana kişiye rehin alınan malı kullanma hakkı 
vermez. Ama taraflar bunun aksini kararlaştırabilirler bu ihtimale de yararlanmalı rehin denir. 
Yani hem rehin olarak almıştır hem de rehin süresince o maldan istifade etme imkanına 
sahiptir. Bunu da çoğu zaman şunun için yaparlar örneğin para borcu almıştır bir iş makinesini 
rehnetmiştir demiştir ki borçlu ben sana faiz ödemeyeyim sen de rehin süresince bu malı kullan 
ben de kullanma karşılığında herhangi bir bedel talep etmeyeyim diyerek anlaşmış olabilir. Bu 
şekilde bir sebep olmasına da gerek yok ama kural olarak rehin alan kişi rehin aldığı eşyayı 
kullanamaz fakat tarafların bunun aksini kararlaştırmaları mümkündür. Bunun dışında ikinci 
bir borcu rehin alan kişinin 945/2’de şöyle diyor;   

Medeni Kanun Madde 945/2- 

Rehinli taşınırı kendiliğinden başkasına devir veya rehneden alacaklı, bundan doğan 
bütün zararlardan sorumlu olur. 

Bir kişi bana bu kalemi rehnetmiş ben de götürmüş bu kalemi başkasına satmışım ya 
da götürüp kendi borcum için başkasına rehin etmişim işte burada kanun diyor ki bu şekilde 
bir davranışta bulunduğunda üçüncü kişi eğer o hakkı kazanmışsa, çoğu durumda kazanır, 
çünkü ben emin sıfatıyla zilyet durumundayım, diğer kişi de iyiniyetliyse yani bu mal üzerinde 
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benim tasarrufla yetkili olmadığımı bilmiyorsa ya da bilemeyecek bir durumdaysa mülkiyeti 
ona devrettiğimde mülkiyeti kazanacaktır. Ya da ona kendi borcum için rehin verdiğimde 
eşyayı rehin hakkını kazanacaktır, bu tür durumlarda kanun diyor ki üçüncü kişinin kazanımı 
geçerliyse alacaklı bundan doğan bütün zararlardan sorumlu olur. Burada kişinin 
kusursuzluğunu ispatlayarak sorumluluktan kurtulmasına imkân tanınmamış, yani ben 
kusursuz dahi olsam yine kusurluyum. Çünkü ister kusurlu olarak bunu yapmış olayım ister 
kusursuz olarak, örneğin bana ait tablolardan biri zannettim gittim başka bir kişiye sattım ama 
onun yerine bir ikame değer elime geçti. Dolayısıyla bunun sonuçlarına benim katlanmam 
gerekir, malını benim lehime rehnetmiş olan kişinin değil. Taraflar arasındaki menfaat dengesi 
bu şekilde kurulmuş durumda.  

Bir diğer borcu da tabi rehin hakkı sona erdiği zaman alacağın ödenmesi suretiyle ya da 
başka bir sebeple rehin hakkı sona erdiği zaman alacaklı rehinli taşınırı hak sahibine geri 
vermekle yükümlüdür. Borç sona erdi hala iade edilmiyor, gidersiniz bunun iadesi için dava 
açarsınız, çünkü artık o kişinin o malı elinde bulundurmasının bir sebebi kalmamıştır. Ama 
unutmayın kısmen iade talep edemezsiniz.  

Rehin veren ise rehnetmiş olduğu malı teminat fonksiyonunu sağlamaya uygun bir 
şekilde alacaklıya teslim etmekle yükümlüdür. Burada eğer mal herhangi bir şekilde maddi ya 
da hukuki ayıplıysa bu durumda alacaklı başkaca bir rehin verilerek aynı ölçüde teminatın 
sağlanmasını rehin verenden talep etme imkanına sahiptir. Örneğin rehin olarak verdiğiniz 
eşya zaten çalışmıyor, yani öngördüğünüz değerde değil. Ya da hukuki ayıplı, hukuki ayıp 
dediğimiz durum zapta karşı tekeffül borcu şeklinde karşımıza çıkar, zapta karşı tekeffül 
hükümleri gereği rehin verenden başka bir eşyayı rehin etmesini talep etme imkanına sahibim. 
Bunun dışında rehin veren rehini almış olan kişinin kendi fiili hakimiyeti altında iken rehin 
konusu eşyanın korunması, muhafazası için ya da bakımı için yapmış olduğu masrafları da 
ödemek durumunda. Örneğin bana belirli bir ticari mal rehnedilmiş, bunu saklamak için depo 
kiralamışım, bunun da rehin veren tarafından karşılanması gerekiyor, tabi ki taraflar arasında 
aksi yönde bir anlaşma bulunmuyorsa.  

Rehin hakkı, kural olarak güvence altına aldığı alacağın sona ermesiyle ortadan kalkar. 
Ama bunun dışında, rehin hakkı sahibi rehin hakkından vazgeçerse de sona erer ya da rehin 
konusu eşya yok olursa, yerine ikame bir değer geçerse o bedel üzerinden devam eder. Bunun 
dışında belirli bir bozucu şarta bağlı olarak rehin verildiyse sürenin dolması ya da bozucu şartın 
gerçekleşmesiyle birlikte, rehin hakkı da kendiliğinden sona erecektir. Başka bir ihtimal, ben 
rehin hakkına sahip olduğum eşyanın sonradan mülkiyetini kazandıysam, bir alacak hakkına 
sahibim bir taşınmaz üzerinde benim lehime ipotek kuruldu, sonradan ben gittim o taşınmazı 
satın aldım, ya da o taşınmaz bana miras olarak kaldı, bu durum ipoteği ortadan kaldırmıyor 
ancak ipotek askı durumuna gelir, ileride eğer taşınmaz başka birine geçerse ya da alacak hakkı 
başka bir kişiye geçerse ipotek tekrar görevini yerine getirmeye devam edecektir. Oysa taşınır 
rehninde rehin hakkı sahibiyle rehin konusu eşyanın mülkiyeti aynı kişide birleşirse rehin hakkı 
sona erer. Meğer ki taraflar geçici bir süreyle rehin hakkı sona ermeyecek şekilde bunu 
yapmayı kararlaştırmış olsunlar. Yani örneğin bana eşyayı vermiş ama inançlı işlemle vermiş, 
bir şekilde belirli bir süre sonra benden tekrar geriye dönmesi kararlaştırılarak mülkiyet bana 
verildiyse az önce belirlediğimiz yasakları da aşabiliyorsak bir şekilde o zaman olabilir. Ama 
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böyle bir istisnai bir durum yoksa rehin hakkıyla mülkiyet hakkının aynı kişide birleşmiş olması 
taşınır rehninde rehin hakkının kendiliğinden sona ermesi sonucunu doğuracaktır. Rehin hakkı 
sahibinin zilyetliği kesin olarak kaybetmesi yani tekrar kazanamayacağı şekilde kaybetmiş 
olması da rehin hakkını ortadan kaldıracak niteliktedir. Bununla birlikte 943/2 diyor ki;  

Medeni Kanun Madde 943/2- Taşınır, alacaklının rızasıyla fiilen yalnız rehnedenin hâkimiyeti 
altında bulunduğu sürece rehnin hükümleri askıda kalır. 

Örneğin eşyayı başkasına rehnetmişim ama o eşyanın bakımı için, tamiri için geçici bir 
süre için bana iade etmiş ondan sonra tekrar rehnettiğim kişiye vereceğim, böyle bir durumda 
rehin hakkı ortadan kalkmaz, sadece rehinin hükümleri askıdadır.  

Bir diğer maddemiz hayvan rehnine ilişkin, dedik ya 939 kanunda öngörülen ayrık 
durumlar dışında taşınırlar ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle devredilir. İşte kanunda 
öngörülen ayrık durumlardan birisi de hayvan rehni. TİTREK’te kanunda öngörülen ayrık 
durumlardan birisiydi ama Medeni Kanun dışında bir kanunda öngörülen ayrık bir durumdu. 
Medeni Kanun’da öngörülen klasik ayrık durum örneği hayvan rehni. Burada da diyor ki yetkili 
makamlar tarafından izin verilen kuruluşlar ile kooperatiflerin alacaklarının güvence altına 
alınması için zilyetlik devredilmeden de icra dairesinde tutulacak özel sicile yazılmak suretiyle 
hayvanlar üzerinde rehin kurulabilir. Dolayısıyla burada kanun hayvan teslim edilmeksizin, 
rehnedilebilmesi imkanını tanımıştır, benim besi çiftliğim vardır, birkaç yüz tane hayvanım 
vardır ya da süt üretme çiftliğim vardır, buradaki hayvanları teslim etmeksizin yani kendi 
faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilerek rehnetme imkanını getirmiştir kanun teslimsiz 
hayvan rehnini tanımak suretiyle. Bununla birlikte bu bir zorunluluk değildir, yani siz hayır ben 
illaki hayvanı teslim ederek rehnetmek istiyorum diyerek genel kurala da dönebilirsiniz. 
Teslimsiz sicil üzerinden rehin sadece taraflar isterse başvurabilecekleri kanunen getirilmiş 
istisnai bir durumdur.  

Bunun dışında yine 940/2’ye bakalım.  

Medeni Kanun Madde 940/2- 

Gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının güvence altına alınması için, kanun gereğince 
bir sicile tescili zorunlu olan taşınır mallar üzerinde, zilyetlik devredilmeden de, taşınır malın 
kayıtlı bulunduğu sicile yazılmak suretiyle rehin kurulabilir. Rehnin kurulmasına ilişkin diğer 
hususlar Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Burada da arkadaşlar klasik örnek trafik sicilidir, trafik sicilinde motorlu taşıtlar 
kaydedilmiştir. Rehnedilen malın teslim zorunluluğu olmaksızın sicile yapılacak kayıtla rehin 
imkânı tanınmıştır.  


