
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

DÖNEM PROJESİ 

 

 

 

İPOTEK TESİSİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİSİ 

 

 

 

Gülcan SELVİ 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 

2013 

 

Her hakkı saklıdır 



i 
 

ÖZET 

 

Dönem Projesi 

İPOTEK TESİSİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİSİ 

Gülcan SELVİ 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı 
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İpotek, şahsi bir alacağı güvence altına alabilmek amacıyla kurulmaktadır. Taşınmaz 

alacak için her dönemde önemli bir teminat aracı olarak kullanılmıştır. Bu nedenle 

taşınmazın değeri ile ipotek değeri arasında önemli bir bağlantı mevcuttur. Taşınmaz ne 

kadar değerli ise ipotek değerleri de buna göre bir artış göstermektedir. Bu çalışmada, 

2012 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’nın verileri 

doğrultusunda tapu müdürlüklerinde yapılan toplam ipotek işlem değeri ve sayısı 

yönünden bölgesel olarak il bazında karşılaştırma yapılmıştır.  

 

Taşınmazı sınırlayan bir hak olan ipotek işlemine insanların taleplerinin tapu 

müdürlüklerinde yapılan toplam işlemlerin içinde önemli bir paya sahip olduğu 

görülmektedir. İpotek hakkının kanunlarla korunması ve taşınmazın alacağı güvence 

altına alması, işleme olan talebi artırmaktadır. Alacaklı taşınmazın değerini uzman kişi 

ve kuruluşlara tespit ettirmekte ve alacağı için bütün riskleri dikkate almaktadır. 

Taşınmaz değerlemesinin yanlış yapılması ve piyasa koşullarının iyi belirlenememesi 

durumunda alacaklının borca ilişkin riskleri artmaktadır. Borçlunun borcu ödeyememesi 

veya taşınmazın değerinin altında bir fiyat üzerinden satılması, ekonomik yönden kayba 

uğranması ile alacaklı zor durumda kalabilmekte ve belirtilen nedenlerden dolayı 

ipotekli bir taşınmazın devri yeni malik olan borçlu kadar alacaklı içinde önemli 

görülmektedir 
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Alan çalışmasında ise Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ve Sincan Tapu Müdürlüğü’nde 

yapılan anket ile insanların ipotekli bir taşınmaza olan bakış açıları ve talepleri analiz 

edilmiştir. Sosyal ve ekonomik açıdan birbirinden farklı iki ilçede yapılan anket 

çalışmasında ipotekli bir taşınmaza olan talebin ipotek işlem sayıları ve değerlerini nasıl 

etkilediği ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, ipotek tesisinin taşınmaz 

üzerindeki etkisinin taşınmazın türlerine ve bölgesine göre farklılık gösterdiği için 

insanların taleplerinin de bu yönde etkilendiği gözlemlenmiştir. 

 

2013, 166 sayfa 

Anahtar Kelimeler: İpotek Hakkı, Taşınmaz Değeri, İpotek Tesisi ve İpotekli 

Taşınmaza Olan Talep 
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ABSTRACT 

 

Term Project 

EFFECT OF REAL ESTATE MORTGAGE FACILITY 

Gülcan SELVİ 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

Supervisor: Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ 

 

In order to secure a mortgage would get personal. Real estate is an important guarantee 

for each period will receive the agent. Therefore an important link between the value of 

the property with the value of the mortgage. Is how much mortgage real estate values 

increase accordingly. In this study, the Land Registry Department of the General 

Directorate of Land Registry and Cadastre data in accordance with the deed of mortgage 

offices in terms of transaction value and number of regionally made the comparison on 

a provincial basis in the year of 2012. 

 

The process of delimiting the rights of real estate mortgage in the land registry office of 

the people’s demand for total operations of an important share. The right to protection 

of law and mortgage guarantees that you will receive the estate, increasing the demand 

for processing. A creditor of the estate value experts detected to individuals and 

corporations and to get all the risks. Real estate valuation is wrong and cannot be 

selected in the case of a creditor of the debt to the good market conditions for increasing 

the risks. The borrower’s debt is below the price of ownership through familiarize 

yourself, or to sell, with economic loss be a creditor turns and difficult situation for 

reasons specified in the transfer of ownership of a mortgage owes are seen as important 

in the creditor with new 
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In the field work phase, people mortgaged the perspectives and demands a confiscation 

there is scrutinized based on the survey conducted with people in the Land Registry 

Office in Sincan and Yenimahalle Districts. Social and economic surveys in the two 

districts are different from each other in the work of the demand for mortgage 

transaction numbers confiscation there is a foreclosure and how it affects the values. As 

a result, when the research impact of ownership of immovable property mortgage types 

differ according to region and for the people affected by this direction of cases have 

been observed. 

 

2013, 166 pages 

Key Words: Mortgage Mortgaged real estate value and liens, the demand for 

confiscation there is 
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1. GİRİŞ 

 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amacı  

 

İnsanlık tarihi boyunca mülkiyet hakkı her zaman önemli olmuştur. Taşınmazın 

tüketilemeyen ve yıpranmayan özelliğinin bulunması, onu çekici kılmıştır. Bu 

özelliğinden dolayı insanlar etkilenmiş mülkiyeti yatırım ve zenginlik ölçüsü olarak 

görmüşlerdir. Mülkiyetin varlığı sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf etme 

yetkileri sağlamaktadır. Mülkiyet hakkı malikine, hakkın konusu olan taşınmaz üzerinde 

kanunların çizdiği sınırlar içinde dilediği gibi tasarruf etme yetkisi veren bir haktır. 

Mülkiyet hakkı ve onun sağladığı kullanma ve yararlanma yetkisi ancak kamu yararı 

amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Taşınmaz maliki, taşınmazından faydalı olacak 

derecede alt ve üst sınırlarından yararlanır. Medeni Kanunda “Bir arza malik olmak, onu 

kullanmakta faideli olacak kadar derecede altına ve üstüne malik olmayı tazammum 

eder” demektedir.  

 

Taşınmazın hantal yapısına rağmen toplumsal ve ekonomik ilişkiler açısından önemli 

bir rolü ve payı bulunmaktadır. Alacakların güvence altına alınmasını ve borcun güven 

içinde tahsilini öngören bir yapıya sahiptir. Çünkü borç sahibi ölse bile, taşınmazın 

varlığı borcun ödenmesini sağlamaktadır. 

 

İpoteğin tescile bağlı olarak kurulmasında kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla, 

taşınmaz rehni ancak tapuya tescil ile doğar. Tescil tapu kütüğünde mevcut olduğu 

sürece ipotek devam eder. İpoteğin tescili ve buna bağlı hükümlere de bu çalışmada yer 

verilmiştir. İpoteğin tescile bağlı olmadan kurulmasında ipotek hakkı, kendiliğinden 

tescilsiz olarak doğar. Sonradan yapılacak tescil açıklayıcı niteliktedir. Kanunların 

öngördüğü şartların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkmaktadır. İpotekli taşınmazın 

devrinde ipotek taşınmazın devrini sınırlamaz. Yeni malikin tapu müdürlüğü tarafından 

alacaklıya bildirilmesi üzerine, alacaklı yeni malikle borcun nakli sözleşmesi yapabilir. 

Bu durumda yeni malik hem taşınmazın paraya çevrilmesine katlanmak zorunda kaldığı 

gibi borcun taşınmazın satışından elde edilemeyen kısmından diğer mal varlıkları ile 

sorumlu olur. Alacaklı, tapu sicil memuru tarafından yapılan bildirimin kendisine 
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tebliğinden itibaren bir yıl içinde, eski malike kendisine karşı olan haklarını muhafaza 

ettiğini bildirmesi halinde, yeni malik sadece taşınmazın değeri ile sorumlu olur. 

Taşınmazın değeri borcu karşılamaz ise eski malikin alacaklıya karşı şahsi sorumluluğu 

devam eder. Alacaklıya tanınan bir yıllık süre hak düşürücü nitelikte olup, bu sürenin 

susularak geçirilmesi durumunda borcun naklinin kabulü anlamına gelmektedir. İpotekli 

bir taşınmazın parçalanması ve birleştirilmesi işlemlerinde ipotek varlığını devam 

ettirmektedir. 

 

İpoteğin sona ermesi için; taşınmazın yok olması, tescilin terkini, alacağın sona ermesi, 

taşınmazın kamulaştırılması, sürenin dolması, ipoteğin paraya çevrilmesi başlıkları 

altında gerekli kanun hükümlerine yer yerilmiştir.  

 

İpotek kredilerinin tanımı ve gelişiminden bahsedilerek, kredi aşamasında ipoteği 

düzenleyen taraflar ve ipotek düzenleme sürecinde ipotek kredisinin verilmesinde 

kullanılan kriterlere yer verilmektedir. Özellikle günümüzde hızla gelişen ve karmaşık 

bir yapı gösteren ekonomik düzen içerisinde kredilerin önemi artmıştır. Bu bakımdan 

taşınmaz kredi için en önemli teminat unsurudur. İpotek kredilerinde borçlunun 

gelirinin ve mülkün değerinin verilecek olan kredi miktarına etkisi vurgulanmıştır. Mülk 

ne kadar değerli ise alınacak olan kredi miktarı buna bağlı olarak artmaktadır. Kişinin 

borcu ödeyebilme yeterliliği kredi verecek olan kuruluşlar için önemli bir unsurdur. 

İpotek düzenlemenin taşıdığı riskler; fiyat riski, erken ödenme riski, kredi kullanmama 

riski başlıkları atında ele alınmıştır. Bu riskler kadar kredi kuruluşları açısından ipotek 

sigortası önemlidir. İpotek kredi türleri olan klasik ipotek kredisi, artan geri ödeme 

tutarlı ipotek kredileri ve değişken oranlı ipotek kredileri örnekler ile açıklanmıştır. 

Taşınmaz sahipleri kendilerine sunulan ipotek anlaşmalarını imzalarken nasıl bir ödeme 

yapacaklarını kredi kuruluşlarının hesaplamaları sonucunda kendilerine bildirilen 

ödeme çizelgelerinden öğrenmektedir.  

 

Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarlı bir çizgi göstermesi ve kredi faiz oranlarının 

seviyesi insanların ipotekli olarak taşınmaz sahibi olmasını sağlamıştır. İpotekli bir 

taşınmaz sahibi olmanın artık insanları korkutmadığı görülmektedir. Bu da ipotek 

işlemine olan talebin artmasına ve tapu müdürlüklerinin işlem yoğunluğuna sebep 
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olmaktadır. İpotekli bir taşınmaza genel olarak olumsuz bir bakış olması taşınmaz 

değerlerini olumsuz etkilese de, ipotekli bir taşınmazın piyasada alıcısı bulmaktadır.  

 

1.2 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

 

Taşınmaz piyasasında ipotek tesisi hukuki yönlerden sıklıkla çalışma konusu yapılmış 

ilken, ipotek tesisinin etkilerinin incelenmesi ve özellikle ipotekli kredi mekanizması 

nadiren çalışma konusu olmuştur. Bu çalışmada öncelikle ipotek kavramı ve teknik 

özellikleri incelenmiş ve ikinci aşamada ise konut kredi talep eden müşteriler için 

yapılan değerleme çalışması ve ipotek kredisi uygulaması örneklerle irdelenmiştir. 

Taşınmazın değerlemesi hem kredi veren kuruluşlar, hem de taşınmaz maliki için 

önemli olup, hatalı değerlenme yapılması durumunda kredi alacak olan kişi daha düşük 

kredi almak durumunda kalabilmektedir. Kredi kuruluşu için ise doğru değerlemenin 

yapılmaması borcun tahsili aşamasında taşınmazın piyasa değerlerinin altında satılması 

ve krediyi karşılamaması gibi durumlarla karşılaşılmasına yol açmaktadır. Kredi 

kuruluşları bu durumu göz önüne alarak yaptığı değerleme işlemlerinden dolayı yasal 

olarak sorumlu bulunan değerleme şirketleri ile anlaşarak kredi vermektedir. Değerleme 

sistemi ipotek teminatında alacağın güvencesi bakımından önemli yere sahiptir. 

 

Çalışma iki kısımdan oluşmakta olup, birinci kısımda literatür anlatılmasına dayalı 

olarak ipotek tesisi ve teknik nitelikleri irdelenmiştir. İkinci kısım ise alan çalışmasında 

2012 yılı içinde Türkiye illere göre tapu müdürlüklerinde yapılan toplam ipotek işlem 

sayıları ve değerleri incelenerek bölgesel olarak kişilerin ipotek işlemlerine olan 

talepleri ile toplam işlem sayısı ve değerleri içinde ipotek toplam sayı ve değerleri 

karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu 

Dairesi Başkanlığı’nın verilerinden yararlanılarak insanların ipotek işlemine olan bakış 

açılarının olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sincan ve 

Yenimahalle Tapu Müdürlüklerinde ipotek işlem talebin de bulunan vatandaşlar ile 

yapılan ipotekli taşınmaza olan talep anketi ile iki farklı ilçede olan insanların ipotek 

işlemine olan talepleri ölçülmeye çalışılmıştır. Değerlemeler yapılırken işlemleri 

gerçekleştiren tapu müdür ve müdür yardımcıları ile görüşülerek ilçelerdeki 

vatandaşların ipotek işlem talepleri hakkında fikirleri alınmıştır.  
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Bu çalışmada, ipotek tesisi ve bunu taşınmaz değerlerine olası etkisi incelenmiştir. 

Öncelikle ipotek kavramı ve hukuki niteliği açıklandıktan sonra ipoteğin özellikleri 

üzerinde durulmuştur. İpotek, alacaklıya alacağını ipoteğe konu olan taşınmazın 

değerinden elde etme yetkisi ve alacağa ayni bir güvence veren bir haktır. İpoteğin 

özellikleri; ipoteğin alacağa bağlı bir hak olması, ipoteğin borçlunun sorumluluğunu 

sona erdirmemesi ve ipoteğin kurulmasında borçlu ile malikin aynı kişi olmaması 

şeklinde ele alınarak konu uygun yargı kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

İpoteğin çeşitleri olan anapara ipoteği, üst sınır ipoteği, iradi ipotek özellikleri ile 

açıklanmış, kanuni ipotek ve çeşitleri örnek Yargıtay kararları ile incelenmiştir. 
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2. GENEL OLARAK İPOTEK KAVRAMI, İPOTEĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ, 

ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ 

 

2.1 Genel Olarak İpotek Kavramı 

 

İpotek tesisi, Medeni Kanunun 881-897 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Söz konusu 

maddelerde ipoteğin tanımı yapılmaksızın, ipoteğin amacı ve niteliği (md.881), 

kurulması ve sona ermesi (md.882-887), hükümleri (md.888-891) ve kanuni ipotek 

hakları (md.892-897) ile ilgili hususlar ele alınmıştır. “Doktrinde ipotek kavramı, kişisel 

bir alacağı güvence altına alma amacını güden, kıymetli evraka bağlı olmayan ve 

taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etme olanağını sağlayan sınırlı ayni 

hak” olarak tanımlanmaktadır (Ayan 2001).  

 

İpotek, sadece kişisel bir alacak hakkını güvence altına alma amacını taşımaktadır. 

Miktarı belli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belirli rehin derecesine yerleştirilir 

ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın 

sırasını korur. Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. 

Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz. 

Tescilin yapıldığı sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer
1
. 

İpotek belgesi kıymetli evraka bağlanamaz. Tapu memurunun vermiş olduğu ipotek 

belgesi de kıymetli evrak özelliği taşımamaktadır. Bu belge sadece borcun tescil 

edildiğini göstermektedir.  

 

Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası 

bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak 

taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez
2
. Doğmamış ileride doğacak 

bir alacak içinde ipotek tesis edilebilmektedir. İpotek ile alacak hakkı güvence altına 

alınmış bulunmaktadır. Alacak hakkı bir yapma ya da yapmama edimi de olabilir. Bu 

edimlerin Türk Parası cinsinden kabul edilebilen bir miktar ile sınırlandırılmış olması 

gerekmektedir. 

                                                           
1
 Medeni Kanun 882. madde.  

2
 Medeni Kanun 881. madde. 
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İpotek, alacaklıya taşınmazın değerinden alacağını temin etme hakkı sağlamaktadır. 

Alacaklı borcu tahsil ettikten sonra kalan miktar üzerinde bir hakka sahip değildir. 

İpotek, taşınmaz üzerinde alacaklıya ayni bir hak kazandırmıştır. İpotek ile alacak 

taşınmazın değeriyle güvence altına alınmış olsa da borçlunun sorumluluğu, borca karşı 

devam etmektedir. Taşınmazın değeri borcu karşılamaz ise kişi borçtan dolayı şahsen 

sorumludur. Borçlunun diğer mal varlıklarına gidilebilmektedir. Borçtan sorumlu 

olmayan üçüncü kişilerin taşınmazları üzerinde de ipotek kurulabilir.  

 

2.2 İpoteğin Hukuki Niteliği 

 

İpotek, her şeyden önce bir ayni haktır. Dolayısıyla mutlak haklar içerisinde yer alır. 

Diğer mutlak haklarda olduğu gibi, herkese karşı ileri sürülebilir ve belirli bir süre 

kullanılmakla zaman aşımına uğramaz (Ayan 2003).  

 

İpotek, bir ayni hak olmasından dolayı, taşınmazın devredilmesinden ve taşınmaz 

üzerinde kurulabilecek sınırlamalardan etkilenmez. İpoteğin kurulmasından sonra 

mülkiyet üzerinde kurulan bir ayni hak sahibi, ipoteğin kendisine karşı ileri sürülmesi 

ile karşılaşabilir. İpotek kişiye bağlı olmadığı için, mülkiyet sahibinin ölmesi ile 

ipoteğin varlığı son bulmaz. Bu durumda ipotek, mülkiyetin intak ettiği külli haleflerine 

kalmaktadır. 

 

İpotek, irtifak hakları ve taşınmaz yükü ile birlikte sınırlı ayni haklar arasında yer alır. 

İpoteğin sınırlı ayni hak olma özelliği sahibine verdiği yetkilerde kendini 

göstermektedir. Borç ödenmezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden 

elde etme hakkına sahiptir. Borcun ödenmemesi halinde rehinli taşınmazın mülkiyetinin 

alacaklıya geçeceğine ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir. 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
3
. İpotek sahibi borç vadesinde kendisine ödenmediği takdirde ipotekli 

taşınmazı sattırarak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Bunun dışında ipotek sahibi 

                                                           
3
 Medeni Kanun 873. madde.  
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taşınmazı istediği gibi kullanamaz veya taşınmazın mülkiyetinin kendisine devrini 

isteyemez. Yapılan böyle bir anlaşmada geçersizdir. 

 

İpoteğin varlığı alacağın varlığına bağlıdır. Alacağın ortadan kalması ile ipoteğin de 

kendiliğinden sona ermesi gerekmektedir. Alacağın devri ile devredenin kişiliğine özgü 

olanlar dışındaki öncelik hakları ve bağlı haklar da devralana geçer. Devreden, 

devralana alacak senedi ile elinde bulunan kanıtla ilgili diğer belgeleri teslim etmek ve 

alacağını ileri sürebilmesi için gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Asıl alacakla 

birlikte işlemiş faizler de devredilmiş sayılır
4
. Alacak hakkının üçüncü bir kişiye 

devredilmesi ile ipotek hakkı da yeni alacaklıya geçer. Tapu dairesinde yeni bir işlem 

yapmaya ve borçlunun rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.  

 

İpoteğin ayni bir hak olup, herkese karşı ileri sürülebilmesi ipotek sahibine alacağını 

öncelikli alma hakkını verir. İpotek hakkına sahip olan alacaklı, ipoteğe konu olan 

taşınmazın paraya çevrilmesi halinde, satış bedelinden o taşınmaz malikinin diğer tüm 

alacaklılarından önce alacağını elde eder
5
. İpoteğin bu özelliği onu, bir alacağı güvence 

altına alma amacını taşıyan kefalet ve garanti sözleşmelerinden ayırır. Zira kefalet ve 

garanti sözleşmesiyle güvence altına alınmasında, alacaklının hakkı ayni nitelik taşımaz 

(Reisoğlu 1997). 

 

İpotek, ayni bir hak olması nedeniyle belirli bir süre kullanılmamakla zamanaşımına 

uğramaz. Bu yüzden, taşınmaz maliki belirli bir süre geçtikten sonra ipoteğin 

zamanaşımına uğradığını ileri süremez. Rehin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra 

alacak için zamanaşımı işlemez
6
. İpotek devam ettiği müddetçe şahsi bir hak olan 

alacak hakkı da zamanaşımından etkilenmez (Oğuzman 2009). 

 

 

 

 

                                                           
4
 Borçlar Kanunu 818 168. madde - Yeni Borçlar Kanunu 6098 189. madde.  

5
 İcra İflas Kanunu 206. madde. 

6
 Medeni Kanun 864. madde. 
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2.3 İpoteğin Özellikleri 

 

2.3.1 İpoteğin alacağa bağlı bir hak olması 

 

İpotek, şahsi bir alacağı güvence altına alma amacı taşıması nedeniyle, alacağa bağlı bir 

haktır. İpoteğin varlığı, alacağın varlığına bağlıdır. İpotek ile alacak arasında hukuki bir 

ilişki mevcuttur. Alacak ile ipotek arasındaki bağlılık tek yönlüdür. Alacak hakkının 

varlığı ve geçerliliği, ipoteğin varlığını ve geçerliliğini sağlamaktadır. Alacak hakkının 

olmaması veya sona ermiş olması ile kurulmuş olan ipotek hakkının da sona ermektedir.   

 

İpotek ile alacak arasında alacağa bağlı feri bir hak söz konusudur. Bunun istisnası 

olarak; Halen mevcut olan henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası 

bulunan her hangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir
7
. Henüz doğmamış fakat 

doğması muhtemel olan her türlü alacak için ipotek tesis edilebilir. Alacağın belirli bir 

bedel ile belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Alacağın hukuksal durumundaki değişiklikler ipoteği etkilemektedir. Alacağın temliki 

halinde ipotek de kendiliğinden yeni alacaklıya geçer. Alacağın sona ermesi halinde 

ipotek de sona erer. Tapuya tescil edilmemiş olsa bile alacak temlik edildikten sonra 

ipotek alacaklısı değişmektedir. Alacaklı tapuya giderek, alacaklının değiştirildiğini 

bildirebilir. Böylece alacak için yapılacak tebligatlar doğru olur. Kanun, sözleşme veya 

işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü 

bir kişiye devredebilir. Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına 

güvenerek alacağı devralmış olan üçüncü kişiye karşı, alacağın devredilemeyeceğinin 

kararlaştırılmış bulunduğu savunmasını ileri süremez
8
. 

 

İpotek, güvence altına aldığı alacağa bağlı bir hak olduğundan alacağın sona ermesi 

halinde ipotekte kendiliğinden sona erer. Asıl borç ifa veya diğer bir sebeple sona erdiği 

takdirde, rehin, kefalet ve diğer buna bağlı haklar da sona ermiş olur
9
. Tapu kütüğünde 

görünen ipotek sadece şekli bir özellik taşır. Alacak sona erince ipotekli taşınmazın 

                                                           
7
 Medeni Kanun 881. madde. 

8
 Borçlar Kanunu 818 162. madde, yeni Borçlar Kanunu 6098 183. madde. 

9
 Borçlar Kanunu 818 113. madde, yeni Borçlar Kanunu 6098 131. madde. 
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maliki, alacaklıdan ipoteğin terkin edilmesini isteyebilir
10

. Alacaklı terkin talebinden 

kaçınırsa, taşınmaz maliki ipoteğin terkini için dava açabilir. 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
11

. 

Alacak ödendikten sonra tescilin düzeltilmesi için malik dava açarak ipoteğin terkinini 

talep eder. Çünkü borcun ödenmesi ile ipotek sona ermiştir.  

 

İpotek başkasının borcu için kurulmuş ise malikin borcu ödemesi ipoteğin sona 

ermesine yol açmaz. Bu durumda malik, alacaklıya halef olur. Borçtan şahsen sorumlu 

olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın 

üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. Alacak, borcu ödeyen malike geçer
12

. 

Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişi, aşağıdaki hallerde ifası ölçüsünde alacaklının 

hakkına halef olur: 

 

1- Başkasının borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardığı ve bu şey üzerinde 

mülkiyet veya başka bir ayni hakkı bulunduğu, 

2- Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişinin ona halef olacağı, borçlu tarafından ifadan 

önce alacaklıya bildirildiği takdirde
13

, 

 

İpotek hakkını kazanan malik, ipoteğin terkinini talep edebilir. Bu durumda ipotekli 

taşınmazın maliki, asıl borçtan sorumlu olmayan, sadece ipotekle sorumlu bulunan 

üçüncü şahıs durumuna girer (Oğuzman ve Seçili 2002). 

 

İpoteğin varlığı alacağın varlığına bağlı iken, alacağın varlığı ipoteğin geçerli olarak 

kurulmuş olmasına bağlı değildir. İpoteğin tapu kütüğünde tescil edilmiş olması, 

alacağın varlığına karine teşkil etmez ve alacak tapu siciline güven ilkesinden 

yararlanamaz. Tapu siciline güven ilkesi, yalnız taşınmaz rehninin kapsam ve varlığı 

bakımından etkili olur (Köprülü ve Kaneti 1983, Oğuzman ve Seçili 2002).  

                                                           
10

 Medeni Kanun 883. madde. 
11

 Medeni Kanun 1025. madde. 
12

 Medeni Kanun 884. madde. 
13

 Borçlar Kanunu 818 109. Madde, yeni Borçlar Kanunu 6098 127. madde. 
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Olmayan bir alacak için ipotek tesis edilmiş ise veya alacak sona ermesine rağmen 

ipotek terkin edilmemiş ise yeni alacaklı, tapu siciline iyi niyetle güvenerek, alacağı 

kazanamaz. Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunmaları, 

devralana karşıda ileri sürebilir
14

 (Ek 1). Borçlu devri öğrendiği anda muaccel olmayan 

alacağını, devredilen alacaktan önce muaccel olması koşuluyla borcu ile takas edebilir
15

.  

 

Geçerli bir alacağı güvence altına almak için ipotek kurulmuş olup da ipoteğin tescili 

rehin sözleşmesindeki eksiklik veya tasarruf yetkisindeki noksanlık nedeniyle yolsuz bir 

tescil durumunda ise, rehinli alacak temlik edildiği takdirde, yeni alacaklının ipoteğin 

varlığı hususundaki güveni korunur (Oğuzman ve Seçili 2002, Karahasan 2002). 

 

İpotek, alacağa bağlı olmasından dolayı tedavüle elverişli değildir. İpoteğin varlığı 

alacağın varlığına ve geçerliliğine bağlıdır. Alacağın hukuksal durumundaki 

değişiklikler ipoteği de etkilemektedir. Taşınmaz maliki alacağın hukuksal 

durumundaki değişiklikleri herkese karşı ileri sürebilir. Bu özelliğinden dolayı ipotek 

tedavüle elverişli değildir. Tapu Müdürlüğünden verilen ipotek belgesi de kıymetli 

evrak niteliği taşımaz. Bu belge sadece alacağı güvence altına almak için taşınmaz 

üzerinde ipotek tesis edildiğini göstermektedir. Bu belgenin kaybolması ipotek hakkını 

ortadan kaldırmaz. Tapu sicilindeki kayda dayanarak ipotek hakkını alacaklı her zaman 

ispat edebilir
16

 (Ek-1). 

 

2.3.2  İpoteğin borçlunun sorumluluğunu sona erdirmemesi 

 

İpotek, alacağa taşınmazın değeri üzerinden ayni güvence sağlar. İpotekle alacak 

taşınmazın değeriyle güvence altına alınmış olmasına rağmen, borçlunun şahsi 

sorumluluğu devam eder. Borçlu alacaklıya karşı hem ipotekli taşınmazın değeri 

üzerinden hem de malvarlığının tamamı üzerinden sorumludur
17

 (Akipek 1974, Köprülü 

ve Kaneti 1983) (Ek 1). 

 

                                                           
14

 Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2005/3793, K 2005/12372 ve 9.12.2005 tarihli kararı. 
15

 Borçlar Kanunu 818 167. madde, yeni Borçlar Kanunu 6098 188. madde. 
16

 Yargıtay 19. Hukuku Dairesinin E 2005/125, K 2005/10822 ve 31.10.2005 tarihli kararı. 
17

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 2008/10087, K. 2008/11028 ve 6.10.2008 tarihli kararı. 
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İpotekle güvence altına alınmış borçlusu borcunu ödemezse,  alacaklı öncelikle ipoteğin 

paraya çevrilmesi yolu ile takipte bulunur. O, doğrudan doğruya borçlunun şahsi 

sorumluluğuna dayanarak iflas ve haciz yoluyla takibe girişemez (İİK.m.45). Alacaklı, 

ipoteğin paraya çevrilmesi sonucu elde edilen değerden alacağının tamamını temin 

edemezse, ancak o zaman kalan kısım için borçlunun diğer malvarlığı değerlerine 

başvurabilir. Fakat bu durumda, alacaklının eksik kalan değer üzerinden bir ayni hakkı 

yoktur. Alacaklının eksik kalan alacağı, adi alacak olarak kalır ve alacaklının borçlunun 

diğer alacaklarına karşı da bir önceliği bulunmaz (Ayan 2001, Oğuzman ve Seçili 

2002). 

 

2.3.3  İpoteğin kurulmasında borçlu ile malikin aynı kişi olmasının zorunlu 

olmaması 
 

İpoteğin kurulmasında borçlu ile malikin aynı kişi olması zorunlu değildir.  Taşınmazın 

maliki bizzat borçlu olmadığı halde alacak için taşınmazı üzerinde ipotek tesis edebilir. 

Medeni Kanunun 881. maddesinde “İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun 

mülkiyetinde bulunması gerekmez” şeklinde ifade edilmiştir 
18

 (Ek-1) . 

 

Borçlu ile malikin aynı kişi olmaması, başlangıçta, ipoteğin başka bir kişinin borcu için 

kurulması halinden kaynaklanır. Borçlu ile malikin aynı kişi olmadığı hallerde malikin 

sorumluluğu sınırlı sorumluluktur. Malikin ipotekle güvence altına alınan borçtan 

dolayı şahsi sorumluluğu bulunmamaktadır. Şahsi sorumluluk temel borç ilişkisinde 

borçlu kimse ona aittir. Taşınmazın maliki, sadece taşınmazın satılıp paraya 

çevrilmesine katlanmakla yükümlüdür. İpotek alacaklısı, alacağının tamamını satım 

bedelinden elde edemezse, kalan kısım için şahsi sorumluluğu bulunan asıl borçluya 

başvurmak zorundadır
19

 (Gürsoy vd. 1984) (Ek-1). 

 

 

 

 

                                                           
18

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 1988/9638, K 1989/7026 ve 11.12.1989 tarihli kararı. 
19

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 1987/551, K 1987/593 ve 6.2.1987 tarihli kararı. 
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2.4 İpoteğin Çeşitleri 

 

İpotek güvence miktarının belirleniş tarzına ve kaynağına göre sınıflandırılır. Güvence 

tarzına göre ipotek, anapara ipoteği ve üst sınır ipoteği olarak ikiye ayrılır. Kaynağına 

göre ise, iradi ipotek ve kanuni olmak üzere iki çeşittir.  

 

2.4.1 Anapara ipoteği 

 

İpoteğin kurulması anında güvence altına alınmak istenen alacak miktarı itibariyle belli 

ise, bu miktar tapu kütüğüne tescil edilir. Bu durumda, bir “anapara ipoteği” veya “sabit 

ipotek” söz konusu olur. 

 

Anapara ipoteği kural olarak mevcut ve miktarı belli alacaklar için kurulur. Mevcut ve 

miktarı belli alacaklar için anapara ipoteği kurulması halinde, güvence altına alınan 

alacağın gerçek miktarı tapu kütüğüne tescil edilir. Tapudaki kayıt sadece borçlanılan 

sermayenin gerçek miktarını temsil eder. Rehin yükünün kapsamı, tapu kütüğüne tescil 

edilen alacak miktarı ile sınırlı değildir (Köprülü ve Kaneti 1983, Oğuzman ve Seçili 

2002). Medeni Kanunun 875 ve 876. maddelerinde sayılan yan alacaklar da rehin yükü 

kapsamındadır. Taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına şunlar 

girer: 

1. Ana para, 

2. Takip giderleri ve gecikme faizi, 

3. İflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş 

üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz, 

 

Daha önceden belirlenen faiz oranı, sonradan gelen alacaklıların zararına olarak 

artırılamaz
20

. 

 

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
21

.   

                                                           
20

 Medeni Kanun 875. Madde. 
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Alacaklı böylece tapuda gösterilen ana alacağın miktarını aşsa bile, tüm masrafları ile 

alacağını ipotekli taşınmazın güvencesinden yararlanarak tahsil edebilmektedir
22

. 

Kanunlarla güvence altına alınan alacak gibi doğabilecek alacaklarda korunmaktadır
23

 

(Ek-1). 

 

2.4.2  Üst sınır ipoteği 

 

İpoteğin kurulması esnasında güvence altına alınmak istenen alacağın miktarı belli 

değilse, alacaklının bütün istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın güvence altına 

alacağı üst sınır taraflarca belirlenmelidir. Bu şekilde, miktarı belli olmayan alacaklar 

için kurulan ipoteğe,  “üst sınır ipoteği” veya “azami meblağ ipoteği” adı verilir. 

 

Üst sınır ipoteği, genellikle rehin kurulduğu anda miktarı bilinmeyen ve ilerde doğacağı 

zamanda da miktarının ne olacağı tahmin edilemeyen alacaklar için kurulur. Henüz 

gerçekleşmemiş olmakla birlikte doğması ihtimali bulunan tazminat alacakları, kredi 

hesabı veya cari hesaptan doğan alacaklar ile şarta bağlı alacaklar bu tür alacaklara 

örnek olarak gösterilebilir (Akipek 1974). 

 

Bununla birlikte, miktarı belli bir alacak için de üst sınır ipoteğinin kurulmasına 

kanunen bir engel bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, taraflar, anapara ipoteği ile 

güvence altına alabilecekleri miktarı belli bir alacağı da üst sınır ipoteği ile güvence 

altına alınabilirler. Bu durumda, miktarı belli bir alacak için kurulmuş ipoteğin, anapara 

ipoteğimi, yoksa üst sınır ipoteğimi olduğu sorunu ortaya çıkabilir.  Sorunun 

çözümünde, tarafların ipotek sözleşmesinde kullanmış oldukları ibarelerden ve 

tarafların iradelerinin yorumlanmasına yardımcı nesnel ölçütlerden (faiz şartı gibi) 

yararlanılabilir. Tarafların iradelerinin açık olmaması halinde, ipoteğin çeşidi, güvence 

altına alınan alacağın miktarının belli olup olmamasından hareket belirlenmelidir
24

 

(Köprülü ve Kaneti 1983) (Ek-1). 

                                                                                                                                                                          
21

 Medeni Kanun 876. madde. 
22

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E 1996/3389, K 1996/9621 ve 5.7.1996 tarihli kararı. 
23

 Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2009/5864, K 2009/6533 ve 1.7.2009 tarihli kararı. 
24

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 2004/8125, K 2005/4761 ve 9.5.2005 tarihli kararı. 
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Üst sınır ipoteğinin kapsamını belirleyen Medeni Kanunun 851. Maddesinin ikinci 

cümlesi, 4721 sayılı Medeni Kanundan önce “alacağın miktarı muayyen değilse, 

taşınmazın azami ne miktar için teminat teşkil edeceği, her iki tarafça tespit olunur.” 

(eski MK.md.766/I) şeklinde düzenlenmiştir. 

 

2.4.3  İradi ipotek 

 

İradi ipotek, alacaklı ile borçlu arasında yapılan bir ipotek sözleşmesine veya borçlunun 

ölüme bağlı tasarrufuna istinaden tapu kütüğüne yapılacak tescil sonucu ortaya çıkan 

ipotektir. 

 

Tarafların iradesinden doğan ipotek, uygulamada daha çok ipotek sözleşmesinden 

oluşur. İradi ipotek, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufla terekesindeki taşınmaz 

üzerinde alacaklısı lehine ipotek hakkı tanımasıyla da oluşabilir. Bu halde, ölüme bağlı 

tasarrufun lehdarı olan alacaklının mirasçılardan rehin tescilini talep etme konusunda 

şahsi bir hakkı doğar. 

 

İradi ipoteğin dayanağını oluşturan ipotek sözleşmesinin, tapu memuru huzurunda resmi 

şekilde yapılması gerekir. İpoteğin borçlunun ölümüne bağlı tasarrufuna bağlı olarak 

kurulmak istenmesi halinde ise, ölüme bağlı tasarrufun (vasiyetname ve miras 

sözleşmesinin), kendine has geçerlilik şartlarına (MK.md.531, md.545) uygun olarak 

hazırlanması gerekir. 

 

2.4.4  Kanuni ipotek 

 

İpoteğin doğumuna yol açan hukuki sebep bir kanun hükmü de olabilir. Bu halde,  

“kanuni” veya “kanundan doğan ipotek hakkından” söz edilir. 

 

Kanuni ipoteğin doğması için de kural olarak tapu kütüğüne tescil işleminin yapılması 

gerekir. Ancak, Medeni Kanunda bu kuralın uygulanmadığı ipotek hakları da kabul 

edilmiştir. Bu yüzden, kanuni ipotek hakları, doğmaları bakımından tapu kütüğüne 

tescil işleminin yapılmasının zorunlu olup olmamasına göre, doğrudan doruya kanundan 
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doğan ipotek hakları ve dolayısıyla kanundan doğan ipotek hakları şeklinde ikiye ayrılır 

(Akipek 1974, Ayan 2001). 

 

2.4.4.1  Doğrudan doğruya kanundan doğan ipotek hakları 

 

Medeni Kanunda bazı hallerde ipotek hakkının doğumu için tescil işleminin yapılması 

zorunlu kılınmıştır. Bu hallerde ipotek hakkı, doğrudan doğruya kanun hükmü 

gereğince tescile bağlı olmadan doğar. Kanunda öngörülen alacağın doğumuyla birlikte 

tapu kütüğünde kendiliğinden alacak miktarına eşit bir ipotek derecesi kurulur. İpotek 

derecesinin sırası da yine kanun tarafından belirlenir. Bu şekilde tescil işlemi 

yapılmaksızın tapu kütüğünde ayni sonuçlarıyla birlikte doğan ipotek haklarına, 

doğrudan doğruya kanundan doğan ipotek hakları adı verilir. 

 

Doğrudan doğruya kanundan doğan ipotek hakları, Medeni Kanunda, alacaklının 

ipotekli taşınmazın değerinin azalmasını önlemek (MK.md. 865/III) ve taşınmazın 

korunmasını sağlamak, özellikle malikin ödemekten kaçındığı sigorta ücretlerini 

ödemek (MK.md.876) amacıyla yaptığı masrafların güvence alınması için tanınmıştır. 

 

2.4.4.1.1  İpotekli taşınmazın değerinin azalmasını önlemek için yapılan 

masraflardan doğan ipotek hakkı 

 

İpotek alacaklısı, ipotek hakkı dolayısıyla sadece taşınmazın paraya çevrilmesini talep 

ve elde edilen değerden alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Bunun dışında 

alacaklının taşınmaz üzerinde kural olarak başka bir yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, 

taşınmazın değerinin azaldığı hallerde alacaklının taşınmazın paraya çevrilmesini talep 

etmesi bir değer ifade etmeyebilir. Alacaklının aleyhine olan bu duruma engel olmak 

için Medeni Kanunda alacaklıya taşınmazın değerinin korunmasını sağlama yönünde 

bazı yetkiler verilmiştir. Bu yetkilerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkan masrafları 

güvence altına almak için de, alacaklı lehine doğrudan doğruya ipotek hakkı tanınmıştır 

(Ayan 1974, Oğuzman ve Seçili 2002).   

 

Taşınmazın değerinin azalması malikin kusurlu bir davranışından kaynaklanabileceği 

gibi, malikin kusuru bulunmaksızın üçüncü şahısların zarar verici davranışlarından veya 
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tabiat olaylarından da kaynaklanabilir. Medeni Kanunda alacaklıya sağlanan yetkiler ve 

ipotek hakkı, değer azalmasının malikin kusurlu olup olmamasına göre farklı şekilde 

düzenlenmiştir. 

 

2.4.4.1.2  Malikin kusurlu davranışından kaynaklanan değer azalmaları ve 

alacaklının ipotek hakkı 

 

Malik, rehinli taşınmazın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, hakimden 

bu gibi davranışların yasaklanmasını isteyebilir
25

. Malikin taşınmazın değerini azaltan 

davranışları yapma ya da yapmama eylemleri niteliğinde olabilir. Örneğin, malikin 

taşınmazdaki yapıları yıkması, teferruat niteliğindeki eşyaları taşınmazdan ayırması, 

yasaklanması istenebilecek değer azaltıcı yapma eylemleridir (Köprülü ve Kaneti 1983, 

Oğuzman ve Seçili 2002). 

 

Hakimin uyarılarına rağmen malik gerekli tedbirleri almazsa, alacaklı, engelleyici 

tedbirleri bizzat almak için hakimin kendisine yetki vermesini isteyebilir. Hatta, 

gecikmesinde sakınca olan hallerde alacaklı, hakimin yetki vermesine bağlı olmaksızın 

gerekli tedbirleri kendiliğinden alabilir. 

 

Alacaklı taşınmazın değerinin azalmasını önlemek amacıyla yaptığı masraflar için, 

taşınmaz üzerindeki diğer bütün yüklerden önce gelen bir ipotek hakkına sahip olur. 

İpotek hakkının doğumu için tapu kütüğüne tescil işleminin yapılmasına da gerek 

yoktur (Akipek 1974). 

 

2.4.4.1.3  Üçüncü kişilerden ve tabiat olaylarından kaynaklanan değer azalmaları 

ve alacaklının ipotek hakkı 

 

İpotekli taşınmazın değeri malikin kusuru olmadan üçüncü kişilerden veya tabiat 

olaylarından kaynaklanan nedenlerle de kaynaklanabilir. Medeni Kanunda bu haller için 

de alacaklıya taşınmazın değer kaybetmesini önleyici tedbirler alma imkanı tanınmıştır. 

Hatta belirtilen hallerde, hakimin izni olmaksızın dahi alacaklının kendiliğinden 

önleyici tedbirler alabileceği açıklanmıştır
26

. 

                                                           
25

 Medeni Kanun 865. madde. 
26

 Medeni Kanun 867. madde. 



17 
 

Alacaklı, taşınmazın değerinin azalmasını önlemek amacıyla yaptığı masraflar için, 

taşınmazın malikin kusuruyla değer kaybetmesi halinde olduğu gibi, taşınmaz 

üzerindeki diğer bütün yüklerden önce gelen bir ipotek hakkına sahip olur. Bu halde de 

ipotek hakkı, doğrudan doğruya kanundan doğmaktadır. Bunun için ayrıca tapu 

kütüğüne tescil işleminin yapılmasına gerek yoktur.  

 

Üçüncü kişilerden veya tabiat olaylardan meydana gelen değer azalmalarını önlemek 

amacıyla yapılan masraflardan malik şahsen sorumlu değildir. Bu yüzden, yapılan 

masraflar ipotekli taşınmazın değerinden elde edilemezse, alacaklı, malikin diğer mal 

varlığı değerlerine başvuramaz. Söz konusu hallerde rehinli alacaklı, taşınmazı değerini 

azaltıcı davranışlarda bulunan üçüncü şahıslardan Borçlar Kanunun 41. ve devamı 

maddelerine göre tazminat isteyebilir. 

 

2.4.4.1.4  İpotekli taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflardan doğan 

ipotek hakkı  
 

Medeni Kanunun 876. maddesinde, 865. ve 867. maddelerde düzenlenen ipotek 

haklarından farklı bir kanuni ipotek hakkı düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, 

“Alacaklı, rehinli taşınmazın korunması için zorunlu masraf yapmışsa ve özellikle 

malikin borçlu olduğu sigorta primlerini ödemişse, bundan doğan alacakları tescile 

gerek olmaksızın rehinli alacağı gibi güvenceden yararlanır”. 

  

2.4.4.2  Dolayısıyla kanundan doğan ipotek hakları 

 

Medeni Kanunda bazı ipotek haklarının doğumu için ipotek sözleşmesi yapılamasına 

gerek duyulmamış, fakat tescil talebi ve tescil işleminin yapılması zorunlu kılınmıştır. 

Bu çeşit ipotek hakları, herhangi bir hukuki işleme dayanmadığı için “kanundan doğan 

ipotek hakları” içerisinde yer alırlar. Fakat doğmaları için alacaklının tescil talebi ve 

tapu kütüğüne tescil işleminin yapılması zorunlu olduğundan, bunlar, dolayısıyla 

kanundan doğan ipotek hakları olarak adlandırılır. 
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Dolayısıyla kanundan doğan (tescile bağlı) ipotek hakları, esas itibariyle Medeni Kanun 

893. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “aşağıdaki alacaklılar kanuni ipotek 

hakkını tescilini isteyebilir: 

 

1. Satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcı, 

2. Elbirliği ortaklığına giren taşınmazla da paylaşmadan doğan alacakları için birlikte 

mirasçı olanlar veya diğer elbirliği ortakları, 

3. Bir taşınmaz üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerden malzeme vererek veya 

vermeden emek sarf ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya 

yükleniciden alacaklı olan alt yüklenici ve zanaatkarlar”,  

 

Medeni Kanunun 893. maddesinin son fıkrasına göre, “alacaklıların kanuni ipotek 

hakkından önceden feragat etmeleri geçerli değildir”. Bu hükümle, ipotek kurma 

hakkının doğumundan önce bu haktan vazgeçilmesi korumak amacıyla yasaklanmıştır. 

Emredici nitelikteki bu hüküm, Medeni kanun dışında düzenlenen diğer dolaylı kanuni 

ipotek hakları için de uygulanır. 

 

Kanuni ipotek hakkı doğduktan sonra bu haktan vazgeçilebilir. Zira artık, hak sahibinin 

korunmasına gerek kalmamaktadır. Haktan vazgeçme bakımından ipoteğin kurulmuş 

olması da önemli değildir. 

 

2.4.4.2.1  Satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcının kanuni 

ipotek hakkı  
 

Taşınmaz satım sözleşmesinde satıcı sattığın taşınmazın bedelinin tamamını ve bir 

kısmını almamış olabilir. Satıcı ve alıcı satış bedelinin tamamen veya kısmen 

ödendiğini belirtip bu durumun resmi senede yazılmasını isterlerse resmi senet bu 

şekilde hazırlanır. Satış bedelinin ödeneceği tarih ve diğer şartlar resmi senette belirtilir. 

Taşınmazını peşin para ile satmamış olan satıcı, ödenmeyen alacağını güvence altına 

almak için, Medeni Kanunun 893. maddesinin birinci bendinde düzenlenen kanuni 

ipotek hakkından yararlanabilir. 
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Satıcıya tanınan kanuni ipotek hakkı, sadece daha sonra ödenmesi kararlaştırılan alacak 

miktarını güvence altına alır. Satıcının ipotek hakkından yararlanabilmesi için, satış 

bedelinin tamamının ödenmemiş olduğunun satım sözleşmesinde belirtilmesi gerekir. 

Satım sözleşmesinde satış bedelinin tamamen ödendiğinden söz edilmişse, artık, 

satıcının kanuni ipotek hakkından yararlanması mümkün değildir (Yeşil 2002).  

 

2.4.4.2.2  Elbirliği ortaklığına giren taşınmazlarda paydaşlardan doğan alacakları 

için birlikte mirasçı olanlar veya diğer ortakların kanuni ipotek hakkı 
 

Medeni Kanunun 893. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde, elbirliği 

ortaklığına giren taşınmazlarda paylaşmadan doğan alacaklar için, birlikte mirasçı 

olanlar veya diğer elbirliği ortaklar lehine bir ipotek hakkı tanınmıştır. Medeni Kanunun 

söz hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin sona ermesi halinde, taşınmaz bir veya birkaç 

paydaşa tahsis edilmişse, diğer paydaşlar, tahsisten yararlanan paydaşlardan talep 

edecekleri alacaklarını güvence altına almak için, tahsis edilen taşınmazlar üzerinde 

kendileri lehine ipotek hakkı kurulmasını isteyebilirler (Oğuzman ve Seçili 2002). 

 

2.4.4.2.3  Alt yüklenici ve zanaatkarların kanuni ipotek hakkı 

 

Medeni Kanunun 893. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendine göre, bir taşınmaz 

üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek veya vermeden emek sarf 

ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya yüklenicideki alacaklarını 

güvence altına almak için, çalıştıkları taşınmaz üzerinde kendileri lehine ipotek hakkı 

kurulmasını isteyebilirler.  

 

2.4.4.2.4  Üst hakkından doğan kanuni ipotek hakları 

 

2.4.4.2.4.1  Arazi malikinin kanuni ipotek hakkı  

 

Üst hakkının kurulması esnasında, üst hakkına karşılık olarak, hak sahibinin malike 

belirli aralıklarla bir miktar para ödemesi kararlaştırılabilir. Medeni Kanunun 834. 

maddesinde, üst hakkının karşılığı olarak irat biçiminde ödenmesi kararlaştırılan bu 
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alacağı güvence altına almak için, üzerinde üst hakkı kurulan taşınmazın malik lehine 

kanuni ipotek hakkı tanınmıştır. 

 

2.4.4.2.4.2  Üst hakkı sahibinin kanuni ipotek hakkı  

 

Üst hakkının sona ermesi halinde, taşınmaz üzerinde yapılan inşaat bütünleyici parça 

kuralı gereğince tekrar malikin mülkiyetine döner. Bu halde, taşınmazın sahibi önemli 

bir yarar elde etmiş olur. Üst hakkı sözleşmesinin tarafları üst hakkının kurulması 

esnasında bu durumu göze alarak taşınmaz malikinin zenginleşmesi karşılığında üst 

hakkı sahibine tazminat ödenmesini kararlaştırılabilir. Medeni Kanunun 829. 

maddesinin ikinci fıkrasında, üst hakkı sahibinin bu tazminat alacağını güvence altına 

alan bir kanuni ipotek hakkı düzenlenmiştir.  

 

2.4.4.2.5  Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım alacaklısının kanuni ipotek 

hakkı  

 

Borçlar Kanunun 513. maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin bakım 

alacaklısı lehine kanuni ipotek hakkı tanınmıştır. Söz konusu maddeye göre, “Diğer 

tarafa bir taşınmaz temlik eden alacaklı, haklarını temin için o taşınmaz üzerinde tıpkı 

bir satıcı gibi kanuni ipotek hakkına haiz olur.” Borçlar Kanunun bu hükmüyle bakım 

alacaklısının, bakım borçlusuna karşı sahip olduğu ikamet etme, beslenme, giydirilme 

ve bakım, gözetilme gibi kişisel haklarını güvence altına alma imkanı sağlamıştır 

(Gürsoy ve Eren vd. 1984). 

 

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi için düzenlenen resmi senette, alacak miktarı 

belirlenmemişse, ipotek hakkının tescili için geçerli olan üç aylık süre içinde, tapuya 

tescil edilecek kanuni ipotek miktarının bakım borçlusu tarafından kabul edilmesi 

gerekir. Bakım borçlusu, alacak miktarını kabul etmediği takdirde, alacağın miktarı 

mahkeme tarafından belirlenir. 
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2.4.4.2.6  Kat mülkiyetinde ortak giderlerin güvencesi olan kanuni ipotek hakkı  

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 22. maddesinde, ipotek sözleşmesi yapılmasına gerek 

olmayan tescile tabi kanuni ipotek haklarının bir yenisi düzenlenmiştir. Söz konusu 

maddeye göre, “Bağımsız bölüm başkasına kiralanmış bulunuyorsa, avanstan, giderden 

ve ortak sigorta primlerinden kendisine düşen payı, noterlikçe yapılan ihbara rağmen, 

ödemeyen kat malikinin borcu, kendisinin kira alacağına mahsuben kiracıdan alınır.  

 

Kat mülkiyetinden doğan kanuni ipotek hakkının tescili, kat malikince ödenmesi 

gereken ortak gider payının, noterlikçe yapılan ihtara rağmen ödenmemiş olması şartına 

bağlıdır. Ayrıca, bağımsız bölüm kiradaysa, kiracıdan, kira borcuna mahsuben 

giderlerin kendisi tarafından ödenmesi istenmiş ve bu isteğin reddedilmiş olması gerekir 

(Köprülü ve Kaneti 1983, Oğuzman ve Seçili 2002). 

 

2.4.4.2.7  Yapı ipoteği 

 

Bilindiği üzere yapı işlerinde çalışanlar, çalışmalarının karşılığı olan alacaklarını 

genellikle hemen elde edemezler. Yapı işlerinin teknik özelliği ve belirli bir süre devam 

etmesi, bu işlerde çalışanların alacaklarının ancak yapı işlerinin bitiminde belli olması 

sonucunu doğurur (BK.md.364, md.366). Bu yüzdendir ki yapı alacaklılar, alacaklarını 

alabilmek için belirli bir süre beklemek zorundadır. Medeni Kanunun 893. maddesinin 

birinci fıkrasının üçüncü bendinde, çalışmaların karşılığı olan alacaklarını elde 

edememe riski altında olan, fakat buna rağmen çalışmak zorunda kalan yapı 

alacaklılarına, yapı sahibine karşı sahip oldukları alacaklarını güvence altına almaları 

için kanuni ipotek hakkı tanınmıştır (Akipek 1974). 

 

Yapı ipoteği hakkına sahip olan yükleniciler, bir istisna sözleşmesine (BK.md.355) 

bağlı olarak, bir yapı işinin tamamını veya bir kısmını, inşaat sahibi hesabına yapmayı 

yüklenen ve genellikle tacir sıfatına sahip olan kişilerdir. Alt yükleniciler ise, ana 

yükleniciden bazı yapı işlerini alarak kendi işçileriyle bu yapı sürdüren kişilerdir. Alt 

yüklenici, ana yükleniciyle bir istisna sözleşmesi yapmakta ve yapı işini ondan 

almaktadır. Yapı sahibi ile hukuki bir ilişkisi bulunmamaktadır. Fakat yapı işlerinin 



22 
 

yapılmasında malzeme vererek veya vermeden emek sarf ettikleri için, yapı işlerinin 

yapıldığı taşınmaz üzerinde, ana yüklenicininkinden bağımsız bir yapı ipoteği hakkı 

vardır. Yapı sahibi ana yükleniciye olan borçlarını ödese de alt yüklenici ipoteğin 

tescilini talep edebilir (Gürsoy ve Eren vd. 1984). 

 

Kanun dolayısıyla doğan rehin haklarında sıra, bu hakların tescil edildiği tarihe göre 

belirlenir. Ancak yapı ipoteği hakkına konu olan bir taşınmazda, yapı sahibi, yapı 

işlerinin başlamasından önce taşınmaz üzerinde taşınmazın değerini aşan hileli hakları 

kurmuş olabilir. Bu halde, sıra tescil tarihine göre belirlenen yapı alacaklısı ipoteğin 

güvence sağlama bakımından pratik bir değeri olmayacaktır. Kanun koyucu, yapı 

alacaklarını korumak için onlara, Medeni Kanunun 897. maddesinde bir öncelik hakkı 

tanımıştır
27

 (Akipek 1974, Köprülü ve Kaneti 1983) (Ek 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E 2006/15-702, K 2006/691 ve 8.11.2006 tarihli kararı. 
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3.  İPOTEĞİN KURULMASI 

 

İpoteğin kurulması başlığını taşıyan Medeni Kanunun 882. maddesine göre, “Miktarı 

belli olmayan veya değişebilen alacaklara da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve 

tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını 

korur. Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece 

tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz. Tescilin 

yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer”. 

 

Taşınmaz rehnine ilişkin genel hükümler ipotek hakkında da geçerli olduğundan 

ipoteğin kurulması, esas itibariyle taşınmaz rehninin kurulmasını düzenleyen Medeni 

Kanunun 856. maddesine tabidir. Buna göre, “Taşınmaz rehni tapu kütüğüne tescil ile 

kurulur. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklıdır”. 

 

3.1 İpoteğin Tescile Bağlı Olarak Kurulması 

 

3.1.1 İpoteğin kurulması 

 

Tapuya kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin başkasına devri veya bu taşınmaz üzerinde 

bir rehin hakkının kurulması, kural olarak, geçerli hukuki sebebin varlığını ve tapuya 

tescili zorunlu kılar. Tapu Sicili sistemi ile gerçekleştirilen “kamuya açıklık ilkesi” 

taşınmaz rehninde de geçerlidir (Oğuzma ve Seçili 2002, Karahasan 2002). 

 

Kamuya açıklık ilkesi, her şeyden önce taşınmaz rehninin tapuya tescille doğması 

gereğini ifade eder. Medeni Kanuna göre de, kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla, 

taşınmaz rehni ancak tapuya tescil ile doğar (MK.md.856) ve kural olarak, tescil tapu 

kütüğünde mevcut olduğu sürece devam eder. Rehin hakkının tescile bağlı olmadan 

kazanılacağı haller son derece sınırlıdır. 

 

Taşınmaz üzerinde diğer bütün ayni hakların kazanılmasında olduğu gibi, rehin 

hakkının kurulmasında da hukuki sebep, tescil talebi ve tescil birbirinden ayrı olarak ele 
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alınması gerekir. Taşınmaz rehninin kurulması için kural olarak bu üç kurucu şartın 

gerçekleşmesi şarttır (Oğuzman ve Seliçi 2002). 

 

3.1.2  Hukuki sebep 

 

Taşınmaz rehninin kurulabilmesi için tescil zorunlu bir şart olmakla birlikte, öncellikle 

taşınmaz rehin hakkının kurulmasını sağlayan bir hukuki sebep bulunmalıdır. Medeni 

Kanunun 856. maddesinin ikinci fıkrasında taşınmaz rehninin kuruluş sebebi olarak 

taşınmaz rehin sözleşmesinden söz edilmektedir. Ancak, taşınmaz rehninin kuruluş 

sebebi sadece taşınmaz rehni sözleşmesinden ibaret değildir. Hukuki sebep, rehin 

sözleşmesi olabileceği gibi, bir ölüme bağlı tasarruf veya kanun hükmü de olabilir. 

 

3.1.3  İpotek sözleşmesi 

 

İpotek sözleşmesi, tapuya kayıtlı bir taşınmazın maliki ile alacaklı arasında yapılan ve 

taşınmazla güvence altına alınacak olan malike ya da üçüncü bir şahsa ait borç 

vadesinde ödenmediği zaman, alacaklıya söz konusu taşınmazı paraya çevirterek 

bedelinden alacağını elde etme hakkını veren, resmi şekilde yapılması gerekli bir 

sözleşmedir (Oğuzman ve Seliçi 2002). 

 

Taşınmaz maliki ve rehinli alacaklı arasında yapılan ipotek sözleşmesiyle malik, 

alacaklıya karşı rehin kurulması borcunu yüklenmiş olur. Bu sözleşmeyle alacaklı, 

rehnin kurulması konusunda malike karşı ileri sürülebilecek kişisel bir talep hakkı 

kazanır. İpoteğin tescili bu sözleşme ile yapılacağından sözleşmenin geçersizliği tescili 

de geçersiz kılar. Bu sözleşme açıklayıcı belge olarak da tescilin sınırları içinde rehin 

hakkı kapsamını belirlemeye yarar. 

 

Tasarruf ehliyetine sahip olan kimse bir hakka doğrudan doğruya etki yaparak onu 

nakletme, sınırlama, değiştirme ve ortadan kaldırma ehliyetine de sahiptir. Bir 

kimsenin, taşınmaz üzerinde ipotek kurabilmesi için tasarruf ehliyetine ve tasarruf 

yetkisine sahip olması gerekir. 
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Gerçek kişilere ait taşınmazlar üzerinde ipotek kurulabilmesi için, o taşınmaz malikinin 

tam ehliyetli yani, ayırt etme gücüne sahip, ergin ve medeni hakları kullanmada kısıtlı 

olmaması gerekir. Medeni Kanunun 194. Maddesinin birinci fıkrasında eşlerden birinin 

diğerinin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemeyeceği veya aile konutu 

üzerindeki hakları sınırlayamayacağı, dolayısıyla konut üzerinde ipotek kurulabilmesi 

için diğer eşin rızasının alınması gerekmektedir. 

 

Vesayet altındaki kişiler vasileri tarafından temsil edilirler. Bunlara ait taşınmaz 

üzerinde ipotek kurulabilmesi Medeni Kanunun 462. maddesine tabidir. Bu kişilerin 

taşınmazı üzerinde ipotek kurabilmeleri vasileri tarafından temsil edilmiş olmaları ve 

vesayet makamının işleme izin vermiş olması şartına bağlıdır. 

 

Çocuklar reşit oluncaya kadar, ana ve babalarının velayeti altındadırlar. Ana ve baba, 

velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocukların yasal temsilcileridir. 

Çocukların borçları için onların taşınmazları üzerinde kanuni temsilci olarak herhangi 

bir izne muhtaç olmaksızın ipotek kurabilirler. Ana ve baba kendi borçları için çocuğun 

taşınmazı üzerinde ipotek kurmak isterse artık, mahkeme tarafından tayin edilecek bir 

kayyım vasıtasıyla ve hakimin işleme onay vermesiyle kurulabilir (Reisoğlu 2000). 

 

Kendisine kayım tayin edilen kişi, medeni hakları kullanma yetkisini muhafaza eder 

(MK.md.458/I). Taşınmazı üzerinde ipotek kurma yetkisi de herhangi bir izne muhtaç 

olmaksızın kendisine aittir. Kendisine yasal danışman tayin edilen kimse, yasal 

danışmanın olumlu oyunu almak zorundadır. Bu olumlu oy ipoteğin kurulması sırasında 

verilebileceği gibi, daha sonrada verilebilir. 

 

Tüzel kişiler, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılmakta, özel 

hukuk tüzel kişileri dernekler, vakıflar ve ticaret şirketlerinden oluşmaktadır. Kamu 

tüzel kişilerinin sahip olduğu mallar, kamu malı ve özel mallar olmak üzere ikiye 

ayrılır. Kamu mallarının kullanımı, kamu hukuku kurallarına tabii olup, bu mallar 

satılama, haczedilemez ve ipotek gibi medeni hukuk işlemlerine konu olamazlar. 
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Tapu Kanunun 2. maddesinde tüzel kişilerin taşınmazları üzerinde ipotek kurmalarını da 

kapsayan genel düzenlemeye göre; “Hükmi şahısların tapu işlerinde merkez veya 

şubelerinin bulundukları yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre 

taşınmaz tasarrufuna izinli olduklarına ve tescil işini yapacak mümessilin salahiyetine 

dair alınacak belgenin verilmesi mecburidir. Ticaret Şirketleri bu belgeyi ticaret sicil 

memurlarından alırlar”. Söz konusu madde gereğince, derneklerin taşınmazları üzerinde 

ipotek kurabilmeleri için tüzüklerinde açık bir şekilde ipotek kurma veya taşınmaz 

tasarruflarında bulunma yetkisi aranacaktır (Gözübüyük 1998). 

 

Ticaret şirketlerinin taşınmazları üzerinde ipotek kurmalarında Ticaret Kanunun 137. 

maddesine göre, “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde 

yazılı işleme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları 

iltizam edebilirler”. Şirketlerin taşınmazları üzerinde kendi borçları için ipotek 

kurmaları için esas sözleşmelerinde bu konuda açık hüküm bulunmalıdır. Şirket esas 

mukavelesinde yer alan taşınmaz üzerinde ipotek kurulabilir, taşınmaz tasarruflarında 

bulunabilir veya taşınmazları üzerinde ayni haklar tesis edebilir gibi ibareler ipoteğin 

kurulabilmesi bakımından yeterli olur (Reisoğlu 2000). 

 

İflasın açılması zamanında müflisin haczi mümkün bütün malları bir masa meydana 

getirir ve müflisin borçlarının ödenmesine tahsis olunur. Borçlunun iflas açıldıktan 

sonra masaya ait olan mallar üzerinde her türlü tasarrufu alacaklara karşı geçersiz 

olacaktır. İflasın açılması derhal tapuya bildirileceği ve tapu siciline de gerekli şerh 

verileceğinden, müflisin taşınmazları üzerinde ipotek kurma olanağı da fiilen ortadan 

kalkmış olacaktır. İcra ve İflas Kanunun 290. maddesine göre, “Borçlu, tetkik merciinin 

izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, taşınmaz ve işletmenin 

devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız 

tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür”. 

 

İpotek kurulması bizzat taraflarca gerçekleştirilebileceği gibi, tarafların temsilcileri 

tarafından da gerçekleştirilebilir. Velayet ve vesayet altındaki kişilerin taşınmazları 

üzerinde ipotek kurmaları veli ve vasi tarafından gerçekleştirileceğinden bu halde 

kanuni temsil söz konusu olur. Taşınmaz mülkiyetinin devrine, irtifak, rehin ve 
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taşınmaz yükü gibi sınırlı ayni haklarla yükümlendirilmesine ilişkin taleplerine vekil 

tarafından yapılması, bu konuda özel yetkiyi gösteren bir vekaletnamenin düzenlemiş 

olmasına bağlıdır. 

 

Banka lehine kurulacak olan ipotek işlemlerini bankayı temsilen yürütecek ve resmi 

senet – akit tablosunu banka namına imza edecek yetkileri belgelendirmek üzere Ticaret 

Sicil Memurluğundan alınan yetki belgesi, esasen noter tasdikli imza sirkülerine 

dayanak olarak yer aldığından, ayrıca bu belgelerin ibrazına gerek yoktur. Noter tasdikli 

imza sirkülerinin ibrazı ipoteğin kurulması açısından yeterli olur. 

 

Alacağı güvence altına almayı amaçlayan bir taşınmaz rehni sözleşmesinde, her şeyden 

önce, sözleşmenin asli unsurlarının yer alması gerekir. Bu unsurlar, sözleşmenin 

taraflarına ilişkin bilgiler, ipotek konusu belirli bir taşınmaz ve ipotekle güvence altına 

alınacak belirli bir alacaktır (Köprülü ve Kaneti 1983, Ayan 2001). 

 

Rehinle yükümlenen taşınmazın veya taşınmazların malikleri, ipotek sözleşmesinin 

tarafı olarak sözleşme metninde yer almalıdır.  Rehnedilen taşınmazın malikinin borçlu 

olmadığı hallerde taşınmaz maliki de sözleşmede yer alır. İpoteğin kurulabilmesi için, 

alacağa güvence teşkil edecek belirli bir taşınmazın bulunması gerekir. İpoteğe konu 

olan taşınmazın tapu siciline kayıtlı olması ve yanılmaya yer vermeyecek şekilde açıkça 

belirlenmiş olması gerekir. Tapu kütüğüne kayıtlı arazi, bağımsız ve sürekli haklar 

alacak için birden fazla taşınmazın rehnedildiği diğer durumlarda, her taşınmazın 

alacağın ne kadarlık bir miktarı için güvence oluşturduğu rehin kurulurken belirtilir. 

 

Medeni Kanunun 851. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Taşınmaz rehni, miktarı Türk 

parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabilir. Alacağın miktarının belli olmaması 

halinde, alacaklının bütün istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın güvence altına 

alacağı üst sınır taraflarca belirtilir”. Medeni Kanunun 881. maddesinin göre, “Halen 

mevcut olan henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan 

herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir”. Şarta bağlı veya şartsız, belirli 

veya belirsiz her türlü alacak, hatta ilerde doğacak alacaklar dahi ipotekle güvence 
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altına alınabilir. Taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için 

kurulabilir (Köprülü ve Kaneti 1983, Ayan 2001). 

 

Aynı taşınmaz üzerinde kurulmuş birden fazla rehin hakkı arasındaki sıra bunların 

kuruluş tarihine göre belirlenmez. Medeni Kanun bu konuda “zamanda önce olan sırada 

önce olur” kuralından ayrılmış ve derece sistemini düzenlemiştir. Medeni Kanunun 870. 

maddesine göre, “Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin derecesi ile 

sınırlıdır. Taşınmaz rehni, sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının 

belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derece de kurulabilir”. 

 

Rehin hakkı ile diğer sınırlı ayni haklar arasında da sıra ilişkisi söz konusu olabilir. Bu 

husus, rehin hakkına konu olan taşınmazın satışı aşamasında önem taşır. Eğer irtifak 

hakkı veya taşınmaz mükellefiyeti rehin hakkından önce kurulmuş ise sıra itibarıyla 

rehin hakkından önce gelirler. Eğer, rehin hakkı daha önce kurulmuş ise, rehin 

alacaklısının muvafakatı alınmasından kurulan sonraki tarihli ayni haklar rehin 

hakkından sonra gelirler. Rehinli alacaklı, rehne konu olan taşınmazın satışı sırasında 

isterse taşınmazın değerini azaltan sonraki tarihli irtifak hakları veya taşınmaz 

yüklerinin terkinini talep edebilir (Oğuzman ve Seçili 2002). 

 

Rehinli hakların sırasının belirlenmesi bakımından Medeni Kanunda sabit dereceler 

sistemi benimsenmiştir. Derecenin temin ettiği miktar bir kere belirlendikten sonra 

sonraki sıralı derecelerde bulunan rehinli alacakların rızası alınmadan artırılamaz. Ön 

derecedeki rehin güvence miktarının artırılması, alt derecedeki rehinli alacakların 

güvencesinin zayıflamasına yol açar. Malik taşınmazı üzerinde bazı dereceleri boş 

bırakıp bunlar üzerinde daha sonra rehin kurma yoluna gidebilir. Malikin bu haktan 

yararlanabilmesi için, saklı tutuğu derecenin güvence miktarını tapu kütüğünde 

göstererek tescil ettirmesi gerekir. Malik, saklı tuttuğu üst derecenin miktarını bir kez 

belirledikten sonra, alt sıralı derecelerde yer alan alacaklıların iznini almadan artıramaz 

(Ayan 2001). 

 

Kural olarak, taşınmaz rehni sözleşmesi resmi şekilde yapılır. Taşınmaz rehni 

sözleşmesinin yer aldığı resmi senedin tapu memuru tarafından düzenlenmesi 
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zorunludur. Noterlerin rehin sözleşmesi yapmaları mümkün değildir. Resmi şekil bir 

geçerlilik şartı olduğundan, bu şarta uyulmadan yapılan sözleşmeler geçersiz sayılır. 

 

Uygulamada bankalar bazen kredi sözleşmesi ile ipotek sözleşmesini aynı belgede 

düzenleme yoluna gidilmektedir. Böyle bir halde, ipotek sözleşmesinin iki tarafa da 

borç yükleyen bir hal aldığı ve bir tarafın kredi verme borcu altına girdiği, diğer taraftan 

ödeme ve borcu altına girdiği kabul edilmektedir (Gürsoy ve Eren vd.1984). 

 

3.1.4  İpoteğin tescili 

 

Taşınmaz rehninin kurulması için gerekli unsurlar, geçerli bir hukuki sebep ve bu 

hukuki sebebe istinaden yetkili kişi tarafından tescil talebinde bulunulması üzerine tapu 

memurunca tescil işleminin yapılmasıdır. Geçerli bir hukuki sebebin var olduğu 

hallerde tapu memurunun tescil işlemini yapabilmesi için yetkili kişi tarafından tescil 

talebinde bulunulması gerekir (Ayan 2001). 

 

Tescil talebinde bulunma hakkı, taşınmaz rehnine konu olan taşınmazın mülkiyet 

durumuna göre değişiklik gösterir. Tek kişinin mülkiyetinde bulunan bir taşınmazda 

tescil talebi malik tarafından yapılır. Buna karşılık, toplu mülkiyette tabi taşınmazlarda 

durum biraz daha farklıdır. Eğer, taşınmaz paylı mülkiyette ise, paydaşlardan her biri 

kendi pay üzerinde serbestçe tasarruf edebileceğinden bunlar, kendi payları tek 

başlarına rehin hakkı kurabilirler. Ancak, taşınmazın tamamını konu alan bir rehin hakkı 

kurulabilmesi için hepsinin birlikte hareket etmesi gerekir. Rehne konu olan taşınmaz el 

birliği halinde mülkiyete tabi olması halinde de tescil talebinin paydaşlarca birlikte 

yapılması gerekir. Gerek paylı mülkiyette gerekse elbirliği mülkiyette paydaşlar ortak 

bir temsilci aracılığı ile de tescil talebinde bulunabilirler. Satıştan doğan alacağı için 

satılan taşınmaz üzerinde satıcı, elbirliği ortaklığına giren taşınmazlarda paylaşmadan 

doğan alacakları için birlikte mirasçı olanlar veya diğer elbirliği ortakları ve bir 

taşınmaz üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek veya vermeden 

emek sarf ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya yükleniciden 

alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkarlar tescil talebinde bulunabileceklerdir. Yapı 

alacaklılarının ve ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım alacaklısının tescil talep 
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edebilmesi için, malik veya bakım borçlusunun tescile esas olacak alacak miktarına 

muvafakat ettiğinin belgelemesi gerekir. Malik veya bakım borçlusunun tescile esas 

olacak alacak miktarına muvafakat etmemesi halinde tescil edilerek alacak miktarının 

mahkemece belirlenmesi istenir. Bu halde alacaklılar, mahkeme kararına kadar geçici 

tescilin şerhini talep edebilir (Ayan 2001). 

 

İpoteğin hukuki sebebinin olduğu hallerde tescil talebinin yapılması bakımından 

sınırlayıcı bir süre bulunmamaktadır. Sözleşmenin yapılması sonrasında malik herhangi 

bir süre içerisinde tescil talebinde bulunabilir. Bununla birlikte, ipotek sözleşmesinin 

geçerli olarak yapılması sonrasında alacaklı, malikten rehin tescilinin 

gerçekleştirilmesini isteme hakkını kazanır. Elbirliği ortaklığına giren taşınmazlarda 

paylaşmadan doğan alacakları için birlikte mirasçı olanlar veya diğer elbirliği 

ortaklarının ve ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım alacaklılarının, rehin 

konusu taşınmazın mülkiyetinin devredildiği tarihten itibaren üç ay içinde tescil 

talebinde bulunmaları gerekir. Yapı ipoteği ve diğer kanuni ipotek hakları için 

öngörülen bu üç aylık tescil talebi süresi hak düşürücü niteliktedir (Ayan 2001, Gürsoy 

vd.1984). 

 

Sözleşmeden doğan ipotek hakkında rehinli alacaklının malike karşı olan tescilin 

yapılmasını talep etme hakkı şahsi hak niteliğindedir. Bu hak, tescil yapılmadığı sürece 

sadece malike karşı ileri sürülebilir. Taşınmazın sonraki maliklerine karşı ileri 

sürülemez. Alacaklının isteğine rağmen malik tescil talebinde bulunmaz ise alacaklı 

tescil için mahkemeye başvurabilir. Alacaklı kararın kesinleşme tarihine kadar geçecek 

süre içinde üçüncü kişilerin ayni hak kazanma ihtimaline karşı mahkemeden, malikin 

tasarruf yetkisini kısıtlayıcı nitelikte bir şerh talebinde bulunabilir (Oğuzman ve Seçili 

2002). 

 

Geçerli bir hukuki sebebin bulunması ve yetkili kişi tarafından tescilin talep edilmesi 

halinde, tapu memurunun tescil işlemini yapmasıyla taşınmaz rehni kurulmuş olur. 

Rehin hakkının tescille kurulacağı, Medeni Kanunun 856. maddesinde, “Taşınmaz rehni 

tapu kütüğüne tescil ile kurulur” şeklinde kısaca açıklanmıştır
28

 (Ek-1). 

                                                           
28

 Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2011/3326, K 2011/12325 ve 11.10.2011 tarihli kararı 
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Tescil, rehne konu olacak taşınmazın tapu kütüğü sayfasının rehin hakları sütununa 

yapılır. Tapu Sicil Tüzüğünün 31. ve devamı maddelerinde rehin hakkı tescili aşağıdaki 

şekilde yapılır: 

 

a)  Her bir rehin hakkı; A,B...gibi harfler altında tescil edilir. 

b) Tescilde, ipotek “İ”, ipotekli borç senedi “İB”, irat senedi “İS” harfleriyle gösterilir. 

c) Alacaklının adı, soyadı ve baba adı, tüzel kişinin unvanı yazılır. İpotekli borç senedi 

hamiline yazılır ise, bu durum belirtilir. 

d) Rehin miktarı, varsa faiz oranı, rehin derecesi, rehin müddeti ile tescil tarihi ve 

yevmiye numarası yazılır. 

 

İpotek belgesinin düzenlenip alacaklıya verilmesi, ipoteğin doğuşu için zorunlu değildir. 

İpotek hakkı, tescilin yapılmasıyla birlikte ayni hak olarak doğar. 

 

3.2 İpoteğin Tescile Bağlı Olmadan Kurulması 

 

Bazı hallerde, kamuya açıklık ilkesinin bir istisnası olarak taşınmaz rehni, tescile gerek 

olmaksızın doğrudan doğruya kanun hükmü gereğince tapu kütüğü dışında doğabilir. 

Bu hallerde, kanunun öngördüğü şartlar gerçekleştiğinde rehin hakkı, ayni sonuçlarıyla 

birlikte kendiliğinden tescilsiz olarak doğar. Bu tür rehin haklarının tescil edilmesi 

sadece açıklayıcı bir nitelik taşır (Köprülü ve Kaneti 1983). 

 

İpotek hakkının mahkeme hükmü yoluyla kazanılması da bir çeşit tescilsiz kazanım 

olarak değerlendirilir. Bu halde de ipotek hakkı, kendiliğinden tescilsiz olarak doğar. 

Sonradan yapılan tescil açıklayıcı nitelik taşır
29

 (Ek-1). 

 

Kanundan doğan rehin hakları, kanunun öngördüğü şartların gerçekleşmesi halinde ayni 

sonuçlarıyla birlikte kendiliğinden tescilsiz olarak doğarlar. Alacaklının ipotekli 

taşınmazın değerini azalmasını önlemek ve taşınmazın korunmasını sağlamak, özellikle 

malikin ödemekten kaçındığı sigorta ücretlerini ödemek amacıyla yaptığı masrafları 

güvenceye alınması için tanınmıştır. 

                                                           
29

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 1986/9204, K 1986/9266 ve 28.12.1987 tarihli kararı 
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Medeni Kanunu 865. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Malik, rehinli taşınmazın 

değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, hakimden bu gibi davranışları 

yasaklamasını isteyebilir”. Alacaklı, taşınmazın değerinin azalmasını önlemek amacıyla 

yaptığı bu masraflar için, taşınmaz üzerindeki diğer bütün yüklerden önce gelen bir 

ipotek hakkına sahip olur (Köprülü ve Kaneti 1983, Gürsoy ve Eren vd. 1984, Oğuzman 

ve Seçili 2002). 

 

İpotekli taşınmazın değeri malikin kusuru olmadan üçüncü kişilerden veya tabiat 

olaylarından kaynaklanan nedenlerle de azalabilir. Alacaklı taşınmazın değerinin 

azalmasını önlemek amacıyla yaptığı bu masraflar için de taşınmaz üzerindeki diğer 

bütün yüklerden önce gelen bir ipotek hakkına sahip olur (Köprülü ve Kaneti 1983, 

Oğuzman ve Seçili 2002). 

 

İpoteğin tescile bağlı olmadan doğumunu sağlayan hukuki sebeplerden biri de mahkeme 

hükmüdür. Mahkeme hükmü, üzerinde rehin hakkının kurulacağı taşınmazın malikinin, 

bu rehnin kurulmasını öngören hukuki ilişkilerden doğan tescil talebinde bulunma 

borcunu yerine getirmemesi halinde söz konusu olur. Böyle bir durumda rehinli 

alacaklının, malike karşı tescil işlemini yaptırması hususunda kişisel bir talep hakkı 

mevcuttur
30

 (Ek-1). 

 

3.3 İpotekli Taşınmazın Devri 

 

Bir taşınmaz üzerinde ipotek kurulmuş olması, malikin tasarruf yetkisini sınırlandırmaz. 

Malik, borçtan kişisel olarak sorumlu da olsa, taşınmaz üzerinde yeni sınırlı ayni haklar 

kurulabileceği gibi, taşınmazın bir başka şahsa da devredebilir. Bu halde, yeni malik 

borçlu durumuna girmez, eski malik, asıl borçlu olarak kalmaya devam eder. Yeni 

malik, taşınmazı ipotek hakkı ile yüklü olarak kazandığından, sadece borç ödenmediği 

takdirde taşınmazın satılmasına katlanmak ödevi altına girer. Bununla birlikte yeni 

malik devraldığı taşınmazın ipotekten kurtarma yoluna da gidebilir (Ayan 2001). 

 

                                                           
30

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 1999/2761, K 1999/3370 ve 5.5.1999 tarihli kararı. 
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Üzerinde ipotek kurulmuş bir taşınmazın başka bir şahsa temliki halinde, borçlu ve 

malik sıfatı birbirinden ayrılmış olmaktadır. Bu durum, alacaklı bakımından bazı 

sakıncalar yaratabilir. Alacaklı, taşınmazın paraya çevrilmesi aşamasında hem asıl 

borçluyu, hem de taşınmaz malikini muhatap almak durumunda kalacaktır. Borcun eski 

malik üzerinde kalması, taşınmazın paraya çevrilmesi halinde eski malik ile yeni malik 

arasında karmaşık ilişkilerin doğmasına neden olabilir (Köprülü ve Kaneti 1983). 

 

Borcun nakli, bir borç ilişkisinde borçlu tarafın değişmesi, üçüncü bir şahsın borcu 

üzerine almasıdır. Borcun nakli halinde, borçlunun şahsının değişmesi dışında, borçtan 

ve borç ilişkisinde bir değişiklik meydana gelmez
31

 (Reisoğlu 2000) (Ek-1). 

 

Borcun nakli, alacağın temlikinden farklı olarak, alacaklının rızasına bağlıdır. Borçlunu 

ödeme gücü alacaklı bakımından büyük önem taşır. Bu yüzden, borcun naklinde kural 

olarak, biri borçlu ile borcun yüklenecek şahıs diğeri ise, borcu yüklenecek şahıs ile 

alacaklı arasında olmak üzere iki ayrı sözleşme yapılır
32

 (Ek-1). 

 

3.4 İpotekli Taşınmazın Parçalanması 

 

Medeni Kanunun 889. maddesinde, ipotekli bir taşınmazın bölünmesi veya toplu bir 

rehin kurulmuş aynı malike ait birden fazla taşınmazdan birinin veyahut birkaçının el 

değiştirmesi halinde, bu taşınmazdaki rehin yükünün ne olacağı hususu düzenlemiş 

bulunmaktadır. Bu hükümde kural olarak, taşınmazı parçalanması halinde rehin 

yükünün taşınmazlar arasında dağıtılması öngörülmekte, ancak alacaklıya da kabul 

etmeyerek, alacağının ödenmesini talep etme yetkisi tanımlanmaktadır. Dağıtımın 

gerçekleşmesi için, bölünen her bir parselin bağımsız olarak tapu kütüğünde ayrı 

sahifelere kayıt edilmesi gerekir (Ayan 2001). 

 

İpotekli taşınmazın bölünmesi sonucu ortaya çıkan parsellerin mülkiyeti aynı kişi 

üzerinde toplanmışsa, ipotek yükünün bölünmesi söz konusu olmaz. Bu halde ipotek 

bölünmeden her bir parsel üzerine geçirilir. Parsellerin borçtan müteselsilen sorumlu 

                                                           
31

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 1986/9204, K 1986/9266 ve 28.12.1987 tarihli kararı. 
32

 Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin E 2005/240, K 2005/435 ve 31.1.2005 tarihli kararı. 
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kişilere ait olması halinde de durum aynıdır. Her iki halde de alacağın tamamı her bir 

parselin değeri ile güvence altına alınarak toplu ipotek kurulur. Yine, bir tek kişinin 

mülkiyetindeki bir taşınmazın paylarının birden fazla kişiye geçirilmesi, böylece 

taşınmazın paylı mülkiyete tabi olması halinde de ipoteğin dağıtımı yoluna gidilmez 

(Karahasan 2002, Köprülü ve Kaneti 1982). 

 

İpotekli taşınmazdan küçük bir parça ayrılması halinde rehinli alacaklının bu parça 

üzerinden rehnin kaldırılmasına rıza göstermek zorunda kaldığı hallerde de ipoteğin 

dağıtımı yoluna gidilmez. Parselin değerinin rehinli alacağın yirmi de birinden az 

olması ve kalan taşınmazın değerinin anapara ve diğer yan alacakları karşılaması veya 

karşılamıyorsa, alacaklıya, ayrılan parçanın değerine uygun bir ödeme bulunması 

gerekir. Parselin değeri, rehinli alacağın yirmide biri kadar veya daha fazla ise, kalan 

taşınmazın değeri yeterli güvenceye sağlasa bile, rehinli alacaklı rehinin kaldırılmasına 

rıza göstermeye zorlanamayacağından, böyle bir durumda ipoteğin ayrılan parsele de 

dağıtılması yoluna gidilir. İpoteğin dağıtılması, tarafların anlaşmasına göre, anlaşmanın 

söz konusu olmadığı hallerde ise, tapu memurlarınca resen gerçekleştirilir
33

 (Oğuzman 

ve Seçili 2002) (Ek 1). 

 

3.5 İpotekli Taşınmazın Başka Bir Taşınmaz İle Birleştirilmesi 

 

Taşınmazların birleştirilmesi, çeşitli maliklere ait olmak üzere dağınık surette bulunan 

küçük taşınmazların birleştirilerek onların bir bütün teşkil edecek daha büyük parseller 

oluşturmaktadır. Böyle bir birleştirme, tarımsal arazinin üretiminin artması, inşaat 

arazisinin yapım işlerine daha elverişli hale gelmesi ve kredi bulmada kolaylık sağlama 

yönünden çeşitli yararlar sağlar. Birleştirme, kamu yararının sağlanması amacıyla kamu 

makamları tarafından gerçekleştirilebileceği gibi, birleştirilecek taşınmazların 

maliklerinin serbest iradeleriyle de gerçekleştirilebilir. Birleşmenin kamu makamları 

tarafından yapılması halinde, malik, eski taşınmazların yerine daha değerli tek bir parsel 

kazanmaktadır (Gürsoy ve Cansel vd. 1984). 
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 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 2009/2619, K 2009/3869 ve 26.3.2009 tarihli kararı. 
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Taşınmazların birleştirilmesi, sadece taşınmazların mülkiyet durumunda değil, bunlar 

üzerinde bulunan rehinlerde de değişiklik yaratır. Taşınmazların birleştirilmesi halinde 

rehin haklarının ne olacağı, tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılabileceği gibi, bu 

konuda malikin taşınmazların rehin yükünden kurtarma hakkı da bulunmaktadır
34

 (Ek-

1). 
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 Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 1994/5627, K 1995/6467 ve 12.7.1995 tarihli kararı. 
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4.  İPOTEĞİN SONA ERMESİ 

 

İpoteğin sona ermesi esas itibariyle Medeni Kanunun 883. maddesinde “ipoteğin 

terkinini isteme” başlığı altında düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede, alacak sona 

erince ipotekli taşınmazın malikinin, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebileceği 

ifade edilmiştir. Medeni Kanunun 858. maddesinde, “Taşınmaz rehni, tescilin terkini 

veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer.” İpoteğin, ipoteğe konu olan 

taşınmazın ve taşınmaza dahil tüm unsurların yok olması, ipotek hakkındaki tescilin 

terkini, ipotekle güvence altına alınan alacağın sona ermesi, ipotekli taşınmazın 

kamulaştırılması gibi sebeplerle sona ereceğini söyleyebiliriz. Kanunda bir düzenleme 

olmamakla birlikte, ipoteğin belli bir süre için kurulmuş olması halinde sürenin 

dolmasıyla ipoteğinde sona ereceği kabul edilmektedir. Kanundan doğan ipotek 

haklarında kanuni sebebin ortadan kalkmasıyla ipotek hakkı da sona erecektir. Borcun 

ödenmemesi halinde ipotekli taşınmazın icra organları vasıtasıyla paraya çevrilmesi 

halinde de ipotek sona erer (Tekinay 1994, Ayan 2001). 

 

4.1 Taşınmazın Yok Olması 

 

Taşınmazın tamamen yok olması halinde ipotek de maddi ve şekli anlamda sona erer
35

. 

Bu halde, ipoteğin tapu kütüğünden terkini açıklayıcı mahiyettedir.  

 

İpotekli taşınmazın yok olması durumunda, tazminat ve sigorta bedeli ödenmesi söz 

konusu olursa, asıl alacak hakkı sona ermediğinden alacaklının rehin hakkı, tazminat ve 

sigorta bedeli üzerinden devam eder. Tazminat veya sigorta bedeli ödenmek zorunda 

olan kişi, rehinli alacakların varlığına rağmen taşınmaz sahibine ödemede bulunursa 

rehinli alacaklılara karşı ikinci bir ödemede bulunmak zorunda kalır. Taşınmazın bir 

kısmının yok olması halinde ipotek hakkı kalan kısım üzerinde varlığını sürdürür
36

 (Ek-

1). 
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 Medeni Kanun 858. madde. 
36

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 2011/5428, K 2011/6768 ve 24.5.2011 tarihli kararı. 



37 
 

4.2  Tescilin Terkini 

 

Medeni Kanunun 1014. maddesinde, tapu kütüğündeki terkin edilmesi veya 

değiştirilmesinin, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kişilerin yazılı beyanı 

üzerine yapılacağı ifade edilmiştir. İpotek de tapu kütüğüne tescil edilmiş bir ayni hak 

olduğundan tapu kütüğünden terkin edilmesi ipotekli alacaklının yazılı ile mümkün 

olur. Alacaklının beyanı olmaksızın malikin tek taraflı olarak ipotek kaydını terkin 

ettirmesi mümkün değildir.  Alacaklının ipotek kaydını terkin ettirmesi için borcun 

ödenmiş olması önemli değildir. Borç ödemese de alacaklı tapu memuruna yapacağı 

yazılı başvuru ile ipotek hakkından vazgeçerek ipoteğin terkin edilmesini isteyebilir 

(Oğuzman ve Seçili 2002). 

 

Alacaklının ipoteğin terkini talebi yazılı olmalıdır. Bu talepte, borçlu ve varsa kefillerin 

ad ve soyadları ile baba adı, sözleşme tarih ve numarası, ipoteğin tarihi ve yevmiye 

numarası, taşınmazın bulunduğu yer, cinsi ve yüz ölçümü gibi hususlar belirtilmelidir. 

Alacak sona ermemiş olmasına rağmen alacaklının rızası olmaksızın ipotek kaydının 

terkini, ipoteğin sona ermesine yol açmaz. Böyle bir durumda ipotekli alacaklı yolsuz 

terkinin düzeltilmesi amacıyla tapu sicilinin düzeltilmesi davası açabilir. İyi niyetli 

üçüncü kişinin yolsuz terkine güvenerek ayni hak kazanmaları durumunda ise artık 

ipotek hakkı bunlara karşı ileri sürülemeyecektir. Bu halde alacaklı, uğramış olduğu 

zarar için taşınmaz malikine veya yolsuz terkin tapu memurunun kusuru ile 

gerçekleşmiş ise Devlete karşı tazminat talebinde bulunabilir
37

 (Ayan 2001) (Ek-1). 

 

4.3  Alacağın Sona Ermesi 

 

İpotek, alacağa bağlı bir hak olduğundan, güvence altına aldığı alacağın sona ermesi 

ipoteğin de sona ermesine yol açar. Tapu sicilinde görünen ipotek, alacaklı açısından 

sadece şekli anlam taşımakta olup, maddi açıdan bir değer ifade etmez. Alacağın sona 

ermesi üzerine taşınmaz sahibi, alacaklıdan ipotek kaydının tapu sicilinden silinmesine 

rıza göstermesini isteyebilir. Malikin bu yöndeki talebi karşısında alacaklı, ipotek 

kaydının silinmesine razı olduğunu tapu memuruna beyan ederek tapu kütüğünden 
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 Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E 2010/28003, K 2011/8776 ve 9.5.2011 tarihli kararı. 
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şeklen gözüken ipoteği sona erdirir. Alacaklı, ipotek kaydının silinmesine razı olmadığı 

takdirde, malik, dava açarak mahkemeden tapu kaydının düzeltilmesini talep edebilir. 

İpotekle güvence altına alınan alacağın kısmen ödenmiş olması halinde, alacaklının 

kısmen de olsa ipoteği tapu kütüğünden sildirme yükümlülüğü yoktur. Bunun için 

alacağın tamamen ödenmesi gerekir
38

 (Ek-1). 

 

4.4  Taşınmazın Kamulaştırması 

 

İpotekli taşınmazın kamulaştırılması halinde, taşınmaz üzerindeki bütün ayni haklar 

sona ereceğinden ipotek de kendiliğinden sona erer. 

 

Kamulaştırma ile taşınmaz üzerindeki bütün ayni ve şahsi haklar idareye intikal eder. 

İdare, kamulaştırma halinde mülkiyet hakkının karşılığı olarak taşınmaz sahibine 

kamulaştırma bedeli ödemekle yükümlüdür. Ancak, taşınmaz üzerinde rehin hakkının 

olması halinde rehin hakkı kamulaştırma bedeli üzerinde devam eder. Bu yüzden idare, 

rehinli alacaklıların iznini almadan malike ödeme yapamaz. Böyle bir durumda, 

kamulaştırma bedelinin alacaklılar adına tevdi edilmesi gerekir. Kamulaştırma bedeli 

kendisine ödenmeyen ipotekli alacaklı kamulaştırma bedelinin iadesi için dava açabilir
39

 

(Ek1). 

 

4.5  Sürenin Dolması 

 

Kanunda özel bir düzenleme olmamakla birlikte, doktrinde ipoteğin belli bir süre için 

kurulmuş olması halinde sürenin dolmasıyla birlikte ipoteğin de sona ereceği ileri 

sürülmektedir. Bu düşünce, borç ilişkisinin cari hesap sözleşmesinde olduğu gibi sürekli 

nitelikte olduğu hallerde tartışmasız olarak kabul edilebilir niteliktedir. Buna karşılık, 

uygulamada ipoteğin kurulmasına yol açan borç ilişkisine bakılmaksızın, alacak henüz 

devam ederken ipotek için kararlaştırılmış sürenin dolması halinde sırf bu sebeple terkin 

istenemeyeceği kabul edilmektedir
40

 (Ek-1). 
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 Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E 2005/4803, K 2005/8569 ve 21.4.2005 tarihli kararı. 
39

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 2003/1302, K 2003/7279 ve 3.7.2003 tarihli kararı. 
40

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 1991/9389, K 1992/3386 ve 17.3.1992 tarihli kararı. 
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4.6  İpoteğin Paraya Çevrilmesi 

 

İpotek, alacaklıya ipoteğe konu olan taşınmazın değeri üzerinden ayni güvence sağlar. 

Alacaklı, bu güvence sayesinde alacağın ödenmemesi halinde ipotekli taşınmazı 

sattırarak alacağını temin eder. 

 

Kural olarak paraya çevirme, İcra İflas Kanunun rehinin paraya çevrilmesi hakkındaki 

hükümlerine göre yapılır. Özel bir düzenleme bulunmadıkça alacaklının İcra İflas 

Kanunun rehnin paraya çevrilmesi hakkındaki hükümlerine başvurmaksızın taşınmazı 

bizzat sattırma yetkisi bulunmamaktadır. Alacaklı, taşınmazın paraya çevrilmesini resmi 

makamlar aracılığıyla gerçekleştirmek zorundadır (Oğuzman ve Seçili 2002). 

 

Alacak ödenmediği takdirde ipotek konusu taşınmazın mülkiyetinin kendiliğinden 

alacaklıya geçmesi mümkün değildir. Tarafların, ipotek sözleşmesine bu yönde bir 

hüküm koymaları da söz konusu olmaz. Böyle bir anlaşma baştan itibaren geçersiz 

sayılır. Medeni Kanunun 873. maddesinin ikinci fıkrasında, “Borcun ödenmemesi 

halinde rehinli taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin sözleşme hükmü 

geçersizdir.” Bu anlaşmanın geçersiz sayılması, güvencenin değeri çoğunlukla alacağın 

tutarından yüksek olduğundan, para ihtiyacı içinde bulunan rehin vereni korumak ve 

alacaklının aşırı menfaatler sağlamasına engel olmak amacından kaynaklanır (Gürsoy 

ve Eren ). 

 

Alacak muaccel olduktan sonra taraflar, ipoteğe konu olan taşınmazın mülkiyetini 

alacaklıya devredebilirler. Alacağın muaccel olmasından sonra borçlunun korunmasına 

gerektiren bir durum bulunmamaktadır
41

 (Ek 1). Borçlu taşınmazı paraya çevrilmesine 

katlanmak veya mülkiyetinin alacaklıya devri arasında bir tercih yapabilir
42

 (Ek-1). 
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 Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin E 2002/8907, K 2003/3 ve 3.1.2003 tarihli kararı. 
42

 Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2009/11807, K 2010/657 ve 28.1.2010 tarihli kararı. 
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5.  İPOTEK KREDİLERİNİN TANIMI VE GELİŞİMİ 

 

İpotek, borç ödemelerini güvence altına almak için, bir mülk teminatıdır.  Genellikle 

mülk deyince taşınmazlar ifade edilmektedir. İpotek işleminde söz konusu borç, bir 

mülkü almak isteyen kişiye verilmiş olan kredidir. Eğer mülk alan kişi, kredi veren 

tarafa ödeme güçlüğü içine düşerse, kredi veren taraf krediyi kapama ve ipotek yapılmış 

olan mülkü sattırarak alacağını geri alma hakkına sahiptir. 

 

Her tür taşınmaz ipotek edilebilir fakat bu mülkler oturmaya elverişli olup olmamalarına 

göre sınıflandırılırlar. Oturmaya uygun mülkler, müstakil evler, apartman daireleri, 

kooperatifler, mobil evler ve müşterek mülkiyetli konutlardan oluşmaktadır. Oturmaya 

uygun olmayan mülkler de, ticari mülkler ve çiftlik arazileri olarak iki kategoriye 

ayrılmaktadır. Ticari mülkler kategorisi ise, ofis binaları, iş merkezleri, hastaneler, 

sanayi yapıları gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. 

 

İpotek konusu olabilecek taşınmazlar; 

1. Evler 

2. Apartmanlar 

3. Ticari Binalar 

4. Çiftlikler 

5. Diğer varlıklar olarak sıralanabilir.  

 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

taşınmazlar ile sicil yönünden aynı özelliklere sahip olan gemi ve tekneler ile uçak ve 

uzay araçları da ipotek konusu olmaktadır.  

 

Taşınmazların teminat olarak alınması ile sağlanan ipotek kredileri, para ve sermaye 

piyasası kredi hacminin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. İpotek piyasasının önemi 

yalnızca bu piyasanın büyük olmasından kaynaklanmamaktadır. Bunun yanında bu 

piyasa, özellikle konutlara akan ipotek kredisi tutarına oldukça bir kamu ilgisi vardır. 

Bunun arkasındaki temel düşünce, konut ediminin teşvik edilmesidir. Bu nedenle konut 

edinimiyle ilgili kredilerin koşulları ve bunların elde edilebilirlikleri, sürekli olarak 
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hükümetlerin programlarına da girmekte ve genel politikaları etkilemektedir. Konut 

olayının sosyal yönünün çok güçlü olması nedeniyle bununla ilgili ipotek kredileri de 

çok gündemde olmuş ve sonuçta ipotek piyasası sermaye piyasasının en etkin ve hacmi 

en geniş bölümü haline gelmiştir. 

 

İpotek kredilerinin süresi, alınan kredinin satın alacağın mülkün niteliğine göre 

değişmektedir. Örneğin konut kredileri için verilen ipotek kredilerinin vadesi genelde 

20 ila 30 yıl arasında iken, ticari taşınmazlar için verilen kredilerin vadesi göreceli 

olarak daha kısadır. Konut kredilerinin vadesinin daha uzun olmasının nedeni, kişiler 

tarafından geri ödemesini kolaylaştırmaktadır. Ticari taşınmazlar satın alındıktan sonra, 

satın alınan tarafa gelir sağlayacaklarından bunların geri ödemeleri nispeten daha kolay 

olmaktadır. Konut kredilerinin, kişiler tarafından kullanabilmesini sağlamak için 

hükümetler tarafından teşvik tedbirleri alınmakta ve bu nedenle kredi kurumları bu 

kredileri daha uzun vadelerle verebilmektedir (Alp 2000). 

 

5.1  İpoteği Düzenleyen Taraflar 

 

İpotek düzenleyen taraflar deyince, ipotek kredilerini veren kurumlar ifade 

edilmektedir. İpotek kredilerini düzenleyenler, her ülkenin mali sektörü ve bu sektörde 

yer alan mali kurumlara göre farklılıklar arz etmektedir. Ülkelerin sahip olduğu hukuki 

düzenlemeler ve kurumlarla ilgili olarak getirilmiş bulunan faaliyet koşulları, ipotek 

kredilerini verebilecek olan kurumları belirlenmektedir (Alp 2000). 

 

5.2  İpotek Düzenleme Süreci 

 

İpotek düzenleme süreci, konut satın almak için gerekli krediyi temin etmek amacıyla, 

gerek uzman konut finansman kurumları ve gerekse genel nitelikli finansman 

kurumlarına başvuruda bulunulması aşamasında bu başvuruyu değerlendirilip uygun 

görülmesi ve yasal çerçeve içinde tarafların gereklilikleri yerine getirmesinde sonra 

kredi tutarının talep sahibine verilmesi aşamasına kadar yapılan tüm hukuki ve teknik 

işleri kapsar. 
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Konut satın almak için borçlanmak isteyen kişi, ipotek düzenleyici kurumlara başvurur. 

İpotek kredisi alma süreci, başvuranın finansal durumu hakkındaki bilgileri içeren 

başvuru formunun düzenlenmesi ve başvuru ücretinin ödenmesiyle başlar. Daha sonra, 

ipotek kredisini verecek olan kurum başvuran tarafla ilgili kredi değerlendirmesi yapar 

(Alp 2000). 

 

5.3  İpotek Kredisinin Verilmesinde Kullanılan Kriterler 

 

Kredi veren kurumlar kredi talebinde bulunan tarafa, kredi verilip verilemeyeceğine 

karar vermek, diğer bir deyişle, kredi riskini azaltmak için bazı kriterler kullanmaktadır. 

Bu kriterlerin en önemlilerinden ikisi: 

 

1- İpotek Ödemelerinin Gelire Oranı 

2- Kredi Tutarının Mülkün Değerine Oranı 

İpotek kredilerinin geri dönüşümü için kullanılmaktadırlar. 

 

5.3.1 İpotek kredilerinin gelire oranı 

 

Kişilerin başvurdukları kredinin, talep edilen vade faiz koşulları çerçevesinde aylık geri 

ödeme tutarının ne olacağını ve kişilerin aylık gelirleri içinde ne kadarlık bir paya sahip 

olacağını ortaya koymaktadır.  İpotek Kredilerinin gelire oranının düşük olması, kredi 

geri ödeme tutarının, krediyi almış olan kişinin geliri içindeki payının düşük olmasını ve 

dolayısıyla kredinin geri ödememe riskinin az olmasını ifade etmektedir. Örneğin oranın 

% 25 olması, kredi geri ödeme tutarının bu krediyi almış olan kişinin gelir içindeki 

payının % 25 olduğunu gösterir. Bu oran aylık veya yıllık olarak hesaplanabilir. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus, hesaplamada esas alınan dönemdeki kredi geri ödemeleri 

ve gelirler toplamının dikkate alınmasıdır (Alp 2000). 

 

Doğal olarak kişiler, kredi geri ödemeleri (anapara + faiz) sahip oldukları gelirden 

ödeyeceklerdir, ancak kredi geri ödemelerinin gelir düzeyinden daha yüksek olması 

veya gelir düzeyinden daha düşük olmakla beraber gelirin büyük bir kısmına tekabül 

etmesi durumu, kredi alanlarının geri ödeme yükümlülüklerini aksatmalarına neden 
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olabilecektir. Çünkü kişiler sahip oldukları gelirleriyle zorunlu bazı giderlerini 

karşıladıktan sonra kalan paralarıyla kredi ödemelerini yapabileceklerdir. Bu nedenle 

kişilerin sahip oldukları gelir, bu gelirin ne kadarlık kısmının zorunlu geçim giderlerine 

ayrılacağı ve kalan kısmın ise, kredi geri ödeme tutarlarından yüksek olması hususu son 

derece önemlidir. Bu konuların, kredi vermeden önce çok iyi analiz edilmesi, kredinin 

geri ödemelerinin düzenli olmasını sağlar
43

 (Alp 2000) (Ek-1) . 

 

5.3.2 Kredi tutarının mülkün değerine oranı 

 

Kredi talebinde bulunan kişilere kredi verilip verilmeyeceğine karar vermede kullanılan 

kriterlerden bir diğeri de, talep edilen kredi tutarının mülkün değerine oranıdır. 

Dolayısıyla kişilerin satın alacakları konutun fiyatı ile alacakları kredi arasındaki kısmı, 

konutun satın alınması esnasında peşin ödenmesi gerekir. 

 

Kredi tutarının mülkün değerine oranı, ipotek ödemelerinin gelire oranı gibi verilecek 

olan ipotek kredisinin geri ödemelerini güvence altına almaya çalışan bir kriterdir. 

Bilindiği gibi, ipotek kredilerinde kredinin niteliği gereği, geri ödemelerin yapılmaması 

halinde, kredi veren kurum, verilmiş olan kredi ile satın alınmış ve ipotek edilmiş olan 

mülkü satma hakkını kullanarak satış tutarı içinde kendi alacağını tahsil eder (Alp 

2000). 

 

Bununla birlikte piyasadaki fiyat düzeyler, diğer bütün piyasalar gibi, cari ekonomik 

durum, diğer yatırım araçlarına getirileri ve cari arz ve talep durumuna göre şekillenir. 

Bu çerçevede ipotek kredisi ile belirli bir fiyattan satın alınmış olan konutun fiyat, satın 

alma tarihinden sonra emlak piyasasında koşulların kötüleşmesi sonucunda düşebilir ve 

hatta geri ödenmemiş olan kredi tutarını kapatamama sorunuyla karşılaşılır. 

 

Örneğin 80’li yıllarda İngiltere’de işsizlik oranlarının yükselmesi ve konut fiyatlarının 

düşmesi sonucunda kredi geri ödemelerinin yapılmaması ve haciz edilen konutların 

ipotek kredisi bakiyesini kapatamaması sorunuyla karşılaşılmıştır. Bu ve benzeri 

olumsuz durumların ortaya çıkmaması için, doğal olarak konut kredisinin verilmesinden 
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önce kredi veren kurumların birçok faktörü göz önünde bulundurarak, ipotek 

ödemelerinin gelire oranı ve kredi tutarının mülkün değerine oranını belirlemesi gerekir 

(Alp 2000). 

 

Oranın düşük olması, kredi veren kurum için, daha yüksek bir koruma düzeyini ifade 

eder. Örneğin bu oranın % 75 olması halinde, kredi veren kurumun satın alınan konutun 

fiyatının % 75’i kadar kredi vermesi, aradaki % 25’lik farkın da konut alan tarafından 

ödenmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla, kredi alan kişinin krediyi ödememesi, ipotekli 

konutun satış tarihinde emlak piyasasının kötü olması ve buna paralel olarak satın 

alınan konutun fiyatının % 25 düşmesi halinde bile, konutun satış tutarı verilen krediyi 

karşılayacağından, kredi veren için bu orana kadar herhangi bir risk doğurmaz. 

 

Kendisine kredi tahsis edilmiş olan bir kişi veya az sayıdaki kişinin kredi geri 

ödemelerini yapamaması ve sonuçta bunların konutlarının satılması halinde, satış 

tutarının geri ödenmeyen kredi tutarlarını karşılayamaması durumunda ortaya çıkan 

zarar düzeyi kredi kurumunu belki çok fazla olumsuz etkilemeyecek, ancak kredi 

verilmiş olan kişilerin çoğunun geri ödemelerini yapmamaları halinde, kredi kurumu 

iflas riskiyle karşı karşıya kalabilecektir. Doğal olarak ipotek kredisi veren kurumların 

genelinde kredi ödeme düzeyinin azalması, haczedilen konutların satışını gündeme 

getireceğinden konut piyasasında arz artacak ve fiyatlar elde etme maliyetinin çok altına 

inebilecektir. Kredi kurumlarının tüm bu olası durumları hesaplanması, uzun vadeli olan 

konut kredisinin geri ödemelerini güvence altına almak için şarttır (Alp 2000). 

 

İpotek kredisi verecek olan taraf, talep sahibine ipotek kredisi türleri ve faiz oranlarını 

içeren seçenekler sunacaktır. Sabit oranlı ve değişken oranlı ipotek kredisi türleri ya da 

bunların türevleri şeklinde olacaktır. İpotek kredisinin sabit faizli olması durumunda, 

kredi veren kurum müşteriye faiz oranının belirlenme zamanı konusunda seçenekler 

sunacaktır
44

 (Alp 2000) (Ek-1). 
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 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 2003/4898, K 2003/11863 ve 15.12.2003 tarihli kararı. 
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5.4 İpotek Düzenlemenin Taşıdığı Riskler 

 

İpotek kredisinin verilmesi, diğer bir deyişle ipotek düzenleme süreci, kredi için 

başvurunun yapılıp, kredi veren kurumlar tarafından gerekli incelemenin yapılması ve 

kredi vermenin kabul edilmesiyle bitmemektedir. İpotek kredisi verildikten sonra, bu 

kredinin vadesi içinde ve belli koşullarla geri ödemelerinin yapılıp kredinin kapatılması 

gerekmektedir. Kredi geri ödemelerinin yapılmaması halinde ipotekli konutun 

haczedilerek satılması ve bu satış gelirinden kalan kredi ödemelerinin tahsili, kredi 

sürecini sona erdirecektir (Alp 2000). 

 

5.4.1 Fiyat riski 

 

Fiyat riski, ipotek kredisi faiz oranlarının artması halinde, bu durumun ipoteği 

düzenleyen taraf daha düşük faiz oranları üzerinden yükümlülük altına girerse, ipotek 

kredisinin fiyatı azalacaktır. İpotek kredisinin daha sonraki fiyatı da faiz oranlarında 

meydana gelebilecek değişmelere göre belirlenecektir
45

 (Alp 2000) (Ek-1). 

 

5.4.2 Kredi kullanmama riski 

 

Kredi kullanmama riski, ipotek kredisi almak için başvuruda bulunup, daha sonra 

vazgeçilmesi üzerine ipotek kredilerinin kullanılmama riskidir. İpotek kredisi için 

yapılan başvurulmasından vazgeçilmesinin en önemli nedeni, ipotek kredisi faiz 

oranlarının düşmüş olması ve başka bir kurumdan daha ucuza ipotek kredisi 

sağlayabilme durumunda olmalarıdır. 

 

İpotek kredisi için başvuruda bulunmuş olanların, bu başvurudan vazgeçmelerinin, faiz 

oranlarının artışı dışında da nedenleri olabilmektedir. Örneğin satın alınmak istenen evle 

ilgili eksper raporunun olumsuz olması, kredi başvurusunda bulunanların iş veya mekan 

değişikliği, eşlerin boşanmaları gibi hususlar da yine başvurulan kredinin finansman 

kurumunca kabul edilmesiyle beraber daha sonra kullanımından vazgeçilmesi 
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durumunda karşılaşılacak krediyi kullanmama riskinin nedenlerinden bazılarıdır (Alp 

2000). 

 

5.4.3 Erken ödenme riski  

 

İpotek kredisini alan taraflar, mevcut borçlarını, herhangi bir erken ödenme cezasına 

maruz kalmadan, vade tarihinden önce, ödenmesi gereken tutarlardan daha fazla ödeme 

yaparak veya tümden ödeyerek kapatma hakkına sahiptir. 

 

Diğer bir deyişle, ipotek kredisi almış olanlara, kredinin bir özelliği olarak, önceden 

ödeyebilme hakkını tanımaktadırlar. Bu nedenle ortaya çıkabilecek nakit akımındaki 

belirsizliğe erken ödenme riski denmektedir
46

 (Alp 2000) (Ek-1). 

 

5.5 İpotek sigortası 

 

İpotek kredisi almak isteyen tarafların yararlanabilecekleri iki tür ipotek sigortası 

bulunmaktadır. Bunlardan biri, kredi alanlar tarafından diğeri de kredi veren tarafından 

yaptırılmaktadır. Her iki tür sigortanın da kredi alanın kredibilitesi üzerinde olumlu 

etkisi olmasıyla beraber, kredi veren açısından kredisini yaptırdığı sigortanın önemi 

daha büyüktür. 

 

Kredi alanlar tarafından yapılan ipotek sigortası genellikle hayat sigortası şirketleri 

tarafından yapılır. Yapılan bu sigorta, kredi alanın ölümü halinde ipotek ödemelerinin 

devamını sağlar. Böylece kredi alanın ölümü halinde yakınlarının aynı ev içinde 

oturabilmesi sağlanmaktadır. Kredi alanlar tarafından yaptırılan sigorta, önceleri hayat 

sigortası şeklinde başlamış olup zaman içinde bu sigortanın kapsamında genişleme 

olmuştur. Örneğin yalnızca hayat sigortasının yapıldığı durumda sigorta yalnızca kredi 

alanın ölümü halinde devreye girerken, şimdilerde kişilerin işlerini kaybetmeleri, 

sakatlanmaları gibi gelir düzeyini değiştiren ve kredi geri ödemelerini zora sokan 

durumlar da sigorta kapsamına alınmaktadır (Alp 2000). 
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 Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin E 2010/14508, K 2011/7290 ve 5.5.2011 tarihli kararı. 
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Kredi alanlar tarafından sigorta yaptırılırken geniş araştırmalar yapılmakla birlikte, 

makro düzeyde meydana gelen bazı gelişmeler kredi geri ödemelerinin aksamasına ve 

sigortanın devreye girmesine neden olmaktadır. Doğal olarak sigorta şirketlerinin mali 

bünyeleri, karşılayacak riskleri belirli bir sınıra kadar taşıyabilme kapasitesine 

sahiptirler. Söz konusu risklerin, sigorta şirketlerinin mali bünyelerini zorlaması 

halinde, sigorta şirketleri için iflas riski gündeme gelebilecektir. 

 

Kredi veren açısından ipotek sigortasının net etkisi, geri ödenmeme riskini azaltmasıdır. 

Sigorta şirketleri kredi kurumları tarafından yapılan başvuruları değerlendirirken birçok 

faktörü göz önünde bulundurmaktadırlar. Kredi verenin karşı karşıya olduğu risk, kredi 

verilen tutarla, mülkün değeri ve sigorta tutarı arasındaki farka eşittir. Bu bakımdan 

sigorta, ön ödeme gibi kredi verenin riskini azaltıcı bir unsurdur. İpotek sigortası kredi 

alan açısından da yarar sağlamaktadır. Bu sigortanın sayesinde kişiler daha az ön ödeme 

yaparak kredi verenleri ikna etmekte ve ipotek kredisini almaktadırlar; çünkü sigorta ile 

ön ödemenin kredi veren açısından önemi aynıdır
47

 (Alp 2000) (Ek-1). 

 

5.6 İpotek Kredisi Türleri 

 

5.6.1 Klasik ipotek kredisi 

 

Teknik olarak ipotek kredisi, krediyi verenle krediyi alanın üzerinde anlaşmaya 

varacakları her şekilde olabilir. Bununla birlikte klasik (geleneksel) ipotek kredisi, sabit 

faiz oranlı, eşit geri ödemeli, tamamen amortize edilen bir konut kredisi şeklinde 

verilmektedir. Klasik ipotek kredisi olarak ifade edilen bu ipotek türünün arkasındaki 

temel düşünce, ipotek kredisinin dönemi ya da süresi olarak ifade edilen ve üzerinde 

anlaşmaya varılan zaman içinde, ödünç alınan borcun, faiz ve anapara olarak eşit 

taksitlerle geri ödenmesidir. Böylece, dönem sonunda kredi tamamen amortize edilmiş 

olur (Alp 2000). 

 

Genel olarak, ipotek kredilerinde uygulanan faiz oranı, risksiz faiz oranının üzerindedir. 

İpotek kredilerinde geri ödemeler, aylık olarak yapılmaktadır. Vade ise 20 yıldan 30 yıla 

                                                           
47

 Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin E 2010/4459, K 2010/18021 ve 23.12.2010 tarihli kararı. 



48 
 

kadar olan sürelerde değişmektedir. Eşit ödemeli ipotekler için, her ayın ilk günü 

yapılacak ipotek geri ödemesi tutarı, aşağıda yer alan unsurlardan oluşur: 

1- Bir önceki ayın başlangıcındaki mevcut ipotek bakiyesi üzerinden hesaplanacak 

yıllık faiz tutarının 1/12’si ve 

2- Mevcut ipotek bakiyesi üzerinden ödenecek geri ödeme kısmı (ana para ödemesi) 

 

Yukarıda yer alan unsurlardan oluşan aylık ipotek kredisi geri ödeme tutarı yapıldıkça, 

bu tutarlar ipotek kredisinin bakiyesinden düşülür (Çizelge 5.1-5.2). Kredinin vadesi 

boyunca eşit bir şekilde her ay yapılan ödemeler düşüldükçe dönem sonundaki kredi 

bakiyesi sıfıra inmiş ve kredi tamamen amortize edilmiş olur (Alp 2000). 

Sabit Taksit Ödemeli 

Aylık Faiz oranı:0,01 

Bugünkü Değer Anuite Farkı: 83,32 

BDAF: (1+f)
n
-1/f(1+f)

n 

Vade:15 yıl - 180 ay 

Toplam Borç: 110.000 

Aylık Taksit (toplam borç/BDAF) : 1.302.21 

 

Çizelge 5.1  Sabit taksit ödemesine ilişkin itfa planı 

Aylar Dönem Başı 

Bakiye 

Aylık Taksit Faiz Anapara Geri 

Ödemesi 

Dönem Sonu 

Bakiye 
1 110.000 1.320 1.100 220 109.780 
2 109.780 1.320 1.098 222 109.557 

3 109.557 1.320 1.096 225 109.333 
4 109.333 1.320 1.093 227 109.106 

5 109.106 1.320 1.091 229 108.877 

6 108.877 1.320 1.089 231 108.645 
7 108.645 1.320 1.086 234 108.412 

8 108.412 1.320 1.084 236 108.175 
9 108.175 1.320 1.082 238 107.937 

10 107.937 1.320 1.079 241 107.696 

11 107.696 1.320 1.077 243 107.453 
12 107.453 1.320 1.075 246 107.207 

13 107.207 1.320 1.072 248 106.959 
14 106.959 1.320 1.070 251 106.708 

15 106.708 1.320 1.067 253 106.455 
……….. ……………. …………… ………. ……….. ……….. 

175 
 

1.320 76 1.244 7.639 

176 
 

1.320 64 1.256 6.396 
177 

 
1.320 51 1.269 5.139 

178 
 

1.320 39 1.282 3.871 
179 

 
1.320 26 1.294 2.589 

180 
 

1.320 13 1.307 1.295 

(Kaynak: Dolun 2007)  
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Sabit Anapara Taksit Ödemeli 

Aylık Faiz oranı: 0,01 

Vade: 15yıl- 180 ay 

Toplam Borç: 110.000 

Sabit Anapara Taksit :611 

 

Çizelge 5.2 Sabit anapara taksit ödemesine ilişkin itfa planı 

Aylar 

Dönem Başı 

Bakiye Aylık Taksit Faiz 

Anapara 

Geri 

ödemesi 

Dönem Sonu 

Bakiye 

1 110.000 1.711 1.100 611 109.389 
2 109.389 1.705 1.094 611 108.778 
3 108.778 1.699 1.088 611 108.167 
4 108.167 1.693 1.082 611 107.556 
5 107.556 1.687 1.076 611 106.944 
6 106.944 1.681 1.069 611 106.333 
7 106.333 1.674 1.063 611 105.722 
8 105.722 1.668 1.057 611 105.111 
9 105.111 1.662 1.051 611 104.500 
10 104.500 1.656 1.045 611 103.889 
11 103.889 1.650 1.039 611 103.278 
12 103.278 1.644 1.033 611 102.667 
13 102.667 1.638 1.027 611 102.056 
14 102.056 1.632 1.021 611 101.444 

………. ………… ……… ……… ……….. …………… 
175 3.667 648 37 611 3.056 
176 3.056 642 31 611 2.444 
177 2.444 636 24 611 1.833 
178 1.833 629 18 611 1.222 
179 1.222 623 12 611 611 
180 611 617 6 611 0 

(Kaynak: Dolun 2007)  

 

5.6.2 Artan geri ödeme tutarlı ipotek kredileri 

 

Artan Geri Ödeme Tutarlı İpotek Kredileri, almış olan konut ipotek kredilerinin geri 

ödeme tutarının, kredi alanla veren kurum arasında, kredinin vadesi boyunca, belirli 

sürelerde artırıldığı konut ipotek kredisi türüdür. Geri ödeme tutarının ne zaman ve 

tutarda artırılacağı sözleşmede açıkça belirlenmektedir. Bu kredi türünde alınmış olan 

kredinin faiz oranı ve vadesinde bir değişme olmamakla beraber, değişen yalnızca geri 

ödeme tutarları olmaktadır (Alp 2000). 
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Artan Geri Ödeme Tutarlı İpoteklerin uygulamaya başlanmasının en önemli nedeni, bu 

kredi türünün konut satın alacakların koşullarına daha uygun ve buna bağlı olarak 

talebinin de daha yüksek olacağı düşüncesidir. Genellikle kişilerin ilk işe 

başladıklarında gelir düzeyleri ileriki yıllara göre daha düşük olmakta ve işlerindeki 

tecrübeleri arttıkça gelir düzeyleri de yükselmektedir. Bunun yanında kişilerin gençlik 

yıllarındaki tüketim harcamaları daha yüksek ve buna paralel olarak tasarruf düzeyleri 

düşüktür. Halbuki zaman içinde tüketim harcamalarının oranı azalmakta ve tasarruf 

düzeyleri artmaktadır. Kişilerin yaşlarıyla ilgili olarak bu gelir-tüketim ve tasarruf 

şekillerini göz önünde bulunduran finansman kuruluşlar, kredi geri ödeme tutarlarının, 

kredinin vadesinin başlangıcından itibaren göreceli olarak daha düşük olduğu, zaman 

içinde ise arttığı bir ipotek kredisi türü olan artan geri ödeme tutarlı ipotek kredilerini 

uygulamaya koymuşlardır. 

 

Kişilerin gelir-tüketim ve tasarruf yapılarına uygunluğu nedeniyle diğer ipotek kredileri 

arasında popüler olmuştur. Uygulamaya konduktan sonra bazı değişikliklere uğramakla 

beraber genel olarak aşağıdaki unsurları içermektedir. 

 

- İpotek kredisi faiz oranı, 

- Kredi vadesi, 

- Kredinin vadesi boyunca geri ödeme tutarlarının artacağı yıllar, 

- Geri ödeme tutarlarının artacağı tarihlerdeki artış yüzdesi, 

 

Artan geri ödeme tutarlı ipotekler tanımlanırken, daha önce açıklanmış olan klasik 

ipotekle arasındaki farkı ortaya koymak, bu ipotek kredisinin niteliğinin anlaşılması için 

yeterli olacaktır. Klasik ipotek kredileriyle arasındaki en önemli fark, geri ödeme 

tutarlarının sabit olmamasıdır. Genellikle geri ödeme tutarlarının kredinin vadesinin 

başladığı ilk yıllarda nispeten düşük olmakta ve geri ödeme tutarları zaman içinde 

artmaktadır (Çizelge 5.3). Bu kredilerde, geri ödeme tutarlarının başlangıçta ne kadar 

olacağı, geri ödeme tutarının kredinin vadesi içinde hangi dönemlerde ve hangi oranda 

artırılacağı, düzenlenen kredi sözleşmesinin türüne ve bu sözleşmeyle belirlenen geri 

ödeme planına bağlı olarak değişir (Alp 2000) 
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Kademeli Artan Geri Ödemeli 

 

Aylık Faiz Oranı:0,01 

Kademeli Artış Süresi:5 yıl 

Artış Oranı (yıllık) :0,06 

Vade:15 yıl- 180 ay 

Katsayı: 0,0098686 

Toplam Borç:110.000 

 

Çizelge 5.3 Kademeli artan geri ödeme planı 

Aylar 

Dönem Başı 

Bakiye Aylık Taksit Faiz 

Anapara Geri 

ödemesi 

Dönem Sonu 

Bakiye 

1 110.000 1.086 1.100 -14 110.014 

2 110.014 1.086 1.100 -14 110.029 

3 110.029 1.086 1.100 -14 110.043 

4 110.043 1.086 1.100 -14 110.057 

5 110.057 1.086 1.101 -15 110.072 

6 110.072 1.086 1.101 -15 110.087 

7 110.087 1.086 1.101 -15 110.101 

8 110.101 1.086 1.101 -15 110.116 

9 110.116 1.086 1.101 -15 110.132 

10 110.132 1.086 1.101 -15 110.147 

11 110.147 1.086 1.101 -15 110.162 

12 110.162 1.086 1.102 -15 110.178 

13 110.178 1.086 1.102 -16 110.129 

14 110.129 1.151 1.102 49 110.079 

………. ………… ……… ……… ……….. …………… 

175 8.294 1.453 83 1.370 6.924 

176 6.924 1.453 69 1.384 5.540 

177 5.540 1.453 55 1.398 4.142 

178 4.142 1.453 41 1.412 2.731 

179 2.731 1.453 27 1.426 1.305 

180 1.305 1.453 13 1.440 -135 

(Kaynak: Dolun 2007). 
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5.6.3 Değişken oranlı ipotek kredisi 

 

Değişken oranlı ipotek kredisi, verilen ipotek kredisinin faiz oranları, kredinin vadesi 

boyunca sözleşmeden önceden belirlenen sürelerde değiştirilen, diğer bir deyişle 

yeniden belirlenen kredi türünü ifade etmektedir. Bu kredinin uygulanmaya konma 

nedeni faiz oranlarındaki değişme riskine karşı kredi veren kurumun korunmasıdır. Faiz 

oranlarında değişmelerin ortaya çıkmasıyla beraber, kredi verenler açısından klasik 

ipotek kredilerine göre çok daha avantajlı kredi aracı haline gelmiştir. 

 

Bu tür kredilerde faiz oranlarının yeniden belirlenme dönemleri, ilgili ülkenin ekonomik 

durumuna bağlıdır. Örneğin ABD,  Japonya ve Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri gibi 

ekonomilerinde istikrar olan dolayısıyla enflasyon rakamlarının düşük ve değişken 

olmadığı ülkelerde faiz oranlarının yeniden belirlenme dönemi 2-3 yılda bir 

yapılabilecekken, ekonomik istikrara sahip olmayan ve çok yüksek düzeyli enflasyon 

yaşanan Güney Amerika ülkeleri gibi ülkelerde faiz oranlarının yeniden belirlenme 

dönemi 6 aya hatta 3 aya indirilebilir (Alp 2000). 

 

Faiz oranlarının yeniden belirlenmesinde dikkatlice seçilmiş endekslerin kullanılması 

gerekmektedir. Yüksek ve değişken oranlı enflasyon durumunda, yalnızca kredi veren 

açısından değil kredi alan açısından da faydalı olmaktadır. Bilindiği gibi, ipotek 

kredilerinde kredi alan taraf sözleşmeyi her zaman fesh etmek hakkına sahiptir, ancak 

ipotek sözleşmesinin düzenlenmesiyle ilgili bazı giderler olduğundan, faizlerdeki düşüş 

nedeniyle kişilerin mevcut sözleşmeyi fesh edip daha düşük faizle yeni bir sözleşme 

düzenlemeleri, bazen bu maliyetleri karşılamayacak düzeyde olabilir ve kişiler piyasa 

koşullarına göre daha fazla faiz ödemek durumunda kalabilirler (Çizelge 5.4). 

 

Değişken oranlı ipotekler, son yıllarda ABD’de çok yaygındır. Düzenlenen değişken 

oranlı ipoteklerde faiz oranları 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıllık sürelerle yeniden 

belirlenmektedir. Yeniden belirleme dönemlerinin sıklığı ilgili ülkelerin ekonomik 

parametrelerdeki değişme hızına bağlı olmaktadır. ABD’de faiz oranlarının yeniden 

belirlenmesinde esas alınan en meşhur iki endeks, bir yıllık hazine bonosu faiz oranı ve 

11. Bölge fon maliyetidir (Alp 2000). 
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 COFI (11 th district cost of funds index) - 11 bölge fon maliyetleri endeksi 

 LIBOR (London interbank affered rate) - Londra interbank oranı 

 MTA (12 month treasury average ındex) - 12 aylık hazine bonosu 

ortalaması endeksi 

 CMT (Constant maturity treasury) - sabit vadeli devlet tahvili 

 National averge contract mortgage rate- ipotek sözleşmesi ulusal ortalaması 

 

Değişken Faizli İpotekli Kredi 

                          1. yıl                     2.yıl                3. yıl               4. yıl           5-10. Yıllar 

Faiz Oranı: 11+1=%12     10+1=%11   13+1=%14   9+1=%10    9+1=%10 

(1 yıllık tahvil getirisi +1) Vade:10 yıl- 120ay        Toplam Borç: 150.000 

 

Çizelge 5.4 Değişken faizli ipotek kredi ödeme 

(Kaynak: Dolun 2007)  

 

 

Aylar Dönem Başı 

Bakiye 

Aylık Taksit Faiz Anapara Geri 

ödemesi 

Dönem Sonu 

Bakiye 

Faiz 

oranı 1 150.000 2.152 1.479 673 149.327 0,12 

2 149.327 2.152 1.473 679 148.648 0,12 

3 148.648 2.152 1.466 686 147.962 0,12 

4 147.962 2.152 1.459 693 147.270 0,12 

5 147.270 2.152 1.453 699 146.570 0,12 

6 146.570 2.152 1.446 706 145.864 0,12 

7 145.864 2.152 1.439 713 145.151 0,12 

8 145.151 2.152 1.432 720 144.430 0,12 

9 144.430 2.152 1.425 727 143.703 0,12 

10 143.703 2.152 1.417 735 142.968 0,12 

11 142.968 2.152 1.410 742 142.226 0,12 

12 142.226 2.073 1.403 749 141.477 0,11 

13 141.477 2.073 1.279 794 140.683 0,11 

14 140.683 2.073 1.272 801 139.882 0,11 

………. ………… ……… ……… ……….. …………… …….. 

115 9.819 2.026 81 1.945 7.874 0,1 

116 7.874 2.026 65 1.961 5.913 0,1 

117 5.913 2.026 49 1.977 3.935 0,1 

118 3.935 2.026 32 1.994 1.942 0,1 

119 1.942 2.026 16 2.010 -68 0,1 

120 -68 2.026 -1 2.027 -2095 0,1 
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5.7 Mortgage Sistemi 

 

Konut problemi; insanoğlu için uygarlığın başlangıcından beri en büyük sorunlarından 

birisi olmuştur. Bu sorun çözümünde, tasarruf sahipleri ile konut alıcıları arasında 

aracılık yapmak suretiyle köprü oluşturup, daha uygun şartlarda kredi teminini 

sağlayacak finansman sisteminin önemli bir rolünün bulunduğu şüphesizdir. 

 

Gelişmekte olan ülkelerde genellikle; arsa ve alt yapı yetersizliği, mevzuatlardan 

kaynaklanan sorunların bulunması ve finansman olanaklarının yetersizliği gibi sorunlar 

bulunmaktadır. Bütün bu değişkenlerle birlikte, söz konusu ülkelerde planlamanın 

kentleşme hızını yakalayamaması, gecekondulaşma yani yeterli altyapı olmayan 

yasadışı yerleşim alanlarının genişlemesine neden olmaktadır. Bütün bu gelişmeler 

sağlıklı ve uygun koşullarla konut edinimi sorununu derinleştirmektedir (Önal ve 

Topaloğlu 2007). 

 

Taşınmaz değerini her zaman muhafaza eden, arza bağlı olan, sahibine güç ve itibar 

sağlayan önemli bir malvarlığı unsurudur. Bu özellikleri nedeniyle eski çağlardan beri 

alacaklar için vazgeçilmez bir teminat aracı olarak kullanılmışlardır. 

 

Dünyadaki ilk mortgage uygulamaları, 1190’lı yılların baslarında Avrupa’da 

görülmüştür. O dönemlerde, İngiltere’de kreditörler, taşınmaz satın almak isteyenlere 

kredi verirken, bu taşınmazın mülkiyetini üzerlerinde tutar ve borcun ödenmemesi 

halinde taşınmazı satarak alacaklarını tahsil ederlerdi (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Mortgage sistemi, Avrupa’dan yapılan göçlerin de etkisiyle 1900’lü yıllardan itibaren 

ABD’de yaygınlaşmaya başlamıştır. ABD’de ilk düzenli mortgage uygulamaları 

1930’larda, düşünülenin aksine bankaların değil, sigorta şirketlerinin öncülüğünde 

başlamıştır. 

 

Sistem daha önce de anlatıldığı gibi, bir tarafında fon fazlası olan ve kredi kullandırmak 

isteyenlerin, diğer tarafındaysa ev satın almak için yeterince birikimi olmayan ve kredi 

kullanmak isteyen tüketicilerin karşılaşmasıyla baslar. Kredi kullanmak isteyen tüketici 



55 
 

gerekli bütün belgeler ve bir başvuru formuyla talebini bildirir. Kredi kullanmak isteyen 

tüketicinin genellikle evin bedelinin % 25 oranında bir kısmını nakit olarak 

bulundurması gerekmektedir. Evin bedelinin geri kalan kısmı için kredi talebinde 

bulunur. Bu noktadan sonra kredi veren kuruluş, kişinin gelirinin istediği kredinin geri 

ödemelerini karşılayabilecek düzeyde olup olmadığını inceler. Bu incelemenin olumlu 

olmasıyla beraber ikinci asamaya geçilir (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

İkinci aşamada konutun gerçek değerinin belirlenmesi için kredi veren kurum tarafından 

ekspertiz tayin edilir. Bu ekspertiz değeri üzerinden kredi kullandırılmasına karar 

verilmektedir. Bir sonraki aşamada konut önce kredi talep eden tarafa asıl mal sahibi 

tarafından satılmakta, ardından da banka el değiştirmiş ve tüketicinin mülkiyetinde olan 

bu konutu ipotek altına almaktadır. Tapu dairesinde gerçekleştirilen bu işlemden sonra 

banka krediyi serbest bırakmaktadır (Önal ve Topaloğlu 2007). 
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6.  KONUT DEĞERLEMESİ VE İPOTEK KREDİSİ UYGULAMASI 

 

6.1  Konut Değerlemesi 

 

Taşınmaz, genel anlamda fiziksel bir varlık olan arazinin ve bu arazi üzerine inşa 

edilmiş bina ve tesisler şeklindeki suni yapılar olarak tanımlanmaktadır.  Yani mali 

açıdan taşınmaz tanımı, genellikle arazi ve arazinin tamamlayıcı parçası olan bina ile 

tesisleri kapsamaktadır. 

 

Ekonomik sistemin parçası olan taraflar farklı amaçlar doğrultusunda taşınmazların 

değerinin tespit edilmesini isteyebilmektedirler. Bunlar; Devlet, firmalar, finansal 

kuruluşlar ve bireyler olabilir. 

 

Taşınmaz değerlemesi; objektif ve tarafsız şekilde, bir taşınmaza ilişkin nitelik, fayda, 

çevre kullanım koşulları gibi faktörlerin değerlendirilmesi suretiyle söz konusu 

taşınmazın değerinin tespit edilmesi işlemidir. Gelişmiş ülkelerde değerleme işlemleri, 

lisans sahibi profesyonel taşınmaz değerleme uzmanları tarafından yapılmaktadır.  

Taşınmazın değeri, onun alım-satım işlemindeki kıymeti ile bağlantılıdır. Bu kıymet ise, 

para ile ölçülür ve değer, taşınmazın sahibinden, kiracılara veya yatırımcılara kadar 

uzanan süreçte ortaya çıkan gelecekteki getirilerin şimdiki değeri olarak 

tanımlanmaktadır (Alp 2000). 

 

Taşınmaz değerinin tespitinde kullanılan birçok ilke olmakla beraber bunlardan üçünün 

ön plana çıktığı düşünülmektedir. 

 

 İkame İlkesi: Bir şeyin değeri, onun yenileme değerinden fazla olamaz. 

 Uygunluk İlkesi: Değerleme uzmanınca değerleme yapılırken, taşınmazın, bulunduğu 

çevrenin özellikleri ile uyumun gözetilmesi gerektiğini ifade eder. 

 Beklenti İlkesi: Beklenti ilkesi bir taşınmazın, bugünkü değerinin, taşınmazın 

gelecekteki beklene getirilerinin bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Bu açıdan 

taşınmazlar iki ana kategoriye ayrılabilir; bunlardan birincisi, ticari taşınmazlar, burada 

değer, gelecekteki nakit akışlarının bu güne indirgenmiş değeri olarak ele alınır. 
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İkincisi, konutlar, buradaki değer taşınmazın sağlayacağı faydaların bu günkü değerinin 

parasal ifadesidir. 

 

Değerin niteliğinin tam olarak tespit edilmesi, oldukça karmaşık ve kişilere göre 

değişim gösteren subjektif yönleri de olan bir işlemdir. Yani değer kavramı belirsizdir 

ve bakış açısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte, değer belirleme 

girişiminde bulunan kişi veya kurumun amacına göre, ulaşılacak sonuçlarda 

değişkenlikler içerebilmektedir. Değer kavramı bir iktisatçı için değişim sürecinde mal 

ve hizmete sahip olma ve gücünü ifade etmektir. Bu kavram bir malın diğer mallarla 

değişebilme oranı olarak da tanımlanabilir (Alp 2000). 

 

Her bir taşınmaz, yerel piyasada benzer diğer taşınmazlarla rekabet etmektedir. 

Taşınmaz değerlemesine yönelik olarak piyasada birçok yöntemin kullanıldığı 

görülmekte olup, özellikle piyasa değerine dayalı yöntemlerde taşınmazlar arasındaki 

rekabet, arz-talep ve kıtlık ilişkisinin birlikte dikkate alınması gerekmektedir.   

 

Taşınmazın alım-satımında söz konusu taşınmazın değerine ve kapasitesine öncellikle 

bulunduğu bölgeye bakılarak karar verilmektedir. Alım satım için taşınmazın bölgesinin 

özelliklerinin yanı sıra konumu, sahiplik bilgileri, ulaşım imkanları, tapu ve imar 

bilgileri, satış ve kira bedelleri gibi taşınmaza ait bir çok sorunun cevabı aranmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisi hiç kuşkusuz bu bilgilere ulaşmada iyi bir araçtır (Önal 

ve Topaloğlu 2007). 

 

6.2  Karşılaştırmalı Satış Analizi Yaklaşımı 

 

Karşılaştırma yaklaşımı benzer veya ikame edebilen taşınmazların satışını ve ilgili 

piyasa verilerini dikkate almak suretiyle yapılmaktadır. Burada karşılaştırmaya dayalı 

bir işlemle değer takdiri yapılmaktadır. Genel olarak değerlemesi yapılan bir taşınmaz, 

açık piyasada gerçekleştirilen benzer taşınmazların satışlarıyla karşılaştırılır. Ayrıca, bu 

taşınmazla ilgili istenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir (Önal ve 

Topaloğlu 2007). 
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Bu yöntem ön koşulu karşılaştırılabilir taşınmazlar için güvenli sürüm değerlerinin var 

olması gerekir. Karşılaştırma yönteminin amacı, karşılaştırılabilir örnek taşınmazların 

analizi ile konu taşınmazın değerini biçmektir. Yöntem arsa değerinin belirlenmesinde 

kullanılır. Kentsel bölge ve imar verileri temel karşılaştırma ölçütleridir. Kentsel bölge 

ve imar verileri değerin ana unsurlarıdır. Bu nedenle, arsa değerini belirlemek için 

karşılaştırma yöntemi seçilirse emsal ve değeri belirleyecek arsalarda aynı bölgede, 

nitelikte ve imar verilerinin benzer olması koşulları aranır (Önal ve Topaloğlu 2007).  

 

Yöntem uygulama adımları: 

 Benzer nitelikteki n sayıda (5≤n≤10)örnek taşınmazdan bir küme oluşturulur. 

 Örnek taşınmaz değeri güncellenir. Bu işlem için varsa değer endeksleri yoksa 

yeniden değerleme oranından yararlanılır. 

 Her bir emsal, değeri bulunacak taşınmaz ile imar verileri, altyapı farklar, sosyal 

donatı farklılıkları ve konum açısından karşılaştırılır. 

 Farklı örneklerden bulunan değerlerin ortalaması alınarak taşınmazın sürüm değeri 

bulunur. 

 

Örneğin, bir kentin gelişme sahasında konut üretim bölgesi olarak ayrılan mahallede 

bulunan ve boş olan III nolu arsanın değeri takdir edilecektir. Buna benzer iki emsal 

taşınmazın yakın tarihlerde satışı gerçekleşmiş olup, verileri aşağıdaki gibidir. Buna 

göre konu taşınmazın değerini hesaplayınız? 

 

Çizelge 6.1 Arsa değerleme için alınan piyasa ve imar verileri 

 

 

Veri I II III 

Alan m
2 

175 230 210 

H (m) 12,5 15,5 15,5 

TAKS 0,20 0,15 0,20 

KAKS 0,80 0,75 1,00 

GERÇEKLEŞEN ALIM-SATIM DEĞERİ (TL) 35.000 47,955 ? 
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Hem konu taşınmaz veya arsa, hem de emsaller aynı konut üretim bölgesi içinde yer 

almaktadır. Veriler (III) arsası değerini karşılaştırma yöntemiyle bulunmasını 

gerekmektedir. Burada, toplam inşaat alanı ölçüt alınmaktadır.  

 

Çizelge 6.2 Arsa değerini karşılaştırma yöntemiyle bulma 

 

Veri I II III 

Yapı Taban Alanı 

 (m
2
) (Alan *TAKS) 

 

175*0,20=35 

 

230*0,15=34,5 

 

210*0,20=42 

Toplam İnşaat Alanı 

 (m
2
) (Alan *KAKS) 

 

175*0,80=140 

 

230*0,75=172,5 

 

210*1,0=210 

Değer/ Toplam 

İnşaat Alanı 

 

35.000/140=250 

 

47.955/172,5=278 

 

? 

 Ortalama Değer (250+278)/2=264  ? 

 

 

Karşılaştırma yönteminde kullanılabilecek emsal taşınmaz satış fiyatları ortalama 

değerden en fazla ± % 15 veya ± % 20 aralığında sapma olmasına izin verilebilir.   

 

Do=(278+250)/2=264 

 

∂ = (278-264)/264= %5,3 

 

∂ = (250-264)/264=-%5,3 

 

Arsanın birim metrekare değeri 264 TL olarak kabul edilebilir. İnceleme sonuçlarına 

göre arsanın toplam değerinin; 264 TL/m
2
*210 m

2 
= 55.440 TL olması gerektiği ortaya 

konulacaktır.  

 

6.3  Maliyet Yaklaşımı 

 

Maliyet yaklaşımı; belirli bir taşınmazın satın alınması yerine bireyin ya o taşınmazın 

aynısını veya aynı yararı sağlayacak başka bir taşınmazı inşa edebileceği olasılığını 
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dikkate almaktadır. Maliyet yaklaşımı uygulamada, yapılacak değer tahmininde 

yenisinin maliyeti, değerlemesi yapılan taşınmaz için ödenebilecek olası fiyatı aşırı 

ölçüde aştığı durumlarda, eski ve daha az fonksiyonel taşınmazlar için amortismanı da 

içermektedir (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Maliyet yaklaşımı, benzer bir taşınmazla mukayese edilerek söz konusu arsanın 

değerinin bir tahminine ilave olarak, gelişmeleri artıcı cari gider tahminini ve söz 

konusu iyileştirmelerin ne ölçüde amortismana uğradığını bir tahminini gerektirir. 

Yeniden üretim giderinden amortisman bedeli düşüldükten sonra benzer arsa ile 

karşılaştırılan ilgili arsanın piyasa değerinin ilave edilmesiyle bulunan meblağ, maliyet 

yaklaşımı ile elde edilen taşınmazın değer göstergesidir. Yeni maliyet değerin üst 

sınırını tayin etme eğilimindedir (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Amortisman nedeniyle değer kaybı söz konusu üç yaklaşımın her birinde dikkate 

alınmalıdır. Bir yaklaşımdan sağlanan bilgiler başka bir yaklaşımda 

kullanılabilmektedir. Örneğin, benzer arsaların son satışlarıyla mukayese edilen piyasa 

yaklaşımında sağlanan arsa bedeli, maliyet yaklaşımı için arsa bedeli tahminini verir.   

 

Gelir yaklaşımındaki analizlerden çıkarılan kira zararları genellikle maliyet 

yaklaşımında, değer kaybı tahminlerine temel teşkil eder. Bu üçlü yaklaşım konseptinin 

lehindeki en önemli argüman şudur: ilgi kategorilerden birinde veya birden fazlasında 

yeterli piyasa bilgilerinin bulunmaması halinde bu bilgiler başka birinde bulunabilir ve 

güvenilir bir değer tahmininin sunulması için bu üç değer göstergeleri buna göre 

birbirleriyle ilişkilendirilebilirler. Böylece nihai bir değer tahminine ulaşmada, içinde en 

inandırıcı ve gerçekçi bilgiler bulunan yaklaşım veya yaklaşımlara genellikle en büyük 

ağırlık verilebilmektedir (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Ekonomik ömür: Yapının inşa edildiği tarihten başlayıp kullanımının ekonomik 

olmaktan çıktığı ana kadar süren dönemdir. Ekonomik ömrün sonunda yapı 

yenilenebilir ya da yıkılarak yerine yenisi yapılır. Bakım onarım ve yenileme 

çalışmaları bir yapının ekonomik ömrünü genellikle uzatır. Kalan ekonomik ömür, 

değerleme tarihi ile ekonomik ömrün sona ereceği tarih arasındaki süredir. Kalan teknik 
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ömür ise, değerleme tarihi ile yapının teknik ömrünün sona ereceği tarih arasındaki 

süredir (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Maliyet yöntemi, ekonominin temel kavramlarından ikame yerine koyma ilkesi üzerine 

yapılanmıştır. Bu nedenle yöntemin, taşınmazın değerleme günündeki maliyet bedeline 

ulaşmayı amaçlar. Bu bedel, yapı değeri, dış tesis, özel işletme donatıları ve arsa 

değerini kapsar. Emlak Vergisi Yasası ve Kamulaştırma yasası yapılı taşınmazlara 

maliyet yöntemiyle değer biçilmesini öngörmektedir. Taşınmaz piyasasında benzeri çok 

az olan ya da olmayan tek taşınmazlara değer biçmek, piyasası olmayan okul, hastane 

vb. kamusal yapılara değer biçmek, öteki yöntemlerle belirlenen değerlerin doğruluğunu 

denetlemek gibi amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Maliyet yöntemi şu denklemle ifade edilir. 

TD= ZD+YD 

TD: yapılı taşınmaz sürüm değerini 

ZD: zemin (arsa- arazi) değerini 

YD: yapı ve eklentilerinin değerleme günündeki sürüm değerini göstermektedir. 

 

Yapı ve eklentilerin sürüm değerleri yeni maliyet tutarı (MT) ve yıpranma (Y) 

bileşenlerine ayrılarak şöyle gösterilebilir. 

TD= ZD+ (MT-Y) 

 

Maliyet yöntemi; özellikle yeni inşa edilmiş yapılar için uygundur. Çünkü yeni inşa 

edilmiş yapılarda maliyetlerin tahmini kolaydır ve genellikle az yıpranmışlardır. Yaşlı 

taşınmazlarda oluşan yıpranmanın kestiriminde yaşanan güçlükler maliyet yaklaşımının 

güvenirliğini azaltabilir. Yöntem özellikle yapı değerinin ayrı ayrı belirlendiği 

sigortacılık uygulamalarında kullanışlıdır (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Maliyet yaklaşımında taşınmaz değerleme sırası aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Boş arsa değerinin belirlenmesi (+) 

 Bina için değerleme itibarı ile maliyetlerin belirlenmesi (+) 

 Arazinin kullanılabilir hale gelmesinden kaynaklanan harcamalar (+) 
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 Birikmiş amortismanların belirlenmesi (-) 

 

 Fiziksel yıpranma 

 Fonksiyonel demode olma 

 Ekonomik demode olma 

 Düzeltmeler (+,-) 

 

Maliyet yaklaşımında maliyet bileşenleri doğrudan ve dolaylı maliyetler olmak üzere 

ikiye ayrılarak incelenebilir. 

 

Doğrudan Maliyetler  

 İnşaata kullanılan işçilik, 

 Malzemeler, ürün ve ekipmanlar, 

 İnşaat sırasında güvenlik harcamaları, 

 Yüklenicinin geçici ofis ve çit, 

 Malzeme depolama harcamaları, 

 Güç hattı tesisi ve enerji giderleri, 

 Teminat mektupları, 

 Yüklenici genel giderleri, 

 

Dolaylı Maliyetler 

 

 Mimari, mühendislik, proje, kadastro giderleri ve çevre etüdleri, 

 Ekspertiz, muhasebe, danışmanlık ve yasal harcamalar, 

 Finansman giderleri, 

 İnşaat dönemindeki sigorta ve emlak vergileri, 

 Kiralama pazarlama ve satış giderleri, 

 Tapu giderleri, 

 Girişimci karı (piyasadan çıkarılacaktır) 
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6.4 Gelir İndirgeme Yaklaşımı 

 

Taşınmazların değeri sadece sağlayacakları gelire göre belirlenebiliyorsa (kiralık konut 

veya işyeri gibi), sürüm bedellerinin bulunması için gelir yönteminin uygulanması bir 

kural olarak kabul edilmektedir. Gelir yöntemi ile üzerinde yapı bulunan bir taşınmaz 

değerinin belirlenmesinde ölçüt, elde edilebilecek net gelirdir. Bu net gelir, yapı ve bu 

yapıya ait diğer yapısal tesisler ve arsa payından oluşur. Arsanın sürekli olarak 

kullanılması olasılığına karşın, bir yapının kullanılma süresi kısıtlıdır. Dolayısıyla net 

gelirin parasal karşılığının belirlenmesinde, arsa payı ve yapıya ilişkin diğer yapısal 

tesislerin değerleri ayrı kısımlarda belirlenir. Net gelir; gelir getiren taşınmazların yıllık 

işletme brüt gelirlerinden, taşınmazın boş kalmasından oluşan gelir kaybı ve işletme 

giderlerinin çıkarılmasıyla bulunur. Net gelir, yapı geliri ve arsa gelirinden 

oluşmaktadır. Arsa geliri, arsa değerinin bölgedeki taşınmaz piyasasında geçerli olan 

faiz oranınca getireceği geliri ifade eder (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Yapı geliri; yapının kalan kullanım süresi boyunca bölgedeki taşınmaz piyasasında 

geçerli olan taşınmaz reel faiz oranın da getirdiği gelir ile yapının kalan kullanım süresi 

temel alınarak ayrılacak yıllık amortisman miktarının toplamından oluşmaktadır. 

Amortisman yapının kalan kullanım süresi boyunca her yıl vadesiz mevduat faiz 

oranında sabit miktarda ayrılır. Yapının kalan kullanım süresi ise, yapı ömründen 

takvim yaşının çıkarılmasıyla bulunur. Yöntemin güvenirliliği, yapı kalan kullanım 

süresinin ve taşınmaz reel faiz oranının duyarlı olarak belirlenmesi ile sağlanacaktır. 

Yapı gelir değeri ile arsa değerinin toplamı taşınmaz reel değerini oluşturur. Taşınmaz 

gelir değerinin yerel piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi için gerekli artırım ve 

azatlımlar yapılarak piyasa değerine ulaşılır (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Örneğin, bir yapının net geliri 100.000 TL, kredi faizi %5, amortisman faizi % 2,5 ise n 

(yapı kalan kullanım süresi) 90 yıl ve 50 yıl için bina değeri ve amortisman düşülmüş 

net gelirin ne olması gerektiğini hesaplayalım (Önal ve Topaloğlu 2007): 
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Yapı Kalan Ömrü = 90 yıl için  

 

P= Kredi faiz oranı/100 

 

q = Amortisman Faiz Faktörü = 1+(Tasarruf Faiz Faktörü/100) 

V= 

1
𝜌−1

𝜌𝑛−1
+

𝜌

100

              V=    

1
1,025−1

1,02590−1
+

5

100

 = 18,85437 

 

Yeni Değeri= Dy =Gny*V= 100.000*18,854= 1.885.400 TL 

Amortisman Böleni=  
𝜌𝑛−1

𝜌−1
 = 

1,02590−1

1,025−1
 = 329,1543 

Yapı Değeri= 1.885.400/329,1543= 5.728 TL 

 

Amortisman Düşülmüş Net Gelir = 100.000- 5.728= 94.272 TL 

 

Kontrol= 100.000-5.728= 1.885.400*0,05≅ 94,272 TL 

 

Yapı Kalan Ömrü = 50 yıl için: 

V= 
1

𝜌−1

𝜌𝑛−1
+

𝜌

100

        V=    
1

1,025−1

1,02550−1
+

5

100

 = 16,59529117 

 
Yeni Değeri= Dy =Gny*V= 100.000*16,595= 1.659.500 TL 

 

Amortisman Böleni=  
𝜌𝑛−1

𝜌−1
 = 

1,02550−1

1,025−1
 = 97,48435 

 
Yapı Değeri= 1.659.500/97,4843≅  17.023 TL 

 

Amortisman Düşülmüş Net Gelir = 100.000- 17.023= 82.977 TL 

 

Kontrol= 100.000-17.023= 1.659.500*0,05≅ 82.977 TL 
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Gelir yönteminde kullanılan kapitalizasyon oranı, gelir getiren taşınmazın net işletme 

gelirinin taşınmaz değerine bölünmesiyle bulunabilir. Özellikle ABD’de kentsel 

uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan bu oran Pazar verilerinin analizi ile 

belirlenir. Yakın zamanda satış işlemi görmüş aynı kullanıma, yaşa ve niteliklere sahip 

gelir getiren taşınmazların satış fiyatları ve net gelirleri kullanılarak taşınmaz pazarının 

gösterdiği kapitalizasyon oranına ulaşır. Kapitalizasyon oranı, uzun vadede istikrarlı 

gelire sahip olan, yakın gelecekte de işletme gelir ve giderlerinde büyük bir değişim 

olmayacağı düşünülen taşınmazların değerlemesinde uygulanmalıdır (Önal ve 

Topaloğlu 2007). 

𝑘 =
𝐺𝑛

𝐷𝑡
 

k   =  Kapitalizasyon Oranı 

𝐺𝑛= Net Gelir 

𝐷𝑡= Taşınmaz Sürüm Değeri 

 

Kapitalizasyon oranı konumsal niteliklidir, taşınmaz konumunun genel şartları gibi 

farklı sebeplerden dolayı kentin farklı bölgelerinde değişik oranlarla olabilir. 

 

Örneğin, yıllık net işletme geliri 13.000 TL olan bir taşınmazın yapılandığı arsanın 

değeri 20.000 TL olarak bulunmuştur. Arsa kapitalizasyon oranı bu bölgede % 9 ve yapı 

kapitalizasyon oranı % 12,2 olduğuna göre; yapı değeri ve yapılı taşınmaz 

kapitalizasyon oranının ne olması gerektiğini saptayalım (Önal ve Topaloğlu 2007): 

 

Yıllık İşletme Geliri= 13.000 TL 

 

Arsa Geliri= 20.000*0,09= 1.800 TL 

 

Yapı Geliri= 13.000- 1.800= 11.200 TL 
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Yapı Değeri= 11.200/%12,2 = 91.803 TL 

 

Yapılı Taşınmaz Değeri= 20.000+ 91.803= 111.803 TL 

 

Yapılı Taşınmazın Kapitalizasyon Oranı= 13.000/ 111.803 =%11,6 

 

Diğer bir ifade ile gelir indirgeme yaklaşımı değerlemesi yapılan taşınmaza ait gelir ve 

harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapılır. 

İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine çeviren gelir (genellikle net gelir rakamı) ve 

tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir (Önal ve Topaloğlu 2007). 

 

Bir başka ifadeyle gelir yaklaşımı, bir taşınmazın kalan ekonomik ömrü içinde bir 

yatırımcı veya bir kullanıcı için muhtemel net gelir akışını ele alır. Bu gelir akışı benzer 

taşınmazlardan elde edilen gelirle karşılaştırılır ve yatırımdan elde edilecek olan 

muhtemel kazanç benzer taşınmazlardan veya diğer tür yatırımlardan elde edilen 

kazançlar ile karşılaştırılır. Söz konusu taşınmazın, tahmini net gelir akışını, adı geçen 

taşınmazın piyasa değerinin bir göstergesine yansıtılmasında kullanılacak olan faiz, 

getiri ve iskonto oranı için çeşitli teknikler kullanılır. Söz konusu taşınmazın diğer 

benzer taşınmazlar ile mukayesesinde, özellikle kira konusunda, piyasa yaklaşımında 

olduğu gibi aynı temel fiziksel, fonksiyonel ve ekonomik faktörler dikkate alınır (Önal 

ve Topaloğlu 2007). 

 

Kiralanan taşınmazların değerlemesinde, taşınmazın kiralandığı dönem boyunca elde 

edeceği gelirler ile kiralama dönemi sonunda sahip olacağı değerin bugünkü değeri o 

taşınmazın olası değerini verecektir. 

Taşınmazın Değeri 

(V) = 

Nakit Akışının 

Bugünkü Değeri 
+ 

Kiralama Süresinin Sonundaki 

Taşınmazın Bakiye Değeri 

(Bugünkü Değeri) 

 

Özet olarak değerleme uzmanı, ticari taşınmazın muhtemel net gelirini tespit ettikten 

sonra, bunu değere çevirmeye çalışacaktır. Burada yapılan hesaplama ise basit bir 

iskontolama işleminden farklı değildir. 
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Örneğin, bir yatırımcı bir taşınmaz satın alarak 5 yıl süreyle elde tutmayı, beşinci yıl 

sonunda da 1.050.000 TL’ye satmayı hedeflemektedir. Yatırım taşınmazdan birinci yıl 

200.000. TL, ikinci yıl 236.000 TL, üçüncü yıl 176.000 TL, dördüncü yıl 218.000 TL 

ve beşinci yıl 254.000 TL gelir beklediğine ve iskonto oranının 0,90 olacağını 

varsayımına göre taşınmazın sürüm (pazar) değerini takdir edelim (Önal ve Topaloğlu 

2007). 

 

Çizelge 6.3  Net işletme gelirine dayalı bugünkü değeri analizi 
 

Yıl Net İşletme Geliri 

(TL) 

Bugünkü Değer 

Faktörü (%9) 

Bugünkü (Güncel) Değer 

1 200.000 0,917431 183.486,24 

2 236.000 0,841680 198.636,48 

3 176.000 0,772183 135.904,29 

4 218.000 0,708425 154.436,70 

5 254.000 0,649931 165.082,27 

5 (sat.f) 1.050.000 0,649931 682.427,96 

 Toplam Sürüm (Pazar)   Değeri 1.519.974,23 

 

 

Bu yöntem, taşınmaz geliştirme için karar almada ve proje karlılığını ortaya koymada 

yararlanılan önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar bu yöntemi 

kullanarak gelecekteki nakit gelir ve giderlerini değerlendirirler. Bu analizle, taşınmazı 

geliştirmek için yapılacak giderler, kira gelirlerinden edinilen gelirler ile işletme ve 

kredi maliyetlerinin bir projeksiyonu yapılır ve yatırım dönemine ilişkin bir nakit akış 

tahmini hazırlanır. Bu nakit akışı uygun bir iskonto oranı ile günümüze dönüştürülür 

(Önal ve Topaloğlu 2007). 
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7.  İPOTEK KREDİSİ UYGULAMASI 

 

7.1 Uygulama Örneğine İlişkin Veriler 

 

1- Bir kişi bankadan aylık % 1,30 faiz oranı ile 5 yıl (60 dönüm) vadeli, taksitleri her 

ayın sonunda ödenecek olan 150.000 TL kredi aldığında, ödenecek taksit tutarı ile bu 

taksitlerin 5 yıl sonundaki değeri ne olacaktır (Önal ve Topaloğlu 2007)? 

 

2- Bir kişi, 250.000 TL değerindeki konutun satın alımında kullanmak üzere konut 

kredisi almak için bankaya başvurmuş ve 10 yıl vadeli, ay sonu ödemeli kredinin aylık 

faiz oranının % 1,29 olduğunu ve konut değerinin % 80’ine kadar kredi verilebildiğini 

öğrenmiştir. Ayrıca peşin olarak alınacak kredi tutarının % 2’si oranında dosya masrafı 

kesilmektedir. 

 

i. 200.000 TL kredi aldığında ödenecek taksit tutarı ne olacaktır? Ayrıca kredi alınırken 

peşin olarak % 2 oranında masraf kesilmişse kredinin gerçekte aylık ve yıllık maliyeti 

nedir? 

 

ii. 1 yıl sonra konutun değeri 300.000 TL’ye yükselmişse, aynı kredi değer oranını 

korumak üzere alınabilecek ek kredi tutarı nedir? (Bu uygulamanın mümkün olduğu 

düşünülmüştür.) 

 

iii. Bir yıl sonra aylık faiz oranı % 1,29’dan % 1,20 ye düşerse ve bu düşüşün kredi 

taksit ödemesine yansıyacağı varsayılırsa kalan taksitler ne olacaktır? 

 

iv. Aylık % 1,29 faizli kredinin ödeme tutarı sabit iken 2 yıldan sonra faiz oranında 

ciddi sayılabilecek düşüş meydana gelmiştir. Ancak (refinansman halinde) başka bir 

bankadan yeni bir kredi alınması halinde eski kredinin erken kapatılması nedeniyle 

kalan anapara tutarı üzerinde % 2 oranında erken ödeme cezası ve yeni kredi için kredi 

tutarının % 1,5 oranında dosya ve değerleme ücreti veya masrafı gibi ödemeleri söz 

konusudur. Bu durumda kredi almış olan kişinin tüm masrafları karşılayacak şekilde 

refinansman yapabilmesi için aylık faiz oranının en fazla % kaç olması gerekir? 
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Söz konusu kredinin değişken faizli olduğu ve yaşam ekonomik kriz nedeniyle 2. yılın 

sonunda aylık kredi faizinin % 1,7 yükseldiği buna karşın 2 yıl boyunca, konut 

fiyatlarının ilk yıl % 15 izleyen yıl % 20 düzeyinde düştüğü varsayılırsa, 2 yıl 

sonundaki durum ve kredi kullanan kişinin seçenekleri nelerdir? 

 

Uygulamanın Çözümü: 

1. Ödenecek taksit tutarı 

DT = 150.000 ×
0,013

1 − (
1

(1 + 0,013)60)
= 3.615,91 𝑇𝐿 

 

Bankaya her ayın sonunda yapılacak 3.615,91 TL’lik ödemelerin bu günkü değeri, 

150.000 TL olarak hesaplanacaktır. Bu formül ile her dönemin sonundaki nakit çıkışı 

veya girişinin de şimdiki değerine ulaşmak mümkündür. 

Bir yatırımcının her ayın sonunda bankaya 3.615,91 TL’lik yatırdığı varsayılırsa 

yatırımın 60 ay sonundaki değeri ise; 

 

GD= 3.615,91 ×
(1+0,013)60−1

0,013
= 325.580,61 𝑇𝐿 

 

Bu örneği başka bir ifade ile açıklarsak; bugünkü değeri 150.000 TL olan bir konutun 

tamamını, ay sonu ödemeli, 6 ay vadeli, aylık % 1,3 faizli konut kredisiyle 

karşıladığımızı varsayarsak her ay sonunda 3.615,91 TL ödememiz gerekir. Ödenen 

aylık taksitlerin 60 ayın sonundaki değeri 325.580,20 TL olmaktadır. Dolayısıyla 

mevcut veriler altında konutun tamamı krediyle alındığı varsayılırsa 60 ay sonraki 

değerinin de bu tutara ulaşması beklenir. 

 

2. Ödenecek taksit tutarı (Çizelge 7.1) 

 

i.  DT= 200.000 ×
0,0129

1−(
1

(1+0,0129)120)
= 3.285,74 𝑇𝐿 
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Çizelge 7.1 Uygulama örneğine ait ipotek taksiti ödeme  

 

 

Aylar 
Dönem Başı 

Bakiye 
Aylık Taksit Faiz Tutarı Faiz (%) 

Anapara 

Geri 

ödemesi 

Dönem 

Sonu 

Bakiye 

1 200.000 3.285,74 2.580,00 1,29 705,74 199.294 

2 199.294 3.285,74 2.570,90 1,29 714,84 198.579 

3 198.579 3.285,74 2.561,67 1,29 724,07 197.855 

4 197.855 3.285,74 2.552,33 1,29 733,41 197.122 

5 197.122 3.285,74 2.542,87 1,29 742,87 196.379 

6 196.379 3.285,74 2.533,29 1,29 752,45 195.627 

7 195.627 3.285,74 2.523,58 1,29 762,16 194.864 

8 194.864 3.285,74 2.513,75 1,29 771,99 194.092 

9 194.092 3.285,74 2.503,79 1,29 781,95 193.311 

10 193.311 3.285,74 2.493,71 1,29 792,03 192.519 

11 192.519 3.285,74 2.483,49 1,29 802,25 191.716 

12 191.716 3.285,74 2.473,14 1,29 812,60 190.903,65 

13 190.904 3.285,74 2.462,66 1,29 823,08 190.081 

14 190.081 3.285,74 2.452,04 1,29 833,70 189,247 

………. ………… 
         

………… 
………….. ……… ……….. …………… 

75 113.461 3.285,74 1.463,65 1,29 1.822,09 111.639 

76 111.639 3.285,74 1.440,14 1,29 1.845,60 109.793 

77 109.793 3.285,74 1.416,33 1,29 1.869,41 107.924 

78 107.924 3.285,74 1.392,22 1,29 1.893,52 106.030 

79 106.030 3.285,74 1.367,79 1,29 1.917,95 104.112 

80 104.112 3.285,74 1.343,05 1,29 1.942,69 102.170 

120 3.244 3.285,74 41,85 1,29 3.243,89 0,00 

 
Toplam 394.288,78 194.288,78 

 
200.000,00 
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Örnek olay olarak alınan kredi talebinin ödeme tablosu (amortizasyon) ve aylık 

ödemelerin dağılımını gösteren grafiğin incelenmesinden aşağıdaki sonuçlara ulaşılması 

mümkündür: 

 

İlk ayda 3.285,74 TL ödemenin 2.580,00 TL’lik kısmı faiz olurken 705,74 TL’lik kısmı 

anapara ödemesi olmaktadır. Ödeme sayısı arttıkça, sabit olan ödeme tutarının bir 

önceki aya göre daha fazla anapara ödemesi olurken, daha az faiz ödemesi olmaktadır. 

Başka bir ifadeyle ilk aylarda, taksitin önemli bölümü kredi faizi iken ileriki aylarda bu 

sürekli azalma göstermektedir. Ödemelerin 67. ayında kredi faizi ve anapara ödemesi 

birbirine eşit düzeye gelmekte olup bu aydan sonra aylık ödeme tutarının daha fazla 

kısmı anapara ödemesi haline gelmektedir.  

 

Kredinin % 2’si olan 4.000 TL peşin olarak kesildiğinden gerçekte, krediyi kullanan 

açısından 196.000 TL anaparanın aylık ödemesi 3.285,74 TL haline gelmektedir. Bu 

nedenle aylık kredi faizi % 1,335’e yükselmekte ve yıllık bileşiği % 17,25 olmaktadır. 

Dolayısıyla basit faiz hesabıyla aylık % 17,25 olmaktadır. Dolayısıyla basit faiz 

hesabıyla aylık % 1,29 (yıllık % 15,48) oranından kredi kullanan bir kişinin, kredi 

masrafı da dikkate alınınca gerçek maliyeti  % 17,25’e yükselmektedir. 

 

10 yıllık dönemde konut kredisi için yapılan aylık ödeme tutarı 3.285,74 TL olacağı 

düşünülürse aylık ödemelerin 120 ay sonraki değeri (FV) 931.147,56 TL olacaktır. Bu 

ödemelerin gelecekteki değeri, konutun krediyle karşılanan % 80’lik kısmını 

kapsadığına göre 10 yıl sonraki toplam değerin  (931.147,561/% 80= 1.163.934,51 TL) 

olması beklenmektedir. Toplam 120 aylık vadedeki artış oranı, % 1,29 aylık faiz oranı 

üzerinden;  % 365,57 (250.000(1+0,0129)
120

-1) olarak hesaplanacaktır. Dolayısıyla 

alınan ipotek kredisi için yapılan hesaplamalar aynı zamanda mülkün değer tespitinde 

bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. 

 

ii. Daha önce belirtildiği üzere bazı gelişmiş ülke uygulamalarında, belirlenmiş bir 

kredi/değer oranına ulaşıncaya kadar alınan ipotek kredisi tutarının artırılarak bu 

paranın serbestçe kullanımı mümkündür. Verilen örnekteki konutun değeri, 1 yıl sonra 

300.000 TL’ye yükselmişse, % 80 kredi oranını korumak üzere konut sahibi 240.000 
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TL’ye kadar borçlanması mümkündür. Dolayısıyla ödeme tablosuna göre 1 yıl içinde 

ödenen borç seviyesi içindeki 9.096 TL’lik anapara ödemesini de dikkate alırsak kredi 

kullanan kişinin 49.096 TL daha kredi alması mümkün olacaktır. 

 

iii. Aynı şekilde kredi değişken faizli ise aylık ödemelerin buna uygulanması 

mümkündür. Örnekte, diğer şartlar aynı kalmak üzere aylık % 1,29 olan faiz oranı 1 yıl 

sonra  % 1,20’ye inerse kalan anapara olan 190.903,65 TL içi 108 aydaki aylık ödeme 

tutarı; 

 

DT= 190.904 ×
0,012

1−(
1

(1+0,012)108)
= 3.163,03𝑇𝐿 

 

3.163,03 TL olacaktır. Aylık % 1,29 olan faiz oranı 1 yıl sonra % 1,40’a çıkarsa kalan 

anapara için 108 aydaki aylık ödeme tutarı 3.438,79 TL’ye yükselecektir. Dolayısıyla 

faiz oranında düşme meydana geldiğinde, mevcut konut kredisinin faizinin sabit olması 

durumunda yüklenilecek ekstra maliyet dikkate alınarak, düşük faizli yeni bir krediyle 

yüksek faizli eski kredinin kapatılması halinde (refinansma yoluyla ) aylık ödeme 

tutarını düşürmek mümkün olabilir. 

 

iv. 24 aylık ödemelerin sonunda kalan anapara tutarı, ödeme tablosuna göre 180.294,86 

TL’dir. Bu tutarın % 2’si olan 3.605,90 TL ceza ödemesi yapılacağından kredinin 

alınacağı bankadan net alınması için kredi tutarının 

 

 (183.900,76/(1-0,015)=186.900,27 TL 

 

olması gerekir. Hesaplanan bu verilerle yeni alınacak kredinin faizi aylık yaklaşık % 

1,20 olarak hesaplanmaktadır. Başka bir ifadeyle aylık % 1,20 faiz oranı, yeni krediyle 

finansman için başabaş noktası olmaktadır. Dolaysıyla faiz oranlarının aylık % 1,20 

düzeyinde olduğu zaman kredi borçlusunun krediyi değiştirmesinde bir avantajı 

olmayacak ancak daha düşük oranlarda avantaj sağlayacaktır. Örneğin aylık % 1 faiz 

oranı düzeyinde kalan 96 ayın aylık taksitli 3.034,42 TL’ye inecektir. 
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Dolayısıyla söz konusu örnekte kredi alan kişi açısından dikkat edilmesi gereken bir 

nokta, peşin olarak kesilen masraflardır. Gerçekte, krediyi alan kişinin eline 200.000 TL 

değil, 196.000 TL geçecek iken bu tutar içi 3.285,74 TL ödeme yapacaktır. Dolayısıyla 

peşin olarak ödenecek masrafların kredi alan kişiye azımsanmayacak bir yük ortaya 

çıkmaktadır.  

 

v. 24 aylık ödemelerin sonunda kalan anapara tutarı, ödeme tablosuna göre 180.294,86 

TL’dir. Kredi, yeni faiz oranı ile yapılandırılacağından kalan 8 yıl için aylık ödeme 

tutarı değişecektir.  

 

 

DT= 180.294,86 ×
0,017

1−(
1

(1+0,017)96)
= 3.822,85 𝑇𝐿 

 

Ancak konutun fiyatı; 

(250.000 × 0,85) × 0,80 = 170.000 𝑇𝐿  

   

düşmüştür. Dolayısıyla konutun değeri kredi bakiyesini karşılayamayacaktır. Bu 

durumda da kredi kullanan kişinin, konut kredisini almak üzere bankaya başka bir 

teminat vermemiş olması halinde, finansal kurumlardaki kredi skorunu düşürmesine 

rağmen konutu krediyi veren kurma bırakması beklenir. Aynı şekilde ayda 3.822,85 TL 

ödeme gücü yok ise değerinden bağımsız olarak ödememe nedeniyle konu kredi verene 

kalacak, bu nedenle kredi kuruluşu zararla karşı karşıya olacaktır. Bankaya olan borç 

tutarı ile konutun değeri eşit düzeye geldiğinde kredi kullanan kişinin karar vermekte 

zorlanacağı ortaya çıkar. Önünde iki seçeneği vardır. Konutun fiyatlarında iyileşme 

bekliyor ve ayda 3.822,85 TL ödeme gücü var ise taksitleri ödemeye devam eder. 

Ancak beklenti olumsuz ise başka bir ifadeyle faizlerde artış ya da konut fiyatlarında 

düşüş beklentisi varsa taksitleri ödemeyip konutun kredi kuruluşuna kalmasına göz 

yumacaktır.  
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Sonuç olarak aşağıdaki genellemelerin yapılması mümkün olacaktır:  

- Mülkün kredilenmesi aşamasındaki değerleme çalışmasında bulunan değer hatalı 

olarak gerçek değerden yüksekse ve buna göre kredilendirme yapılmışsa, 

- Kredi verilirken uzman kişi tarafından değerleme çalışmasının yapılamaması 

nedeniyle gerçek değer bilinmiyorsa,  

- Mülkün kredilendirmesi aşamasındaki değerleme çalışmasında sorun olamasa bile 

mülk fiyatlarındaki şişkinlik dikkati çekiyorsa ve bu değer artışı aynı şekilde kredi 

tutarının artırılmasına da yol açmışsa, 

- Kredi/Değer oranı çok yüksek ise,  

- Kredi kullanan kişinin ödeme gücü dikkate alınmaksızın kredi vermişse,  

Kredi kuruluşu ve kredi borçlusu başta olmak üzere ilgili kesimler risklerle karşı karşıya 

kalacaktır. 
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8. ALAN ÇALIŞMASININ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Dairesi Başkanlığının web sitesinden alınan 

2012 yılı içinde yapılan ipotek işlem sayısı ve değerleri incelenmiştir. Bölgesel olarak 

her ilde 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam ipotek işlem sayı ve değerlerinin 

karşılaştırması ve bölgesel olarak farklılıkları değerlendirilmiştir. Toplam işlem sayı ve 

değerleri içinde ipotek işleminin yerinin ne olduğu ve yüzde kaçını oluşturduğu 

bulunmuştur. Böylece ipotek işleminin önemi ve toplumun talebinin nasıl bir seyir 

izlediği gözlenmeye çalışılmıştır. 

 

8.1 İç Anadolu Bölgesi  

 

İç Anadolu Bölgesinde Tapu Müdürlüklerinde yapılan toplam ipotek işlem sayıları 

içerisinde Ankara ilinin en yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 8.1).  

Ankara’nın başkent oluşu ve nüfus yoğunluğu sebebiyle ipotek talepleri İç Anadolu 

Bölgesinin diğer illerine göre daha fazladır. Bölgenin diğer en büyük ili Konya ve 

ticarette daha etkili olan Kayseri, Ankara şehrini takip etmektedir (Şekil 8.1). 

 

Çizelge 8.1 İç Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları  

İLLER  Şahsi  

İpotek 

(Adet) 

Zirai 

ipotek 

(Adet) 

Konut 

İpoteği 

(Adet) 

Şahsi İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Zirai İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Ankara 13.840 1.890 13.275 42.145 652 

Eskişehir 2.504 1.630 669 5.795 363 

Konya 6.120 3.392 2.026 11.545 567 

Çankırı 601 230 183 899 34 

Kırıkkale 621 291 249 1.209 67 

Nevşehir 1.406 857 283 1.654 156 

Niğde 900 974 409 1.822 218 

Karaman 622 531 100 1.358 146 

 Kayseri 3.412 1.562 2.376 6.263 540 

Yozgat 1.553 1.261 337 2.218 263 

Sivas 1.535 476 462 2.386 99 

Aksaray 1.166 1.109 358 2.071 312 

Kırşehir 802 953 177 1.564 218 

(Kaynak: Anonim 2013) 
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Şekil 8.1 İç Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayısı 

 

Çizelge 8.2 İç Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem 

ortalaması  

İLLER  Toplam ipotek işlem (Adet) 

Genel işlem sayısı 

(Adet) ortalama 

Ankara 71.802 430.088 17 

Eskişehir 10.961 93.189 12 

Konya 23.650 240.189 10 

Çankırı 1.947 19.734 10 

Kırıkkale 2.437 25.884 9 

Nevşehir 4.356 35.109 12 

Niğde 4.323 39.313 11 

Karaman 2.757 29.836 9 

Kayseri 14.153 99.034 14 

Yozgat 5.632 50.707 11 

Sivas 4.958 60.332 8 

Aksaray 5.016 42.270 12 

Kırşehir 3.714 24.574 15 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

İç Anadolu Bölgesi Tapu Müdürlüklerinde yapılan toplam işlem sayıları içerisinde 

toplam ipotek işlem sayısının, taşınmaz değerlerinin yüksek olduğu illerde ortalama 

olarak daha belirgin bir artışı gözlemlenmiştir  (Şekil 8.2 ,Çizelge 8.2). 
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Şekil 8.2 İç Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işleminin yeri  

 

Çizelge 8.3 İç Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri  

İLLER  Şahsi İpotek 

(TL) 

Zirai ipotek 

(TL) 

Konut İpoteği 

(TL) 

Şahsi İpotek 

Terkini (TL) 

Zirai İpotek 

Terkini (TL) 

Ankara 
12.963.138.044    387.608.634    6.318.002.533    21.562.183.570    203.296.990    

Eskişehir 
1.737.283.051    178.671.750    208.839.303    1.185.425.250    48.718.332    

Konya 
2.821.947.962    481.321.826    801.496.272    3.064.905.264    68.588.360    

Çankırı 
227.558.292    41.353.600    28.857.931    114.130.147    4.665.024    

Kırıkkale 
455.132.407    24.356.693    32.453.993    308.482.750    7.021.458    

Nevşehir 
629.116.510    83.654.275    63.130.382    251.142.420    14.441.185    

Niğde 
311.542.546    199.319.500    117.777.515    1.216.756.339    27.335.214    

Karaman 
270.089.816    66.356.975    17.770.509    196.122.225    14.312.079    

Kayseri 
3.798.432.951    219.001.663    785.086.788    1.912.720.512    112.627.377    

Yozgat 
892.724.925    91.945.245    70.424.225    557.921.122    29.708.593    

Sivas 
705.388.504    49.303.675    117.672.137    814.617.476    22.108.864    

Aksaray 
627.250.999    207.489.938    50.574.383    339.114.985    32.870.286    

Kırşehir 
314.968.510    138.208.765    284.970.044    576.191.429    47.448.233    

(Kaynak: Anonim 2013) 

Ankara; 17 
Eskişehir; 12 

Konya; 10 

Çankırı; 10 

Kırıkkale; 9 

Nevşehir; 12 

Niğde; 

11 
Karaman; 9 

Kayseri; 14 

Yozgat; 11 

Sivas; 8 

Aksaray; 

12 

Kırşehir; 15 
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İç Anadolu Bölgesinde taşınmaz değerlerinin en yüksek olduğu il Ankara olduğu için 

ipotek değerlerinin en yüksek olduğu ildir (Çizelge 8.3). Esasen ipotek değerleri illerin 

taşınmaz değerlerine paralel bir gelişim göstermektedir (Şekil 8.3).  

 

Şekil 8.3 İç Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek değerleri 

 

Çizelge 8.4 İç Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek değer 

ortalaması  

İLLER  Toplam ipotek işlem Değeri 

(TL) 

Genel İşlem Değeri (TL) ortalama 

Ankara 41.434.229.771 57.330.121.068 72 

Eskişehir 3.358.937.686 5.377.027.757 62 

Konya 7.238.259.684 10.702.123.809 68 

Çankırı 416.564.994 575.990.352 72 

Kırıkkale 827.447.301 1.150.413.723 72 

Nevşehir 1.041.484.772 1.404.667.954 74 

Niğde 1.872.731.114 2.173.687.671 86 

Karaman 564.651.604 867.303.663 65 

Kayseri 6.827.869.291 8.869.668.609 77 

Yozgat 1.642.724.110 1.979.748.956 83 

Sivas 1.709.090.656 2.236.399.223 76 

Aksaray 1.257.300.591 1.786.593.829 70 

Kırşehir 1.361.786.981 1.785.720.353 76 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Toplam işlem değerleri içinde ipotek işlem değerleri ortalaması illerin taşınmaz 

değerleri ile bağlantılı olarak yüksek bir ortalama göstermektedir (Çizelge 8.4, Şekil 

8.4).  
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Şekil 8.4 İç Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek işleminin 

yeri  
 

8.2 Marmara Bölgesi 

 

İncelenen bölgede mevcut olan Tapu Müdürlüklerinde yapılan ipotek işlem sayılarında 

ilk sırada İstanbul ili yer almaktadır (Çizelge 8.5). İstanbul bölgenin en yüksek nüfus 

yoğunluğu olan ve ticaretin gelişmiş olduğu bir ildir. Bu özellikleri dolayısıyla ipotek 

işlemine olan talepte fazladır (Şekil 8.5). Diğer iller ise ortalama olarak birbirlerine 

yakın değeler göstermektedir. 

 

Çizelge 8.5 Marmara Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları  

İLLER  Şahsi  

İpotek 

(Adet) 

Zirai 

ipotek 

(Adet) 

Konut 

İpoteği 

(Adet) 

Şahsi İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Zirai İpotek 

Terkini 

(Adet) 

İstanbul 26.118 403 22.491 82.058 145 

Tekirdağ 5.163 3.065 1.526 9.515 510 

Kırklareli 1.876 1.386 391 2.811 306 

Edirne 2.424 2.426 920 4.332 757 

Çanakkal

e 

2.183 2.141 1.129 4.475 485 

Balıkesir 4.008 2.375 1.484 8.082 527 

Bursa 8.015 2.652 4.336 14.501 500 

Bilecik 783 242 195 1.112 63 

Yalova 957 101 378 2.363 33 

Kocaeli 4.284 441 2.955 11.766 88 

Sakarya 2.880 1.499 1.023 6.288 277 

(Kaynak: Anonim 2013) 

Ankara; 72    

Eskişehir; 62    

Konya; 68    

Çankırı; 72    

Kırıkkale; 72    

Nevşehir; 74    

Niğde; 

86    

Karaman; 65    

Kayseri; 77    

Yozgat; 83    

Sivas; 76    

Aksaray; 70    
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Şekil 8.5 Marmara Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayısı 

 

Çizelge 8.6 Marmara Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem 

ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem (Adet) Genel işlem sayısı (Adet) ortalama 

İstanbul 131.215 793.143 17 

Tekirdağ 19.779 113.040 17 

Kırklareli 6.770 49.900 14 

Edirne 10.859 54.696 20 

Çanakkale 10.413 74.501 14 

Balıkesir 16.476 137.520 12 

Bursa 30.004 222.787 13 

Bilecik 2.395 24.626 10 

Yalova 3.832 41.041 9 

Kocaeli 19.534 131.956 15 

Sakarya 11.967 100.259 12 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Marmara Bölgesinde Tapu Müdürlüklerinde yapılan toplam işlem sayısı içinde toplam 

ipotek işlem sayıları İstanbul başta olmak üzere illerin gelişmişlik seviyelerine göre 

farklılık göstermektedir (Çizelge 8.6, Şekil 8.6). 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Şahsi İpotek

Zirai ipotek

Konut İpoteği

Şahsi İpotek

Terkini

Zirai İpotek

Terkini



81 
 

 

Şekil 8.6 Marmara Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem ortalaması 

 

Çizelge 8.7 Marmara Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri  

İLLER  Şahsi İpotek 

(TL) 

Zirai ipotek 

(TL) 

Konut İpoteği 

(TL) 

Şahsi İpotek 

Terkini (TL) 

Zirai İpotek 

Terkini (TL) 

İstanbul 
49.113.596.703    214.465.950    16.308.660.117    60.756.724.039    188.812.419    

Tekirdağ 
3.907.868.793    367.684.148    384.193.777    4.182.865.203    100.796.145    

Kırklareli 
931.269.785    259.694.790    159.464.848    845.352.861    24.731.834    

Edirne 
648.420.273    221.766.672    232.788.884    1.022.628.166    41.976.725    

Çanakkale 
994.114.287    379.836.728    242.823.828    799.920.875    58.877.053    

Balıkesir 
1.504.148.625    300.342.683    385.197.464    1.895.129.241    66.696.503    

Bursa 
4.389.504.138    536.411.593    1.960.205.009    4.666.966.728    99.953.523    

Bilecik 
988.762.423    38.783.000    31.484.399    1.125.425.389    8.436.329    

Yalova 
831.555.750    33.090.000    141.679.226    331.993.174    4.165.015    

Kocaeli 
4.670.740.344    114.159.125    1.531.688.697    10.173.743.977    28.805.580    

Sakarya 
1.594.932.663    226.328.550    324.749.844    1.808.092.613    40.543.660    

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Marmara Bölgesinde taşınmaz değerleri en yüksek olan il İstanbul olduğu için  ipotek 

değerleri yüksektir (Çizelge 8.7). Ticarette önemli bir liman kenti olan Kocaeli ikinci 

sırada yer alır (Şekil 8.7). 
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Şekil 8.7 Marmara Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri 

 

Çizelge 8.8 Marmara Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek değer 

ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem 

Değeri (TL) 

Genel İşlem Değeri 

(TL) 

Ortalama 

İstanbul 
126.582.259.228 183.494.291.016 69 

Tekirdağ 
8.943.408.066 11.495.385.513 78 

Kırklareli 
2.220.514.118 2.878.909.057 77 

Edirne 
2.167.580.720 2.794.107.892 78 

Çanakkale 
2.475.572.771 3.339.698.803 74 

Balıkesir 
4.151.514.516 6.347.728.006 65 

Bursa 
11.653.040.991 18.144.809.258 64 

Bilecik 
2.192.891.540 2.967.613.757 74 

Yalova 
1.342.483.165 2.221.681.924 60 

Kocaeli 
16.519.137.723 20.383.295.916 81 

Sakarya 
3.994.647.330 5.450.474.937 73 

(Kaynak: Anonim 2013)  

 

Toplam işlem değerleri içinde ipotek değerlerinin ortalama olarak genel işlem seviyesi 

içinde en yüksek değerlere sahip olduğu il Kocaeli olarak görülmektedir (Çizelge 8.8). 

İpotek işlemi toplam işlemler içinde büyük bir yere sahiptir (Şekil 8.8). Bu da Marmara 

Bölgesinde yurdun diğer kesimlerinden daha fazla bir borçlanmanın sonucu olarak 

gözlemlenmiştir. 
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Şekil 8.8 Marmara Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek işleminin yeri  

 

8.3 Karadeniz Bölgesi 

 

Bölgede Tapu Müdürlüklerinde yapılan ipotek işlem sayısının en yüksek olduğu il 

Samsun olup, diğer illerde ortama değerler yönünden büyük farklılığın olmadığı 

görülmektedir (Çizelge 8.9, Şekil 8.9). 

 

Çizelge 8.9 Karadeniz Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları  

İLLER  Şahsi  

İpotek (Adet) 

Zirai ipotek 

(Adet) 

Konut 

İpoteği 

(Adet) 

Şahsi İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Zirai İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Düzce 983 487 324 2.195 74 

Bolu 911 489 159 1.523 89 

Zonguldak 1.077 95 693 2.141 8 

Karabük 556 53 460 899 13 

Bartın 357 41 64 504 5 

Kastamonu 1.487 696 248 1.707 232 

Sinop 590 86 265 789 21 

Çorum 1.743 845 490 3.304 194 

Samsun 4.061 964 1.153 5.910 166 

Amasya 849 363 284 1.618 107 

Tokat 1.366 119 1.058 2.789 39 

Ordu 1.974 574 480 2.864 99 

Giresun 1.363 408 355 1.747 96 

Gümüşhane 134 27 225 264 9 

Trabzon 1.366 119 1.058 2.789 39 

Bayburt 110 8 38 168  

Rize 627 24 444 996 5 

Artvin 546 68 321 679 8 

(Kaynak: Anonim 2013) 
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Şekil 8.9 Karadeniz Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları 

 

Çizelge 8.10 Karadeniz Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem 

ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem (Adet) Genel işlem sayısı (Adet) Ortalama 

Düzce 4.063 35.358 11 

Bolu 3.171 29.537 11 

Zonguldak 4.014 47.550 8 

Karabük 1.981 17.832 11 

Bartın 971 11.786 8 

Kastamonu 4.370 50.170 9 

Sinop 1.751 19.339 9 

Çorum 6.576 63.650 10 

Samsun 12.254 108.851 11 

Amasya 3.221 31.178 10 

Tokat 5.371 59.903 9 

Ordu 5.991 66.762 9 

Giresun 3.969 41.772 10 

Gümüşhane 659 9.552 7 

Trabzon 5.371 57.825 9 

Bayburt 324 5.855 6 

Rize 2.096 23.574 9 

Artvin 1.622 19.923 8 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Toplam işlem sayısı içerisinde toplam ipotek işlemleri sayısı ortalama olarak illerde 

benzer bir tablo çizmektedir (Çizelge 8.10, Şekil 8.10). Ekonomik ve sosyal olarak 

paralel bir seviyede bulunan illerde ipotek işlem talepleri de yaklaşık değerlere sahiptir. 
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Şekil 8.10 Karadeniz Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem 

ortalaması 

 

Çizelge 8.11 Karadeniz Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri  

İLLER Şahsi İpotek 

(TL) 

Zirai ipotek 

(TL) 

Konut İpoteği 

(TL) 

Şahsi İpotek 

Terkini (TL) 

Zirai İpotek 

Terkini (TL) 

Düzce 
720.140.268 76.923.800 124.077.341 284.193.629 16.213.641 

Bolu 
454.072.788 113.447.006 22.342.827 495.875.909 16.488.100 

Zonguldak 
473.646.934 77.580.000 230.139.962 1.255.264.195 1.850.000 

Karabük 
263.388.321 9.796.500 113.582.317 191.210.577 1.489.000 

Bartın 
166.346.072 4.601.000 13.540.025 545.065.793 560.000 

Kastamonu 
594.575.531 60.732.182 39.773.186 718.286.310 31.272.985 

Sinop 
188.028.726 11.671.500 54.166.295 223.392.185 2.967.103 

Çorum 
789.786.449 80.324.961 97.230.571 662.758.123 23.446.140 

Samsun 
1.911.304.519 99.545.516 324.285.625 1.166.534.176 17.325.169 

Amasya 
389.553.521 45.625.361 64.984.230 289.541.065 17.048.613 

Tokat 
505.197.325 54.558.155 239.623.400 510.923.109 6.548.152 

Ordu 
701.799.050 50.680.000 86.797.463 607.476.437 9.360.510 

Giresun 
531.903.214 38.607.600 81.013.629 418.999.652 2.373.025 

Gümüşhane 
128.534.630 93.181.692 88.972.967 37.170.188 3.700.000 

Trabzon 
679.597.395 47.509.000 387.188.816 731.603.208 14.314.039 

Bayburt 
30.505.000 1.112.000 4.510.610 24.867.715 

 Rize 
353.145.337 34.291.000 123.663.956 225.147.664 3.440.000 

Artvin 
212.483.762 6.118.000 65.574.356 197.686.599 740.067 

(Kaynak: Anonim 2013) 
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Karadeniz Bölgesinde taşınmaz değerleri ortalama olarak birbirine yakın özellikler 

gösterdiğinden ipotek işlem değeri de aynı yönde bir özellik gösterir (Çizelge 8.11).  

Bayburt, Gümüşhane gibi illerde ipotek işlem değerleri düşüktür (Şekil 8.11). 

 

 

Şekil 8.11 Karadeniz Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri 

 

Çizelge 8.12 Karadeniz Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek değer 

ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem Değeri 

(TL) 

Genel İşlem Değeri (TL) Ortalama 

Düzce 1.221.548.679 1.709.471.386 71 

Bolu 1.102.226.630 1.563.718.944 70 

Zonguldak 2.038.481.091 2.569.496.839 79 

Karabük 579.466.715 843.283.379 69 

Bartın 730.112.890 878.094.263 83 

Kastamonu 1.444.640.194 1.891.514.920 76 

Sinop 480.225.809 656.117.333 73 

Çorum 1.653.546.244 2.197.736.242 75 

Samsun 3.518.995.005 4.930.585.399 71 

Amasya 806.752.790 1.088.342.915 74 

Tokat 1.316.850.141 1.709.983.732 77 

Ordu 1.456.113.460 2.144.812.106 68 

Giresun 1.072.897.120 1.398.153.938 77 

Gümüşhane 351.559.477 429.464.100 82 

Trabzon 1.860.212.458 2.778.282.643 67 

Bayburt 60.995.325 92.228.817 66 

Rize 739.687.957 TL 1.040.740.755 TL 71 

Artvin 482.602.784 TL 648.535.729 TL 74 

(Kaynak: Anonim 2013) 
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Şekil 8.12 Karadeniz Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek işleminin 

yeri  

 

8.4 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

 

Bölgede Tapu Müdürlüklerinde yapılan ipotek işlem sayılarının en yüksek olduğu iller 

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’dir. Bölgenin ekonomik alanda fazla 

gelişim göstermeyen Siirt, Kilis ve Şırnak İlleri’nde ipotek işlem sayıları daha düşük 

düzeyde kalmıştır (Çizelge 8.13). Adıyaman ve Batman ise ortalama olarak yakın 

değerler göstermektedir (Şekil 8.13). 

 

Çizelge 8.13 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları  

İLLER  Şahsi  

İpotek 

(Adet) 

Zirai 

ipotek 

(Adet) 

Konut 

İpoteği 

(Adet) 

Şahsi İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Zirai İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Gaziantep 5.702 1.326 1.624 8.965 338 

Adıyaman 807 746 406 1.854 145 

Şanlıurfa 4.272 1.478 1.684 5.234 391 

Diyarbakır 2.493 432 1.500 4.498 161 

Mardin 1.121 882 1.376 1.619 125 

Batman 843 174 202 957 57 

Siirt 218 48 242 469 10 

Şırnak 487 19 19 260 3 

Kilis 231 421 59 622 175 

(Kaynak: Anonim 2013) 
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Şekil 8.13 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları 

 

 

Çizelge 8.14 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek 

işlem ortalaması  

 

İLLER Toplam ipotek işlem (Adet) Genel işlem sayısı (Adet) Ortalama 

Gaziantep 17.955 118.890 15 

Adıyaman 3.958 30.640 13 

Şanlıurfa 13.059 84.832 15 

Diyarbakır 9.084 63.578 14 

Mardin 5.123 32.210 16 

Batman 2.233 15.286 15 

Siirt 987 10.913 9 

Şırnak 788 7.152 11 

Kilis 1.508 12.455 12 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Toplam işlem sayısı içinde toplam ipotek işlem sayısı oranları diğer bölgelerden daha 

azdır (Çizelge 8.14). Bu da Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ipotek işlemleri oranlarının 

daha düşük olmasını sağlamıştır (Şekil 8.14) 
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Şekil 8.14 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek 

işlem ortalaması 

 

Çizelge 8.15 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri  

İLLER Şahsi İpotek 

(TL) 

Zirai ipotek 

(TL) 

Konut İpoteği 

(TL) 

Şahsi İpotek 

Terkini (TL) 

Zirai İpotek 

Terkini (TL) 

Gaziantep 5.830.074.929 

 

 

255.071.454 759.787.105 4.450.720.469 84.522.054 

Adıyaman 313.144.424 122.432.432 134.004.860 525.794.090 16.875.440 

Şanlıurfa 2.396.642.593 313.791.364 734.943.452 2.689.167.520 45.944.398 

Diyarbakır 2.043.785.426 105.461.000 877.867.312 2.556.896.216 29.790.760 

Mardin 1.071.092.130 381.555.351 663.528.769 637.413.666 19.849.201 

Batman 469.596.543 36.468.000 88.940.103 418.399.778 8.673.308 

Siirt 353.654.216 7.756.000 121.821.389 821.421.117 1.211.000 

Şırnak 248.064.000 2.090.000 4.142.950 88.906.195 130.000 

Kilis 64.352.813 61.670.299 7.775.135 298.834.486 23.838.816 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

İpotek işlemlerinde değerler taşınmaz değerlerine göre bir sıralama göstermektedir 

(Çizelge 8.15). Konut taleplerinin giderek artması nedeniyle Diyarbakır, Gaziantep, 

Şanlıurfa gibi illerde konut ipoteği değerleri yüksektir (Şekil 8.15). 
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Şekil 8.15 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri 

 

Çizelge 8.16 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde 

ipotek değer ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem Değeri (TL) Genel İşlem Değeri (TL) Ortalama 

Gaziantep 11.380.176.011 14.782.751.855 77 

Adıyaman 1.112.251.246 1.417.343.118 78 

Şanlıurfa 6.180.489.327 7.517.076.590 82 

Diyarbakır 5.613.800.714 7.384.711.017 76 

Mardin 2.773.439.117 3.195.733.788 87 

Batman 1.022.077.732 1.612.133.148 63 

Siirt 1.305.863.722 1.449.588.006 90 

Şırnak 343.333.145 412.812.081 83 

Kilis 456.471.549 546.786.122 83 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplam işlem sayısı içinde toplam ipotek işlem sayısı 

en yüksek olan il Siirt olarak görülmektedir (Çizelge 8.16). İpotek işlemi toplam 

işlemler içinde daha büyük bir paya sahip olmaktadır (Şekil 8.16).   
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Şekil 8.16 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek 

değer ortalaması 

 

8.5 Ege Bölgesi 

 

Ege Bölgesi ipotek işlem sayısı en yüksek olan il İzmir’dir (Çizelge 8.17). Bölgenin 

verimli bir ova üzerinde oluşu zirai ipotek işlemlerinin diğer bölgelere göre daha fazla 

olmasın sağlamaktadır. Bölgeye olan göç nedeniyle konut talebi artmış ve konut ipoteği 

işlem sayıları diğer bölgelerden ortalama olarak daha yüksek olmuştur (Şekil 8.17). 

 

Çizelge 8.17 Ege Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları  

İLLER Şahsi 

İpotek 

(Adet) 

Zirai 

ipotek 

(Adet) 

Konut 

İpoteği 

(Adet) 

Şahsi İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Zirai İpotek 

Terkini 

(Adet) 

İzmir 12.187 3.598 5.430 30.064 851 

Manisa 5.326 4.851 2.771 11.283 1.023 

Aydın 4.588 4.078 1.548 9.327 603 

Muğla 3.681 1.296 1.855 7.080 379 

Denizli 2.757 2.192 1.013 5.860 328 

Uşak 1.206 808 197 1.980 146 

Kütahya 1.184 523 504 1.955 55 

Afyonkarahis

ar 

2.472 2.032 683 4.616 465 

(Kaynak: Anonim 2013). 
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Şekil 8.17 Ege Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları 

 

Çizelge 8.18 Ege Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem ortalaması   

İLLER Toplam ipotek işlem (Adet) Genel işlem sayısı (Adet) Ortalama 

İzmir 52.130 329.086 16 

Manisa 25.254 162.740 16 

Aydın 20.144 142.881 14 

Muğla 14.291 108.560 13 

Denizli 12.150 102.186 12 

Uşak 4.337 33.997 13 

Kütahya 4.221 50.579 8 

Afyonkarahisar 10.268 96.564 11 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Ege Bölgesi Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen toplam işlem sayısı içinde toplam 

ipotek işlem sayıları ortalama olarak birbirine yakın değerler göstermektedir (Çizelge 

8.18, Şekil 8.18). 
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Şekil 8.18 Ege Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem ortalaması 

 

Çizelge 8.19 Ege Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri  

İLLER Şahsi İpotek 

(TL) 

Zirai ipotek 

(TL) 

Konut İpoteği 

(TL) 

Şahsi İpotek 

Terkini (TL) 

Zirai İpotek 

Terkini (TL) 

İzmir 7.502.791.137 637.642.418 3.607.880.313 11.109.423.804 212.893.022 

Manisa 2.071.255.178 871.677.868 908.264.785 1.546.330.271 208.159.178 

Aydın 2.024.451.896 495.530.690 606.645.919 2.285.823.617 101.748.526 

Muğla 2.951.035.769 259.164.300 1.744.231.657 3.410.078.840 60.630.222 

Denizli 1.211.754.634 217.571.930 264.372.189 1.333.103.691 35.935.659 

Uşak 492.934.988 91.641.980 55.995.686 719.985.058 13.197.986 

Kütahya 571.990.315 72.664.578 87.230.542 319.182.663 3.992.782 

Afyonkarahis

ar 

1.113.344.595 231.784.313 139.940.991 986.909.662 36.606.309 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Ege Bölgesi ipotek işlem değerleri en yüksek olan il İzmir olmuştur (Çizelge 8.19).  

Konut ipoteği değerleri İzmir de diğer bölgedeki diğer illere göre daha yüksektir (Şekil 

8.19). Taşınmaz değerleri Ege Bölgesinde ipotek için iyi bir teminat olmaktadır. İşlem 

değerlerinin yüksekliği bu durumu göstermektedir. 
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Şekil 8.19 Ege Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri 

 

Çizelge 8.20 Ege Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek değer ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem Değeri 

(TL) 

Genel İşlem Değeri (TL) Ortalama 

İzmir 23.070.630.694 32.299.948.557 71 

Manisa 5.605.687.280 7.535.546.346 74 

Aydın 5.514.200.648 7.627.954.030 72 

Muğla 8.425.140.788 12.084.482.329 70 

Denizli 3.062.738.103 4.702.877.806 65 

Uşak 1.373.755.698 1.729.558.920 79 

Kütahya 1.055.060.880 1.557.236.708 68 

Afyonkarahisar 2.508.585.870 3.296.316.159 76 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Toplam işlem değerleri içinde toplam ipotek işlem sayıları oldukça yüksektir (Çizelge 

8.20). Değerli taşınmazlere sahip olan bölgede ipotek işlem sayısı ile değerler arasında 

ortalama bir yakınlık görülmektedir (Şekil 8.20). 

 

 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

Şahsi İpotek

Zirai ipotek

Konut İpoteği

Şahsi İpotek Terkini

Zirai İpotek Terkini



95 
 

 

Şekil 8.20 Ege Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek değer ortalaması 

 

8.6 Doğu Anadolu Bölgesi 

 

Doğu Anadolu Bölgesi ipotek işlem sayıları Erzurum, Bitlis, Van, Elazığ ve Malatya 

İlleri’nde ortalama olarak aynı özellikleri göstermektedir (Çizelge 8.21). Bingöl, 

Tunceli, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan İlleri’nde ise ipotek işlem sayıları 

düşüktür (Şekil 8.21). İllerin gelişmişlik düzeylerine göre ipotek işlem sayıları ve 

değerlerinde büyük ölçüde değişim olmaktadır.   

 

Çizelge 8.21 Doğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları  

İLLER Şahsi 

İpotek 

(Adet) 

Zirai 

ipotek 

(Adet) 

Konut 

İpoteği 

(Adet) 

Şahsi İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Zirai İpotek 

Terkini 

(Adet) 
Malatya 1.964 1.341 863 3.470 204 

Elazığ 1.255 321 428 2.118 179 

Tunceli 164 46 49 207 7 

Erzincan 362 123 196 1.060 44 

Bingöl 367 32 101 444 11 

Erzurum 1.600 260 650 2.548 103 

Muş 609 114 58 502 23 

Bitlis 1.268 414 431 728 107 

Van 1.285 243 567 1.293 48 

Hakkari 156 13 28 90 6 

Ağrı 638 250 105 660 40 

Iğdır 395 72 119 530 11 

Kars 549 277 116 714 41 

İzmir; 71    

Manisa; 74    

Aydın; 72    

Muğla; 70    Denizli; 
65    

Uşak; 79    

Kütahya; 68    

Afyonkarahisar; 
76    
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Ardahan 254 209 25 212 42 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Şekil 8.21 Doğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları 

 

Çizelge 8.22 Doğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem 

ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem (Adet) Genel işlem sayısı (Adet) Ortalama 

Malatya 8.705 53.828 16 

Elazığ 4.729 34.233 14 

Tunceli 522 6.826 8 

Erzincan 1.981 20.101 10 

Bingöl 1.056 10.665 10 

Erzurum 5.811 48.085 12 

Muş 1.364 12.088 11 

Bitlis 3.379 13.474 25 

Van 4.003 28.985 14 

Hakkari 321 95.859 0 

Ağrı 1.798 21.444 8 

Iğdır 1.246 11.911 10 

Kars 1.813 26.488 7 

Ardahan 767 9.055 8 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Toplam işlem sayıları içinde toplam ipotek işlem sayıları da bölgedeki illerin 

gelişmişlik seviyelerine göre çok farklı ortalamalar göstermektedir (Çizelge 8.22). Az 
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gelişmiş olan illerde oran sıfırın altında kalırken Malatya ilinde %16 seviyelerine 

yükselmektedir (Şekil 8.22). 

 

 

Şekil 8.22 Doğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı işlem sayısı içinde ipotek işlemlerinin yeri  

 

Çizelge 8.23 Doğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri  

İLLER Şahsi İpotek 

(TL) 

Zirai ipotek 

(TL) 

Konut İpoteği 

(TL) 

Şahsi İpotek 

Terkini (TL) 

Zirai İpotek 

Terkini (TL) 

Malatya 853.761.183    

 

 

170.956.130 214.501.948 603.491.122 38.269.533 

Elazığ 571.638.077 158.859.774 175.499.195 1.046.997.683 43.601.999 

Tunceli 55.259.183 5.985.000 7.289.192 55.981.314 13.837.320 

Erzincan 184.721.771 15.908.837 60.919.837 646.337.573 4.697.794 

Bingöl 167.335.539 5.914.500 21.822.495 93.534.006 1.609.120 

Erzurum 2.094.017.005 39.821.435 111.851.844 1.218.215.148 22.937.169 

Muş 286.531.762 26.498.884 17.189.092 160.829.347 5.888.422 

Bitlis 474.402.291 72.184.000 188.047.319 145.030.476 10.232.506 

Van 608.394.754 44.003.000 416.267.352 430.003.579 6.978.015 

Hakkari 101.310.000 1.080.000 13.843.500 25.452.682 420.000 

Ağrı 376.624.535 41.492.645 30.815.207 184.819.716 11.233.464 

Iğdır 187.597.098 5.394.065 31.336.426 71.152.763 1.606.501 

Kars 266.201.763 19.697.022 42.124.259 122.870.147 1.939.178 

Ardahan 78.996.894 13.745.000 5.368.200 25.531.811 9.226.500 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Doğu Anadolu Bölgesinde ipotek işlem değerleri en yüksek olan il Erzurum olmuştur  

(Çizelge 8.23). Bu Erzurum ilinde taşınmaz değerlerinin daha yüksek olduğunu 
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göstermektedir. Ardahan, Iğdır, Hakkari, Ağrı, Muş ve Tunceli İlleri’nde taşınmaz 

değerlerinin düşük olması ve ipotek işlem sayılarının az olması nedenlerinden ipotek 

işlem değerleri de düşüktür (Şekil 8.23). 

 

 

Şekil 8.23 Doğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri 

 

Çizelge 8.24 Doğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek 

değer ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem Değeri 

(TL) 

Genel İşlem Değeri (TL) Ortalama 

Malatya 1.880.979.916 2.790.031.198 67 

Elazığ 1.996.596.728 2.511.717.616 79 

Tunceli 138.352.009 187.336.068 74 

Erzincan 912.585.812 1.114.823.749 82 

Bingöl 290.215.660 385.359.944 75 

Erzurum 3.486.842.601 3.920.774.040 89 

Muş 496.937.507 588.146.444 84 

Bitlis 889.896.592 1.025.255.482 87 

Van 1.505.646.700 1.901.629.896 79 

Hakkari 142.106.182 193.752.331 73 

Ağrı 644.985.567 739.540.941 87 

Iğdır 297.086.853 381.332.175 78 

Kars 452.832.369 590.631.221 77 

Ardahan 132.868.405 165.756.124 80 

(Kaynak: Anonim 2013) 
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Doğu Anadolu Bölgesi toplam işlem değeri içinde topla ipotek işlem değeri en yüksek 

olan il Erzurum olmuştur (Çizelge 8.24). Diğer illerde ise gelişmiş illerde ortalama 

yükselirken daha az gelişmiş illerde ortalama düşmektedir (Şekil 8.24). 

 

 

Şekil 8.24 Doğu Anadolu Bölgesi 2012 yılı işlem değerleri içinde ipotek işleminin yeri  

 

8.7 Akdeniz Bölgesi 

 

Bölgede ipotek işlem sayısı olarak en yüksek olan il Antalya’dır (Çizelge 8.25). Antalya 

ekonomik olarak bölgedeki diğer illerden daha iyi durumdadır. Mersin, Hatay ve Adana 

İlleri tarım ve ticarette bölgede önemli bir paya sahiptir. Bu ipotek işlem sayılarının 

yüksek olmasını sağlamaktadır. Burdur, Isparta ve Osmaniye İlleri ise ortalama olarak 

benzer özellikler göstermektedir (Şekil 8.25). 

 

Çizelge 8.25 Akdeniz Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları 

İLLER Şahsi 

İpotek 

(Adet) 

Zirai 

ipotek 

(Adet) 

Konut İpoteği 

(Adet) 

Şahsi İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Zirai İpotek 

Terkini 

(Adet) 

Isparta 1.067 870 353 2.059 107 

Burdur 989 974 355 1.492 151 

Antalya 10.215 1.980 3.279 17.651 530 

Mersin 5.424 2.067 2.957 11.877 782 

Adana 4.629 1.890 2.444 9.371 628 

Osmaniye 922 664 600 1.499 194 

Hatay 3.803 1.657 1.744 6.142 461 

Kahramanmaraş 2.885 849 506 3.595 181 

(Kaynak: Anonim 2013) 

Malatya; 67    

Elazığ; 79    

Tunceli; 74    

Erzincan; 82    

Bingöl; 75    
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Şekil 8.25 Akdeniz Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem sayıları 

 

Çizelge 8.26 Akdeniz Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem 

ortalaması  

İLLER Toplam ipotek işlem (Adet) Genel işlem sayısı (Adet) Ortalama 

Isparta 4.456 43.234 10 

Burdur 3.961 31.802 12 

Antalya 33.655 219.944 15 

Mersin 23.107 180.288 13 

Adana 18.962 107.212 18 

Osmaniye 3.879 47.151 8 

Hatay 13.807 95.859 14 

Kahramanmaraş 8.016 64.644 12 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Akdeniz Bölgesi toplam işlem sayısı içinde toplam ipotek işlem sayısı en yüksek orana 

sahip olan il Adana’dır. Daha sonra Antalya ve Hatay gelmektedir (Çizelge 8.26, Şekil 

8.26). 
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Şekil 8.26 Akdeniz Bölgesi 2012 yılı toplam işlem sayısı içinde ipotek işlem ortalaması 

 

Çizelge 8.27 Akdeniz Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri  

İLLER Şahsi İpotek 

(TL) 

Zirai ipotek 

(TL) 

Konut İpoteği 

(TL) 

Şahsi İpotek 

Terkini (TL) 

Zirai İpotek 

Terkini (TL) 

Isparta 519.784.185 85.189.609 69.603.018 425.456.890 49.867.666 

Burdur 224.315.813 101.638.534 77.084.950 207.535.468 11.077.976 

Antalya 13.618.283.209 686.424.390 1.699.461.642 7.782.439.539 198.492.757 

Mersin 2.825.899.427 428.214.357 1.085.033.410 3.886.249.438 208.771.693 

Adana 14.232.470.955 503.936.383 1.222.853.108 5.588.400.353 213.064.448 

Osmaniye 375.849.648 83.565.139 213.073.488 327.045.670 12.838.640 

Hatay 1.970.144.639 406.453.100 721.549.996 1.673.719.476 73.798.203 

Kahramanm

araş 

14.320.680.278 137.463.620 131.882.226 1.121.704.612 15.061.048 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Akdeniz Bölgesi sınırları içinde ipotek işlem değerleri en yüksek olan iller Antalya, 

Adana ve Kahramanmaraş olarak belirlenmiştir (Çizelge 8.27). Bu illerdeki taşınmaz 

değerlerinin birbirlerine yakın olduğunu gösterir. Isparta, Burdur, Osmaniye ve Hatay 

İlleri ise ipotek değerleri daha düşüktür (Şekil 8.27). 
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Şekil 8.27 Akdeniz Bölgesi 2012 yılı ipotek işlem değerleri 

 

Çizelge 8.28 Akdeniz Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek değer 

ortalaması  

İLLER 
Toplam ipotek işlem Değeri 

(TL) 
Genel İşlem Değeri (TL) Ortalama 

Isparta 1.149.901.368 1.611.020.713 71 

Burdur 621.652.741 836.264.438 74 

Antalya 23.985.101.537 30.299.227.372 79 

Mersin 8.434.168.325 11.470.691.326 74 

Adana 21.760.725.247 24.663.692.559 88 

Osmaniye 1.012.372.585 1.373.917.584 74 

Hatay 4.845.665.414 6.540.348.227 74 

Kahramanmaraş 15.726.791.784 16.758.240.799 94 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

Akdeniz Bölgesinde toplam işlem değerleri içinde toplam ipotek değerleri en yüksek 

olan il Kahramanmaraş’tır (Çizelge 8.28). Daha sonra Adana ve Antalya gelmektedir. 

Şahsi ipotek değerleri Kahramanmaraş da Antalya’dan bile yüksek bir seviye 

göstermektedir (Şekil 8.28). 
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Şekil 8.28 Akdeniz Bölgesi 2012 yılı toplam işlem değerleri içinde ipotek değer 

ortalaması 
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9.  İPOTEKLİ TAŞINMAZLARA MALİKLERİN YAKLAŞIMLARI 

 

Ekonomik ve sosyal olarak birbirinden farklı özellikler gösteren iki farklı ilçe arasında 

insanların ipotek işlemine olan bakış açıları ve taleplerini değerlendirmek amacı ile 

ipotekli taşınmaza yönelik yaklaşımların tespiti için anket çalışması yapılmıştır (Çizelge 

9.1). Tapu Müdürlüğünde ipotek işlemi için gelen vatandaşlara uygulanması 

hedeflenmiş olup, 20 kişi üzerinde yapılan anket çalışması değerlendirilmiştir. İki 

ilçeden toplam 40 kişi ile yapılan anketin değerlendirmesi yapılmıştır. Buna ilave olarak 

Tapu Müdürlüğünde çalışan personelden ilçedeki işlem talepleri hakkında bilgi alınarak 

seçilmiş olan iki ilçe arasındaki toplam ipotek işlem sayıları ve değerleri 

karşılaştırılmıştır. Böylece insanların ipotekli bir taşınmaza olan talebinin taşınmaz 

değerine olan etkisi değerlendirilmiştir. 

 

Çizelge 9.1 İpotekli taşınmaza olan talep anketi  

  İPOTEKLİ TAŞINMAZA OLAN TALEP ANKETİ         

      EVET HAYIR 
 TARİH                 

  
             İpotekli bir taşınmazı almayı talep eder misiniz?     

  
  İpotek kalkmadan yani borç ödenmeden taşınmazın satışı 

mümkün müdür? 
    

  

  İpoteğin kaldırılması için yapılması gereken işlemler hakkında 

yeterli bilgilendirme yapılıyor mu? 
    

  

  Banka kredisi ile alınan taşınmazlarda, ipotekli bir taşınmazın 

satış işlemi için bankadan onay alınıyor mu? 
    

  
  Satın alacağınız bir taşınmazda ipotek varsa risk içerdiğini 

düşünür müsünüz? 
    

    
Satın alacağınız bir taşınmazda ipotek varsa değerinin altında 

bir bedelle almayı düşünür müsünüz? 
    

  

  İpotekli bir taşınmazın borcundan dolayı satılması durumunda 

satış bedeli taşınmazın gerçek değerinden düşük olur mu? 
    

  
  İpotek kurulurken taşınmazın değeri uzman kuruluşlar 

tarafından mı belirlenmektedir? 
    

  
           
  

Emlakçıların Görüşleri: Üzerinde ipotek bulunan taşınmaza, alıcıların bakış açısı 

nedir? 

                           TEŞEKKÜR EDERİZ 
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9.1 Sincan Tapu Müdürlüğü Anket Değerlendirme Sonuçları  

 

Sincan Tapu Müdürlüğünde yapılan anket sonucunda ipotekli bir taşınmaz almayı talep 

edenler % 40 iken, talep etmeyenler % 60 olmuştur. Gelir seviyesi çok yüksek olmayan 

kişiler bankalardan borçlanarak, taşınmaz değerlerinin yüksek olmadığı bu bölgede ev 

sahibi olmaya çalışmaktadır. Bölgede yapılan ve yapılmakta olan çok sayıda ev ve iş 

yeri bulunmaktadır. İşçi ve memur olarak hayatını ikame ettirmeye çalışan insanlar ucuz 

konut alabilmek için bu semti tercih etmektedir. Kredi ile konut alma şartlarının 

iyileştirilmesi ve kredi faiz oranlarının düşmesi ile insanlar ipotekli olarak konut 

alabilmektedir. Konutların değerlerinin yüksek olmaması nedeni ile taşınmazlara 

konulan ipotek değerleri buna bağlı olarak düşüktür. Bankadan yeniden kredi işlemleri 

ile uğraşmak istemeyen kişiler ipotekli olarak taşınmazı alabilmektedir. İpotekli olarak 

kabul edilen taşınmazlar bir üçüncü kişiye devredilmekte ve taşınmazın devredildiği 

alacaklı olan bankaya bildirilmektedir. İpotek değerlerinin düşük olması ipotekli olarak 

taşımaz almayı cazip göstermektedir. Bankaya başvurarak kredi için beklemektense 

kredi borcunu devir alarak oturabileceği bir taşınmazı almayı uygun görülebilmektedir.  

 

İpotekli olarak taşınmazın satışı mümkün görenlerin payı % 75 iken, bu satışın mümkün 

olmayacağını düşünenlerin oranı % 25’dir. İpotek kalkmadan taşınmazı satın alarak 

mülkiyeti kazanan kişi ipotekten kaynaklanan borcu üstlenmiş olmaktadır. Borcun 

ödenmemesi durumunda hukuki olarak sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. 

İpotekli olarak taşınmazın satılmasında kanunen bir sakınca olmasa bile insanların 

ipotekli bir taşınmazı almaktan çekinebilir. Sincan Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen 

ipoteklerde ipotek değerlerinin çok yüksek olmaması nedeniyle ipotekli olarak konut 

almak insanlara tarafından kabul görmektedir. Genellikle fiyatlar düşük olduğu için 

ikinci bir konutu yatırım amaçlı almak isteyen kişilerde burada konut talep 

edebilmektedir.  

 

İpotek taşınmaza bağlı olarak yeni sahibine intikal eder. Borç düşük olursa insanların 

kabul etme olasılığı daha yüksek olmaktadır. Sincan semt olarak işçi ve memur olan 

kişilerin taşınmaz değerleri düşük olduğu için tercih ettiği bir yerdir. Sosyal ve 
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ekonomik olarak insanların gelir seviyeleri taşınmaz tercihlerini etkilemektedir. 

Mortgage kredilerinin ülkemizde yaygınlaşması ve uygun kredi koşulları ile toplumun 

her kesimine ulaşılmaya çalışılması nedenleri ile insanlar konut sahibi olmak 

istemektedir. Toplumun pek çoğunun borçlu kredi öder bir durumda olması nedeniyle 

bir konutun üzerinde ipotek olması artık pek yadırganan bir durum değildir.  

 

Sincan Tapu Müdürlüğünde yapılan ankette ipoteğin kaldırılması için yapılması gereken 

işlemler hakkında bilgi veriliyor diyenlerin payı % 90 iken, bu konu hakkında bilgi 

verilmiyor diyenler % 10 olarak bulunmuştur. İlçede taşınmaz satın alan kişiler genel 

olarak konut kredisi ağırlıklı olarak ipotek tesis etmektedir. Konut kredileri veren 

bankalar cazip kredi teklifleri ile müşteri çekmek istediklerinden müşterilerine yardımcı 

olmak istemektedirler. İpoteğin kuruluş ve terkininde müşterilerine gerekli açıklamaları 

yapmaktadırlar. İpotek terkini için bankadan getirilen evraklarda tapu harcı ödenerek 

kısa bir süre içerisinde işlemleri tamamlanmaktadır.  

 

Sincan Tapu Müdürlüğünde yapılan ankette banka kredisi ile alınan taşınmazlarda, 

ipotekli taşınmazın satış işlemi için bankadan onay alındığını beyan edenlerin oranı % 

30 iken, alınmadığını ileri sürenlerin payı % 70 olarak tespit edilmiştir. İpotekli bir 

taşınmazın satışında bankadan onay almadan satış işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Bankaya değişen malik bilgileri yapılan yazışmalar ile Tapu Müdürlüğü tarafından 

bildirilmektedir. İpotekli taşınmazın başkasına devri mümkündür. İpotek taşınmaz 

üzerinde malikin tasarrufunu sınırlamamaktadır. Borçlu olarak kabul edilen kişilerin 

gelir seviyeleri ile ekonomik durumlarına göre bankalar kredi vermektedir. Taşınmazın 

değeri tespit edilir ve kişi borcunu ödeyemez ise taşınmaz satılarak borcun tahsil 

edilmesi yoluna gidilir. Yeni malikin borcu kabul ederek taşınmazı alması ile ipotek 

bütün hukuki sonuçları ile varlığını devam ettirir. Borcun ödenmemesi durumunda 

alacağını tahsil etmek için taşınmazın satış yoluna gidilir.  

 

Satın alınan bir taşınmazda ipotek varsa risk içerdiğini düşünenler % 65 ve risk 

içermediğini düşünen kişilerin payı % 35 olarak saptanmıştır. İpotekli bir taşınmaz 

borcun ödenmemesi durumunda teminat özelliği olduğu için satış ile alacağın 

ödenmesini sağlamaktadır. Bu ise taşınmazı alan kişi için bir risk içermektedir. Bu riski 
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göze alarak satın alan malik borcu kabul etmiştir. Borcun ödenmemesi durumunda 

taşınmazın satılmasına katlanmak zorunda kalmaktadır. Sincan Tapu Müdürlüğünde 

tesis edilen ipotekler taşınmaz değerlerinin düşük olması nedeniyle çok yüksek 

bedellere sahip değildir. Fakat taşınmazı alacak olan kişiler için her zaman bir risk 

içermektedir. İnsanlar ipotek işlemleri ile uğraşmak ve bankalarda yorulmak 

istememektedir. Sincan İlçesi’nde ikamet eden kişilerin çoğunluğu kredi ile ancak bir 

taşınmaz sahibi olabilmeleri nedeniyle ipotekli bir taşınmazı riskli de olsa kabul 

etmeleri mümkün olmaktadır. Taşınmaz aldığında kredi çekmek zorunda olan bir kişi 

için kredi olan bir taşınmazı alarak borcu devam ettirip ev sahibi olmak da makul 

görülebilmektedir. 

 

Satın alınan bir taşınmazda ipotek varsa taşınmaz değerinin altında bir bedelle taşınmayı 

almayı düşünenler % 60 ve almayı düşünmeyenler ise % 40 olmuştur. Taşınmaz 

üzerinde ipotek bulunması bir risk içerdiği için insanların bakış açıları olumsuz 

olmaktadır. Borçlu olmak ve bundan dolayı evini kaybedebilmek taşınmazı alacak olan 

kişileri olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak gelir seviyesinin pek de yüksek olmadığı 

Sincan İlçesi’nde yeni projelerle birçok konut üretilmiş ve satışa sunulmuştur. 

Yenikent’e kadar uzanan geniş ve boş bir alan olması ve yeni konut projeleri ile her 

geçen gün büyüyen bir semt haline gelmiştir. Piyasada çok konut bulunması nedeniyle 

ipotekli olamayan, yeni inşa edilmiş, ucuz konutlara talep daha fazla olmaktadır. İpotek 

bulunan bir taşınmazda risk içerdiği için daha ucuz bir şekilde alınmak 

istenebilmektedir. İpotekli eski bir taşınmaz almaktansa yeni inşa edilmiş sıfır bir evi 

kredi çekerek almak insanlara cazip gelmektedir. İlçenin gelir seviyesi yüksek veya 

zengin ve sosyal statüsü yüksek olan kişilerin yoğun olarak tercih ettikleri bir yerleşim 

yeri olmadığından, söz konusu eğilimin taşınmazlara olan talep ve piyasa fiyatları 

üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu ilçede çalışan doktor, hakim ve öğretmenler 

başka semtlerde ikamet etmektedir.  

 

İpotekli bir taşınmazın borcundan dolayı satılması durumunda satış bedelinin 

taşınmazın gerçek değerinden düşük olacak diyenlerin payı % 85 ve düşük 

olmayacağını düşünen kişilerin oranı % 15 olmuştur. İpotekli taşınmazın borcun 

ödenmemesi durumunda satılması icra kanalıyla olmaktadır. Alacaklının borcun tahsili 
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için taşınmazı devralması veya bizzat kendisinin satması mümkün değildir. İcra iflas 

kanunu hükümleri ile borcun tahsili gerekir. Sincan İlçesi’nde taşınmaz değerleri 

düşüktür. Taşınmaz piyasasında ise çok fazla konut ve taşınmaz bulunması taşınmaz 

değerlerinin fazla bir yükselme göstermemektedir. İcra kanalıyla bir taşınmaz ihaleye 

çıktığında piyasada fazla taşınmaz bulunması sebebiyle talep düşük olduğundan daha da 

düşük bir bedelle alıcı bulacaktır. İcra kanalıyla satılan bir taşınmazda her vatandaş 

ihaleden haberdar olup, taşınmazı talep edebilme olasılığı da normal piyasada satışa 

sunulan bir taşınmazdan daha düşüktür. İcra yoluyla satılan bir taşınmaza insanların 

bakış açıları ağlayanın malı gülene fayda etmez fikrini oluşturduğundan vicdanen 

kişilerde psikolojik bir etki yaratmaktadır. 

 

İpotek kuruluşunda taşınmazın değerinin uzman bir kuruluş tarafından belirlendiğini 

beyan edenlerin payı % 90 olmuştur. İlçede gerçekleştirilen ipotek işlemleri daha çok 

konut edinmek için kullanıldığından bankaların anlaşmaları olan değerleme şirketleri 

tarafından değer tespiti yapılmaktadır. Banka kredi verirken değerleme şirketlerinin 

raporları üzerinden kredi vermektedir. Ticari krediler belli bir sanayi bölgesinde 

kalmaktadır. Bankalar kendi risklerini en aza indirmek adına taşınmaz değerleme 

işlemlerini kendileri dışında bir şirket tarafından yapılmasını daha uygun görmektedir. 

Taşınmaz ipotek nedeniyle satılmak durumunda kalırsa banka alacağını en kısa ve 

gerçek değerine yakın bir bedelle tahsil etmek isteyecektir. Sincan İlçesi’nde 

taşınmazların değerlerinin yüksek olmaması nedeniyle kredi verilirken bu dikkate 

alınmaktadır. Gelir seviyesi düşük olan kimseler kredi ile Sincan İlçesi’nden taşınmaz 

satın alımını talep ettiklerinden kredi kullanma sayısı fazladır. Bu da Sincan Tapu 

Müdürlüğünde bulunan ipotek işlem sayısını artırmaktadır. 

 

Çizelge 9.2 Sincan Tapu Müdürlüğü 2012 yılı ipotek işlem sayıları ve değerleri  

İşlem Çeşitleri İşlem Sayısı (Adet) İpotek Değeri (TL) 

Şahsi İpotek 1.078 626.290.669 

Zirai İpotek 128 24.678.000 

Konut İpoteği 879 243.880.930 

(Kaynak: Anonim 2013) 
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Şekil 9.1 Sincan Tapu Müdürlüğü 2012 yılı ipotek işlem sayısı 

 

 

Şekil 9.2 Sincan Tapu Müdürlüğü 2012 yılı ipotek değeri 
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seviyesi Sincan İlçesi’ne oranla farklılık göstermektedir. Parası olan ve peşin para ile 

taşınmaz sahibi olmak isteyen bir kişi taşınmazı üzerinde ipotek bulunmasını 

istememektedir. Taşınmaz üzerindeki kredi borcunu kendisi kapatarak taşınmazı satın 

almayı da tercih edebilir. Gelir seviyesi ipotek işlemlerini etkilemekte ve kredi 

taleplerine buna göre değişiklik göstermektedir. İnsanlar daha iyi taşınmazlar alabilmek 

için kredi kullanmakta taşınmazlarını ipotek etmektedirler. İpotekli taşınmazlar her ne 

kadar talep edilmese de ipotek işlem sayısı Sincan İlçesi’nden daha fazladır. Taşınmaz 

değerlerinin Sincan İlçesi’nden daha yüksek olması ipotek işlem değerlerinin de daha 

yüksek olmasını sağlamaktadır. Yenimahalle İlçesi Batıkent ve çevre mahallerde 

oluşturulan yeni konut alanları ile taşınmaz piyasasında yönünden yeni fırsatlar ve 

avantajlar/riskler ortaya koymaktadır. Lüks siteler insanların taleplerinin ilçeye olmasını 

sağladığı gibi mevcut taşınmazlarında fiyatlarını etkilemektedir.  

 

Yenimahalle İlçesi’nde ipotek kalkmadan veya borç ödenmeden taşınmazın satışı 

mümkündür diyenler % 75 iken mümkün değildir diyenler % 25 olarak tespit edilmiştir. 

İpotekli bir taşınmazın borç ödenmeden başkasına satışı mümkündür. Yasal olarak 

ipotekli bir taşınmazı satın almakta bir engel yoktur. İpotek malikin tasarrufunu 

sınırlamamaktadır. Mülkiyeti alan kişi ipoteği kabul ettiğinde borcun sonuçlarına 

katlanmak durumunda kalır. Yenimahalle İlçesi’nde gerçekleştirilen ipotek işlem 

sayıları Sincan Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen ipotek işlem sayısından daha 

fazladır. Bu da ipotekli olarak taşınmazların iktisap edildiğini göstermektedir. Şahsi 

ipotek işlem sayısının fazla oluşu ticari kredilerinde bu ilçede fazlaca kullanıldığının 

göstergesidir. İlçede konut sayısının giderek artması ve yeni projelerle konutların cazip 

hale getirilmesi tapu işlemlerini etkilemiş ve ipotek işlem sayısının artmasını 

sağlamıştır. İnsanlar, güvenliği olan çocuk parkı bulanan ve araçları için park sorunu 

olmayan lüks içerikleri bulunan sitelerde yaşamayı tercih etmektedirler. Çocuklarını 

sürekli güvende olup olmadığını kontrol etmek istemeyen çalışan anne ve babalar 

güvenlik sistemleri olan konutları tercih etmektedirler. Yenimahalle İlçesi’nde inşa 

edilen bu yeni projelere insanların talebi her gün artmaktadır. 

 

İpoteğin kaldırılması için yapılması gereken işlemler hakkında yeterli bilgilendirme 

yapılıyor diyenlerin payı % 95 gibi oldukça yüksek düzeyde bulunmuştur. Yenimahalle 
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İlçesi’nde taşınmaz değerleri, Sincan İlçesi’nden daha yüksektir. Bu da kredi oranlarını 

yükseltirken tapu müdürlüğünde gerçekleştirilen ipotek işlem değerlerini artırmaktadır. 

Yenimahalle İlçesi’nde ipotek işlem değerleri, Sincan İlçesi’ne oranla çok daha yüksek 

düzeyde gerçekleşmiştir. İpotek, taşınmazların değerlerine bağlı olarak değişen bir 

özellik göstermektedir. Taşınmaz ne kadar değerli ise verilen kredi ona bağlı olarak 

artmaktadır. Bankalar ipotek işlemleri için müşterilerine gereken açıklamayı 

yapmaktadır. Konut kredilerinin daha cazip imkanlar sunması insanları daha iyi koşullar 

sunan taşınmazları alamaya yönlendirmektedir. Bankalar kredi verebilmek için yarış 

halinde olup, konut taleplerini artırmaktadırlar. 

 

Banka kredisi ile alınan bir taşınmazda, ipotekli bir taşınmazın satışı için bankadan onay 

alındığını beyan edenlerin oranı % 30 ve alınmadığını beyan edenlerin payı % 70 olarak 

tespit edilmiştir. İpotekli bir taşınmazın satılmasında bankadan onay alınmasına gerek 

yoktur. İpotekli olarak taşınmaz satıldıktan sonra alacaklı bir yıl içerisinde borçluya 

itiraz etmez ise borcun nakli gerçekleşmiş olmaktadır. Yeni malik borcun sonuçlarına 

katlanmak durumunda kalır. Borcu kabul ederek alan kişi borçtan haberi olmadığını ve 

sözleşmede kendi imzasının bulunmamasından dolayı borçtan kurtulamaz. Tapu 

Sicilinde kayıtlı olan ve taşınmaz üzerinden tescili olan borcu kabul ederek almıştır. 

Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen resmi senette ipotek belirtilmiştir. Bankalar 

kredileri her ne kadar kişilerin ekonomik ve sosyal durumlarını araştırarak veriyorsa da 

ipotek taşınmaza bağlı bir borçtur. İlçede ipotekli olarak taşınmazın satılması 

mümkündür. İpotekli birçok taşınmaz bulunduğundan kalan borcu bankadan tespit 

ettikten sonra fiyatta anlaşan kişiler ipotekli olarak taşınmazı satın alabilmektedir. Satış 

işleminden sonra bankaya Tapu Müdürlüğü tarafından bilgi verilmektedir.  

 

Satın alınan taşınmazın üzerinde ipotek olmasını riskli bulanların oranı % 75 ve önemli 

bir risk kaynağı olmadığını düşünenlerin oranı ise % 25 olmuştur. İpotekli taşınmaz 

borç ödenmediği takdirde satılabileceği için her zaman bir risk içermektedir. İnsanlar 

ipotekli bir taşınmaz almaktan çekinmektedir. Kredisiz taşınmaz alan bir kişi üzerinde 

borç olmayan bir taşınmazı tercih etmektedir. Borcu bankaya ödedikten sonra kendisi 

adına yeni bir kredi çekip vadelerini kendi ödeme bütçesine göre ayarlamak isteyen 

kişiler ipotekli olarak taşınmazı almak istememektedir. Yenimahalle İlçesi’nde 
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insanların gelir seviyeleri daha iyi olduğundan ipotek değerleri de buna bağlı olarak 

artmaktadır. Risk içerse de bazen insanlar ipotekli olarak taşınmaz edinmeyi cazip 

görebilir. Kredi verirken bankalar belli risk alarak taşınmazı ipotek etmektedirler. 

Ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde en güvenli teminat aracı taşınmaz olarak 

görülmektedir. Taşınmaz değerleri her zaman için yükselen bir seyir göstermektedir. 

Yangın, sel, deprem gibi büyük bir felaket yaşanmadığı müddetçe taşınmaz değerlerinde 

bir azalma görülmemektedir. Kredi verilen taşınmazlar her yıl için sigorta edilmektedir. 

Sigorta masrafları borçlu tarafından karşılanmaktadır.  

 

Satın alınacak taşınmazın üzerinde ipotek olması halinde, söz konusu taşınmazı piyasa 

değerinin altında bir bedel üzerinden edinmeyi düşünenlerin oranı % 55 ve aksini 

düşünenlerin payı ise % 45 olarak saptanmıştır. Ancak uygulamada taşınmazların 

üzerinde ipotek olması halinde bile piyasadaki değerlerinin altında pek satış görmediği 

dikkati çekmektedir. Konut talebinin giderek arttığı ve Yenimahalle İlçesi’nde bulunan 

taşınmazların değerlerinde fazla bir kayba uğramadığı görülmektedir. Metro 

istasyonlarının bulunması ve alt yapının tamamlanmış olması ve yeni konut projeleri ile 

cazip bir mekan olarak talep görmektedir. Diğer daha lüks semtlere göre fiyatların 

makul olması da taşınmaz piyasasına olumlu bir etki yapmaktadır. 

 

İpotekli taşınmazın borcundan dolayı satılması durumunda satış bedeli taşınmazın 

gerçek değerinden düşük olduğunu beyan edenlerin payı % 75 ve düşük olmadığını 

beyan edenlerin payı ise % 25 olmuştur. İpotekli taşınmazın satılması için icra kanunları 

uygulanarak alacaklı alacağını tahsil edebilmektedir. Yasal kurallar çerçevesinde 

taşınmaz satılmaktadır. Bu yüzden taşınmazın satılmasında piyasa kuralları 

uygulanamaz. Bu fiyatların aşağıya düşmesine neden olmaktadır. Normalde piyasa 

koşullarında satılabilen bir taşınmaz ihalede alıcı bulamazsa, ikinci ihalede fiyatlar 

düşürülmektedir. Yenimahalle İlçesi’nde yerine, taşınmazın özelliklerine göre fiyat 

farklılıkları oluşmaktadır. Yüksek değerli taşınmazların bulunduğu bir semtte diğer 

taşınmazlara olan talep arttığından paralel olarak bir değer artışı görülmektedir. İcra 

yolu ile satılan bir taşınmazda piyasa değerlerinin etkisi çok fazla görülmemektedir.  
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İpotek kurulurken taşınmazın değeri uzman kuruluşlar tarafından belirlendiğini ifade 

edenlerin oranı % 95 gibi oldukça yüksek düzeyde bulunmuştur. İpotek tesisinde  

bankalar risklerini en aza indirmek için anlaşmalı oldukları değerleme şirketlerinden 

değerleme hizmeti almaktadırlar. Taşınmazın değerinin doğru belirlenmesi bankanın 

alacaklarını tahsil edebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Malikler değerleme 

hizmetinin bedelini ve taşınmazın sigorta ücretlerini kendisi karşılamaktadır.  

 

Çizelge 9.3 Yenimahalle Tapu Müdürlüğü 2012 yılı ipotek işlem sayıları ve değerleri  

İşlem Çeşitleri İşlem Sayısı (Adet) İpotek Değeri (TL) 

Şahsi İpotek 2.378 2.773.733.903 

Zirai İpotek 51 33.650.500 

Konut İpoteği 2.295 1.188.678.772 

(Kaynak: Anonim 2013) 

 

 

Şekil 9.3 Yenimahalle Tapu Müdürlüğü 2012 yılı işlem sayısı 
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10.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İnceleme sonuçlarına göre ekonomik olarak gelişmiş olan illerde ipotek işlem sayı ve 

değerleri daha yüksek olmaktadır. İpotek değerlerinde görülen bu farklılık, taşınmaz 

değerlerinde görülen farklılığı yansıtmaktadır. Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen 

ipotek işlem değerleri ile taşınmaz değerleri arasında bir paralellik görülmektedir. 

Çünkü verilen krediler taşınmaz değerlerine göre belirlenmektedir.  

 

İnsanların ipotek işlemine olan talepleri büyük illerde daha fazladır. Ticaretin ve nüfus 

yoğunluğunun daha yüksek olduğu illerde ipotek işlem sayısı ve değerleri diğer illerden 

yüksek olduğu görülmektedir. Konut kredilerinin artık daha cazip olması konut ipoteği 

sayısına etki etmektedir. Özellikle nüfusun yoğun olduğu illerde konut taleplerine bağlı 

olarak konut ipoteği sayısı da artmaktadır  

 

Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen toplam işlem sayısı ve değerleri içinde ipotek 

işlem sayısı ve değerlerinin önemli bir paya sahip olduğu gözlemlenmiştir. İpotek 

işlemlerinin toplam işlemler içinde yerinin büyüklüğü insanların taşınmazlarını ipotekli 

olarak satın aldıklarını göstermektedir. 

 

Yenimahalle ve Sincan İlçeleri ekonomik ve sosyal olarak birbirlerinden farklı iki 

ilçedir. İpotek işlem sayıları ve değerleri Yenimahalle de daha yüksekken Sincan Tapu 

Müdürlüğünde daha düşüktür. Taşınmaz değerleri de buna paralel bir özellik 

göstermektedir. Taşınmaz değerleri ne kadar yüksekse tapuda kurulan ipotek değerleri 

de buna bağlı olarak artmaktadır. İşlem sayıları açısından Yenimahalle Tapu 

Müdürlüğünde gerçekleştiren ipotek sayıları Sincan Tapu Müdürlüğünün iki katıdır.  

 

Tapu Müdürlüğüne gelen vatandaşlara ipotek işlemleri için talepte bulunurken, başvuru 

masasında sorulan sorularda alınan cevaplar değerlendirilerek, iki ilçe arasında ipotek 

talepleri yorumlanmıştır. Her iki ilçede işlem yoğunluğunun oldukça yüksek bulunduğu 

vurgulanmalıdır. Kredi imkanlarının geliştirilmesi ve devlet teşvikleri ile ipotekli konut 

talepleri artmıştır. Ülke çapında ipotek işlem sayılarının artmasına neden olmaktadır. 
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Taşınmazın en iyi teminat aracı olması ticari ve zirai kredilerde ipotek işleminin 

kullanılmasını sağlamaktadır.  

 

Anket sonuçlarına göre Sincan İlçesi’nde görüşülen vatandaşların % 60 ve Yenimahalle 

İlçesi’nde görüşülenlerin ise % 90 ipotekli taşınmazı satın alma engel görmemektedir. 

Gelir olarak borçlanma olanakları kısıtlı olsa da Sincan İlçesi’ndeki insanların bir 

taşınmaz alabilmesi için kredi alması gerekmektedir. Gelir seviyesinin daha yüksek 

olduğu Yenimahalle İlçesi’ndeki insanların talepleri ipoteksiz bir taşınmaz almak 

yönündedir.  

 

İpotek kalkmadan veya borç ödenmeden taşınmazın satışı mümkün olabilirliğine ilişkin 

olarak Sincan ve Yenimahalle Tapu Müdürlüklerinde görüşülenlerin % 75’i olumlu 

görüş beyan etmiştir. İpotekli taşınmazın devrinde yasal olarak bir engel 

bulunmamaktadır.  Borçlunun değişmesi durumunda bir yıl içinde alacaklı borcun 

nakline karşı bir bildirimde bulunmaz ise, borcun naklini kabul etmiş sayılır. İpotekli 

olan bir taşınmaz için kalan borcun ne kadar olduğunu sorgulayan alıcı kendisi de kredi 

çekerek konut alacaksa borcu kabul ederek taşınmazı alabilmektedir. 

 

Alan çalışmasının sonuçlarına göre ipoteğin kaldırılması için yapılması gereken işlemler 

hakkında yeterli bilgilendirme yapıldığını düşünenlerin oranı Sincan İlçesi’nde % 90 ve 

Yenimahalle İlçesi’nde ise % 95 olmuştur. İpotek işlemleri için kredi için başvurdukları 

bankalardan yeterli bilgiyi alan vatandaşlar tapuya işlemleri için başvuru yapmaktadır. 

Borcun ödenmesi durumunda ipoteğin terkin edilmesine ilişkin belgeleri alarak 

taşınmazları üzerindeki ipoteğin kaldırılması için talepte bulunmaktadır. Sorunlar daha 

çok ipotekte borcun ödenmemesi ve tarafların ihtilaflı olması durumunda ortaya 

çıkmaktadır. Böyle durumlarda olaylar yargıya intikal etmekte ve terkin kararının 

verilmesi ile ipotek terkin edilebilmektedir.  

 

Banka kredisi ile alınan taşınmazlarda, ipotekli taşınmazın satış işlemi için bankadan 

onay alınmasına ilişkin olarak Sincan İlçesi’nde görüşülenlerin % 70’i ve Yenimahalle 

İlçesi’nden görüşülenlerin oranı ise % 30’i onay alınması gerektiği yönünde görüş 

beyan etmiştir. Yasalarda taşınmazın ipotekli olarak devredilmesine yönelik bir 
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kısıtlama bulunmamaktadır. İpotek malikin tasarruf yetkisini sınırlandırmaz. Bankalar 

kredi verirken risklerini en aza indirgemek için borçlunun ekonomik olarak borcu 

ödeme yeterliliğine göre kredi vermektedir. Borçlunun borcu ödeyememesi durumunda 

alacaklı alacağı için taşınmazın satılması yoluna gidilerek alacağını tahsil eder. Bu 

şekilde taşınmazın satılmasında piyasa koşulları geçerli olmadığı için taşınmaz 

değerinin altında satılabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü borçlunun değişmesi alacaklı 

için önemlidir. Sincan İlçesi’ndeki insanların gelir seviyelerinden dolayı bankalar 

kredilerini onaylamadığı için borçlu olarak taşınmazı devir alabilmektedirler.  

 

Satın alınan taşınmazda ipotek olmasını risk içerdiğini düşünenlerin oranı Sincan 

İlçesi’nde % 65 ve Yenimahalle İlçesi’nde % 75 olmuştur. İnsanlar taşınmaz ipotekli ise 

bunu bir risk olarak düşünmektedir. Borçlu olan bir taşınmaza olan bakış açısından 

dolayı ipotekli bir taşınmazı almak isteyebilecek kişileri azaltmaktadır. Satın alınacak 

taşınmazda ipotek varsa, değerinin altında bir bedelle almayı düşünenlerin payı Sincan 

İlçesi’nde % 60 ve Yenimahalle İlçesi’nde % 55 olarak saptanmıştır. Taşınmazın 

ipotekli olması borç ödenmediğinde satılması ihtimalini getirdiğinden, borcun ne 

kadarının ödendiği ve kalan borcun ne kadar olduğu bilinmeden alıcı taşınmazı almak 

istememektedir. Borç her zaman taşınmazın üzerinde bir yük ve sorumluluk olduğundan 

bu yükün ne olduğu bilmeden insanlar riske girmek istememektedir. Borcun büyüklüğü 

riski artırdığından alıcının taşınmaza olan talebi buna bağlı olarak olumlu ve olumsuz 

olarak etkilenmektedir.  

 

İpotekli taşınmazın borcundan dolayı satılması durumunda satış bedeli taşınmazın 

gerçek değerinden düşük olduğunu düşünenlerin oranı Yenimahalle İlçesi’nde % 75’i ve 

Sincan İlçesi’nde % 85 olarak bulunmuştur.  Taşınmazın borcu ödenmediği takdirde 

ipotekten dolayı satılmasında icra iflas kanunu hükümlerince gerçekleştirilmektedir. 

Piyasa koşullarında satılmayan taşınmazların daha düşük bir fiyatlarda satılmaktadır. 

İnsanların icra ile satılan bir taşınmaza olumsuz bakış açısından dolayı talepler 

düşmektedir. Talebin düşük olması fiyatları düşürmektedir. 

 

İpotek tesisinde taşınmazın değerinin uzman kuruluşlarca belirlendiğini düşünenlerin 

oranı Sincan İlçesi’nde % 90 ve Yenimahalle İlçesi’nde % 95 olarak tespit edilmiştir. 
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Kredi kuruluşları açısından risklerini en aza indirgemek için açısından taşınmazın 

değerlemesi önemlidir. Bunun için taşınmaz değerleme şirketleri ile anlaşılarak, ipotek 

kredi onayları değerleme şirketlerinin verildiği raporlar doğrultusunda onaylanmaktadır. 

Krediler buna uygun olarak verilmektedir.  

 

Taşınmaz ediniminde insanların önemli bir bölümü kredi kullanmaktadır. Kredi 

şartlarının iyileştirilmesi ve konut kredileri için cazip olanakların insanlara sunulması 

ile ipotek işlemine olan talep Tapu Müdürlüklerinde ülke çapında bir artışa neden 

olmuştur. Tapu Müdürlüklerinde genel işlem sayısı içinde önemli bir bölümünü ipotek 

oluşturmaktadır. Mortgage kredilerinin kullanılmaya başlanılması ile ipotek işlemi 

bütün illerde önemli bir ivme kazanmıştır.  

 

İpotek sistemine göre bankadan kredi isteyen konut alıcısının banka işlemlerini 

tamamlayabilmesi için, satıcının konut satışında ki parasını almadan, tapu dairesine 

gidip parasını aldığını beyan ederek, konutun satışını alıcıya vermesi gerekmektedir. 

Banka alıcının üzerindeki konuta ipotek tesis ettikten sonra satıcıya parasını 

ödemektedir. Bu işlemin gerçekleşmesinde Tapu Dairesinin yoğunluğuna göre ipotek ve 

satış işlemleri arasında zaman farklılığı oluşmaktadır. Satış işlemi gerçekleştikten sonra 

ipotek işlemi daha sonraki bir güne kalabilmektedir. İpotek ve satış işleminin aynı anda 

yapılması gerekirken işlemlerin farklı zamanlarda gerçekleşmesi satıcı için ciddi bir risk 

oluşturmaktadır. Satıcının parayı vermekten kaçınması durumunda veya hayatını 

kaybetmesi durumunda satıcı parasını alamadığı halde “paramı aldım” diyerek resmi 

senede imza attığı için taşınmaz üzerinde bir hak iddia etme şansını kaybetmektedir.  

 

4721 Sayılı Kanunun 881. maddesine göre ipoteğe konu olan taşınmazın borçlunun 

mülkiyetinde bulunması gerekmediğinden, konut kredilerine yönelik olarak satış ve 

ipotek işlemlerinde riskleri azaltmak amacıyla ipoteğin satıştan önce gerçekleşmesinde 

hukuksal olarak bir engel bulunmamaktadır. Satıcı böylelikle parasını önceden 

aldığından, satışta gerçeğe aykırı bir beyanda bulunmadığı için herhangi bir risk altında 

kalmayacaktır.  
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Taşınmazlar her dönemde alacak için iyi bir teminat aracı olarak kullanılmıştır. Buna 

bağlı olarak taşınmazın değerinin belirlenmesi önemlidir. İpotek tesis edilirken insanlar 

verilen borcun karşılığı alabileceklerini görmek istemektedir. Piyasa koşulları içerisinde 

bir taşınmazın değerinin ne olabileceği pek çok ekonomik ve sosyal değişkenlerden 

etkilenmektedir. İnsanların ikamet etme ve konut edinme talepleri taşınmazların 

değerlemesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hayatın getirilerinde insanlar 

yerleşmek, sahip olmak güdüleri altında ihtiyacından fazla olsa bile taşınmaz 

edinmektedir. Taşınmaz sahibi olmak, daha fazlasına sahip olmak duygusu içinde 

borçlanarak ve hayatındaki pek çok ihtiyacından vazgeçerek ikinci bir ev, arsa, tarla 

elde edebilmek hevesi içindedir. Bu talep karşısında bankaların kredi verme yarışları 

sayesinde toplumuzun önemli bir kısmı borçlu durumdadır. Artık ipotek olmayan bir 

taşınmaz bulabilmek zor bir hale gelmiştir. Her ne kadar ipotekli bir taşınmaz risk içerse 

de alıcıda kredi alarak taşınmaz edineceğinden, ipotekli olarak taşınmaz almakta mahsur 

görmemektedir. Borcu devir alan alıcı borcu üstlenerek ödeyebilmektedir.  
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EK - 1 YARGITAY KARARLARI 

 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2005/3793, K 2005/12372 ve 9.12.2005 tarihli 

kararı 

Davacı vekili, müvekkiline ait taşınmaz üzerinde davalı bankadan dava dışı M. E. A.ın 

kullandığı Yuva Kredisi nedeniyle 1.950.000.000.TL tutarında ipotek bulunduğunu, 

ipotek bedelinin davalıya ödendiği halde ipoteğin sona erdirilmediğini ileri sürerek 

taşınmaz üzerindeki ipoteğin fekkine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalı vekili taşınmaz üzerindeki ipoteğin dava dışı M. E. A.ın bankaya olan tüm 

borçları karşılığında kurulduğunu, bunun kredi sözleşmesinin 17. maddesinde 

belirtildiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur. 

 

Mahkemece ipoteğe konu kredi sözleşmesinin 16 ve 17.maddelerinde ipoteğin kredi 

borçlusu dava dışı E. A.ın davalı E. Bankasından almış olduğu tüm kredileri ve E. 

Bankasına olan borçlarını kapsar şekilde düzenlendiği gerekçesiyle davanın reddine 

karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. 

 

1-Davalı E. Bankası hükmü temyize cevapla temyiz etmişse de 10 günlük yasal süre 

içinde temyiz dilekçesi verilmediğinden davalı E. Bankasının temyiz isteminin süre 

yönünden reddi gerekmiştir. 

 

2-Dava konusu ipotek dava dışı M. E. A.ın davalı bankadan kullandığı kredilerin 

teminatı olarak tesis olunmuştur. Bu durumda mahkemece, asıl borçlunun borçlarının 

tamamının kapatılıp kapatılmadığı (ödenip, ödenmediği) araştırılıp sonucuna göre bir 

karar verilmesi gerekirken bu yönler araştırılmadan yazılı gerekçeyle davanın reddi 

doğru görülmemiştir. 

 

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle davalı E. Bankasının temyiz isteminin süre 

yönünden reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına 
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BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 09.12.2005 gününde oybirliğiyle 

karar verildi.” 

 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2005/125, K 2005/10822 ve 31.10.2005 tarihli 

kararı 

Davacı vekili, davalı N. T. A.Ş.ye ait taşınmazın 5.9.1991 tarihli noterden düzenlemiş 

satış vaadi sözleşmesine istinaden satın alıp sözleşmenin 26.9.1991 tarihinde tapu 

siciline tescil olunduğunu, tapuda tescilin verilmemesi üzerine açılan tapu iptali ve 

tescil davası sonunda davanın kabulüne dair verilen ve 16.11.1998 tarihinde kesinleşen 

karar ile tapuda tescil işlemi yapılmak üzere müracaatta bulunduklarında davalı Halk 

Bankasının taşınmaz üzerinde 16.12.1997 tarihinde tesis edilmiş iki adet toplam 

12.000.000.000.000.TL’lık ipoteklerinin bulunduğunun görüldüğünü, tapu iptal davası 

devam ederken taşınmaz üzerinde ipotek tesis ettiren davalı N. T. A.Ş.nin kötü niyetli 

olup, davranışının mal kaçırmaya yönelik olduğunu ve davalı Halk Bankasının da bu 

kadar yüksek bir kredi alacağı için ipotek tesis ederken taşınmazın durumunu 

araştırması gerektiğini iddia ederek ipoteklerin fekkini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalı H. Bankası, davalı N. T. A.Ş.ye toplam 20.000.000 USA kredi kullandırıldığını 

kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere davalı şirkete ait taşınmaza 

16.12.1997 tarihinde ipotek konulduğunu ipotek tesis tarihinde taşınmazın sicil 

kaydında herhangi bir tahrifat bulunmadığını beyan ederek davanın reddini istemiştir. 

 

Davalı N. T. A.Ş savunmasında; satışı vaad edilen taşınmaz için davacının kendilerine 

herhangi bir ödemede bulunmadığını ve 5 yıllık süre dolduğundan sicildeki şerhin terkin 

olunduğunu beyan ederek davanın reddini istemiştir. 

 

Mahkemece, davalı N. T. A.Ş.nin davacıya satışını vaat ettiği taşınmazdaki şerhi terkin 

isteminin kötü niyetli bir davranış olduğu, davalının taşınmazı alıcısına her türlü 

kısıtlamalardan arındırılmış şekilde teslimi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne 

karar verilmiş, hüküm davalı H. Bankası vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
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Davacı şirket lehine 5.9.1991 tarihinde düzenlenen satış vaadi sözleşmesinin 26.9.1991 

tarihinde tapu siciline şerh olunduğu, Tapu Kanununun 26. maddesindeki 5 yıllık yasal 

süre dolduktan sonra sicilden 28.1.1997 tarihinde terkin edildiği ve taşınmaz üzerinde 

davalı H. Bankası lehine 16.12.1997 tarihinde ipotek tesis olunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Bir başka anlatımla ipoteklerin tesis olunduğu tarihte taşınmazın sicil kaydında herhangi 

bir takyit bulunmamaktadır. 

 

MK.nun 1023 md. (Eski MK. 931 md)hükmüne göre; Tapu kütüğündeki tescile 

iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu 

kazanımı korunur. Bu durumda mahkemece davalı banka tarafından tesis olunan 

ipoteklerin geçerli olduğu gözetilmeden yazılı gerekçe ile davanın kabulü isabetsizdir. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı Halk Bankası yararına BOZULMASINA, 

vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı banka yararına takdir edilen 

400.00.YTL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalıya ödenmesine, 

31.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 2008/10087, K 2008/11028 ve 6.10.2008 tarihli 

kararı 

İpotek kişisel bir alacağın teminat altına alınması amacını güden ve bir taşınmaz 

değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan sınırlı bir ayni haktır. İpotek 

tesisi için rehin edilecek taşınmaz maliki ile alacaklı arasındaki anlaşmanın (rehin 

sözleşmesi) Türk Medeni Kanunu’nun 856. maddesi uyarınca tapu siciline tescil 

edilmesi gerekir. 

 

Alacak sona erdiği halde alacaklı terkin taahhüdüne rağmen terkin talebinde 

bulunmazsa taşınmaz maliki rehnin fekkini (kaldırılmasını) dava yolu ile isteyebilir. 

 

Somut olaya gelince; 

Kaldırılması dava konusu yapılan 21.07.1995 günlü ipotek akit tablosunda 

5.000.000.000 TL için tesis edilen ipoteğin davalı (arsa sahibi) ile dava dışı yüklenici Ö. 
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İnşaat Ltd. Şti.nin davalının maliki olduğu arsa üzerine yaptığı arsa payı devri karşılığı 

inşaat sözleşmesi uyarınca konulduğu yazılıdır. Dolayısıyla, resmi akit tablosunda 

gönderme yapılan davalı ile dava dışı yüklenici şirket arasındaki arsa payı devri karşılığı 

inşaat yapım sözleşmesini de resmi senedin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmek 

gerekir. 20.07.1995 günlü arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde ise, 

ipoteğin binanın iskanının alınması, çevre tanziminin yapılması, elektrik 

mukavelelerinin A. Elektrik A.Ş. ile yapılması halinde kaldırılacağı hükme 

bağlanmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 888. maddesine göre ipotekli bir taşınmazın 

devri aksi kararlaştırılmış olmadıkça borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir 

değişiklik meydana getirmez. 

 

Yeni malikte bu borç ile yükümlüdür. Yasanın 1020. maddesine göre de, tapu sicili 

herkese açık olup, sicilde yazılı olan bir hususun ilgilisi tarafından bilinmediğini kabul 

etmek mümkün değildir. Değişik bir anlatımla yeni malik olan davacı da önceki malik 

gibi ipotek borcundan sorumlu olacağından ipoteğin kaldırılması için tarafların 

öngördükleri sözleşme koşulu yerine getirilmeksizin yeni malikin sözleşme şartlarını 

bilmediği kabul edilerek davanın yazılı şekilde hükme bağlanması doğru olmamıştır. 

Karar açıklanan nedenle bozulmalıdır. 

 

Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek 

halinde yatırana iadesine, 06.10.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 1988/9638, K 1989/7026 ve 11.12.1989 tarihli 

kararı 

Davacı vekili dilekçesinde, müvekkilinin Ö. Koll. Şti.nden alacağını tahsil için borçlu 

ve ipotek veren diğer davalılar aleyhine icra takibi yaptığını, ipoteğin, paraya çevrilmesi 

için yapılan takibe davalıların itiraz ettiklerini ileri sürerek, haksız itirazlarının iptaline 

% 15 inkar tazminatına hükmedilmesinin talep etmiştir. 

 

Davalılar vekili cevabında, mükerrer takip yapıldığını, alacağın muaccel hale 

gelmediğini, kanuni faiz istenebileceğini, ipotek veren 3. şahısların sorumluluğu azami 

had ipoteği olduğu belirtilerek davanın reddini savunmuştur. 
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Mahkemece, iddia ve savunmaya, icra dosyası, ipotek akit tabloları, banka kayıtları, 

toplanan deliller üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesine göre, alacağın muaccel 

olduğu, 1.7.1986 tarihi itibariyle borç tutarının (367.768.843 TL) olup Ö. Koll.Şti 

dışındaki davalıların sorumluluğu akit tablosundaki (333.000.000) lira ile sorumlu 

bulunduğu belirtilerek, buna göre itirazlarının iptaline, % 15 inkar tazminatına karar 

verilmiştir. 

 

Hükmü davalılar vekili temyiz etmiştir. 

1 - Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere delillerin 

takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılardan Ö. Kollektif şirketinin tüm 

ve diğer davalıların aşağıdaki bend dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi 

gerekmiştir. 

2 - Davalılar İ. ve M. Ö. ile A. İnşaat Limited şirketi kendilerine ait taşınmazları, diğer 

davalı Ö. Kollektif Şirketi’nin borcu için alacaklı Z. Bankasına ipotek etmişlerdir. 

M.K.’nun 766. maddesi uyarınca ipotek, ancak belirli bir alacak için miktarı Türk parası 

gösterilmek suretiyle tesis edilebilir. Nitekim ipotek akit tablosunda 333.000.000 lira 

gösterilmek suretiyle ipotek kurulmuştur. Davalılar, kendi borçları için değil, üçüncü 

kişinin borcu için ipotek tesis ettiklerine göre, asıl alacağın eklentileri olan temerrüt 

faizi, komisyon ve gider vergisi gibi borçlarda dahil olmak üzere ipotek tablosunda 

yazılı olan 333.000.000 lirayı geçmemek üzere sorumlu oldukları ve adı geçen 

davalıların temerrüdü olsa bile sadece taşınmaz üzerinde tesis edilen ipotek tutarınca 

sorumlu bulunmalarının gerekmesine nazaran, davalılar İ. ve M. Ö. ile A. Ltd. 

Şirketi’nin 333.000.000 liradan sorumlu olmalarına karar verilmek gerekirken, hüküm 

fıkrasında itirazın iptaliyle 333.000.000 lira üzerinden takibin devamına denmek 

suretiyle temerrüt faizi ve gider vergisinin de alınmasına yol açacak biçim de karar 

tesisi doğru görülmemiş ve sırf bu nedenle yerel mahkeme kararının bozulması 

gerekmiştir. 

 

Yukarıda yazılı birinci bentte yazılı nedenlerle sair temyiz itirazların reddine, ikinci 

bentte gösterilen nedenle hükmün (BOZULMASINA) oybirliğiyle karar verildi. 
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Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 1987/551, K 1987/593 ve 6.2.1987 tarihli kararı 

Davacı banka vekili, davalıların kredi borcu olan (5.758.587.98) lira borcunu ödemediği 

gibi ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibine de haksız olarak itiraz 

ettiklerini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalılar vekili, davanın reddini savunmuşlardır. 

Mahkemece davanın kabulüne dair tesis edilen karar Dairemizce onanması üzerine 

davalı vekili bu defa karar düzeltme isteminde bulunmuştur. 

 

1 - Dosyadaki yazılara, Mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilâmında benimsenen 

gerektirici sebeplere ve asıl borçlu ......... A.Ş.ne icra takibinden önce ihbar yapıldığı 

çekişmesiz bulunmasına göre, bu davalı yönünden yerinde görülmeyen karar düzeltme 

isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir. 

2 - Ancak, diğer üç davalı ise, alacaklı bankaya karşı şahsen kredi borçlusu 

olmadıklarını, üçüncü kişi sıfatıyla ve kredi borçlusunun borcunu temin için davalı 

bankaya taşınmaz ipoteği tesis ettiklerini, kendilerine hiç bir ihbar yapılmadan icra 

takibine geçilemeyeceğini savunarak itirazın iptali istemiyle açılan bu davanın reddini 

istemişlerdir. 

 

Gerçekten de dosyaya ibraz edilen kredi sözleşmelerinde bu davalıların ne borçlu, ne de 

kefil sıfatıyla imzaları bulunmadığı görülmektedir. İcra takip dosyası içindeki ipotek 

akit tablosunda ise asıl kredi borçlusu şirket dışındaki diğer davalıların taşınmaz mâliki 

olarak bu taşınmazlarını kredi borçlusunun bu kredi ilişkisinden doğacak borcunun 

teminatı olarak banka lehine ipotek tesis ettikleri açıkça anlaşılmaktadır. 

 

Konuyla ilgili Medenî Kanunun 802. maddesi uyarınca asıl borçlu dışındaki davalılar 

borçtan şahsen sorumlu olmadıklarına ve ipotek akit tablosundan da muaccel hale 

gelmiş bir alacak için ipotek verildiği belirtilmemiş olmasına göre, alacaklının icrada 

çıkardığı ödeme emrinin kendilerine karşı geçerli olabilmesi için, borçlu ile beraber 

kendilerine de icra takibinden önce ödeme talebinin tebliğe zorunlu bulunmaktadır. 

Diğer bir deyişle, asıl borçlu ile beraber borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli 

taşınmaz malikine ihbar yapılmadıkça ipotek borçluları bakımından borç muaccel bir 



128 
 

hale gelemez. Muaccel hale gelmemiş bir borç için de icra takibi yapılamayacağından, 

ipotek borçlusu bu hususu İcra İflas Kanunu’nun 150. maddesine dayanarak icra 

takibinde itiraz konusu yapabilir. Nitekim doktrinde de Medenî Kanunun 802. maddesi 

hükmü bu şekilde yorumlanmaktadır (Bkz. Prof.Dr. B.Köprülü, Prof.Dr. Selim Kaneti, 

Sınırlı Aynî Haklar, İst. 1983, sh.381, 382; Prof.Dr. K.T.Gürsoy Prof.Dr. F.Eren - 

Prof.Dr. E.Cansel, Türk Eşya Hukuku, Ank.1978). 

 

Dava dosyasında borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotek borçlusu mümeyyiz davalılara 

Medeni Kanunun 802. maddesi uyarınca bir muacceliyet ihbarı yapıldığına ilişkin bir 

belge bulunmamaktadır. Bilirkişi raporu kapsamından ise, bu yoldaki bir tebligatın 

15.2.1983 tarihli ihtarnameye sadece asıl borçluya yapıldığı bildirilmiş olup, ipotek 

borçlularına bu yolda bir ihbar yapıldığı konusunda bir açıklama bulunmamaktadır. 

 

O halde, mahkemece yapılacak iş, taşınmaz mâliki ipotek borçlularına Medeni Kanunun 

802. maddesi anlamında muacceliyet ihbarı yapılıp yapılmadığı araştırılarak hâsıl 

olacak sonuç çerçevesinde bir karar vermekten ibarettir. Bu nedenlerle davalılar M., A. 

ve H. vekillerinin karar düzeltme istemlerinin kabulü cihetine gidilmiştir. 

 

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ........ A.Ş. vekilinin karar 

düzeltme isteminin reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle diğer davalılar 

vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle kararın onanmasına ilişkin 26.5.1986 gün 

ve 1986/2676-3177 sayılı kararın kaldırılarak hükmün (BOZULMASINA), ödediği 

temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E 1996/3389, K 1996/9621 ve 5.7.1996 tarihli kararı 

İpotek akit tablosunun incelenmesinde, taraflar arasında bir anapara ipoteği kurulduğu 

anlaşılmaktadır. Anapara ipoteği Tapu Sicilinde rehinler hanesine yazılmış olan alacak 

miktarını, takip giderlerini yasal sınırlamalara uyularak sözleşmedeki faizleri teminat 

altına alır. Böylece borçlu anaparadan başka Fer`ileri ile de sorumlu olur. Bu durumda 

krediyi kullandıran tarafından limit ipotekleri için zorunlu olan ihtarname 

gönderilmesine de gerek yoktur. 
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Ancak, Türk parası ile bir ipotek yapılıp ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe 

geçildiğine, alacağın muayyenlik ilkesine, anaparanın tür ve miktar olarak değiştirilmesi 

sözkonusu olamayacağına göre akit tablosunda belirtilen ....TL. esas alınarak, takipten 

önce yapılan bir ödeme bulunup bulunmadığı gözönüne alınarak ipotek akdinin 4. 

maddesinde kabul edilen faizin temerrüt tarihindeki oranının ne olduğu araştırılıp, 

talepnamede istenilen meblağlar ile borçlu aleyhine bir fark oluşturup oluşturmadığı 

Yargıtay denetimine elverecek biçimde saptanmadan yazılı şekilde sonuca gidilmesi 

isabetsizdir. 

 

Borçlu vekilinin temyizi itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle 

İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 5.7.1996 

gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2009/5864, K 2009/6533 ve 1.7.2009 tarihli kararı 

Davacı vekili 1105, 1106, 1107, 1108 ve 1109 numaralı kayıt başvuruları ile 

alacaklarını iflas idaresine bildirdiklerini, ipotekle teminat altına alınmış olmalarına ve 

girişilen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerin kesinleşmiş bulunmasına rağmen 

iflas idaresinin alacakları masaya yazmadığını, bu durumun İcra ve İflas Kanunu’nun 

233. maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek alacakların masaya kaydına karar 

verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalı iflas idaresi vekili sunulan belgelerde alacaklının davacı değil, dava dışı bir 

üçüncü kişi göründüğünü; dayanak ipoteklerin biri hariç limit ipoteği olduğunu ve limiti 

aşan kısımların masaya kayıtta dikkate alınamayacağını, alacak miktarının yargılamayı 

gerektirdiğini ve davalının defterlerinde davacı şirketin unvanının geçmediğini 

bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

Davalı yanında davaya müdahil olan I... Bank A.Ş. ile Şaban ve arkadaşları, davacı 

alacağının gerçeği yansıtmadığını, davanın kabulü halinde davacının rüçhanlı sıraya 

geçeceğini ve kendi alacaklarını almalarının mümkün olmayacağını öne sürerek davanın 

reddi gerektiğini savunmuşlardır. 
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Mahkemece yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre 

kesinleşmiş icra takibine konu alacak tutarı olan 25.391.013,85 TL’nin rüçhanlı alacak 

olarak masaya kaydına karar verilmiş; hüküm davalı ile müdahiller vekilleri tarafından 

temyiz edilmiştir. 

 

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin 

takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ile müdahiller vekillerinin 

aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz 

itirazlarının reddi gerekmiştir. 

 

2- İpotek belli bir para borcunun temini için “anapara=karz ipoteği” şeklinde tesis 

edilebileceği gibi, taşınmazın yükümlü tutulacağı bir üst sınırın belirlendiği ve doğmuş 

ya da ileride doğması muhtemel bir alacağın temini için “üst sınır=limit ipoteği” 

biçiminde de tesis edilebilir. Anapara ipoteğinde taşınmazın bedelinin alacaklıya hangi 

alacakları için güvence sağlayacağı, ipoteklerin tesisi tarihinde yürürlükte bulunan 743 

sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 790. maddesinde gösterilmiştir. Öte yandan İcra ve 

İflas Kanunu’na göre rüçhanlı sıraya yazılacak alacaklar, ancak ipotekle teminat altına 

alınan alacaklardır; ipotek kapsamını aşan alacakların rüçhanlı sıraya yazılmasına yasal 

olanak bulunmamaktadır. 

 

Somut olayda davacı yararına tesis edilen ipoteklerin biri anapara, diğerlerinin limit 

ipoteği olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece konusunda uzman 

bilirkişilerden oluşturulacak bir kurul aracılığıyla inceleme yaptırılarak, davalı lehine 

tesis edilen ipoteklerin güvence teşkil edeceği alacak tutarlarının, Yargıtay denetimine 

de imkan sağlayacak şekilde hazırlanacak bir raporla saptanması ve eğer varsa teminat 

kapsamını aşan kısmın rüçhanlı sayılmayacağının dikkate alınması gerekirken, bu 

yönün gözden kaçırılarak kesinleşmiş ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerden 

bahisle yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir. 

 

Yukarıda 1 sayılı bentte açıklanan nedenle davalı ile müdahiller vekillerinin diğer 

temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 sayılı bentte açıklanan nedenle hükmün 
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(BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 01.07.2009 gününde 

oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 2004/8125, K 2005/4761 ve 9.5.2005 tarihli kararı 

 Davacı vekili, müvekkiline ait taşınmaz üzerinde eski malik tarafından 3. Şahıs olan G. 

Makarna Sanayi A.Ş.’nin borçlarının teminatı için davalıya devredilmiş bulunan E. A.Ş. 

lehine 1.250.000.000 TL bedelle ipotek tesis edildiğini, akit tablosu ve resmi senet 

içeriğinden anlaşılacağı üzere bu ipoteğin azami had ipoteği niteliğinde bulunduğunu, 

müvekkili borçlu olmadığı halde faizle birlikte hesap yapıldığını ileri sürerek, ipotek 

bedeli olan 1.250.000.000 TL.nin dosyaya veyahut milli bankaya tevdiine, ipotek ve 

ipotekten kaynaklanan takyidatların fekkine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalı vekili, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla derdest takip bulunduğunu, yetkili 

mahkemenin takibin yapıldığı yer mahkemesi olduğunu, şayet talebinde haklıysa borcu 

takip dosyasına ödemek suretiyle ipoteğin fekkini talep edebileceğini, davada hukuki 

yararının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. 

 

Mahkemece, iddia, savunma toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, resmi 

senet içeriği ve akit tablosu hükümleri dikkate alındığında ipoteğin karz ipoteği 

niteliğinde olduğu, davalının bu ipoteğe bağlı olarak borçlular hakkında takip yaptığı, 

davacının borcu ödemeyi kabullenmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar 

verilmiştir. 

 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 

Dava, ipotek bedelinin depo ettirilerek taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğin ve buna 

bağlı diğer sınırlamaların kaldırılması istemine ilişkindir. 

 

Davacının, önceki maliki tarafından üçüncü şahsın borcunun teminatı olarak üzerinde 

ipotek tesis ettirdiği taşınmazı sonradan satın aldığı, davalının da borçlu üçüncü şahıs 

aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlattığı hususları dosya kapsamıyla 

sabittir. Davacı vekili, ipoteğin limit ipoteği olduğunu ileri sürmüştür. Davalı vekili, 

davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, ipoteğin karz ipoteği olduğu, davacının 
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takibe konu tüm alacak ve fer’ilerini ödeyerek ipoteğin fekkini isteyebileceği 

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ipoteğin 

niteliği yönünde toplanmaktadır. İpotek, borçlunun kişisel sorumluluğu etkilenmeden, 

alacaklının bir isteminin, bir taşınmazın değeri ile teminat altına alınmasıdır. Azami 

meblağ ipoteği veya üst sınır ipoteği ise, ileride doğacak veya doğması ihtimal dahilinde 

olan bir alacağın teminatı olarak tesis edilir. Belirsizlik söz konusu olduğundan ileride 

meydana getireceği sorunları önlemek amacıyla taşınmazın belirsiz bu borca karşı ne 

miktar teminat teşkil edeceği ipotek akit tablosunda bir limitle tespit edilir. Dolayısıyla, 

ilerde söz konusu olacak ana borç, buna eklenecek faiz ve taraflarca kararlaştırılan diğer 

fer’iler toplamı başka bir ifadeyle ipotekle teminat altına alınan toplam borç miktarı, bu 

tür ipotekte rıza ile tespit edilen limiti aşması mümkün değildir. Başlangıçta belirli 

olmayan bir borç altına giren ve taşınmazında alacaklı lehine ipotek tesis ettirilen borçlu 

veya borçlu lehine ipotek tesis ettirecek üçüncü kişiler yönünden önemli olan bu husus, 

üst sınır ipoteğinin en belirgin özelliğidir. Üst sınır ipoteğinde sorumluluk, ipotek 

sözleşmesinde belirtilen miktarla sınırlı olduğundan, buraya faiz ve diğer fer’iler de 

dahildir. Üst sınırı aşacak ve tespit edilen miktara ek olarak faiz vs. diğer giderlerden 

dolayı da sorumluluğu gerektiren koşullar ise geçersizdir. 

 

Dava konusu olayda resmi senet ve akit tablosu içeriğinden ipoteğin, taşınmazın önceki 

maliki tarafından dava dışı G. Makarna Sanayi A.Ş.nin, davalı tarafa devredilen E. 

T.A.Ş.den almış olduğu veya ileride alacağı kredilerin asli teminatı olarak 

1.250.000.000 TL bedel üzerinden tesis edildiği, sözleşme anında borç miktarının da 

belirli olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ipoteğin, üst sınır ipoteği olarak 

düzenlendiği açıktır. Bu durum karşısında mahkemece, ipoteğin üst sınır ipoteği olduğu 

dikkate alınarak iddia, savunma ve takip dosyası kapsamı bir bütün olarak 

değerlendirilip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın 

reddi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın, 

davacı BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3.230 YTL. temyiz ilam harcının 

temyiz edenden alınmasına, 09.05.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E 2006/15-702, K 2006/691 ve 8.11.2006 tarihli 

kararı 

Dava bedel karşılığı eser sözleşmesinden kaynaklanan elatmanın önlenmesi talebidir. 

Bu tür akitler tek taraflı irade beyanı ile sonlandırılabilen akitlerdendir. Davacı 

yüklenici iş yerinden zorla çıkartılmış olmakla akdin fiilen fesh edilmiş olduğunun 

kabulü gerekir. Bu durumda davacı yüklenici şartları varsa yaptığı işten dolayı hak 

kazandığı bedelin ödenmeyen kısmını ve haksız fesih nedeniyle kendisine yaptırılmayan 

(kalan) işlerden dolayı uğradığı kazanç kaybını talep edebilir. Açılan dava yüklenicinin 

alacağı için hapis hakkının kullanılması olarak düşünülse bile iş yeri davacı elinde 

olmadığından hapis hakkının kullandırılması sözkonusu edilemez. 

 

Öte yandan yüklenicinin TMK.nun 893. vd. maddeleri uyarınca kanuni ipotek hakkı 

bulunmakta ise de bu davada böyle bir isteme yer verilmediğinden hukuki dayanağı 

olmayan davanın reddi yerine mülkiyet hakkına sahip davalı belediyenin binadan 

tahliyesine karar verilmesi doğru olmamış karın bozulması uygun görülmüştür. 

 

Taraflar arasındaki “el atmanın önlenmesi” davasından dolayı yapılan yargılama 

sonunda; Ümraniye 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 

02.07.2004 gün ve 2003/916 E- 2004/549 K.sayılı kararın incelenmesi davalı vekili 

tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin 18.07.2005 gün ve 

2004/7133-2005/4150 sayılı ilamı ile; 

 

Davada eser bedelinin icra takibine konu edilmesine rağmen tahsil edilemediği ve 

davacının sözleşme konusu işi tamamlamasına fırsat verilmeden iş yerinden zorla 

çıkartıldığı ileri sürülerek davalı Belediye’ye ait iş yerinin davacıya teslimine ve 

belediyenin bu yerden tahliyesine karar verilmesi istenmiş, mahkemece davanın 

kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

 

Dava bedel karşılığı eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Bu tür akitler tek taraflı irade 

beyanı ile sonlandırılabilen akitlerdendir. Davacı yüklenici iş yerinden zorla çıkartılmış 

olmakla akdin fiilen fesh edilmiş olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda davacı 

yüklenici şartları varsa yaptığı işten dolayı hak kazandığı bedelin ödenmeyen kısmını ve 
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haksız fesih nedeniyle kendisine yaptırılmayan (kalan) işlerden dolayı uğradığı kazanç 

kaybını talep edebilir. Açılan dava yüklenicinin alacağı için hapis hakkının kullanılması 

olarak düşünülse bile iş yeri davacı elinde olmadığından hapis hakkının kullandırılması 

sözkonusu edilemez. Öte yandan yüklenicinin TMK.nun 893. vd. maddeleri uyarınca 

kanuni ipotek hakkı bulunmakta ise de bu davada böyle bir isteme yer verilmediğinden 

hukuki dayanağı olmayan davanın reddi yerine mülkiyet hakkına sahip davalı 

belediyenin binadan tahliyesine karar verilmesi doğru olmamış karın bozulması uygun 

görülmüştür. 

 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 

sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği 

anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

 

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma 

kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen 

Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve 

yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

 

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma 

kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince 

BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 08.11.2006 

gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2011/3326, K 2011/12325 ve 11.10.2011 tarihli 

kararı 

Davacı vekili, müvekkilinin maliki olduğu taşınmazın 30.11.2005 tarihinde eşi A. A.in 

davalı şirketten aldığı veya alacağı malların bedeline karşılık olarak (şahsen olmak 

üzere) ihraç kayıtlı ve ticari münasebetler sebebiyle doğmuş ve doğacak bilcümle 

borçlarının teminatını teşkil etmek üzere müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla, 

davalı lehine 250.000 TL. bedelle 1. derecede olmak üzere, davalı eşinin baskıları 
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sonucu ipotek tesis edildiğini, geçen zaman içinde davalı şirketle davalı eşinin arasında 

ticari ilişki kurulmadığı gibi, davalı şirketin başka ticari ilişkiler sebebiyle müvekkiline 

ihtarname gönderdiğini ileri sürerek ipotek konusu borcun doğmadığının tespitiyle 

ipoteğin fekkini talep etmiştir. 

 

Birleşen dosyada davacı vekili, eşi olan davalıya karşı açtığı davada ipoteğin 

kaldırmasını istemiştir. 

 

Birleşen dosyadaki davalı A. A. ipoteğin kurulmasına esas teşkil eden ticari ilişkinin hiç 

gerçekleşmediğini belirterek, açılan davanın yerinde olduğunu belirtmiştir. 

 

Asıl davadaki davalı şirket vekili doğması muhtemel borçlar için de ipotek 

kurulabileceğini, ipotek teminatı kapsamında ticari ilişki bulunduğunu, davalı A.in 

1.11.2004 tarihli protokolle müvekkili şirketin Ukrayna’daki firmalara sevk edilecek 

malların bedellerinin tam ve eksiksiz olarak zamanında ödenmesi konusunda ticari ilişki 

devam ettiği sürece borçlu olmayı kabul ettiğini, bu sözleşmede aracı durumunda 

bulunduğunu, Ukrayna’daki firmaca ödenmeyen mal bedelinden bu davalının şahsen 

sorumlu olduğunu, davacının 22.11.2005 tarihli protokol ve ipotek kapsamında kefil 

olduğunu, doğrudan A.in borçlarından dolayı kendisi üzerine gidilebileceğini bildirerek 

davanın reddini istemiştir. 

 

Mahkemece, dosya kapsamına göre bilirkişi raporuna rağmen birleşen dosyadaki 

davalının aracılığıyla ticari ilişki kurulduğu veya davalı A.in 22.11.2005 tarihli protokol 

gereğince şahsen diğer davalıdan ihraç kaydıyla mal aldığına dair davalı şirket 

defterlerinde kayıt bulunmadığı gibi; salt Ukrayna’daki firmalarla olan ticari ilişkinin 

diğer davalıyla ticari münasebette olduğunu kanıtlamaya yetmediği gerekçesiyle, asıl 

dava yönünden davanın kabulüne, davaya konu İstanbul Bakırköy İlçesi Kartaltepe 

mahallesi 144 ada 68 parsel sayılı taşınmazda davalı şirket lehine konulan 30.11.2005 

tarihli 250.000. TL bedelli 1. derece fbk (fekki bildirilinceye kadar süreli) niteliğindeki 

ipoteğin fek’kine, birleşen dava yönünden, davalı A. A.e yönelik davanın husumet 

yokluğundan reddine karar verilmiş, hüküm asıl davanın davalı vekilince temyiz 

edilmiştir. 
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Davacı N.A.le birleşen davadaki davalı A. A.in karı-koca oldukları, davalı A. A.in asıl 

dosya davalısı Ş... Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin mallarını Ukrayna’da satımına 

aracılık yapmış olması 2004 yılı 12.ayının 31.nde sona eren 1.11.2004 tarihli ilk 

protokolle sabit olup, ihtilafsızdır. 

 

Davalılar arasında yapılan 22.11.2005 tarihli 2. protokolden sonra davacı tarafından 

verilen 30.11.2005 tarihli 11112 yevmiye numaralı ipotekte belirtilen “... N. A. bizzat, 

iş bu arsa payının tamamını A. A.in Ş... Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.den aldığı ve 

alacağı malların bedeline karşılık olarak (şahsen olmak üzere) “ihraç kayıtlı” ve ticari 

münasebetler sebebiyle doğmuş ve doğacak bilcümle borçlarının teminatını teşkil etmek 

üzere müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ...” ibareleri aynen 22.11.2005 tarihli 

2. protokolün 2. paragrafında da açıkça belirtilmiştir. 

 

Hal böyle olunca, mahkemece yapılması gereken iş, süresi dolan ilk protokol, 

22.11.2005 tarihli 2. protokol ve 2. protokol sonrası verilen 30.11.2005 tarihli ipotekle 

ipotek akit tablosu içerikleri birlikte değerlendirilerek, davalı şirketin ticari defterlerinde 

birleşen dosya davalısı A. A.e yapılan satış görülmezse de Ukrayna’da bulunan dava 

dışı Zarıchney A A. şirketine yapılan satıştan dolayı asıl dosya davalısı Ş... Çikolata 

Gıda San. ve Tic. A.Ş. ‘nin 127.086.87 USD alacağı olduğu hususu alınan 23.3.2010 

tarihli bilirkişi kurulu raporuyla sabit olduğundan, bu durumda 22.11.2005 tarihli 

protokol ve 30.11.2005 tarihli ipotek akit tablosunda, “... taşınmaz maliki ipotek 

alandan “ihraç kayıtlı” olarak aldığı ve alacağı mallar ve bilcümle ticari münasebetler 

sebebiyle...” ipoteğin tesis edilmiş olduğu gözetilerek, ipoteğin teminat vasfının devam 

ettiği kabul edilip, varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı 

şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden asıl dosyadaki davalı Ş... Çikolata 

Gıda San. ve Tic. A.Ş. yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır 

bulunan davalı Ş... Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. yararına takdir edilen 825,00.-TL. 

duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Ş... Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
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‘ye ödenmesine, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 11.10.2011 tarihinde 

oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 14.  Hukuk Dairesinin E 1999/2761, K 1999/3370 ve 5.5.1999 tarihli 

kararı 

Davacı, mülkiyeti üçüncü şahsa ait 2 parsel sayılı taşınmazda işgalci olan ve 

gecekondusu bulunan dava dışı Salih S.e yapılan imar uygulaması sonucu oluşan 18 

parsel sayılı taşınmazda, bu gecekondu nedeniyle İmar Affı Yasası’nın 9. maddesinin 

(c) bendi hükmüne aykırı olarak 175/1203 hisse tahsisi yapıldığını, bu tahsisin aynı 

yasanın 10. maddesinin (b) bendi gereğince iptal edildiğini, ancak bu arada Salih S. 

tarafından davalılar yararına taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiğini, ipotek kayıtları 

nedeniyle tapuda terkin işlemi yapamadıklarını ileri sürerek ipoteğin fekkini 

istemişlerdir. 

 

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır. 

Mahkemece, davalıların MK.nun 931. maddesi uyarınca iyi niyetli üçüncü kişi oldukları 

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

 

Dava, tapu kaydındaki ipoteğin fekki isteğine ilişkindir. İpotek alacağa bağlı bir hak 

olup amacı alacağı teminat altına almaktadır, ipotek tapu siciline tescili zorunlu olan 

aynı haklardandır. Ancak, ipoteğin tapuya kayıtlı olması alacağın varlığına bir karine 

oluşturmaz. Ancak teminat altına aldığı alacak mevcutsa hüküm ifade eder. MK.nun 

931. maddesine göre “Tapu sicilindeki kayda hüsnüniyetle istinat ederek mülkiyet veya 

diğer bir ayni hakkı iktisap eden kimsenin bu iktisabı muteber olur.” Anılan maddeye 

göre tapu siciline güven ilkesinden yararlanabilmek için tapuya tescil edilmiş bir ayni 

hak olmalı, tescil ile gerçek durum birbirinden farklı olmalıdır. Bu tescile güvenerek 

yolsuz tescil edilen ayni hakkı iktisap eden kişide iyiniyetli olmalıdır, ipotekte 931. 

madde hükmünden yararlanabilmek için teminat altına aldığı alacak var olmakla birlikte 

tescilde şekil noksanlığı ya da taraf ehliyeti eksikliği nedeniyle yolsuzluk bulunmalıdır. 

Bu durumda, bu ipoteğin varlığına güvenerek iktisap eden kişi iyi niyetli sayılır. Alacak 

mevcut değilse kayda güvenerek ipoteğin kazanılması mümkün değildir. 
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Somut olayda davacı Belediye, İmar Affı Yasası’na aykırı olarak ipotek borçlusu adına 

dava konusu taşınmazda pay tesis etmiş ve bu tapuya tescil edilmiştir. Daha sonra idare 

hatalı işlemi iptal etmiştir. Tapu kayıt maliki idari yargı yoluna başvurmuş ise de 

süreaşımı nedeniyle idari işlemin iptali istemi reddedilmiştir. Böylece, dava dışı Salih 

Söylemez tapuda şeklen malik görünse bile payı iptal edilerek bu pay davacıya geri 

dönmüştür. Mahkemece, davacının ipotek tesis edildiği tarihte imar Affı Yasası’na 

aykırıda olsa tapuda borçlu malik olarak kayıtlı olduğu davalıların bu nedenle tapuya 

güven ilkesinden yararlanacaklarını kabul etmiştir. Yukarıda, ipotekte MK.nun 931. 

maddesinin hangi hallerde hüküm doğuracağı açıklanmıştır. Buna göre davalılar kayda 

güvenerek ipoteğin temin ettiği alacağı temlik almadıklarına, mevcut ipoteği iktisap 

etmediklerine göre 931. madde hükmünden yararlanamazlar. Mahkemece bu yönler 

gözetilmeden, tapuda kayıtlı mülkiyet hakkı nedeniyle ipotek tesisinden tapu siciline 

güven ilkesini uygulaması doğru görülmemiştir. Bu halde dahi, malikin alacaklarının 

MK.nun 931. maddesinin aradığı anlamda iyi niyetli üçüncü şahıs olmadıkları 

gözetilmemiştir. 

 

Yerel mahkeme kararının yukarıda yazılı gerekçelerle bozulmasına karar vermek 

gerekirken Dairemizce sehven onandığı anlaşıldığından, karar düzeltme isteminin 

kabulü ile hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir. 

 

Yukarıda yazılı nedenlerle, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 8.2.1999 

tarih ve 1998/9832 1999/631 sayılı onama ilamı kaldırılarak, kararın BOZULMASINA, 

istek halinde peşin alınan harçların geri verilmesine, 5.5.1999 gününde oybirliği ile 

karar verildi.” 

 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 1986/9204, K 1986/9266 ve 28.12.1987 tarihli 

kararı 

 

Kural olarak ipotek, temin ettiği alacağa tabidir; onunla doğar ve onunla birlikte sakıt 

olur. İpotekte, alacağın temliki için tescil şart değildir. Alacağın devri bakımından 

BK.nun 162. maddesinde sözü edilen şartlardan başka şartlar aramaya lüzum yoktur. 

Öte yandan fer`i haklardan olması dolayısıyla rehin hakları, genel hükümlere göre 
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müstakilen değil, temin ettiği alacakla beraber temlik edilebilir. Bir başka deyimle 

alacaksız ipoteğin temliki mümkün değildir. Bundan başka kefalet belli bir alacak için 

yapılmış yazılı bir sözleşme olmadıkça hüküm ifade etmez. Gerekli kurallar özet 

halinde ve böylece saptandıktan sonra olayımıza gelince, dava dışı Ö. ile M.nin eşit 

paylı oldukları 2 parsel sayılı taşınmazda 5.320.000 lira karşılığında ve ... Bankası 

lehine 11.12.1979 gününde ipotek tesis olunduğu, alacağın süresinde ödenmemesi 

nedeniyle, icra takibine başladığı, adı geçen maliklerin yakını olduğu ifade edilen 

müdahil davacı A.nın borcun kalan 4.174.287,51 TL.`nı ödediği ve tüm ödeme 

işleminin 1.10.1985 gününde tamamlandığı, bu kez hacizli vergi alacağı sebebiyle 

Hazinece sicile tedbir konularak ipoteğin kaldırılması için 13.2.1986 gününde ... 

Bankası hasım gösterilerek dava açıldığı, alacağın ödenmeden evvel veya sonra 

temlikine ilişkin bir belgenin mevcut olmadığı gibi borca kefil olma durumuna dair bir 

sözleşmeden de söz edilmediği dosyadaki söz ve yazılardan anlaşılmaktadır. 

 

Bu durumda yani borç ödendiğine göre alacak ortadan kalkmıştır. Tapu kaydına tedbir 

konması BK.nun 162. maddesi uyarınca yapılacak temlike engel değildir. Müdahil 

A.nın icrada borcun kefilliğini kabul ettiğine dair icra evrakı meyanında bir beyan veya 

belge bulunmamaktadır. Dosyada bulunan ... Bankası`na ait yazıların bu hukuki sonucu 

etkiler yönü yoktur. 

 

Diğer yandan BK.nun 496 ve müteakip maddelerinin bu olayda uygulama yeri 

olduğunun kabulü olanaksızdır. Davacı Hazinenin bu davayı açmakta ise yararı vardır. 

 

Yukarıda, açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan 

hükmün ONANMASINA, 28.12.1987 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin  E 2005/240,  K 2005/435 ve 31.1.2005 tarihli kararı 

  

Davacı vekili dilekçesi ile; Tapuda, Bornova İlçesi Erzene Mahallesi 31K-20 pafta, 

8252 ada, 1 parsel olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde S.S. S. Konut Yapı Kooperatifince 

inşaatları ikmal edilen sitede; çekilen kura neticesi müvekkili (davacı) adına isabet eden 

107 numaralı meskenin, ipotekli olarak 12.06.2002 tarihinde tapuda davalı M. T.ye 
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devredildiğini; anılan taşınmazın tapu kaydında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Bornova Şubesi lehine tesis olunan ipoteğe konu borcunda yeni malik tarafından 

üstlenildiğini ve devir tarihinden sonra bir kısım taksit ödemelerinin kendisi tarafından 

gerçekleştirildiğini; ancak, ilgili bankanın gönderdiği ihtarnamede ipoteğe konu kredi 

borcu taksitlerinin 2002 ekim ayından itibaren ödenmediği bildirilerek müvekkilinin 

ödemesi talep edildiğinden, 27.5.2003 tarihinde birikmiş 711.212.206 TL kredi taksit 

borcunu ödediğini; davanın kredi borcu taksitlerini ödemesi nedeniyle müvekkilinin 

ödemek zorunda kaldığı 711.212.106 TL’nın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar 

verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalı vekili cevap dilekçesinde, gerek satın alma tarihinde ve gerekse daha sonraki 

tarihlerde, müvekkilinin alacaklı banka ile sözleşme yaparak borcu üzerine almadığını; 

müvekkili ile davacı arasındaki iç ilişkide de, satın alınan taşınmaz üzerindeki ipoteğe 

konu borcun üstlenilmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir. 

 

Mahkemece, “... Taşınmaz rehin sözleşmesi niteliğindeki ipotek taşınmaza bağlı bir 

borçtur. Alacaklı gerçek borçludan borcu isteyebileceği gibi, ipotek yükümlüsünden de 

borcu talep etme hakkına sahiptir. Alacaklı bakımından borcun naklinin geçerli 

olabilmesi için BK.nun 173-174 maddeleri gereğince borçlunun sıfatı alacaklı 

bakımından önem taşıdığından borcun naklinin alacaklı tarafından kabulü gerekir. 

 

Bu şekilde borç naklinin alacaklı banka tarafından kabul edildiği yolunda bir iddia ileri 

sürülmediği gibi bu yönde bir kanıtta elde edilmemiştir. Bu nedenle davacının istemi 

yerinde bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir...” gerekçesi ile davanın 

reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir. 

 

Davada; davalının ipotekli olarak satın aldığı taşınmazla ilgili ipoteğe konu kredi 

borcunu ödemediğinden dolayı, eski malik (davacı) tarafından ödenen taksitlerin; 

sebepsiz zenginleşme kurallarına göre tahsili istenilmektedir. 

 

Tarafların, taşınmazın devrine ilişkin Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenen resmi 

senette “... bu taşınmazın tamamını 1.000.000.000 (bir milyar) TL bedelle, üzerindeki 
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ipoteklerden doğmuş veya doğacak bütün hukuki vecibeleri ile birlikte kabul eden M. 

T.ye sattığını bedelinin tamamını nakden ve peşinen aldığını ve alıcı M.T. bizzat 

hareketle iş bu taşınmaza tamamını üzerindeki ipoteklerden doğmuş veya doğacak 

bütün hukuki vecibeleri ile birlikte aynı bedelle kabul edip, aynen satın aldığını...” 

beyan ettikleri anlaşılmaktadır. Davalı (yeni malik), taşınmazı, üzerindeki ipoteklerden 

doğmuş veya doğacak bütün hukuki vecibeleri ile birlikte satın almış olduğuna göre, 

ipoteğe konu kredi borcunu da üstlenmiş olduğunun kabulü gerekir. 

 

Davacının devir tarihinden sonraki dönemle ilgili ipoteğe konu borcu ödenmesi 

nedeniyle davalı haksız olarak zenginleşmiştir. Bu nedenle mahkemece davacının (eski 

malikin) bankaya ödemiş olduğu kredi taksit tutarının hesaplanarak; davalıdan (yeni 

malikden) tahsiline karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde 

davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. 

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm 

tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 

HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının 

istek halinde temyiz edene iadesine, 31.01.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 2009/2619, K 2009/3869 ve 26.3.2009 tarihli 

kararı 

 

Davacılar 3654 parsel üzerindeki ana taşınmaze tahsis ve satış suretiyle malik 

olduklarını, anılan parsel yapı kooperatifi adına kayıtlı iken 18.05.1993 tarihinde rehin 

suretiyle kredi kullandıklarını, taşınmazın bu şekilde rehnedildiğini, kredi veren 

bankanın ipotek akdinden kaynaklanan alacağını 08.11.1994 tarihinde davalı 

Ramazan’a temlik ettiğini, daha sonra kat mülkiyeti kurulduğunu ancak taşınmaz tapuda 

arsa vasfında kayıtlı iken tesis edilen ipoteğin bağımsız bölümlere orantılı şekilde 

bölünerek aktarılmadığını, her bir bağımız bölümün borcun tamamıyla sorumlu 

kılındığını belirterek bağımsız bölüm başına düşen borç miktarının mahkeme 

aracılığıyla tespit edilmesini, bulunacak borç miktarının tayin edilecek tevdi mahalline 
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depo edilerek ipotekle temin edilen alacak tutarı ödeneceğinden ipoteklerin terkinine 

karar verilmesini istemiştir. 

 

Davalı gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü davanın reddini savunmuştur. Diğer davalı 

Ramazan ipotek hakkını temlik yoluyla edindiğini, lehine ipotek tesis edilen bankanın 

haklarının kendisine geçtiğini savunarak davanın reddini istemiştir. 

 

Mahkemece davacılar ipoteğin kaldırılması için tapudan herhangi bir istemde 

bulunmadığından Türk Medeni Kanunu’nun 889. maddesi hükmü gereğince de ipoteğin 

terkinine yetkili merci Tapu Sicil Müdürlüğü olduğundan bahisle davanın görev 

yönünden reddine karar verilmiştir. 

 

İpotek kişisel bir alacağın teminat altına alınması amacını güden ve bir taşınmaz 

değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan sınırlı bir ayni haktır. İpotek 

tesisi için rehin edilecek taşınmaz maliki ile alacaklı arasındaki anlaşmanın (rehin 

sözleşmesi) bulunması ve rehin sözleşmesinin Türk Medeni Kanunu’nun 856. maddesi 

gereğince tapu siciline tescil edilmesi gerekir. 

 

Gerçekten; Türk Medeni Kanunu’nun 889. maddesi ilk fıkrası hükmüne göre ipotekli 

taşınmazın bir kısmının veya aynı malike ait bulunan ipotekli taşınmazlardan birinin 

başkasına devredilmesi ya da ipotekli taşınmazın bölünmesi halinde tapu idaresince 

aksine bir anlaşma yoksa rehnin taşınmazlara değerleri oranlarında dağıtılarak işlem 

yapması gerekir. Tapu Sicil Tüzüğü’nün 68. maddesi hükmünce de taşınmaz malın 

ayrılması halinde kural üzerinde bulunan rehinlerin ayrılan tüm parçalar üzerine alacak 

olarak naklidir. Bu işlemler tapu idaresince re’sen yapılmamış veya ipotek alacaklısı 

yapılan işlemlere rıza göstermemişse kuşkusuz bu işlemlerin yapılması Türk Medeni 

Kanunu’nun 1027. maddesine dayanılarak mahkemelerden istenebilir. Çünkü ilgililerin 

yazılı rızaları olmadıkça tapu memuru tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme 

kararıyla düzeltebilir. O yüzden mahkemenin işin idari nitelikte olduğundan söz ederek 

davanın görev noktasından reddine karar vermiş olması yasaya uygun düşmemiştir. 
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Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş; anataşınmazün tamamı üzerine konulan 

ve davalı Ramazan’ın temlik aldığı ipotek alacağını temlik miktarıyla sınırlı olarak 

anataşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulduğundan her bir bağımsız bölüm değeri 

oranında kurulan kat mülkiyetindeki bağımsız bölüm tapularına yansıtmak, bu şekilde 

her bir bağımsız bölümün ipotek sebebiyle borçlu olduğu miktarı bilirkişiye 

hesaplatmak, bilirkişi tarafından bulunacak değeri davacılara sorumlu oldukları tutarda 

depo ettirilerek bu bedelin davalı Ramazan’a ödenmesi koşuluyla (birlikte ifa kuralı) 

bağımsız bölümler üzerindeki ipotek şerhini terkin etmek olmalıdır. 

 

Değinilen bütün bu hususların gözardı edilmesi doğru olmadığından, kararın bozulması 

gerekmiştir. 

 

Kabule göre de; HUMK’nın 7. maddesi hükmüne göre diğer bir mahkemeye yahut idari 

makam veya yargı merciinin görevine giren bir dava veya işin mahkeme önüne 

getirilmesi halinde verilecek karar davanın yargı yolu nedeniyle reddi kararıdır. 

Mahkemece işin Tapu Sicil Müdürlüğünce halli gereken bir husus olduğu saptandığı 

halde davanın yargı yolu nedeniyle reddi yerine “görev yönünden reddine” karar 

verilmesi doğru değildir. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün (BOZULMASINA), 26.03.2009 

gününde oybirliği ile karar verildi. 

 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 1994/5627,  K 1995/6467 ve 12.7.1995 tarihli 

kararı 

 

Davacı vekili, müvekkili şirketin davalıdan 9.10.1992 tarihli taşınmaz alım satım 

sözleşmesi gereğince 3 adet taşınmaz satın aldığını, bunlardan 48 ve 90 parselin 

bedelinin peşin ödendiğini, 92 parselin bedeli olan 4.185.000.000.-TL.’nın davalının 3 

parseli birleştirip belediyeden projeye uygun ruhsat aldıktan sonra ödeneceğinin 

kararlaştırıldığını, davalıya da satım bedelini karşılayacak şekilde aynı taşınmaz 

üzerinde ipotek verildiğini, davalının sözleşmenin 3.maddesi ile üstlendiği parsellerin 

birleştirilmesi, inşaat projesinin tasdiki ve inşaat ruhsatının davacıya teslimi 
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mükellefiyetlerini, 31.12.1992 tarihine kadar yerine getirmediğini, davalının 92 parselin 

bedelini ancak inşaat ruhsatını davacıya teslim etmek kaydıyla tahsil edebileceğini, 

davalının edimini yerine getirmemesi nedeniyle ipotek alacağının ödenmesini 

isteyemeyeceğini, buna rağmen ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçtiğini, 

ipotek alacağı muaccel olmadığından takibe geçilemeyeceğini, davalıya 12.4.1993 

tarihli ihtarname keşide edilerek ipotek tutarının 16.4.1993 tarihinde ödeneceğinin 

bildirildiği halde, Tapu Sicil Müdürlüğüne gelmeyerek mütemerrid duruma düştüğünü, 

bu nedenle 16.4.1993 tarihinden sonrası için faiz istenemeyeceğini, davalının 

sözleşmeye aykırı davranarak davacı şirkete zarar verdiğini, 2 parselin bedeli 

3.815.000.000.-TL.’yı peşin olarak ve bu parayı kullanarak haksız kazanç elde ettiğini, 

kaynak kullanım zararı olarak aylık % 10 faiz hesabından 2.403.500.000.-TL.yı 

davalının tazmin etmesi gerektiğini, 3 parselin birleştirme işleminin davacı tarafça 

yerine getirileceğini bu nedenle 500.000.000.-TL. masraf yapılacağını bu masrafı da 

davalının tazmin etmesi gerektiğini, davalının ayrıca sözleşmeye konu taşınmazlar 

üzerinde yapılacak inşaatın gecikmesine neden olduğunu ve bu sırada inşaat 

maliyetlerinde artış meydana gelmesi nedeniyle uğranılan 3.000.000.000.-TL. zararın da 

davalı tarafça tazmin edilmesi gerektiğini, davalının muaccel alacağı bulunmadığını ileri 

sürerek ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takibin iptaline, davacının zararı 

5.903.500.000.-TL.’nın aylık % 10 temerrüt faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini 

talep ve dava etmiştir. 

 

Davalı vekili cevabında, davacının ipotek borcunu vadesinde ödemeyerek temerrüde 

düştüğünü, ihtarnameye rağmen borcun ödenmediğini ve 92 parselin devrinin 

yapılmadığını, bu nedenle davacı borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 

takibe geçildiğini, davacının ipotek bedeline itiraz etmediğini, davalının edimini yerine 

getirebilmesi için davacının öncelikle vekaletname vermesi gerektiğini, bu vekaletname 

verilmediğinden davalının sözleşmedeki edimini yerine getiremediğini, B.K.’nun 

90.maddesine göre edimini yerine getirmeyen tarafın ihtarsız temerrüde düşeceğini, 

vekaletname verilmesi için davacıya müracaat edildiği halde vekalet verilmediğini, 

tazminat isteminin de aynı gerekçeyle haksız olduğunu belirterek davanın reddine, % 40 

tazminata karar verilmesini istemiştir.  
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Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre taraflar arasında düzenlenen 

9.10.1992 tarihli adi sözleşmenin geçersiz olduğu, geçerli olan Tapu Sicil 

Müdürlüğünde yapılan satım sözleşmesine göre davalının 92 parseldeki ipotek 

nedeniyle alacaklı olduğu, bu nedenle takibe geçmekte haklı bulunduğu, davalı 

26.4.1993 tarihli ihtarname ile davacıya ipotek bedelini ödemesi için yeni bir süre 

tanıdığından bu süreden takip tarihine kadar faiz istemekte haklı olduğu, davalıya ruhsat 

alınması için vekaletname verilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu, davacı ifa 

hazırlığı niteliğindeki bu edimini yerine getirmediğinden kaynak kullanım zararı ve 

tazminatı isteyemeyeceği, yapılan masraflarla ilgili belgelerin 92 parselin ruhsatı 

alınmadan bu parsellerle ilgili bulunup bulunmadığının belirlenemeyeceği gerekçesiyle 

davacının davalıya 680.760.000.-TL. borçlu olmadığının tesbitine, diğer taleplerin 

reddine, İ.İ.K.’nun 72/4.maddesi uyarınca 1.696.320.000.-TL. tazminatın davacıdan 

alınarak davalıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 

 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle, 

taraflar arasında düzenlenen 9.10.1992 tarihli sözleşmenin 3.maddesindeki borçlarını 

31.12.1992 tarihine kadar yerine getirmeyen satıcı (davalı)’ya karşı aynı sözleşmenin 5. 

ve 6.maddelerindeki sorumluluk hakkını kullanmayıp satım akdinin geçerliliğini kabul 

eden alıcı (davacı)’nın ipotek borcundan sorumlu tutulmasında tedbir kararı alan 

davacının davalının alacağına geç kavuşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle İ.İ.K.nun 

72/4.maddesi uyarınca tazminata mahkum edilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığın- 

dan davacının temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 

2-Davalının temyizine gelince; Davalı (satıcı) 4.185.000.000.-TL.’lık ipoteğin paraya 

çevrilmesi yoluyla takibe geçerek ipotek akit tablosundaki vadeden itibaren takip 

tarihine kadar 736.560.000.-TL.’nın da tahsilini talep etmiştir. Mahkemece davalı 

(satıcı)’nın 26.4.1993 tarihli ihtarname ile alacağını talep ettiğinden alıcı (davacı)’nın bu 

tarihte temerrüde düştüğü kabul edilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmenin 3.maddesine 

göre satıcı (davalı) en geç 31.12.1992 tarihine kadar satışa konu üç parselin tapudan 

tevhidini yaptıracak, projeye göre inşaat ruhsatını da davacı (alıcı) üzerine alacaktır. 

Şayet satıcı, 31.12.1992 tarihine kadar Anıtlar Kurulundan “Tarihi Eser” kaydını 

kaldırdığı halde ruhsat alma işi geciktiği taktirde satıcıya (davalı) ruhsat alması için 45 

günlük ek süre verilecektir (sözleşme madde 6/2). Sözleşmenin bu iki maddesi birlikte 
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değerlendirildiğinde satım bedelinin ödenmesi için öngörülen 31.12.1992 tarihinin 

B.K.’nun 107/3. maddesi anlamında bir kesin vade olarak kabulü mümkün değildir. Bu 

nedenle davalının faiz talep edebilmesi için alıcı (davacı)’ya ihtarname ile temerrüde 

düşürmesi gerekir (B.K. madde 101/1). Davalı da 26.4.1993 tarihli ihtarnamesi ile alıcı 

(davacı)’yı 2.5.1993 tarihinde temerrüde düşürdüğünden faizin başlangıç tarihini bu 

tarih kabul ederek hüküm kuran mahkeme kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. 

 

Yukarıda birinci ve ikinci bendlerde belirtilen nedenlerle tarafların temyiz itirazlarının 

reddiyle hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasına gelen taraflar yararına 

takdir edilen 750.000.-’er TL. duruşma vekalet ücretinin karşılıklı alınarak, yekdiğerine 

verilmesine, aşağıda yazılı onama harcının davalıdan alınmasına, davacının fazla 

ödediği peşin harcının istek halinde iadesine, 12.7.1995 davacının temyiz itirazlarının 

reddinde oybirliği davalının temyiz itirazlarının reddine ise oyçokluğuyla karar verildi. 

 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 2011/5428, K 2011/6768 ve 24.5.2011 tarihli 

kararı 

 

Dava, ipoteğin fekki istemidir. İpoteğin terkin sebebi ne olursa olsun yasalarda ipoteğin 

on yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra kaldırılacağına ilişkin özel bir hüküm 

yoktur. İpoteğin terkini sebepleri yukarda sayılan nedenler olduğundan, mahkemece 

somut uyuşmazlıkta bu nedenlerden birinin gerçekleşip gerçekleşmediği yönü üzerinde 

durularak çekişmenin esası hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, davanın on yıllık 

hak düşürücü süre geçtiğinden bahisle yazılı olduğu şekilde kabulü doğru görülmemiş, 

bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. 

 

Dava, imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen pay sebebiyle 32046 ada 31 Sayılı 

parselin tapu kaydı üzerindeki ipoteğin terkini istemine ilişkindir. Davalı, terkini istenen 

ipoteğin idari yargı yerinde kaldırılması ve ipotek bedelinin depo ettirilmesi gerektiğini, 

davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, ipoteğin 13.12.1986 tarihinde tesis 

edildiğinden ve on yıllık hak düşürücü süre geçtiğinden bahisle ipotek şerhinin 

kaldırılmasına karar verilmiştir. Hükmü, davacı gerekçe yönünden, davalı ise esası 

bakımından temyiz etmiştir. 
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Türk Medeni Kanunu’nun 858. maddesi hükmü “... taşınmaz rehini, tescilin terkini veya 

taşınmazın yok olmasıyla sona erer. Kamulaştırmaya ilişkin kanun hükümleri saklıdır.”, 

şeklindedir. Yasanın bu hükmüne göre taşınmaz rehinini sona erdiren nedenler; tescilin 

terkini (çizimi), taşınmazın tamamen yok olması ve kamulaştırılmasıdır. Ancak, 

uygulamada taşınmaz rehnini sonlandıran başka nedenlerin varlığı da kabul 

edilmektedir. T.M.K.nun 883. maddesine göre alacak sona erince, ipotekli taşınmaz 

maliki alacaklıdan ipoteğin terkin edilmesini isteyebilir. Hatta, borçlu (malik), İ.İ.K.nun 

153. maddesine göre kendi hakkında takip yaparak rehin konusu borcu itfa etmek 

suretiyle rehinin tapuya yazılacak bir fek müzekkeresiyle terkinini sağlama imkan ve 

yetkisine sahiptir. Diğer taraftan, taşınmaz rehninin terkinini gerektiren bir sebep de 

borçlunun (malikin) ipotek konusu borcu ödemek suretiyle ipoteği terkin ettirmesidir. 

 

İpoteğin terkin sebebi ne olursa olsun yasalarda ipoteğin on yıllık hak düşürücü süre 

geçtikten sonra kaldırılacağına ilişkin özel bir hüküm yoktur. 

 

İpoteğin terkini sebepleri yukarda sayılan nedenler olduğundan, mahkemece somut 

uyuşmazlıkta bu nedenlerden birinin gerçekleşip gerçekleşmediği yönü üzerinde 

durularak çekişmenin esası hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, davanın on yıllık 

hak düşürücü süre geçtiğinden bahisle yazılı olduğu şekilde kabulü doğru görülmemiş, 

bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. 

 

Tarafların temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün yukarda açıklanan sebeplerle 

BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istenmesi halinde iadesine, 24.5.2011 tarihinde 

oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E 2010/28003, K 2011/8776 ve 9.5.2011 tarihli 

kararı 

 

Alacaklı banka tarafından 04.12.2006 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile ilamlı 

icra takibine başlandığı, borçlunun 11.09.2009 tarihinde icra mahkemesine yaptığı 

başvuruda, borcun ödenmesi nedeniyle alacaklı bankanın 31.08.2009 tarihinde 
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gönderdiği yazı üzerine, Tapu Sicil Müdürlüğünce tapu kaydındaki ipoteğin 

fekkedildiğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği anlaşılmıştır. Alacaklı banka 

tarafından, kredi sözleşmesinin Garanti Sigorta Fonuna sigorta ettirildiğinden ve sigorta 

sözleşmesi nedeniyle adı geçenin onayı alınmadan takipten feragat edilemeyeceğinden 

talebin reddinin istenmesi üzerine, mahkemece borçlunun Garanti Sigorta Fonu ile 

yaptığı sözleşme gereğince fonun ödediği kısım için şahsi kefalet borcunun bulunduğu 

gerekçesiyle istemin reddedildiği görülmüştür. 

 

Takip konusu ipotek akit tablosunun incelenmesinde, şikayetçi H. B.’e ait taşınmazün 

K... Çelik ... Tic. Ltd. Şti. namına T. Halk Bankası Şubeleri tarafından açılmış ve 

açılacak bilcümle hesaplardan ... doğmuş ve doğacak bütün borçları nedeniyle bu banka 

lehine 100.000.000.000TL bedelle ipotek edildiği belirlenmiştir. 

 

İpotek lehine verildiği kişi ve borcu ile sınırlı olarak taşınmazün aynı ile sorumluluğu 

gerektirir. Taşınmaz malikinin şahsi kefalet borçları için doğrudan sorumlu tutulamaz. 

İpotek konusu borcun ipotek alacaklısına ödenmesiyle taşınmazün ipotek yükümlülüğü 

sona erer. 

 

Somut olayda, takibe konu ipotek 31.08.2009 tarihinde tapu sicilinden terkin edilmiştir. 

Bu durum ipotek konusu borcun ödendiği anlamına gelir. Öte yandan TMK.nun 858. 

maddesi uyarınca taşınmaz rehni, tescilin terkiniyle sona erer. O halde mahkemece, tapu 

kaydındaki ipotek şerhinin terkin edildiği nazara alınarak, şikayetin kabulü yerine yazılı 

gerekçeyle reddi yönünden hüküm tesis edilmesi isabetsizdir. 

 

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 

İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09.05.2011 

tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E 2005/4803, K 2005/8569 ve 21.4.2005 tarihli 

kararı 

 

Kamuya açıklık kuralı taşınmaz ipoteğinin sona ermesinde de hakim olduğundan; 

taşınmaz rehni ipotek terkin ile sona erer.  MK. 858 Tapu sicilinde bir tescil olduğu 

sürece, tescil edilmiş rehin hakkının mevcudiyeti karine olarak kabul edilir. (MK’nun 

madde 992/c-1) 

 

Rehin hakkı sahibinin yazılı terkin talebi ile terkine rıza terkin yapılır. Terkin için ayrıca 

hukuki bir sebep aranmaksızın rehin hakkı sahibinin tek başına muvafakatı yeterlidir. 

İpotek hakkı sahibinin terkine muvafakat borcu olmasına rağmen, yazılı terkine 

muvafakat beyanında bulunmaktan kaçınırsa, taşınmaz maliki, mahkemeye başvurarak 

ipoteğin fekkine ilişkin alacağı ilamla tapu memurundan terkini talep edebileceği gibi 

İİK.nun 153. maddesi koşullarında da icra dairesinden terkin talebinde bulunabilir. 

Alacaklı gaip, ikametgahı mechul veya alacağını almıyorsa borçlu İİK.nun 153. 

maddesi gereği ipotek bedelini icra dairesine depo ederek, icra mahkemesinden takip 

koşulu aranmaksızın ipoteğin fekkini talep etmesi gibi. 

 

Rehinli alacaklının geçerli yazılı talebi üzerine yapılan terkin kurucu bir fonksiyon 

yerine getirir. Taşınmaz rehni gerek şekli, gerek maddi açıdan terkinle sona erer. ( Prof, 

Dr. M. Kemal Oğuzman - Prof. Dr. Öner Seliçi - Prof. Dr. Saibe Oktay - Özdemir Eşya 

Hukuku sf: 655 ). M.K. rehinli taşınmazın tamamen yok olması halinde rehnin sicil dışı 

sona erdiğini kabul etmesi (MK.nun madde 858/f-1 ve MK. 858/2. fıkrası) 

kamulaştırma da ki nedenler haricinde, ipoteğin, feragat, teminat altına alınan alacağın 

sona ermesi durumunda taşınmaz rehni doğrudan doğruya sona ermez. Tescil maddi 

değerini kaybetmiş olsa dahi maddi durum sicil dışı değiştiğinden, tapu kütüğü gerçek 

duruma uymasa da, taşınmaz rehni sicildeki kayıt sürdüğü sürece “şekli bakımdan” tapu 

kütüğündeki hukuki varlığını sürdüreceğinden terkin bu gibi halde de düzeltici bir görev 

olarak zorunludur. Her taşınmaz açısından ipotek yukarıda açıklanan özel durumlar 

dışında terkinle sona erer. 
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Somut olayda gözlendiği gibi ipoteğin belirli bir süre için kurulmuş olması; bu sürenin 

sonunda ipoteğin re’sen fekkini gerektirmeyeceğinden ve tapu kaydında müşteki ipotek 

alacaklısının ipoteği de halen tescilli olduğundan İİK’ nun 134. maddesinde açıklanan 

ihalenin feshini isteyebilecek ilgililerden olduğu nazara alınarak icra mahkemesince 

şikayetin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde ipotekte belirlenen sürenin 

dolması nedeniyle ipoteğin ortadan kalktığından bahisle istemin incelemesiz reddi 

isabetsizdir. 

 

Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı 

nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 

21.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 2003/1302, K 2003/7279 ve 3.7.2003 tarihli kararı 

 

Davacılar vekili, davalı bankaca ipotekli bulunan iki adet taşınmazın ipotek 

bedellerinin, yeni malik müvekkilleri tarafından 14.03.1995 tarihine kadar ödendiğini, 

ipoteklerin kaldırılması için davalıya 13.4.1995 tarihinde müracaat edildiğini, daha 

sonra taşınmazların bir kısmının kamulaştırılarak, bedelleri olan (1.149.550.000) TL.nın 

20.10.1997 tarihinde dava dışı bir bankaya yatırıldığını, davalı bankanın ipotekleri 

kaldırmaması nedeniyle bu paranın çekilemediğini, bir yıl boyunca vadesiz hesapta 

kalan paranın enflasyon, döviz, altın ve faiz karşısında eridiğini, bu nedenle zarara 

uğradıklarını ve masraflar yaptıklarını ileri sürerek, şimdilik (750.000.000) TL.nın dava 

tarihinden itibaren reeskont oranlı temerrüt faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava 

etmiştir. 

 

Davalı vekili, taşınmazların davacılar tarafından ipotekli olarak satın alındığını, yasal 

takip borçlusunun ülke genelinde araştırmalarının zaman aldığını, davacıların gerekli 

çabayı harcamadıklarını, müvekkilinin kusursuz olduğunu, munzam zarar talep 

şartlarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. 

 

Mahkemece, Dairemize ait 30.10.2000 tarihli ilama dayanılarak, davacının ne kadar 

zarara uğrandığı belirlenmediğinden icra dosyasında yaptığı harcamaları olan 
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(37.500.000) TL. ölçüsünde zarara uğradığının kabul edilebileceği gerekçesiyle, 

davanın kısmen kabulüne, anılan meblağın davalıdan tahsiline karar verilmiştir. 

 

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir. 

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 

dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 

bulunmamasına göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair 

temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 

 

2-Ancak dava, davalı bankanın ipoteği zamanında kaldırmak için gerekli işlemleri 

yapmaması nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Dairemiz bozma 

ilamında özetle, davacıların asıl taleplerinin munzam zarar niteliğinde olmayıp, ipoteğin 

geç çözülmüş olması sebebiyle uğranıldığı iddia edilen zararın tazmini niteliğinde 

olduğu ve dava konusu 666 no’lu parsel üzerinde ipotek kaydının gözükmediği 

belirtilmiş, davacılara zararlarını açıklama ve ispat imkanı verilmesi gerektiği 

bildirilmiştir. Davacılar vekili ise, dava konusu 958 nolu parsel üzerindeki ipoteğin, 

yazılı taleplerine rağmen kaldırılmaması nedeniyle uğradıkları zararı talep ettiklerini 

bildirmiştir. Gerçekten de 10.04.1995 tarihli yazılı başvuruya rağmen, davalı banka 

tarafından ancak 30.07.1998 tarihinde ipoteğin kaldırılması, tapu sicil müdürlüğünden 

talep edilmiştir. Oysa, dava konusu taşınmazın üzerinde ipotek tesis edilmesine neden 

olan borcun son taksidi, davacılar tarafından icra dairesine 14.03.1995 tarihinde 

ödenmiştir. Bu durum karşısında davacıların, ipoteğin geç kaldırılması nedeniyle 

uğradıkları zararın tazminini isteyebilecekleri açıktır. 

 

TC Ziraat Bankası’nca, dava dışı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 958 nolu parselin 

kamulaştırma bedeli olan (906.800.000) TL.nı 3.6.1997 tarihinde, faizsiz hesaba 

yatırıldığı ve hesabın 17.08.1998 tarihinde kapatıldığı bildirilmiştir. Bu durumda, 

davacıların 3.6.1997 tarihinden itibaren talepte bulunmaları mümkün ise de, davacılar 

tarafından hem 22.07.1998 tarihli ihtarname ile hem de dava dilekçesi ile, kamulaştırma 

paralarının 20.10.1997 tarihinde adlarına yatırıldığı bildirilmek suretiyle, bu tarihten 

itibaren talepte bulunulmuştur. Ayrıca, her ne kadar 17.08.1998 tarihinde hesap 

kapatılmış ise de, davacılar tarafından, ipoteğin kaldırıldığı 30.07.1998 tarihinde, 
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kamulaştırma parasının çekilmesi gerekmektedir. Yine 3095 sayılı Yasa’nın 4489 sayılı 

Yasa ile değişik 2/3.maddesi uyarınca, tacirler arasında, haksız fiil de dahil, her türlü 

nedenden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, talep halinde, reeskont türünden temerrüt 

faizine hükmetmek gerekir, O halde mahkemece, 958 nolu parselin kamulaştırma bedeli 

olan (908.800.000) TL.nın 20.10.1997-30.07.1998 tarihleri arasındaki reeskont oranı 

üzerinde avans faizi yönünden davanın kabulüne karar verilmek gerekirken, yazılı 

şekilde karar verilmesi doğru olmamış, davacılar vekilinin temyiz itirazının kabulü ile, 

kararın davacılar yararına bozulması gerekmiştir. 

 

3-Davalı vekilinin temyiz itirazına gelince; mahkemece, her ne kadar icra dosyasında, 

davacılar tarafından (12.750.000) TL. yatırıldığı kabul edilmiş ise de, bu paranın, 

alacaklı bankadan alınan feragat harcı olduğu izlenimi doğmaktadır. Mahkemece, bu 

meblağın icra dosyasına kim tarafından ödendiği yeterince araştırılmadan hüküm 

kurulması da doğru görülmemiştir. 

 

4-Kabul tarzına göre de, davanın kısmen kabulüne karar verildiği halde, reddedilen 

kısım üzerinden davalı vekili yararına vekalet ücreti takdir edilmemesi dahi doğru 

olmamış, bozmayı gerektirmiştir. 

 

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının 

reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının 

kabulü ile kararın davacılar yararına, (3) ve (4) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle 

davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı banka yararına 

BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 

03.07.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin E 1991/9389, K 1992/3386 ve 17.3.1992 tarihli 

kararı 

 

Dava, resmi senette öngörülen süre geçtiğinden ipoteğin iptali istemine ilişkindir. Tapu 

Sicil Müdürlüğünce 16.5.1990 günü düzenlenen 2162 yevmiye numaralı resmi senetle 

R. , 303 ada 91 parsel sayılı taşınmazda kat irtifaklı 24, 25 ve 26 nolu bağımsız 
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bölümleri Ş. T.’a satmış; aynı gün 2171 numaralı resmi senetle Ş. T. 24 nolu bağımsız 

bölümü 30 milyon lira, 25 nolu bağımsız bölümü 70 milyon lira ve 26 nolu bağımsız 

bölümü 40 milyon olmak üzere B. lehine ipotek etmiş ve ipotek süresinin de 20.12.1990 

günü olduğu belirtilmiştir. Sonra  ile Ş.T. arasında protokol düzenlenmiş ve Adana 

Dokuzuncu Noterliği’nce 31.5.1990 gün, 19700 yevmiye numara ile protokoldeki 

imzaların adı geçenlere ait olduğu onanmıştır. Bu protokole göre, Ş. T., B.ten aldığı 140 

milyon lira karşılığında 303 ada 91 parsel sayılı taşınmazdaki 24, 25 ve 26 nolu 

bağımsız bölümlerini adı geçene ipotek ettiğini, 231288 sayılı çekle 24.2.1991 günü 30 

milyon lira ve 231289 sayılı çekle 24.5.1991 günü 30 milyon lira ödediği takdirde 25 

nolu bağımsız bölüm kaydı üzerine konulan ipoteğin kaldırılacağı belirtilmiştir. Her ne 

kadar süre konmuş ise de, ipoteğin ilişkin olduğu borcun ödenmesi iki takside 

bağlanmış olup söz konusu süreyi aşmaktadır. Bu durumda ipotek süresinin dolması ile 

dava konusu ipoteğin sona ereceğinin kabulü mümkün değildir. Davacı Ö. F., 21.1.1991 

günü dava konusu ve diğer ipotekleri kabul ederek 24, 25 ve 26 nolu bağımsız 

bölümleri temellük etmiştir. 

 

Bu itibarla, davacı çekişmeli ipoteği kabul ederek 25 nolu bağımsız bölümü temellük 

ettiğine, ipotek borcunun ödenmesi ile ilgili vade günleri ipotek süresini aşmasına, 

Medeni Yasanın 798. maddesinde öngörüldüğü vechile alacağın sukutu halinde ipoteğin 

iptali istenebileceğine, borcun ödendiği ileri sürülmediğine ve ispatlanmadığına göre, 

davanın reddi gerekirken aksine bazı görüş ve düşünce ile kabulü usul ve yasaya 

aykırıdır. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülen temyiz itirazlarının 

kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının 

temyiz edene iadesine, (250.000) lira duruşma vekalet ücretinin Ömer Faruk’dan 

alınarak Bülent’e ödenmesine, 17.3.1992 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin E 2002/8907, K 2003/3 ve 3.1.2003 tarihli kararı 

 

Davacı, davalılardan Z. A.nın 1985 yılından önce Alman Bankalarından kredi aldığını, 

bu kredilere davacı ve babasının kefil olduğunu, kredi borcunun ödenmemesi üzerine 
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davacının kefil sıfatı ile borcu ödediğini ayrıca davalı Ziya’ya elden borç verildiğini, 

toplam alacağın 2.000.000 DM.ye ulaştığını, davalı Ziya’nın bu borcu kabul ettiğini, 

davalı Ziya’nın borcuna karşılık taşınmazına ipotek tesis edildiğini taşınmazın bilahare 

diğer davalıya intikal ettiğini, borcun ödenmemesi üzerine ipoteğin paraya çevrilmesi 

yolu ile takibe geçtiğini, borca itiraz edildiğini, belirterek, itirazın iptaline karar 

verilmesini istemiştir. 

 

Davalı, Ç. A,Ş. İpoteğin 354.000.000 TL üzerinden tesis edildiğini, icra masrafları dahil 

bu meblağı 400.000.000 TL olarak icra veznesine yatırdıklarını, 354.000.000 TL. ipotek 

tesis edildikten sonra taşınmazı bu meblağla yükümlü olarak satın aldıklarını, 2.000.000 

DM.lik ipotek tesis edilmediğini savunmuş ve davanın reddini dilemiştir. 

 

Davalı Ziya A. davaya cevap vermemiştir. 

Mahkemece, ipoteğin tesis edildiği tarihte ipotek bedelinin Türk lirası olarak 

gösterilmesinin zorunlu olduğu, bedel olarak gösterilen 354.000.000 TL nın 2.000.000 

DM karşılığı olduğunun ipotek akdinden anlaşıldığını, bu aşamada 2.000.000 DM. 

karşılığı olan 354.000.000 TL yi ödeyeceğim demenin MK. 2. maddesine aykırı olacağı 

gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılarca temyiz edilmiştir. 

 

1-Davacının, davalılar aleyhine 2.000.000 DM.nin Takip tarihinden itibaren Türk Lirası 

karşılığı % 70 yasal faiziyle tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi 

yaptığı, tapu maliki Çamlıca Turizm A.Ş.nin borcu 354.000.000 TL asıl alacak bakiyesi 

icra masrafı vs. Olmak üzere 400.000.000 TL sını kabul edip bakiyesine itiraz ettiği 

anlaşılmaktadır. Takibe esas ipoteğin ise 17.6.1985 tarihinde tesis edildiği tesis tarihi 

itibariyle taşınmaz maliki ve ipotek borçlusu ziya Aydın’ın “.. Batı Almanya’daki ticari 

meselelerden dolayı sahibi bulunduğu iş bu taşınmazun tamamını 2.000.000 Dn.nin bu 

günkü karşılığı olan 354.000.000 Türk Lirasına 15 yıl müddetle ve 7. dereceden olmak 

üzere İngirit Knoche ipotek ettiği” ipoteğin tesisi tarihinde malik Ziya A’ın bilahare 

taşınmazı Çamlıca Turizm A.Ş.ne devrettiği anlaşılmıştır. Az yukarda açıklandığı üzere 

ipoteğin 354.000.000 TL karşılığında kurulduğunda duraksama yoktur. Kaldı ki 

ipoteğin tesis edildiği tarih itibariyle MK 766 maddesi gereğince yabancı para üzerinden 

ipotek tesis edilmesi de yasal olarak mümkün değildir. Bu durumda yapılan icra 
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takibinde davalı yeni malik Çamlıca A.Ş.nin 354.000.000 TL ile sınırlı olarak sorumlu 

olduğunu kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm 

tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 

 

2-Davalı Ziya A.ın aleyhine yapılan icra takibine vaki bir itirazı yoktur. Bu kişi aleyhine 

itirazın iptali davası açılmasında hukuki yarar olmadığı halde, bu davalı için davanın 

kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 

 

1. ve 2. bentlerde açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalılar lehine 

BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 3.1.2003 gününde oybirliğiyle 

karar verildi. 

 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E 2009/11807, K 2010/657 ve 28.1.2010 tarihli 

kararı 

 

Davacı banka vekili, davalı Ş... Ltd.Şti.nin borçlarının teminatı olarak diğer davalının 

banka lehine ipotek tesis ettiğini, davalı şirket tarafından keşide edilen ve bankanın 

hamili olduğu bir kısım çeklerin karşılıksız çıktığını, alacağın tahsili için davalılar 

aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile girişilen icra takibine itiraz edildiğini 

belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına, % 40’dan az olmamak üzere icra inkar 

tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalılar cevabında, ipoteğin davalı şirketin kredi borcu için tesis olunduğunu, kredi 

borcu bulunmadığı için de ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılamayacağını 

bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır. 

 

Mahkemece, ipotekli taşınmaza ait tapu kaydının incelenmesinde ipoteğin paraya 

çevrilmesi yoluyla davacı yanca takibe başlanılmasından önce ipotekli taşınmazın dava 

dışı S. S. Ç. adına temlik ve tescil edildiği gibi, yine takip tarihinden önce ihtarnamenin 

eski malik M. M.a keşide edildiği ve ancak adı gecen yeni malike muacceliyet ihtarı 

keşide edilip, asıl borçlu ile birlikte aleyhine takibe başlanıp, açılan davada taraf 

gösterilmesi gerektiği halde davacı yanca yeni malike usulüne uygun (4721 sayılı Türk 
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Medeni Kanunu’nun 887.maddesi) ihbar yapılmadığı, bu suretle ipoteğin paraya 

çevrilmesi yoluyla icra takibi yapılmadığından davanın ön koşulu bulunmadığı 

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz 

edilmiştir. 

 

Dosyada mevcut 05.02.2004 ve 06.02.2004 tarihli resmi senetlerde tesis olunan ipotek 

akit tablolarında taşınmaz maliki M. M.ın Ş... Ltd.Şti. lehine “...açılmış ve açılacak her 

türlü kredilerinden dolayı doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil etmek 

üzere...” “...adı gecenin keşideci, ciranta ve kefil sıfatıyla imzalamış olduğu ve 

imzalayacağı kambiyo senetlerinden...” dolayı doğan borçların ipoteğin teminatı altında 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Dosya kapsamından davacı yanca Ş... Ltd.Şti.nin keşide ettiği ve bankanın hamili 

bulunduğu karşılıksız çeklerin ödenmemesi nedeniyle Ş... Ltd.Şti. ve ipotekli taşınmaz 

maliki M. M.a 21.09.2005 tarihinde muacceliyet ihtarı keşide edildiği, borcun 

ödenmemesi üzerine davalılar aleyhine 10.10.2005 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi 

yoluyla icra takibine başlandığı, borçlu-davalıların borca itirazları üzerine işbu itirazın 

iptali davasının 27.10.2005 tarihinde açıldığı görülmüştür. 

 

İcra ve dava dosyasında mevcut ipotekli taşınmaz tapu kaydından banka lehine ipotek 

tesis edilen taşınmazın tamamını 11.01.2005 tarihinde M. M.ın S. S. Ç.e satmış olduğu, 

bu nedenle de icra dosyasından bu kere yeni malik S. S. Ç.’e ipoteğin paraya çevrilmesi 

yolu ile takipte ödeme emrinin gönderildiği, adı geçen şahsa ödeme emrinin 23.02.2006 

tarihinde tebliğ edildiği halde, ödeme emrine itiraz edilmediği ve onun yönünden 

takibin kesinleştiği görülmüştür. 

 

Bu durumda mahkemece davalı-eski malik M. M.ın davada taraf sıfatı olmadığının 

dikkate alınması, yeni malik S. S. Ç.in icra takibine vaki bir itirazının bulunmadığı 

gözetilerek asıl borçlu davalı şirket hakkında bozma ilamında da belirtildiği gibi davacı 

bankanın teminattan talep edebileceği alacak miktarının tespiti ile bir karar verilmesi 

gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddinde isabet görülmemiştir. 
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Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 

BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki yönlerin incelenmesine şimdilik yer 

olmadığına, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 

750.00. TL. duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, 

peşin harcın istek halinde iadesine, 28.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E 2012/13254, K 2012/20323 ve 13.6.2012 tarihli 

kararı 

 

1) İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına 

HUMK’nun 438. ve İİK’ nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu 

yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi; 

2) Taşınmaz üzerinde ipotek kaydı bulunması halinde; borçlunun daha önce ipotek ettiği 

taşınmaz hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin, 

mesken kredisi, esnaf kredisi veya zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş olan 

ipoteklerden olması gerekir. Bu bağlamda haciz tarihinde ipotek borcunun ödenmiş 

olması halinde de meskeniyet şikayeti dinlenebilir. 

 

Somut olayda dava konusu taşınmazın tapu kaydında 1. derecede I. Bank A.Ş. lehine 

ipotek konulduğu görülmektedir. Mahkemece, şikayete konu taşınmaz üzerine kurulan 

bu ipoteğin zorunlu ipoteklerden olup olmadığı, ipotek borcunun ödenip ödenmediği 

araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. 

 

Mahkemece ipoteğin zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olduğunun kabul edilmesi 

durumunda ise; İİK’nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun “haline münasip” evi 

haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz 

anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki 

“aile” terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla 

yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte 

barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel 

bilirkişilere tesbit ettirildikten sonra, haczedilen yerin kıymeti bundan fazla ise 
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satılmasına karar verilmeli ve satış bedelinden yukarıda nitelikleri belirlenen mesken 

için gerekli olan miktar borçluya bırakılmalı, kalanı alacaklıya ödenmelidir. 

 

Bir meskenin borçlunun haline uygun olup, olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal 

durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu kıstasları aşan nitelik 

ve evsaftaki yerlerle, makul ölçüleri geçen oda ve salonu kapsayan ve ikamet için 

zorunlu öğeleri içeren bir meskenin dışındaki yerler, maddede öngörülen amaca 

aykırıdır. Borçlunun görev ve sıfatı, kendisinin yukarıda belirlenenden daha görkemli 

bir meskende ikamet etmesini gerektirmez. 

 

Somut olayda mahkemece; borçlunun haciz anında kanunen bakmakla yükümlü olduğu 

kişilerin kimler olduğu, bu kişiler adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığı ve gelir 

durumları da belirlenerek borçlunun sosyal ve ekonomik durumu saptandıktan sonra, 

borçlunun haline uygun daha mütevazi semtlerde alabileceği daire değeri belirlenerek 

sonucuna göre bir karar vermesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak haczin 

kaldırılması yönünde hüküm tesisi de isabetsizdir. 

 

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 

İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın 

tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.06.2012 

gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 2003/4898, K 2003/11863 ve 15.12.2003 tarihli 

kararı 

 

 Davacı, davalı bankadan 04.05.2000 tarihli sözleşme ile (12.000.000.000) TL bedelli 

konut kredisi kullandığını, davalı banka tarafından kredi sözleşmesine konu taşınmazın 

25.04.2001 tarihinde ekspertizi yapıldığından bahisle (50.000.000) TL ekspertiz ücreti 

talep edildiğini, talebin sözleşmeye aykırı olduğunu ve ekspertiz raporunun taşınmaza 

gelinmeden tanzim edildiğini, kendisine böyle bir raporun tebliğ edilmediğini ileri 

sürerek, anılan meblağın ödeme tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan 

tahsilini talep ve dava etmiştir. 
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Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, 28.04.2000 tarihli ekspertiz raporu ile 

binanın değerinin ayrıntılı şekilde tespit edildiği, 22.05.2001 tarihli ekspertiz raporunun 

ise uzman bilirkişi tarafından düzenlendiğini gösteren bir bilgi içermediği, bina gezilip 

görülmeden banka tarafından değer tespiti yapıldığı, bu tespitle ilgili davacıya bildirim 

yapılmadığı, ekspertiz raporunun, kredi sözleşmesinin 14 ncü maddesinde belirtilen 

gereklere uyulmadan düzenlendiği gerekçesiyle davanın kabulüne, (50.000.000) TL.nın 

ödeme tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir. 

 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 

Dava, bankacılık işlemlerinden kaynaklanan istirdat istemine ilişkindir. Taraflar 

arasındaki kredi sözleşmesinin 6, 8 ve 14 ncü maddelerine göre, davalı banka, ipotekli 

taşınmazın durumunu her yıl veya dilediği her tarihte tespit veya değerini taktir etmeye 

ve gerek görürse ek teminat istemeye yetkilidir. Müşteri de, bankaca yapılacak bu 

giderleri, kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde ödemekle yükümlüdür. 

Somut olayda, davacı tarafından, dava konusu ipotekli taşınmazın tespit edilen değerine 

bir itirazda bulunulmadığına göre, bu tespit için yapılan masraflara da itiraz edilemez. 

Mahkemece, davalı banka tarafından yapılan masrafların istenebileceği kabul edilerek 

davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru 

olmamış, bozmayı gerektirmiştir. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın 

davalı banka yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde 

temyiz edene iadesine, 15.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E 1979/5471, K 1979/5968 ve 27.12.1979 tarihli 

kararı 

 

Davacı vekili, müvekkili bankaca kredi taahhütnamesine dayanılarak dava dışı Nahit 

lehine düzenlenen ve verilen (200.000) liralık teminat mektubunun alacaklının istemi ile 

nakte çevrilerek ödendiğini bu borcun faiz gider vergisi ve diğer fer’ileri ile birlikte 
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(333.450.85) lirayı bulduğunu ve yapılan icra takibine ipotek veren davalının haksız 

olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalı davaya süresinde cevap vermemiş ve yargılama yokluğunda yürütülüp 

sonuçlandırılmıştır. 

 

Mahkemece, toplanılan delillere ve alınan bilirkişi raporuna dayanılarak davalının itirazı 

yersiz bulunarak iptaline karar verilmiştir. 

 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 

1 - Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin 

takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması ve borçlu davalının icra safhasında dava konusu 

borca vekili marifetiyle itiraz etmiş bulunmasının bu davada da dava dilekçesinin 

icradaki vekiline tebliğini gerektiren yasal bir hüküm bulunmamasına göre, davalı 

vekilinin yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bentler dışında kalan diğer temyiz 

itirazlarının reddi gerekir. 

 

2 - Ancak, dava dayanağı olan (kredi taahhütnamesi) başlıklı sözleşmenin 3.maddesinde 

işleyecek sözleşme faiz oranının (% 10,5) olarak tesbit edilmesinden sonra; (Ancak, faiz 

hadleri kanunla arttırıldığı veya arttırılmasının takdirinize bırakılması halinde bankanız 

15 gün evvel haber vermek şartıyla bu maddede yazılı faiz nisbetlerini çoğaltmak 

hakkını haizdir) denilmek suretiyle, sözleşmede tesbit edilen (%10,5) faiz haddinin 

üzerinde faiz oranı talep edilebilmesi bu konuda kredi alacaklısına yapılacak ihbar 

(bildirim) koşuluna bağlanmış bulunmaktadır. Mahkeme tarafından sözleşmenin bu 

hükmünün yerine getirilip getirilmediği yani; sözleşmedeki faiz oranının üzerinde olan 

talep konusu (% 11,5) faiz oranı üzerinden sözleşme faizi yürütüleceği konusunda 

gerekli bildirimin kredi alacaklısına yapılıp yapılmadığı araştırılmadan sözleşmedeki 

faiz oranını aşar şekilde % 11,5 üzerinden faiz talebinin kabulü yerinde görülmemiştir. 

 

3 - Bunun dışında, davacı tarafın iddiası ile davalı vekilinin temyiz dilekçesindeki 

açıklamalarından ve mahkemenin kabul şekline göre dava konusu alacağın teminatını 

teşkil eden ipoteğin M.K.nun 796. maddesi gereğince (...ileride vücut bulacak yahut 
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vücut bulması muhtemel olan herhangi bir alacağın) temini için yapılmış (Maksimal 

ipotek) değilde, yine aynı madde hükmü gereğince (Mevcut bir alacağın) temini için 

yapılmış bir (ana para rehni) diğer bir deyişle (kesin rehin) olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Davacı alacaklı banka açısından mevcut bir alacağın munzam teminatını teşkil eden bu 

nevi ipotek teminatının kapsamına, MK.790. maddesindeki (1), (2) ve (3) numaralı 

bentlerinde sayılan hususlar dahil bulunmaktadır. M.K.nun 790.maddesinin (3) 

numaralı bendine göre ise (taşınmazün satılması talep edildiği zamanda vadeleri hulül 

etmiş bulunan 3 senelik faizler ile son vadeden itibaren cereyan eden faizlerin) taşınmaz 

ipoteği ile teminat altına alındığı hükme bağlamış bulunmaktadır. Dava, konusu talep 

kalemleri içerisinde yer alan (sözleşme faizi) nin hesaplanmasında bu madde hükmü 

gözönünde tutularak davacı ipotek alacaklısının taşınmazı üzerindeki rehnin paraya 

çevrilmesi istemi tarihinden itibaren geriye doğru üç yıllık talep hakkı bulunduğuna 

göre bu kalemden dolayı fazlaya ilişkin talebin reddi gerekir. Nitekim bu husus gerek 

uygulamada gerekse doktrinde bu şekilde açıklanıp, kabul edilmektedir. (Prof.Dr. 

Kemal T.Gürsoy, Prof.Dr. Fikret Eren, Prof.Dr. Erol Cansel Türk Eşya Hukuku Ankara 

1978 Sf. 1021-1031 ve Prof.Dr. Kemal Oğuzman, Doç.Dr. ÖzerSeliçi - Eşya Hukuku 

İstanbul 1978 Sf. 840-843 ). 

 

Yukarıda açıklanan bu hususlar gözönünde tutulmayarak ipotek teminatının kapsamı 

dışında kalan sürelere ait (sözleşme faizlerinin) davalıdan tahsiline karar verilmesi de 

doğru görülmemiştir. 

 

Yukarıda (bir) numaralı bentte açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin yerinde 

görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak (iki) ve (üç) numaralı bentlerde 

açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin yerinde görülen temyiz itirazlarının 

kabulü ile hükmün davalı yararına (BOZULMASINA) ve (3000) lira duruşma vekillik 

ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının isteği 

halinde temyiz edene iadesine, oybirliğiyle karar verildi. 
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin E 2010/14508, K 2011/7290 ve 5.5.2011 tarihli 

kararı 

 

Davacı, davalı bankadan 14.7.2008 tarihli konut kredisi finansman sözleşmesi ile kredi 

aldığını, kredinin teminatı olarak satın alınan taşınmaz üzerinde 15.7.2008 tarihinde 

70.487- TL miktarlı 1. dereceden ipotek tesis edildiğini, kredi borcunu erkenden 

ödediğini ancak davalı bankanın hesabı bir türlü kapatmadığını, kredi sözleşmesinden 

kaynaklanan tüm borç (anapara, faiz, komisyon, sigorta primleri, erken ödeme cezaları 

vs.) tümüyle ödenmesine rağmen ipoteğin kaldırılması için 350-TL masraf istendiğini 

ileri sürerek, kredi sözleşmesinden kaynaklanan tüm borcun ödenmiş olması sebebiyle 

davalıya borçlu olmadığının tespitine, sözleşmenin haksız şart niteliğindeki 

3.maddesinin iptaline, ipoteğin varlığını ve devamını gerektirecek koşullar ortadan 

kalktığından ipoteğin fekkine, davalı tarafça sebep olunan 63,43- TL noter masrafının 

davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 

 

Davalı, ipoteğin kaldırılması için gereken 350-TL masrafın davacı tarafından 

ödenmediğini, taraflar arasındaki sözleşmenin 3. maddesine göre ipoteğin fekki için 

gereken masrafların davacı tarafından ödeneceğinin kararlaştırıldığını, miktar olarak 

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurulması gerektiğini savunarak, davanın 

reddini dilemiştir. 

 

Mahkemece, 4077 Sayılı Kanun’un 22.maddesine göre dava tarihi itibariyle Tüketici 

Sorunları Hakem Heyeti’ne başvuru sınırının 936-TL olduğu, davacının talebini 350-TL 

borçlu olmadığının tespiti ile sınırladığı, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne 

başvurunun zorunlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, 

taraflarca temyiz edilmiştir. 

 

1-  Davacı, dava dilekçesinde, kredi sözleşmesinden kaynaklanan tüm borcun ödenmiş 

olması sebebiyle davalıya borçlu olmadığının tespitine, sözleşmenin haksız şart 

niteliğindeki 3.maddesinin iptaline, ipoteğin varlığını ve devamını gerektirecek koşullar 

ortadan kalktığından ipoteğin fekkine, 63,43-TL noter masrafının davalıdan tahsiline 

karar verilmesini istemiş; davacı vekili duruşmadaki beyanında, davanın, davacının 
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davalı bankaya 350-TL borçlu olmadığının tespiti olduğunu bildirmiştir. Mahkemece, 

davacının davasını 350-TL borçlu olunmadığının tespiti ile sınırlandırdığı, 4077 Sayılı 

Kanun’un 22.maddesine göre dava tarihi itibariyle Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne 

başvuru sınırının 936-TL olduğu, davacının talebine göre Tüketici Sorunları Hakem 

Heyeti’ne başvurunun zorunlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine kesin olarak karar 

verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, davacının talepleri dava dilekçesinde açıkça 

belirtilmiş olup, 350-TL ipoteğin kaldırılması masrafı sebebiyle borçlu olunmadığının 

tespiti de bu taleplerden birisini oluşturmaktadır. Davacının talepleri davanın tarafları 

arasında muaraza çıkaracak nitelikte olup, talebin sadece 350-TL borçlu olunmadığının 

tespiti şeklinde açıklanması sonuca etkili değildir. Davanın muarazanın giderilmesine 

yönelik olması sebebiyle mahkemece verilen kararın da kesin olduğundan 

bahsedilemez. Hal böyle olunca mahkemenin hükmün kesin olduğuna dair kararının 

kaldırılarak temyiz incelemesinin yapılmasına karar verilmesi gerekmiştir. 

 

Kararın esastan incelenmesinde; Davacının talepleri davanın tarafları arasında muaraza 

çıkaracak nitelikte olup, davayı görmekle Tüketici Mahkemesi görevlidir. Mahkemece, 

işin esasına girilerek davacının her bir talebi hakkında hâsıl olacak sonuca göre bir karar 

verilmesi gerekirken, miktar itibariyle Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurunun 

zorunlu olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup 

bozmayı gerektir. 

2- Bozma nedenine göre davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının 

incelenmesine gerek görülmemiştir 

 

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün davacı 

yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bent gereğince davalının tüm, davacının 

temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 1,25 TL kalan hacın davalıdan 

alınmasına, 05.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin E 2010/4459, K 2010/18021 ve 23.12.2010 tarihli 

kararı 

 

Davacılar, davalı ile 03.06.2008 tarihli para borcu karşılığı ipotek sözleşmesi 

imzaladıklarını, davalının bu sözleşmeye göre 1250.000 TL borç para vereceğini, 

karşılığında ise kendilerine ait 1108 ada, 26 parsel ve 443 ada, 3 parsel sayılı 

taşınmazlara davalı lehine ipotek tesis edileceğini, sigorta bedeli ödendiği halde 

davalının edimini yerine getirmediğini, çekilen ihtarnameden de sonuç alınamadığını ve 

sözleşmeyi haklı nedenle feshettiklerini ileri sürerek, sözleşmenin 5. maddesinde 

kararlaştırılan 125.000 TL cezai şartın ödetilmesine karar verilmesini istemişlerdir. 

 

Davalı, sigorta bedelinin yatırılmadığını, sözleşmede belirtilen borcun Azerbaycan 

uyruklu bir şahıs tarafından ödeneceğinin kararlaştırıldığını, bu kişi ödeme yapmayınca 

kendisinin de ödeyemediğini, daha sonra davacıların bu kişi ile anlaştıklarını, cezai 

şartın fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir. 

 

Mahkemece, sözleşmede borcun ne kadar süre içinde davacılara ödeneceği konusunda 

açık bir ifadenin yer almadığı, borcun teminatı olan taşınmazlardan birisinin sözleşme 

tarihinden 6 ay sonra 3. bir şahsa satılmış bulunması karşısında bu satıştan sonra 

sözleşmenin yerine getirilmesinin mümkün bulunmadığı, borçlu açısından herhangi bir 

süre öngörülmediğinden akdin haklı feshinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle, davanın 

reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir. 

 

Dava, 03.06.2008 tarihli “Para borcu karşılığı ipotek sözleşmesi” gereğince davalının 

ediminin yerine getirilmemesi nedeniyle, sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tahsili 

istemine ilişkindir. Davalı, sözleşmede belirtilen borcun Azerbaycan uyruklu bir şahıs 

tarafından ödeneceğini, bu kişi ödeme yapmayınca kendisinin de ödeyemediğin 

savunarak, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, sözleşmede borcun ne kadar süre 

içinde davacılara ödeneceği konusunda açık bir ifadenin yer almadığı, borcun teminatı 

olan taşınmazlardan birisinin sözleşme tarihinde 6 ay sonra 2. bir şahsa satılmış 

bulunma karşısında bu satıştan sonra sözleşmenin yerine getirilmesinin mümkün 

bulunmadığı, borçlu açışından herhangi bir süre öngörülmediğinden akdin haklı 
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feshinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Oysa ki, 

davacılar davalıya gönderdikleri Bakırköy 3. Noterliği’nin 30.07.2008 gün, 24021 

yevmiye numaralı ihtarnamesi ile 7 gün içinde sözleşmeye konu paranın davacının 

hesabına yatırılmasını istemişler, aksi halde sözleşmenin feshedilmiş olacağını, cezai 

şart ve sigorta bedelinin tahsili için yasal yollara başvuracaklarını bildirmişlerdir. Söz 

konusu ihtarname, davalıya 01.08.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlar Kanunu’nun 

101/1. maddesi gereğince muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit 

olur. O halde, davalı, ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 7 gün sonra, 08.08.2008 

tarihinde temerrüde düşmüş ve bu tarihte sözleşme davacılar tarafından feshedilmiştir. 

Sözleşmenin 5. maddesinde düzenlenen sebeplerin varlığı davalı tarafından iddia ve 

ispat edilemediğine göre, davacıların sözleşmeyi feshi haklı nedene dayanmaktadır. 

İpotek edilecek 1108 ada 26 parsel nolu taşınmazın 3. şahsa satılması da sözleşmenin 

haklı feshinden sonra olup, bu satış nedeniyle sözleşmenin yerine getirilmesinin 

mümkün bulunmadığından bahsedilemez. Öyle olunca, sözleşmenin davacılar 

tarafından haklı feshedilmesi nedeniyle sözleşmenin 5. maddesine göre davalı aleyhine 

cezai şarta hükmedilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde davanın 

reddine karar verilmesi usül ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacılar yararına 

BOZULMASINA, 750.00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak 

davacılara ödenmesine, peşin alınan 17,15 TL temyiz harcının istek halinde iadesine, 

23.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı       : Gülcan SELVİ 

Doğum Yeri     : Merkez/NEVŞEHİR 

Doğum Tarihi   : 25/07/1978 

Medeni Hali      : Bekar 

Yabancı Dili     : İngilizce 

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl): 

 

Lise   : Halide Edip Lisesi - 30/06/1995  

Ön Lisans  : Gazi Ünv. Tapu ve Kadastro MYO - 17/06/1999 

Lisans   : Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi – 10/09/2007  

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme A. B. D.  

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl: 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Başlangıç Tarihi 10/01/2001 Memur (halen) 

 




