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ÖZET 
 

Dönem Projesi 

 

TAPU KÜTÜĞÜ ÜZERİNDEKİ TAKYİDATLARIN TAŞINMAZIN TASARRUFU 

VE DEĞERİNE ETKİLERİ 

Ercan İNCESU 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 
Değerleme çalışmaları ve yatırım kararlarının verilmesinde tapu kütüğündeki takyidatların 

incelenme ve yorumlanması zorunlu olmaktadır. Özet olarak takyidat; mülkiyet hakkını kısıtlayan 

şerhler, beyanlar, irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adı 

olarak tanımlanmakta ve kısıtlama anlamına gelmektedir. Bu çalışmada tapu sicilinin asli 

unsurlarından olan tapu kütüğü üzerine kaydedilebilen ayni haklar, şerhler ve beyanlar 

incelenmiştir. Tapu sicilini oluşturan ve taşınmazların üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, 

köy veya mahalle esasına göre tutulan defterlerden her birine tapu kütüğü adı verilmektedir. Tapu 

kü tüğü, tapu sicilinin asli unsurlarının başında gelmektedir. Ayni hak kişiye eşya üzerinde 

doğrudan hâkimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır. Ayni haklar kişiye 

kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi verir. Malike ayni haklar içinde bu üç yetkiyi 

birden sağlayan tek ayni hak mülkiyet hakkıdır. Sınırlı ayni haklar irtifak hakları, rehin hakları ve 

taşınmaz yükü olarak üç başlık altında örnekler verilerek incelenmiştir. İrtifak haklarından olan 

intifa hakkı örnek bir soru kurgusu ile taşınmazın değerine ve tasarrufuna olan etkileri incelenmiş 

ve bu konuda sektördeki farklı uygulamalar kıyaslanarak doğru sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Türk Hukuk Sisteminde ilgili yasal düzenlemelerde açıkça belirtilen şahsi haklar tapu kütüğüne 

şerh edilebilirler. Şerhler, taşınmaz malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya 

kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün 

şerhler sütununa yazılan hususlardır. Beyanlar ise üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve 

özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve 

akıbetini gösteren belirtmelerdir.  

İnceleme sonuçlarına göre takyidatların genelde kısıtlılık yaratan ve taşınmaz üzerinde değer 

azaltıcı yönlerinin olduğu, bazen de bu hakların taşınmaz değeri üzerinde pozitif yönde etki 

yaptıkları saptanmıştır. Bununla birlikte değer azaltıcı ve değer arttırıcı etkilerin değerleme 

uygulamalarında dikkate alınması; bazen değerlemenin amacı, kişi ve kurumların yaklaşımlarına 

göre farklılık gösterdiği ve veri toplama ve analiz ile rapor sürecinde yeterince dikkate 

alınamadığı gözlenmektedir. Takyidatların üçüncü kişileri bilgilendirmek, uyarmak ve korumak 

için konulduğu, taşınmazların tasarrufunu yasaklayıcı, kısıtlayıcı ve değerini olumlu ya da 

olumsuz etkiledikleri saptanmış olup, değerleme çalışmalarında ve yatırım karalarının 

verilmesinde mutlaka gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarınca incelenmesi ve karar 

organlarına danışmanlık yapılması gereken konuların başında geldiklerinin gözden uzak 

tutulmaması gerekir.   

Temmuz 2017, 41 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz mülkiyeti, ayni hak, tapu kütüğü, takyidatlar, taşınmaz 

tasarrufu ve değerleme işlemlerine etkileri.  
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THE EFFECTS OF LAND REGISTRY RESTRICTIONS ON THE DISPOSAL AND 

VALUE OF REAL ESTATE PROPERTY 
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Department of Real Estate Development and Management 

 

Advisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 
The valuation studies and examining the book of real estate registers in granting investment decisions 

and interpretation is difficult. In summary, restriction is defined as commentaries that restrict the right 

of ownership, declarations, right of easement, real estate obligation, endowment indication and liens 

that limit the ownership rights. This study has analysed the real rights, annotations and declarations 

that can be recorded on the land registry, which is one of the main elements of the registry of deeds. 

Each of the books that constitute the title deed and shows the real and personal rights on the real estate 

properties is recorded on a village or neighborhood basis is called the book of real estate register. Land 

registry is one of the main elements of the registry of deeds. The same right is a right that gives the 

person direct control over the goods and can be put forward against everyone. The same right 

authorises the person the right to use and to save. The owner is the only right in kind that provides all 

three powers within the same rights. By providing examples, the limited real rights are analyzed under 

three headings such as  the right of easement, right of mortgage, and right of encumbrance. The right 

of usufruct, which is among the right of easement, is analyzed with its impact on the value and disposal 

of the real estate property with a hypothetical question and by comparing different implementations 

in the sector therefore, the correct result is tried to be achieved. The personal rights mentioned clearly 

in the relevant legal regulations in the Turkish legal system can be annotated to the land registry. The 

annotations are the matters written on the annotation column of the land register in order to forbid and 

limit the ownership right of the property’s owner or strengthen of the personal rights. Declarations are 

the indications that are recorded in the special column of the land register showing the legal condition 

and outcome of the real estate property for the purposes of informing, enlightening and especially 

warning the third persons. 

In this study, where we see the generally limiting and value diminishing aspects of the limited real 

right on the real estate property, it has been determined that sometimes those rights have positive 

impacts on the value of the real estate property. However, those value diminishing and value increasing 

aspects may sometimes show differences in accordance with the purpose of the valuation, sometimes 

differs from the approach of individuals and institutions and it is observed that data collection and 

analysis has not sufficiently taken into consideration in the process of data collection and analysis of 

the report. It was determined that the restrictions are taken placed in order to inform, warn and protect 

third persons and they have a prohibiting and limiting impact of the disposal of the real estate 

properties and they should not be overlooked as one of the issues and that should be examined by real 

estate development and management experts and should be consulted on decision-making bodies. 

July 2017, 41 pages 

Keywords: Real estate ownership, real rights, land registry, restrictions, disposal of real 

estate and impacts on real estate valuation practices.  
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                                                      TEŞEKKÜR 

Ülke ekonomisinde gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin önemi hızla artmakta ve bu iki 

sektör üretim ve istihdam alanlarında adeta lokomotif olma özelliğini korumaktadır. 

Değişen ekonomik ve teknolojik koşulların etkisi ile gayrimenkul yatırım kararlarının 

verilmesi zaman içinde daha kompleks bir nitelik kazanmakta ve belirli bir büyüklüğün 

üzerinde yatırım yapan gerçek ve tüzelkişilerin gayrimenkul yatırım danışmanları ve 

gayrimenkul finansı uzmanları ile birlikte çalışması zorunlu olmaktadır. Değişen koşullar 

ve yatırımcı davranışları da bu alanda kurumsallaşma ve yatırım danışmanlarının 

niteliklerinin yükseltilmesini zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde 

profesyonel değerleme, yatırım, finans, pazarlama ve danışmanlık gibi konularda 

gayrimenkul yatırımcılarına hizmet verebilecek nitelikli uzman sayısının çok sınırlı 

düzeyde olduğu ve 2000’li yıllara kadar bu alanda önemli bir yapılanmanın 

gerçekleştirilemediği dikkati çekmektedir. Türkiye’de başta gayrimenkul ve varlık 

değerleme çalışmaları olmak üzere gayrimenkul proje geliştirme, proje değerleme ve 

yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, gayrimenkul pazarlama ve pazarlama 

yönetimi, vergileme, gayrimenkul ekonomisi, kentsel gelişim, dönüşüm ve koruma, 

gayrimenkul yönetimi gibi alanlarda önderlik yapan, bu alanda bir ilk olan model ile 

yürütülen gayrimenkul geliştirme ve yönetimi lisans ve lisansüstü eğitiminde liderlik 

yapan, lisansüstü eğitim ve proje çalışmalarımın her aşamasında bilgi ve deneyimi ile 

beni destekleyen ve yüreklendiren, çalışma disiplini konusunda örnek bilim adamı sayın 

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ve çalışanlarına ve ayrıca destekleri ve 

sabırları için eşim, ailemizin bütün bireyleri ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir 

borç bilirim. Bu çalışmanın değerleme sektörü için bir altlık oluşturması ve yeni 

çalışmalar için altlık teşkil etmesi temel dileğimdir.   

 
Ercan İNCESU 

Ankara, Haziran 2017 
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1. GİRİŞ 

Hemen her ülkede mülkiyet hakkının kapsamı ve sınırları özel yasal düzenlemelerle tespit 

edilmiş ve gayrimenkul piyasası da buna göre oluşmuştur. Türkiye’de 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu (TMK)’nun 704’üncü maddesi taşınmaz mülkiyetinin konusuna giren 

varlıkları; (i) arazi, (ii) tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli 

Haklar ve (iii) kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sıralamıştır. Genel 

olarak taşınmazların sahiplerini, hukuki durumlarını göstermek için devlet tarafından ve 

onun sorumluluğu altında tutulan siciller, defterler ve vesikaların tümüne tapu sicili adı 

verilmektedir. Tapu sicili, taşınmaz üzerindeki ayni hakların durumunu devamlı 

göstermek için açıklık (aleniyet) sistemine göre devletin sorumluluğu altında (TMK, 

md.1007) tutulur. Tapu sicilindeki tesciller, taşınmazlardaki ayni haklara karine sayılır 

(Öztan 2002). Bir taşınmazla ilgili olarak tapu sicilinde yapılacak ilk işlem, o taşınmaz 

için kütükte ayrı bir sayfa açılması ve taşınmazın bu ayrı sayfaya kaydedilmesi işlemidir. 

Bu işleme kısaca “tapulama” adı verilir.  

Tapu kütüğü, tapu sicilinin asli unsurlarındandır. Tapu sicilini oluşturan ve taşınmazların 

üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan 

defterlerden her birine tapu kütüğü denir. Taşınmazların hukuki durumlarını açıklayan 

defter tapu kütüğü olarak tanımlanabilir. Takyidatlar, mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, 

beyanlar, irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adı 

olmaktadır. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklardan kasıt 

üst ve kaynak hakkıdır. Medeni Kanun esas olarak bu konuyu düzenlemekle birlikte, 

Medeni Kanun dışında da bu konunun yer aldığı bazı düzenlemelerin mevcut olduğu 

gözlenmiştir. Bir hakkın taşınmaz olarak tapu kütüğünün ayrı sayfasına kaydedilebilmesi 

için esasa ve şekle ilişkin birtakım koşullar gerekir. Esasa ilişkin koşullar; hakkın varlığı, 

bağımsızlığı ve sürekliliğidir. Hakkın varlığı her şeyden evvel geçerli olarak kurulmuş 

bir üst veya kaynak hakkının varlığını, hakkın bağımsızlığı, münhasıran belli bir kişiye 

veya eşya lehine kurulmamış olmasını, diğer bir deyişle hakkın devredilebilmesini ve 

mirasçılara geçebilmesini, hakkın sürekliliği ise hakkın süresiz veya en az otuz yıl süre 

ile kurulmuş olmasını ifade eder. Şekle ilişkin koşullar ise bağımsız ve sürekli hakkın 

tesisine ilişkin resmi senet ile hak sahibinin kaydı talep etmesi koşullarını içerir. Bu 
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koşullar gerçekleştiğinde hak tapu sicilinde ayrı bir sayfaya taşınmaz olarak 

kaydedilebilecek ve bir taşınmaz olarak işlem görebilecektir (Oğuzman vd. 2006, Pala 

2007). 

Taşınmaz olarak kayıt edilmenin anlamı hakkın (üst ve kaynak hakkı) bir taşınmaz eşya 

niteliği kazanması demek değil, fakat hakkın adeta bir taşınmaz gibi işlem görmesidir. 

Hak, belli bir süre ile kurulmuşsa, bu sürenin sona ermesi, terkin, mahkeme kararı, 

yükümlü taşınmazın yok olması ve sözleşme yükümlerini ihlal gibi nedenlerle sona erer. 

Hak sona erince Medeni Kanunun 828’inci maddesi uyarınca kendisine açılmış olan sayfa 

kapatılır ve üzerindeki bütün hak, kısıtlama ve yükümlülükler de sona erer. Bedele ilişkin 

özel hükümler bulunmaktadır (Oğuzman vd. 2006, Pala 2007). 

Taşınmazlar üzerinde bulunan ayni haklar, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar olarak 

iki gruba ayrılmakta olup, tescille doğar ve tapu kütüğü üzerinde görünürler. Mülkiyet 

hakkı malike tasarruf etme, kullanma ve yararlanma haklarını veren en geniş yetkiye 

sahip ayni haktır. Sınırlı ayni haklar ise hak sahibine kullanma ya da yararlanma veya her 

iki hakkı veren ayni haklardır. Bu haklar irtifak hakları, rehin hakları ve taşınmaz yükü 

olarak üç başlık altında incelenmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda genel 

olarak takyidatların özellikleri ve taşınmazlara olası etkileri (Pala 2007, Öztan 2002, 

Oğuzman vd. 2006) ele alınmış ve bunların değer ile bağlantıları ise sadece Tanrıvermiş 

(2017) tarafından yapılmıştır. Halbuki taşınmazların değerleme çalışmalarında tapu 

kütüğü üzerinde şerhler ve beyanlar hanesine yer alan takyidatlarla sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. Şerh, kanunlarda sınırlayıcı olarak sayılan bazı kişisel hakların tapu 

kütüğünün şerhler bölümüne yazılması işlemidir. Tasarrufu kısıtlayıcı ve yasaklayıcı 

etkileri bulunmaktadır. Beyanlar ise taşınmaz ya da taşınmazın malikine ait fiili ve hukuki 

durumları üçüncü kişileri bilgilendirmek ve uyarmak için tapu kütüğündeki özel sütununa 

işlenen belirtmelerdir. Öncekilerden farklı olarak bu çalışmada tapu kütüğü üzerinde yer 

alabilecek takyidatların, taşınmazın değerine ve tasarrufuna etkileri incelenmiştir.  

Bu çalışmada literatür ve yargı kararlarının birlikte analizi ve son on yıllık dönemde 

birçok kişi ve kurum tarafından yapılan değerleme raporlarında mülkiyet analizi ve 

değerleme sonuçları ile ilişkilendirilmesine ilişkin sorunların birlikte analizi yapılarak 
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tapu kütüğü üzerindeki yer alabilecek ayni haklar, şerhler ve beyanlardan oluşan 

takyidatların, taşınmazların tasarruf işlemleri ve değerlerine olası etkileri genel olarak 

irdelenmiş ve değerleme uzmanları için yol haritası ortaya konulmuştur. Çalışma 

sonuçları dört bölüm halinde özetlenmiştir. Konunun önemi, amaç ve kapsamının 

açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde tapu kütüğünün temel ilkeleri ve aynı 

hak ilişkileri ile üçüncü bölümde tapu kütüğünde yer alabilecek önemli takyidatların 

taşınmazların tasarrufu ve değerlerine olası etkileri mevzuat ve uygulama yönlerinden 

tartışılmıştır. Konu ile ilgili yasal düzenlemeler, yargı kararları ile örnek olay 

incelemelerinin sonuçlarına göre ulaşılan bütün sonuçları ve özellikle tapu kütüğünde yer 

alan takyidatların yatırım kararlarının verilmesi ve değerleme sürecine olası etkilerine 

ilişkin genelleme, temel sorunlar ve başlıca çözüm yaklaşımları ise son bölümde 

sunulmuştur.  
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2. TAPU KÜTÜĞÜ  

Mülkiyet hakkı ve ayni hakların sosyal ve ekonomik hayatta taşıdığı öneme bağlı olarak 

söz konusu haklara ilişkin bilgilerin yer aldığı sicillerin oluşturulması gerekmiş, bu sicilin 

en doğru, tarafsız varlık kazanabilmesi için ise devlet tekelinde olması gerektiği kabul 

edilmiştir. Tapu sicili taşınmazlarda aleniyet ve hukuki işlem güvenliğini sağlama 

görevini üstlenmiştir. Bu anlamda sicile güvenerek iyiniyetle hak iktisap etmiş kişilerin 

haklarının korunacağı ve ilgisini kanıtlayan herkesin tapu sicilini görebileceği kabul 

edilmektedir. Tapu sicili hem işlem yapacak üçüncü kişiler ve işlem tarafları açısından 

aleniyet sağlamakta, hem de tapuda kayıtlı hak sahiplerine, haklarının varlığına ilişkin 

güven vermektedir. Nitekim tapu sicili resmi sicil olup, bu sicildeki kayıtların gerçekliği 

karine olarak kabul edilmektedir. Sicilin tutulması faaliyeti devletin gözetimi altında tapu 

sicil memurları eliyle yürütülen bir kamu faaliyetidir. Bu nedenle tapu sicil memurları ile 

devlet arasındaki ilişki kamu hukukuna ilişkindir. Ancak tapu sicilinin tutulmasına ilişkin 

sonuçlar, kişiler açısından ve özel hukuk alanında doğmaktadır (Sarıarslan 2017). 

Tapu kütüğü tapu sicilinin asli unsurlarındandır. Tapu sicilini oluşturan ve taşınmazların 

üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan 

defterlerden her birine tapu kütüğü denir. Özel mülkiyet altındaki her taşınmazın, bir sıra 

numarası altında bu kütüğe yazılması gerekir. Taşınmazlar üzerindeki bütün ayni haklar 

da ancak bu kütüğe yazılmakla doğar. 

Tapu Sicil Tüzüğü1 (TST) 6/2 maddesine göre tapu kütükleri mahalle veya köy esasına 

göre tutulur. Her taşınmaza kütükte ayrı bir sayfa açılmasına aynî kayıt ilkesi denir. Tapu 

kütüğü cilt olarak genelde yüz sahifeden oluşur. Tapu kütüğüne taşınmazın tanımlayıcı 

bilgileri olan sayfa numarası, pafta, ada ve parsel numarası, yüzölçümü, niteliği vb. 

kaydedilir. Mülkiyet hakkı, irtifak hakları ve taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti) 

ile rehin hakları tescil edilir; kanunlar tarafından şerh edilmesi belirtilen kişisel haklar, 

tasarruf yetkisi kısıtlamaları ve geçici tesciller şerh verilir ve nihayet mevzuatın beyanlar 

hanesine belirtilmesini öngördüğü durumlar da beyanlar hanesinde belirtilir (Şekil 2.1). 

                                                           
1 T.C. Resmi Gazete Tarih: 17/8/2013, Sayı: 28738 



5 
 

Düşünceler sütununa ise diğer sütunlara tescil edilmiş ayni haklarla ilgili çeşitli 

açıklamalar yazılır. Türk Medeni Kanunu2 (TMK)’nun 1020’inci maddesine göre tapu 

sicili herkese açıktır ve ilgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve 

belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin 

verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez. 

 

Şekil 2.1 Tapu kütüğü örneği 

Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler. Bir taşınmazın 

bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi halinde uyulacak usul tüzükle 

belirlenir. Mülkiyet, taşınmaz üzerinde kurulmuş olan veya o taşınmaz lehine başka 

taşınmaz üzerinde kurulmuş bulunan irtifak hakları ile taşınmaz yükü ve taşınmaz 

üzerindeki rehin hakları kütüğün her sayfasındaki özel sütunlara, eklentiler ise malikin 

isteği üzerine beyanlar sütununa kaydedilir. Yapılan bu kayıtlar, ancak kütükte hak sahibi 

olarak görünenlerin rızasıyla kütükten silinebilir. Aynı malike ait olan birden çok 

taşınmaz, sınırları birbirine bitişik olmasa bile, malikin istemiyle kütükte ortak bir 

sayfaya kaydedilebilir. Bu sayfaya yapılan rehin tescilleri, o sayfada kayıtlı bulunan 

bütün taşınmazları bağlar; aynı sayfada kayıtlı bu gibi taşınmazlardan bir kısmı malikin 

                                                           
2 T.C. Resmi Gazete Tarih: 8/12/2001, Sayı: 24607 
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istemi üzerine veya mahkeme kararıyla o sayfadan çıkarılırsa, çıkarılan taşınmazlar 

üzerinde tescil edilmiş bulunan haklar saklı kalır (TMK m. 1000). 

 

Şekil 2.2 Kat mülkiyeti kütüğü örneği 

Örneği, yukarıda verilen tapu kütüğündeki bölümlerin her biri (Şekil 2.2), daha sonra ana 

başlıklar halinde gösterilmiştir (Şekil 2.3). Bunlar çalışma kapsamında; mülkiyet hakları, 

irtifak hakları, taşınmaz yükü, rehin hakları, şerhler ve beyanlar adı altında detaylı olarak 

incelenmiş ve bu kapsamda taşınmaz yatırımları, tasarruf işlemleri ve değere olası etkileri 

ortaya konulmuştur: 

TAŞINMAZIN MAHALLE/KÖY, PAFTA, ADA, PARSEL, 

YÜZÖLÇÜMÜ NİTELİĞİ VB. 
BEYANLAR HANESİ 

ŞERHLER 

HANESİ 
MÜLKİYET 

BİLGİLERİ 

İRTİFAK HAKLARI VE 

 GAYRİMENKUL 

MÜKELLEFİYETİ 

 (TAŞINMAZ YÜKÜ) 

REHİN 

HAKLARI 
DÜŞÜNCELER 

Şekil 2.3 Tapu kütüğü bölümleri 
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2.1 Ayni Haklar 

Aynî haklar, kişilere eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve herkese 

karşı ileri sürülebilen haklardır. Ayni hak kavramının üç temel unsuru; (i) bir eşya 

üzerinde olması, (ii) sahibine o eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlaması ve 

(iii) herkese karşı ileri sürülebilmesi olarak sıralanabilir. Ayni haklar, kişilere eşyalar 

üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan, mutlak haklar olarak 

tanımlanmaktadırlar. Eşyalar üzerindeki doğrudan doğruya hâkimiyetin bir sonucu 

olarak, ayni haklar herkese karşı ileri sürülebilir, dolayısıyla herkes tarafından ihlal 

edilebilir (Ertaş 2006). 

Aslında nitelikleri gereği taşınmaz olmayan bazı haklar, sosyal ve ekonomik hayatın 

gerekleri gözetilerek kanun koyucu tarafından taşınmaz olarak sayılmışlardır. Bu hakların 

taşınmaz olarak kabul edilmesi ve tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına tescil edilmesi, 

onların niteliğinde bir değişiklik yaratmamış, sadece taşınmaz gibi işlem görmeleri 

sağlanmıştır (Oğuzman vd. 2011). Ayni haklar kişilere sağladıkları yetkiler bakımından 

mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar olarak ikiye ayrılmaktadır (Şekil 2.4).  

2.1.1 Mülkiyet hakkı 

Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi 

kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir (TMK m. 683). Ayni 

hakların sahibine sağladığı yetkilerin tamamını kapsamaktadır. Bu hak sahibine üç çeşit 

yetki vermekte olup, bunlar; kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma olarak 

sıralanabilir. Bir taşınmazın maliki tek bir kişi ise müstakil mülkiyet, birden fazla kişi 

malik ise birlikte mülkiyet söz konusu olmaktadır. Birlikte mülkiyet varsa, eğer malikler 

belli paylar oranında taşınmaza sahip iseler müşterek mülkiyet, belli paylar olmadan 

ortaklık olarak sahip iseler elbirliği mülkiyeti söz konusu olmaktadır. 
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Şekil 2.4 Ayni hakların şematik gösterimi 

2.1.2 Sınırlı ayni haklar 

Sahibine taşınmaz üzerinde kullanma ya da yararlanma veya her ikisini birden veren 

haklardır. Bu haklar; irtifak hakkı, rehin hakkı ve taşınmaz yükü olarak gruplanabilir. Bu 

haklar kısaca aşağıda açıklanmıştır: 

2.1.2.1 İrtifak hakları 

Sahibine hakkın konusu taşınmaz mal üzerinde kullanma ve yararlanma yetkisi veren 

sınırlı ayni hakların genel adıdır. Kullanma ya da yararlanma veya her iki yetkiyi birden 

hak sahibine verebilen haklardır. 
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Bir arazi lehine kurulursa arzi irtifak hakkı, bir şahıs yararına kurulursa şahsi irtifak hakkı 

denir. Başkalarına devri mümkün olarak ve otuz yıldan fazla süreli kurulursa daimi ve 

müstakil irtifak hakkı şeklinde tescil edilebilir. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen 

bağımsız ve sürekli haklardır. Başlı başına devredilebilme özelliğine sahip, en az 30 yıllık 

süre için kurulan ve tapu sicilinde ayrı sayfada yer alırlar. 

Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş 

bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri 

kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli 

şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar. Yapma borçları, irtifaka başlı başına konu 

olamaz; ona ancak yan edim olarak bağlanabilir (TMK m. 779). TMK madde 780’de 

irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescilin şart olduğu hüküm altına alınmış 

olup, bunun birçok avantajı ve/veya dezavantajının olduğu gözlenmektedir.   

“Malik tarafından başkasına tanınan, sahibine bir maldan faydalanma, yararlanma 

yetkileri veren veya malike, mülkiyet hakkının sağladığı yetkileri kullanmaktan çekinme 

borcu yükleyen, ayni haklardır. İrtifak hakları, ya belirli bir şahsa bağlı olarak tanınan 

şahsa bağlı irtifak hakları şeklinde, ya da taşınmaz malikine tanınan, gayrimenkulün 

maliki değiştikçe hak sahibi de değişen, eşyaya bağlı olarak kurulabilir. İntifa ve süknâ 

hakkı, şahsa bağlı irtifak haklarıdır. Buna karşı inşaat hakkı, kaynak hakkı, karmaşık 

(muhtelif) bir irtifak hakkıdır. Hem şahsa hem eşyaya bağlı olarak kurulabilir” (Ertaş, 

2006). İrtifak türleri; irtifak hakkı, süknâ (oturma) hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, geçit 

hakkı ve diğer irtifak hakları olarak sınıflandırılmaktadırlar. 

2.1.2.2 Rehin hakları 

Rehin hakkı, alacaklıya rehin konusu olan taşınmazı borcun ödenmemesi durumunda icra 

yolu ile sattırarak alacağını tahsil etme hakkı sağlayan bir ayni haktır. İrtifak haklarında 

malik eşyadan yararlanma yetkisini mülkiyet hakkından bağımsızlaştırarak bir başkasına 

tahsis etmekteyken, bunda taşınmazı satarak paraya çevirme yetkisini tahsis etmektedir. 

Burada malikin tasarruf yetkisi borcun ödenmemesi ve yalnız icra dairesi ile sattırma 

şartlarına bağlı olarak rehinli alacaklıya geçmiştir.  
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4721 Sayılı Kanunun 850’inci maddesinde taşınmaz rehini üç tür olarak sayılmıştır. 

Bunlar; ipotek, ipotekli borç senedi ve ipotekli irat senedi olarak sıralanabilir.  

TMK’nın 850- 929’ıuncu maddeleri arasında düzenlenen taşınmaz rehin hakları; bir 

alacak yerine getirilmediği durumda hak sahibine bir taşınmaz veya taşınır iyeliğini 

paraya çevirmek ve elde edilecek paradan öncelikle alma yetkisi sağlar. Rehin haklarının, 

tüzemizde; ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde düzenlenmesi 

öngörülmüştür (Açlar ve Çağdaş 2002). Rehin, alacağa bağlı feri bir haktır; rehin 

hakkının kurulması için mutlaka bir alacak hakkı bulunmalıdır. Rehin hakkı ile bu alacak 

teminat altına alınır. Böylece taşınmaz rehininin ülke ekonomisine etkisi anlaşılmaktadır. 

Şöyle ki; alacaklılara sağladığı güvence ile ekonomik döngüsünü hızlandırmakla beraber 

arazinin değerini tedavül ettirerek malikin kredi almasına yardımcı olmaktadır (Ayan 

2013).  

Rehin kurulurken, konusu olan taşınmazın belirtilmesi gerekir. Birden çok taşınmazın 

aynı borç için rehin edilmesi, taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen 

sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır.  Aynı alacak için birden çok taşınmazın 

rehin edildiği hallerde, her taşınmazın alacağın ne miktarı için güvence oluşturduğu rehin 

kurulurken belirtilir. Aksine bir anlaşma bulunmadıkça, tapu idaresi, resen güvenceyi 

taşınmazların her birine değeri oranında dağıtır.  Taşınmaz rehini tapu kütüğüne tescil ile 

kurulur. Taşınmaz rehininin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmî şekilde 

yapılmış olmasına bağlıdır.  Paylı mülkiyette paydaş kendi payını rehin edebilir.  Elbirliği 

mülkiyetine tabi taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehin 

olunabilir. 

2.1.2.3 Taşınmaz yükü 

Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer 

bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılar. Hak sahibi olarak, bir başka 

taşınmazın maliki de gösterilebilir. İrat senedi ve kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükleri 

saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz yükünün konusu ancak yüklü taşınmazın ekonomik 

niteliğinden doğan veya yararlanan taşınmazın ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan bir edim 
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olabilir (TMK m. 839). Buna göre; taşınmazın maliki yalnız konu taşınmaz sorumlu 

olmak üzere bir şey yapma veya verme yükümlülüğü altına girmektedir. Alacaklı da 

alacağını, taşınmazın değeri ile güvence altına almış olmaktadır. Ancak malikin borcu 

taşınmazın değeri ile sınırlı olmaktadır. 

Aksine hüküm yoksa, kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükünün tapu kütüğüne tescili 

gerekli değildir. Kanunun alacaklıya yalnızca taşınmaz yükünün kurulmasını isteme 

yetkisini tanıdığı hâllerde taşınmaz yükü ancak tescille doğar (TMK m. 841). Taşınmaz 

yükü tapuya tescil edilirken alacağında belirtilmesi gerekmektedir. Bu bedel yabancı para 

cinsi üzerinden de gösterilebilmektedir. 

İlke olarak taşınmaz yükünde malikin borcu, takyit edilen taşınmazın iktisadi mahiyeti 

ile ilgilidir. Örneğin mükellef taşınmaz ormansa, her sene belli bir miktar kerestenin, 

mobilya fabrikasına verilmesi; pamuk tarlası ise, bir miktar pamuğun, tekstil fabrikasına 

verilmesi gibi, yalnız hemen belirtelim ki alacaklının, illaki teslim edilen şeyle ilgili bir 

işle meşgul olması gerekli değildir. Örneğin pamuk teslimi gereken alacaklının, illaki 

pamuk tüccarı veya tekstil fabrikası olması gerekmez. Ancak taşınmaz yükü bir taşınmaz 

sahibi lehine eşyaya bağlı olarak kurulmuşsa, yapma ve verme borcunun, müstefit 

(yararlanan hakim) taşınmazın işletme ihtiyacı ile ilgili olması gerekir (Ertaş 2006).  

Taşınmaz yükü, hak sahibine, bir yandan malikten taşınmazından çıkan ya da taşınmazın 

değeriyle temsil olunan bir şey vermesini isteme, diğer yandan, bu istem yerine 

getirilmezse taşınmazı paraya çevirtme yetkileri verir. Hak sahibi karşısında malik ise 

verme borcu altındadır. Malik bu borcu yerine getirmezse malının paraya çevrilmesine 

katlanmakla yükümlüdür. Kişi yararına yükümleme hakkı olmakla birlikte anlaşma 

hükümlerince başkalarına devredilebilir ve mirasçılara kalabilirler. Taraflar bunu 

belirlemekte serbesttirler. Taşınmaz yükü malikin tasarruf etme yetkisini kısıtlanmış olur. 

Taşınmazın değeri sözleşme hükümlerinin yüklediği borç kadar etkilenir.  
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3. TAPU KÜTÜĞÜ ÜZERİNDEKİ TAKYİDATLARIN TAŞINMAZIN 

TASARRUFU VE DEĞERİNE ETKİLERİ 

Takyidatlar, mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, taşınmaz 

mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. Kısıtlama anlamına gelir. 

Çalışmanın bu kısmında en sık görülen takyidatların taşınmazın tasarrufu ve değerine 

etkileri irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti, rehin hakları, şerhler ve beyanlar başlıkları 

altında örnekler verilerek incelenmektedir. 

3.1 İrtifak Haklarının Taşınmazın Tasarrufu Ve Değerine Etkileri 

İrtifak hakları, sahibine hakkın konusu taşınmaz mal üzerinde kullanma ve yararlanma 

yetkisi veren sınırlı ayni hakların genel adıdır. Bir arazi lehine kurulursa arzi irtifak hakkı, 

bir şahıs yararına kurulursa şahsi irtifak hakkı denir. Başkalarına devri mümkün olarak 

ve otuz yıldan fazla süreli kurulursa, daimi ve müstakil irtifak hakkı şeklinde tescil 

edilebilir. İrtifak hakları intifa hakkı, süknâ hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer 

irtifaklar olarak sıralanmaktadır. 

3.1.1 İntifa hakkının taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

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

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

sağlar (TMK m. 794). 

İntifa hakkı; tapu kütüğüne görüldüğü gibi tescil ile kurulmakta olup, tescil edilmemiş 

olsa bile durumu bilenlere karşı ileri sürülebilen, tescil edilmişse herkese karşı ileri 

sürülebilen bir haktır (Şekil 3.1). Bu hak mülkiyet hakkından sonra şahsa en fazla yetkiyi 

sağlamakta olup bütünleyici parçalarla birlikte eklentileri de kapsamaktadır. İntifa hakkı 

devredilemez ve mirasçılara geçemez. Hak sahibi taşınmazı kendisi kullanabilmekle 

beraber tamamını veya bir kısmını başkasına da kullandırabilmektedir. Kısmen veya 

tamamını kiraya verebilmekte ve gelir elde edebilmektedir. 
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Şekil 3.1 Üzerinde intifa hakkı bulunan taşınmazın tapu kayıt örneği 

İntifa hakkı sahibinin, alacağın, gelirinden istifade etme yetkisi, intifanın başladığı 

tarihten sona erdiği tarihe kadar doğabilecek tüm gelirleri kapsar (Ertaş 2006). Bu hak, 

başkasına ait taşınır veya taşınmaz malı kullanmak, mahiyetini ve ekonomik işlevini 

değiştirmeden ürünlerini de kazanarak, ondan yararlanmak olarak tanımlanmaktadır 

(Karadeniz 2008).  

İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa 

hakkı, sebebinin ortadan kalkması ile sona erer. Sürenin dolması veya hak sahibinin 

vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini 

isteme yetkisi verir (TMK m. 796). 

Taşınmazın tamamen yok olması, kamulaştırma, cebri icra yolu, mahkeme kararı, hak 

sahibin ölümü, sürenin dolması, hak sahibinin yazılı terkin talebi gibi sebeplerle sona 

erebilir. Süreli veya süresiz tesis edilebilir. Bu süre gerçek kişilerde en fazla yaşam boyu 

ile sınırlıdır. Tüzel kişiliklerde yüz yıl süre ile kurulabilir ve süre sonunda tekrar tesis 

edilebilir. İntifa hakkı sona erince hak sahibi, hakkın konusu olan malı malike geri 

vermekle yükümlüdür (TMK m. 799)       
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492 sayılı Harçlar Kanunu’nun3 64’üncü maddesine göre, çıplak mülkiyet ve intifa 

haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de 

intifa hakkına ayrılmaktadır. Bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı 

bölümünün 20’inci maddesinin son fıkrasına göre, e fıkrasında yer alan intifa hakkı 

değerinin bu kanunun 64’üncü maddesinin son fıkrası; “... intifa haklarına ait harçların 

hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır.” 

hükmüne göre hesaplanan miktarlardan düşük olamayacağı şeklinde düzenlenmiştir. 

Harçlar Kanunu’nun 63’üncü maddesinde ise; bu kanunda sözü edilen kayıtlı değer veya 

emlak vergisi değeri deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun4 29’uncu maddesine 

göre belirlenen vergi değerini ifade eder.  

Üzerinde intifa hakkı olan bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde farklı uygulamalar 

bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen kanun maddeleri taşınmaz üzerinde tesis edilecek 

intifa hakkı için ödenecek harç tutarının hangi bedel ve ne oranda alınacağını açıklarken, 

değerleme uzmanlarının bir kısmı bu oranları taşınmazın çıplak ve intifa hakkı değerinin 

belirlenmesinde kullanmaktadırlar. Buna göre taşınmaz değerinin 1/3’lük kısmını çıplak 

mülkiyet sahibine 2/3’lük kısmını ise intifa hakkı sahibine vermektedirler. Süreli bir hak 

olan intifa hakkının kalan süresi dikkate alınmadan yapılan bu uygulama haksız sonuçlara 

sebebiyet vermektedir. Örneğin, 200.000 TL değerindeki bir taşınmazın 66.666 TL’si 

çıplak mülkiyet ve 133.333 TL’lık kısmı ise intifa hakkı olarak hesaplanmaktadır.  

Başka bir uygulamada ise öncelikle taşınmaza sanki üzerinde hiç intifa hakkı yokmuş gibi 

değer takdir edilmektedir. Daha sonra çıplak mülkiyet sahibinin intifa hakkı sona erene 

kadar taşınmazı kullanamayacağı için mahrum kalacağı gelir kaybını hesaplamakta ve bu 

değerin intifa hakkı değeri olduğuna ve taşınmazın değerinden intifa hakkı değerinin 

çıkarılmasıyla da çıplak mülkiyet değerine ulaşmaktadırlar.  

                                                           
3 T.C. Resmi Gazete Tarih: 17/7/1964, Sayı: 11756 
4 T.C. Resmi Gazete Tarih: 11/8/1970, Sayı: 13576 
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Örneğe göre Ahmet Bey mesken vasıflı bir taşınmazı 200.000 TL bedel üzerinden satın 

almayı düşünmektedir. Taşınmazın üzerinde Ali Bey adına süreli bir intifa hakkı tesis 

edildiğini ve 10 yıl süresi kaldığını öğrenmiştir. Ali Bey konutu gün itibari ile aylık 1.000 

TL kira bedeli üzerinden yıllık 12.000 TL dönem başı peşin ödeme ile kiraya vermiş ve 

yıllık kira artış oranı sabit % 5 olarak sözleşme ile açıkça belirlenmiştir. Yıllık iskonto 

oranının sabit % 10 ise, söz konusu veriler doğrultusunda taşınmazın çıplak mülkiyet ve 

intifa hakkı değeri hesaplanmaktadır.   

Çizelge 3.1 İntifa Hakkı Değerleme Çalışması Özeti 

Dönem Nakit Akışları  
Bugünkü 

Değeri       

1. Yıl 12,000 TL 12,000 TL  Aylık Kira Geliri            1.000 TL 

2. Yıl 12,600 TL 11,454 TL  Yıllık Kira Artış Oranı (%5) 5 

3. Yıl 13,230 TL 10,934 TL  Yıllık İskonto Oranı (%) 10 

4. Yıl 13,892 TL 10,437 TL  Taşınmazın Bugünkü Piyasa Değeri                   200.000 TL 

5. Yıl 14,587 TL 9,963 TL      

6. Yıl 15,316 TL 9,510 TL  200.000 TL - 98.207 TL = 101.793 TL 

7. Yıl 16,082 TL 9,078 TL      

8. Yıl 16,886 TL 8,665 TL      

9. Yıl 17,730 TL 8,271 TL  Taşınmazın Bugünkü Piyasa Değeri  200,000 TL 

10.Yıl 18,617 TL 7,895 TL  Çıplak Mülkiyetin Değer Payı   101.793 TL 

Toplam 150,940 TL 98,207 TL  İntifa Hakkı Sahibinin Değer Payı   98.207 TL 

Eşit ödemelerin bugün değer formülü kullanılarak işlem konusu taşınmazın piyasa 

değerinin 101.793 TL’lık kısmının kuru (çıplak) mülkiyet sahibinde ve kalan 98.207 

TL’lık kısmının ise intifa hakkı sahibinde olması gerektiği saptanmıştır (Çizelge 3.1).  

3.1.2 Süknâ hakkının taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

TMK m. 823’e göre; “Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak 

yararlanma yetkisi verir. Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.  

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına 

da uygulanır.” hükmünü içermektedir. 
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Süknâ hakkı bir bedel karşılığı veya bedelsiz tesis edilebilir. Yalnızca kişiler yararına 

kurulabilir. Bu hak taşınmazdan konut olarak yararlanma yetkisi verdiğinden konut dışı 

amaçla kullanılamaz. Bu nedenle tapusuna göre iş yeri nitelikli taşınmazlar süknâ hakkına 

konu olamazlar. Başkalarına devredilemez ve miras yolu ile geçemez. Süreli veya süresiz 

tesis edilebilir. En fazla süknâ hakkı sahibinin ömrü ile sınırlıdır. 

Oturma hakkı, hak sahibine bir binanın tümü veya bir bölümünden mesken olarak 

yararlanma yetkisi verir. Oturma hakkı hak sahibinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik bir haktır; bu nedenle tüzel kişiler lehine kurulması mümkün değildir. Oturma 

hakkı sahibi, hakkın şahsına özgülendiği açıkça belirtilmediği sürece bina veya onun bir 

bölümünde ailesi ve ev halkıyla birlikte oturabilir (TMK m. 824). 

Süknâ hakkı da intifa hakkın da olduğu gibi taşınmazın tasarrufunu kısıtlayarak 

taşınmazın değerine olumsuz yönde etki yapmaktadır. Taşınmazın el değiştirmesine engel 

olmasa da güçleştirmekte ve yararlanma hakkını kısıtlamaktadır. Taşınmazı bu şekli ile 

alan kişi bu hakkın yüklediği borca katlanmak zorunda kalacağından taşınmaza yüklediği 

borç oranında değere etkisi olacaktır. 

3.1.3 Üst hakkının taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Başkasının arazisinin altında ya da üstünde yapı yapmak ya da var olan yapıları yerinde 

tutmak hakkını vermektedir. En az otuz yıl süre ile kurulan üst hakkı sürekli niteliktedir. 

Yalnızca kalıcı yapılar için tapu kütüğüne tescil gerçekleşebilir. Tapu kütüğünün ayrı bir 

sayfasına taşınmaz olarak kaydedilebilir. Arazi üzerinde kendiliğinde yetişen veya 

emekle yetişen ağaçlar ve ormanlar üst hakkına konu olamazlar.  

Üst (inşaat) hakkı üçe ayrılır: 

 Bir arsanın üstünde inşaat yapma hakkı (üst hakkı)  

 Bir arsanın altında inşaat yapma hakkı (alt hakkı) 

 Önceden yapılmış bir inşaatı yerinde tutma hakkı 
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Bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya 

mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabilir. Aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça bu hak, devredilebilir ve mirasçılara geçer. Üst hakkı, 

bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz 

olarak kaydedilebilir. En az otuz yıl için kurulan üst hakkı, sürekli niteliktedir (TMK m. 

826). 

Üst hakkının sona ermesi ile birlikte yapılar malike kalmakta ve arazinin bütünleyici 

parçası olmaktadırlar. Eğer aralarında başka bir hüküm yoksa malik hak sahibine yapılar 

için bedel ödememektedir. 

Üst hakkı, uygulamada genellikle yap-işlet-devret modelinde görülür. Üst hakkı ile 

arazinin sahibi, üst hakkı sahibine arazinin altında veya üstünde bir yapı yapma veya 

arazideki yapının maliki olma yetkisini verir; taşınmaz malikinin arazi üzerindeki 

mülkiyet hakkı ise devam eder. Üst hakkının süresi sona erdiğinde arazi üzerindeki 

tesisler arazi malikine kalır. Diğer bir değişle üst hakkı, başkasının arazisinin altında ya 

da üstünde yapı yapmak ya da var olan yapıları yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak 

hakkıdır.  

Otuz yıldan az süreli ya da otuz yıl ve daha uzun süreli olmakla birlikte, üçüncü kişilere 

aktarılamayacağına, mirasçılara geçmeyeceğine, üzerinde yersel (ayni) haklar 

kurulamayacağına ya da bu tür tasarrufların taşınmaz sahibinden olur alınmak yoluyla 

yapılabileceğine ilişkin kısıtlamalar getirilmişse, hak bağımsız ve sürekli nitelikte 

sayılmaz. Yalnızca kalıcı yapılar için tapu kütüğünde üst hakkı tesis edilebilir. Tasarruf 

yetkisini kısıtlamaktadır. 

Üst hakkı, bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu 

kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. En az otuz yıl için kurulan üst hakkı, sürekli 

niteliktedir” denilmektedir (Bozan 2004). Üst hakkı, müstakil olarak yüz yıldan daha 

fazla bir süre için kurulamaz ve üst hakkı her zaman, kurulması için öngörülen şekle 

uyularak (kurulmuş bulunan üst hakkı süresinin minimum dörtte üçü dolduktan sonra) 

azami bir yüzyıl daha uzatılabilir. Ancak bu konuda önceden verilen her türlü taahhüt 
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geçersizdir (Tekinay 1994). Belirli bir gerçek veya tüzel kişi lehine kurulduğu hallerde 

taraflar, üst hakkının devredilemeyeceğini ve mirasçıya geçmeyeceğini 

kararlaştırmamışlarsa, üst hakkı devredilebilir ve mirasçıya geçebilir. 

Üst hakkının sona ermesi üzerine istisna ortadan kalktığı için, bütünleyici parça kuralına 

göre üst hakkı konusu inşaat arazinin mülkiyetine tabi olur (TMK m. 828). Bu halde arazi 

malikinin, üst hakkı sahibine inşaat için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak 

tarafların bunun aksini kararlaştırarak bir bedel miktarı veya böyle bir bedeli tespit 

usulünü belirlemeleri mümkündür. Bu tür bir anlaşma üst hakkının kurulmasına ilişkin 

resmi senette yer almalıdır. Sonradan vuku bulacak anlaşmaların geçerliliği de resmi 

şekilde yapılamalarına bağlıdır ve ilk resmi senede ek sözleşme niteliğinde olarak bu 

resmi senetle birleştirilmelidir. 

Üst hakkı taşınmazın tasarrufunu kısıtlamakla birlikte taşınmazın değerine kullanış amacı 

ve şekline göre olumlu ya da olumsuz etki yapmaktadır. Örnek olarak tarla vasıflı bir 

taşınmazın üzerine inşa edilen beton santrali süre bitiminde malike kalacak olmakla 

beraber ekonomik ömrünü tamamlamışsa taşınmazın tarla vasfını kaybetmesine sebebiyet 

verdiği ve taşınmazın eski haline getirilmesinin bir maliyeti olduğu için taşınmazın 

değerini olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak arsa vasıflı bir taşınmaz üzerine yapılan 

bir bina süre sonunda malik tarafından kullanılabilmesi veya olduğu gibi kullanılması 

halinde gelir getirmesi mümkün ise taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemesi 

beklenmektedir.  

3.1.4 Kaynak hakkının taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Kaynak hakkı, hak sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi 

arazisine akıtmak yetkisini sağlayan bir irtifak hakkıdır. Kaynak hakkının eşyaya bağlı 

veya sahsa bağlı (kişisel) irtifak hakkı olarak kurulabilmesi mümkündür. Aksi 

kararlaştırılmadıkça, bu hak başkalarına devredilebilmekte ve mirasçılara 

geçebilmektedir.  
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Kaynak hakkı, TMK m. 837’de hükme bağlanmıştır: “Başkasının arazisinde bulunan 

kaynak üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına 

katlanmakla yükümlü kılar. Bu hak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına 

devredilebilir ve mirasçıya geçer. Kaynak hakkı, bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl için 

kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir”. 

Kaynaklar arazinin bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları 

arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar 

üzerindeki hak, bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Yer altı suları, 

kamu yararına ait sulardandır. Arza malik olmak, onun altındaki yer altı sularına da malik 

olmak sonucunu doğurmaz. Arazi maliklerinin yer altı sularından yararlanma biçimi ve 

ölçüsüne ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır (TMK m. 756). 

Kaynak hakkı arazi veya şahsi irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hak müstakil ve daimi 

nitelik taşıyorsa, tapu sicilinde ayrı bir sayfaya taşınmaz gibi tescil edilir. Aksi taraflarca 

sözleşmede kararlaştırılmadıkça, kaynak hakkı başkalarına devredilebilir ve miras 

yoluyla intikal eder (TMK m. 837). Tasarruf yetkisini kısıtlamaktadır. Değere etkisi 

sözleşme hükümlerine göre olumlu veya olumsuz olarak değişkenlik gösterebilir. 

Bağımsız ve sürekli nitelikte olan kaynak hakkı, tapu kütüğüne taşınmaz olarak 

kaydedilebilmektedir. Kaynaklar, tek başına mülkiyet hakkının konusu olmazlar. 

Arazinin bütünleyici parçası olarak, kaynadıkları arazinin mülkiyetine tabi olur ve arazi 

sahibi aynı zamanda kaynağında sahibi olur (Bozan 2004). Kaynak hakkının eşyaya bağlı 

irtifak olarak kurulması mümkündür. Aksi kararlaştırılmadıkça, kişisel kaynak irtifakı 

devredilebilir ve mirasçıya intikal eder. Bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl için kurulmuş 

olduğu hallerde taşınmaz olarak tapu kütüğünde ayrı bir sahifeye kaydedilebilir 

(Oğuzman ve Seliçi 2002). İnşaat hakkından farklı olarak, kaynak hakkı kaynağın kendisi 

üzerinde bir mülkiyet hakkı vermez. Kaynak bulunduğu taşınmazın malikinin 

mülkiyetinde kalır. Buna karşılık suyun akıtılması için kaynak hakkına katlanan 

taşınmazın üzerinde yapılan tesisler, kaynak hakkı sahibinin mülkiyetindedir; bunun için 

ayrı bir inşaat hakkı kurulması gerekli değildir; çünkü bu tesisleri yapma yetkisi kaynak 

hakkının kapsamına girer. Suyun akıtılması için yapılan tesislerle kaynak hakkı 

arasındaki ilişki, inşaatla inşaat hakkı arasındaki ilişkinin aynıdır. 
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Kaynaktan çıktıktan sonra, üzerinde irtifak hakkı sahibinin egemenliğini kurmasını 

sağlayan herhangi bir kaba alınan suyun (depo, kanal, havuz gibi) maliki, kaynak hakkı 

sahibi olur. Kaynak sayılmayan çeşmeler, kanal, dere ve çaylardan su almak yetkisini 

veren ayni haklarda genel kurallara göre irtifak hakkının hak sahibine tanıdığı yetkiler 

uyarınca kurulan bir kaynak irtifakının kapsadığı yetkilere eşdeğer olabilir (Köprülü ve 

Kaneti 1983). 

3.1.5 Diğer hakların taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Diğer irtifak hakları, TMK’nun 838’inci maddesinde hükme bağlanmıştır: “Malik, 

taşınmazı üzerinde herhangi bir kişi veya topluluk lehine atış eğitimi veya spor alanı ya 

da geçit olarak kullanılmak gibi belirli bir yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak 

hakları da kurabilir. Bu haklar, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına devredilemez 

ve mirasçılara geçmez. Bu hakların kapsamı, hak sahibinin olağan ihtiyaçlarına göre 

belirlenir. Taşınmaz lehine irtifaklara ilişkin hükümler, bu tür irtifak haklarına da 

uygulanır”.  

3.2 Rehin Haklarının taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Rehin hakkı, alacaklıya rehin konusu olan taşınmazı borcun ödenmemesi durumunda icra 

yolu ile sattırarak alacağını tahsil etme hakkı sağlayan bir ayni haktır. İrtifak haklarında 

malik eşyadan yararlanma yetkisini mülkiyet hakkından bağımsızlaştırarak bir başkasına 

tahsis etmekteyken, bunda taşınmazı satarak paraya çevirme yetkisini tahsis etmektedir. 

Burada malikin tasarruf yetkisi borcun ödenmemesi ve yalnız icra dairesi ile sattırma 

şartlarına bağlı olarak rehinli alacaklıya geçmiştir.  

TMK madde 850’de taşınmaz rehini üç tür olarak sayılmıştır. 

 İpotek 

 İpotekli borç senedi 

 İpotekli irat senedi 
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TMK’nın 850 - 929’uncu maddeleri arasında düzenlenen taşınmaz rehin hakları; bir 

alacak yerine getirilmediği durumda hak sahibine bir taşınmaz veya taşınır mülkiyetini 

paraya çevirme ve elde edilecek paradan öncelikle alma yetkisi sağlar. Mevzuatta rehin 

haklarının; ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde düzenlenmesi 

öngörülmüştür (Tanrıvermiş vd. 2017). Rehin hakkı ile alıcının alacağı veya kredi 

borcunun teminat altına alınması sağlanmaktadır. Bu yolla taşınmaz rehini ile yerel ve 

ulusal ekonomide kredi veya borç – alacak sistemi kurulmakta ve tarafların hakları 

güvence altına alınarak ekonomik ve finansal sistemin rasyonel çalışması için altlık teşkil 

edilmektedir. Alacaklılara sağlanan güvence ile ekonomik sistemin döngüsü 

hızlandırmakta ve taşınmazın değeri üzerinden kredi verilmesi ile de likit olmayan 

taşınmazın değerlemesi yapılarak gerçekte servetin büyüklüğünün ölçümü de dolaylı 

olarak yapılmış olmaktadır.  

3.2.1 İpoteğin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Sadece bir alacağı teminat altına alma fonksiyonu görür. İpotek tesis edilirken alacak 

tutarının belirli olması ve tapu kütüğünde gösterilmesi gerekir. Taşınmazın değeri alacağı 

kapsamazsa borçlunun kişisel sorumluluğu devam etmektedir. Buna borçlunun şahsi 

sorumluluğu denir. İpotek kişisel bir alacak için güvence sağlamaktadır.  

TMK m. 881’de ipoteğin amaç ve niteliği, “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.” olarak hükme bağlanmıştır. 

İpoteğe konu olacak gayrimenkul krediyi alarak borçlanan şahsa ait olabileceği gibi bir 

üçüncü kişiye de ait olabilir. Taşınmazlar ipotek edilebileceği gibi müstakil ve daimi 

haklar da ipotek edilebilir. Taşınmaz malın tam olan hissesi paylara ayrılarak ipotek 

edilemez. Elbirliği mülkiyet (İştirak halinde) mülkiyette, iştirak çözülmeden bir paydaşın 

payı rehin edilemez. 
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İpotek mevcut bir alacağın veya ileride meydana gelecek bir alacağın teminat altına 

alınması için, taşınmazlar üzerinde kurulur. Bu yolla alacaklı, borçludan tahsil edemediği 

alacağı için teminat gösterilen taşınmazı sattırmak suretiyle elde etme imkanına kavuşur 

(Bozan 2004). 

İpotek, sadece kişisel bir alacağı güvence altına alma amacı taşıyan bir taşınmaz rehinidir. 

İpoteğin, taşınmaz rehininin diğer çeşitlerinden farklı olarak, taşınmazın değerini tedavül 

ettirme gibi bir amacı bulunmamaktadır. Bu yüzden, ipotek kıymetli evraka bağlanamaz. 

İpoteğin kurulmasından sonra tapu sicil memuru tarafından verilen ipotek belgesi de 

kıymetli evrak niteliğinde değildir. Bu belge, sadece ipoteğin tescil edilmiş olduğunu 

doğrulayan bir ispat vasıtasıdır (Oğuzman ve Seliçi 2002). 

TMK m. 851’de ipotek, güvence altına alınması düşünülen alacağın miktarının belli olup 

olmamasına göre, iki şekilde kurulabilir. Buna göre, ipotekle güvence altına alınması 

düşünülen alacağın miktarı belli ise anapara ipoteği, belli değilse üst sınır ipoteği kurulur. 

İpoteğin miktarı rehinin kuruluşu esnasında belli olursa anapara ipoteği veya sabit meblağ 

ipoteğinden bahsedilir. Kuruluş zamanında belirli olmayan veya esnek olan bir miktarı 

güvence altına alan ipotekler ise üst sınır ipoteği veya maksimal ipotek olarak 

adlandırılmaktadır (Ertaş 2012). 

Üst sınır ipoteğinde alacaklının bütün istemlerini karşılayacak azami bir miktar, rehin 

miktarı olarak belirlenmektedir. Bu miktar üzerinde taraflar anlaşabilirler. Üst sınır 

ipoteği kredi borcundan doğan alacaklar veya sözleşmeden doğan art arda muhtemel 

alacakların güvencesi için elverişlidir (Steinauer 2003). Üst sınır ipoteği rehin türlerinden 

sadece ipotek şeklinde kurulabilmektedir. Başka bir ifade ile ipotekli borç senedi ya da 

irat senedi şeklinde kurulamaz. Bunun nedeni ise, muhtemel alacağı ortaya çıkaran borç 

ilişkisinin ipotekli borç senedi ve irat senedinde rehinin kurulmasından sonra varlığını 

kaybetmesidir. Halbuki ipotekte, alacak olursa ipotek varlığına devam eder. O yüzden 

ipotekte alacağın yok olması düşünülemez. Sonuç olarak, üst sınır ipoteğinde alacağın 

miktarı, ipotek tesisinde sonradan belirlenme imkanını kazanır. 



23 
 

3.2.2 İpotekli borç senedinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Burada hem ipoteğin özellikleri hem de irat senedinde olan hükümler bulunmaktadır. 

Şöyle ki; ipotekli borç senedi alacağa bağlı bir hak yaratır bu yüzden de borçlunun şahsi 

sorumluluğu devam eder. Diğer taraftan ise, taşınmazın değerini bağımsızlaştırılarak ve 

kıymetli evraka yansıyarak tedavül ettirir. İpotekli borç senedinde, irat senedinden farklı 

olarak borçlunun sorumluluğu taşınmazla sınırlı değildir. Sonuç olarak, taşınmazın 

değeri, borcu tamamıyla kapsamazsa, borçlunun şahsi sorumluluğu devam etmektedir 

(Akıntürk 2009, Sirmen 2013, Akipek ve Akıntürk 2009, Tanrıvermiş vd. 2017). 

3.2.3 İpotekli irat senedinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

İrat senedinde taşınmazın değeri araziden bağımsızlaştırılarak kıymetli evraklarla temsil 

edilir. İpotekte borçlunun şahsi sorumluluğu bulunurken, burada borçlunun sorumluluğu 

taşınmazın değeri ile sınırlandırılmaktadır. Yani ayni sorumluluğu vardır. O yüzden 

taşınmazın değeri alacağın tamamını kapsamazsa borçlunun sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Ayrıca irat senedi kıymetli evraka bağlanması dolayısıyla alacağa 

bağlı sayılmaz. Sonuç olarak ipotekli irat senedinin taşınmaz yükünün karakterinde 

olduğu ifade edilebilir (Sirmen 2013). 

3.3 Taşınmaz Yükünün Taşınmazın Tasarrufu ve Değerine Etkileri 

4721 Sayılı Kanunun 839’uncu maddesi ile taşınmaz yükü; “bir taşınmaz malikinin yalnız 

o taşınmaz sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey yapmaya veya vermeye 

yükümlü tutulması” olarak tanımlanmıştır. Taşınmaz maliki bir şey yapmak veya 

vermekle yükümlü tutulmuş, bu borca karşı alacaklının alacak hakkı taşınmazın değeri 

ile güvence altına alınmıştır. 

Ülkemizde neredeyse hiç uygulanmayan bir sınırlı ayni hak türüdür ancak son 5-6 senedir birkaç 

uygulamasını görmek mümkündür. Örneğin A’nın bir patates tarlası var. Cips üreten bir 

fabrika her sene belli miktarda patates temini karşılığında A’nın tarlası üzerinde bir 
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taşınmaz yükü kuruyor. A her sene belli miktarda patatesi, cips üreticisine satmakla 

mükellef; bu yükümlülüğünü kendi kusuruyla yerine getiremezse A’nın tarlası satılarak 

cips üreticisinin alacağı ve varsa zararı satım bedelinden karşılanır (Tanrıvermiş, Öcal, 

Demir 2017).  

Ülkemizde neredeyse hiç uygulanmayan bir sınırlı ayni hak türüdür ancak son 5-6 senedir birkaç 

Taşınmaz yükü, hak sahibine, bir yandan malikten taşınmazından çıkan ya da taşınmazın 

değeri ile temsil olunan bir şey vermesini isteme, diğer yandan, bu istem yerine 

getirilmezse, taşınmazı paraya çevirtme yetkileri vermektedir. Hak sahibi karşısında 

malik ise verme borcu altındadır. Malik bu borcu yerine getirmezse, malının paraya 

çevrilmesine katlanmakla yükümlüdür. Kişi yararına yükümleme hakkı olmakla birlikte 

anlaşma hükümlerince başkalarına devredilebilir ve mirasçılara kalabilirler. Taraflar 

bunu belirlemekte serbesttirler. Taşınmaz yükü malikin tasarruf etme yetkisini kısıtlanmış 

olur. Taşınmazın değeri sözleşme hükümlerinin yüklediği borç kadar etkilenir. 

3.4 Şerhlerin Taşınmazın Tasarrufu ve Değerine Etkileri 

Taşınmaz malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların 

kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler 

sütununa yazılan hususlardır. Şerh, kelime anlamı olarak açıklama demektir. Eşya 

hukukunda ise; “belirli kişisel hakların, temlik hakkının sınırlarının ve geçici tescilin 

Tapu’ya şerh verilmesi anlamında kullanılır” (Esener 1971). 

Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar, tasarruf yetkisini kısıtlayan veya 

yasaklayan şerhler, geçici tescil şerhleri ile kanunlarda öngörülen diğer hususlar yazılır 

(TST m. 46). 4721 Sayılı Kanunun 1008’inci maddesi, şerhleri tapu kütüğüne tescil 

edilebilen haklar arasında saymıştır. 

Teknik anlamda şerh, kanunlarda sınırlayıcı olarak sayılan bazı kişisel hakların kütüğün 

şerhler bölümüne yazılması işlemidir. Kanun koyucu nelerin kütüğe şerh verilebileceğini 

düzenlemiştir. TMK’nın 1009., 1010. ve 1011. maddelerinde bazı kişisel hakların, 
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malikin tasarruf yetkisinin kısıtlanması ve geçici tescillerin şerh verilmesi hususları 

düzenlenmiştir. 

Kişisel haklarda: Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, 

gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça 

öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz 

üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir (TMK m. 1009) ve 

şerh verilmekle kişisel haklar da kuvvetlendirilmiş olur. Doktrinde kişisel hakların 

şerhinin varlığının taşınmazın değer düşüklüğüne neden olduğu görüşünün yaygın olduğu 

dikkati çekmektedir.  

Tapu sicillerinde en sık rastlanan şerhlerin başında tasarruf yetkisi kısıtlamalarına ilişkin 

olanlar gelmektedir. İlke olarak aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, 

tapu kütüğüne şerh verilebilir: 

 Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları,  

 Haciz, iflas kararı veya konkordato ile verilen süre,  

 Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen 

işlemler. Ayrıca aile konutu ve ailenin ekonomik geleceğinin korunması amacıyla da şerh 

verilebilmekte olup, bunlar da taşınmazın serbest olarak satışı ve teminat verilmesi 

özelliğini kısıtlamakta ve sonuç olarak taşınmaz değerini olumsuz etkilemektedir. 

Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan 

hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir (TMK m. 1010). 

Geçici tescil şerhi, mevzuatta açıkça tanımlanan hallerde verilebilir: Bunlar; (i) iddia 

edilen bir aynî hakkın güvence altına alınması gerekiyorsa ve (ii) tasarruf yetkisini 

belirleyen belgelerdeki noksanlıkların sonradan tamamlanmasına kanun olanak tanıyorsa. 

Geçici tescil şerhi, bütün ilgililerin razı olmasına veya hakimin karar vermesine bağlıdır. 

Şerhin konusu olan hak sonradan gerçekleşirse, şerh tarihinden başlayarak üçüncü 

kişilere karşı ileri sürülebilir. Geçici tescil şerhi verilmesi istemi üzerine hakim, tarafları 

dinleyerek veya dosya üzerinde inceleme yaparak şerhe konu olan hakkın varlığının kabul 

edilebileceği kanaatine varırsa, şerh kararı verir. Kararda şerhin etki bakımından süresi 
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ve içeriği belirlenir; gerektiğinde mahkemeye başvurulması için bir süre verilir (TMK m. 

1011). Şerhler örnekler verilerek taşınmazın değerine ve tasarrufuna etkileri aşağıda 

incelenmiştir. 

3.4.1 Geri alım hakkının (vefa) taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

 Geri alım hakkı, taşınmaz mal malikinin bir kişiye malını satması durumunda, sattığı 

taşınmazını ondan geri alma hakkını tanıyan bir hak olup, tesisi resmi şekle tabi 

sözleşmelerdendir.  Geri alım hakkı satış işlemi sırasında ya da satış işleminden sonra 

noterden düzenlenen sözleşme ile en çok 10 yıl için tesis edilebilir.  Geri alım hakkı, yeni 

malikin taşınmaz mal üzerindeki haklarını ve tasarruf yetkilerini kullanmasına engel 

değildir.  Bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesi halinde, şerhte belirtilen süre içinde 

kullanılması gerekmekte olup, her halde şerh tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra 

etkisini kaybeder (TMK m. 736). Tapuya şerh edilmiş geri alım hakkı, şerh süresi içinde 

her malike karşı ileri sürülebilir. Şerhin süresi dolmamış ise tasarrufunu kısıtlayıcı etkisi 

olmaktadır. Değerine etkisi olmamakla birlikte süresi dolmamış ise alıcı kişiler için 

caydırıcı bir etkisi bulunmaktadır. 

3.4.2 Ön alım hakkının (şufa) taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

TMK m. 732, üzerinde paylı mülkiyet bulunan bir taşınmazın paydaşları arasında yasal 

bir önalım hakkı düzenlemiştir. Yasal önalım hakkı, devir hakkının kısıtlamaları başlığını 

taşıyan TMK m. 732’de hükme bağlanmıştır. Buna göre paylı mülkiyette bir paydaşın 

taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer 

paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Önalım davası hak düşürücü nitelikteki belirli 

süreler içinde açılmalıdır. Aksi halde, yani bu süreler içinde açılmadığı takdirde hak 

düşer. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde 

satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer (TMK m. 733). Tapu kütüğüne şerh edilmese bile 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilen bir haktır. Hak kullanıldığında ilgili mahkeme 

tarafından üçüncü kişiler satışın engellenmesi için üzerine tedbir konulmaktadır. Bu 

nedenle taşınmazın tasarrufu yasaklanmaktadır. Bu hakkın taşınmazın değerine doğrudan 

etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir. 
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3.4.3 Alım hakkının (iştira) taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

TMK’nın 735-736 alım hakkı tapu kütüğüne şerh verildiği takdirde, alım hakkı şerhte 

belirtilen süre içinde taşınmazın her malikine karşı kullanılabilir (TMK, m. 736/1). Bu 

sebeple şerhle birlikte, basit borç ilişkisi eşyaya bağlı borç ilişkisi niteliğini 

kazanmaktadır. Alım sözleşmesinin esaslı noktaları, tarafların kimliği, satış konusu mal 

ve satış bedelidir. Satış bedelinin belli olması şart değildir; belirlenebilir olması yeterlidir. 

Sözleşmede taraflar alım hakkının süresi ve şerh verilmesi konularını da 

düzenleyebilirler. Alım hakkı en çok 10 yıllık süre için kararlaştırılabilir. Tasarrufunu 

kısıtlamamakla birlikte taşınmaza sözleşme hükümlerince borç yüklemektedir.  

3.4.4 Kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

“Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım 

sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer 

haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan 

kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir” (TMK, m. 1009). Kat karşılığı inşaat 

sözleşmesine göre malik taşınmazı yapılacak yapının belli bir kısmı veya bazı bağımsız 

bölümlerine karşılık müteahhide devretmeyi vaat etmektedir. Kat karşılığı inşaat hakkı 

sözleşmesini düzenleme yetkisi noterlere aittir. Şerhten itibaren beş yıl içinde satış 

yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil müdürü 

veya tapu sicil görevlileri tarafından resen terkin olunur. Tasarrufu kısıtlayıcı bir etkisi 

olmamakla birlikte sözleşme hükümleri üçüncü kişileri de bağlamaktadır. Yapının 

özellikleri, teslim süresi, paylaşım oranı gibi sözleşme hükümlerine göre değere etkisi 

değişkenlik gösterebilmektedir.  

3.4.5 Satış vaadi şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri  

Taşınmaz satış vaadi, bir tarafa veya iki tarafa, ileride bir taşınmazın satış sözleşmesinin 

yapılmasını istemek hakkı sağlayan bir sözleşmedir. Tapu Kanunu’nun5 26/6’ıncı 

maddesine göre taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapuda şerh edilmesinden başlayarak 

                                                           
5 T.C. Resmi Gazete Tarih: 29/12/1934, Sayı: 2892 
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beş yıl içerisinde satış haciz ipotek işlemleri yapılamaz ve benzer irtifak hakları tapuya 

tescil edilemez. Taşınmazın tasarrufunu kısıtlamaktadır. Taşınmazın değerine etkisi 

bulunmamaktadır. 

3.4.6 Kira şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

“Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan 

yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira 

bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir” (TBK m. 299). Kira şerhi, bir taşınmaz malın 

maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler 

sütununa işlenmesidir. Kira sözleşmesi sadece taraflar arasında ileri sürülebilir. Kira 

sözleşmesinin üçüncü kişileri etkilediği tek hal, tapu siciline kuvvetlendirilmiş şahsi hak 

olarak şerh verilmiş olması halidir. Tasarrufu kısıtlayıcı bir şerh değildir. Sözleşme tarafı 

ve hükümleri değere olumlu ya da olumsuz etki etmektedir. Taşınmazı yatırım amaçlı 

olarak satın alan kişi açısından kira şerhi, kira kaybının oluşmaması gibi olumlu bir etki 

yaparken, kullanım amaçlı olarak taşınmazı satın alan kişinin mevcut kiracıyı tahliye 

etmesi ve taşınmazı fiilen kullanıma başlaması gecikeceği için olumsuz etki yapması 

kaçınılmaz olacaktır.  

3.4.7 Bağışlayana rücu hakkı şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

“Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda, bağışlama konusunun 

kendisine dönmesi koşulunu koyabilir. Bağışlama konusu, taşınmaza veya taşınmaz 

üzerindeki bir ayni hakka ilişkin ise, bağışlayana dönme koşulu tapu siciline şerh 

verilebilir” (TBK. m. 292). Geri dönme koşuluyla bağışta taşınmazın mülkiyeti bağışı 

alana geçmekle birlikte tapu kütüğünün bildirimler bölümüne geri dönme koşulu işlenir. 

Buradaki geri dönme koşulu bağışı alanın bağışlayandan önce ölmesi durumunda 

taşınmazın bağışlayana geri döneceği koşuludur. Taşınmaz el değiştirmiş veya üzerinde 

bir takım haklar kurulmuş olsa dahi bağışlayana geri döner. Tasarrufu kısıtlayıcı bir şerh 

değildir. Bu tür bir şerhin taşınmazın değerine önemli ölçüde olumlu veya olumsuz 

etkisinin olması beklenmemektedir.  
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3.4.8 Satışa arz şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Borcun ödenmemesinin sonucunda icra memurluğunun ipoteğin paraya çevrilmesi 

hakkında takip başlatıldığını tapu müdürlüğüne bildirmesi işlemidir. “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 rehin edilmiş olması 

halinde, rehinin paraya çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılır. 

Bununla birlikte, icra dairesi onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirir. Alacaklı 

gayrimenkulü icra kanalı ile sattırarak satış bedelinden alacağını alır” (TMK m. 873). İcra 

ve İflas Kanunu’nun6 (İİK) 150/C maddesi, icra müdürünü, ipoteğin paraya çevrilmesi 

hakkındaki takibin başladığını tapu sicil müdürlüğüne haber vermeye mecbur tutmuş ve 

bu hususun gayrimenkulün kütük sayfasına şerh verilmesini öngörmüştür. Satış 

talebinden nihayet 3 ay içinde icra dairesi tarafından açık artırmada satılır (İİK m. 123). 

Tasarruf hakkını kısıtlayan şerhlerden değildir. Taşınmazın değerine bir etkisi olmamakla 

birlikte, alıcı kişileri caydırıcı bir durum oluşturmaktadır.  

3.4.9 İhtiyati haczin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri  

İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK m. 258). Bu mahkeme kararına 

istinaden icra müdürlüğünce tapuya ihtiyati haciz müzekkeresi yazılır. İhtiyati haczin 

hüküm ve sonuçları icrai hacizlerde olduğu gibidir. Taşınmazın tedavülüne (el 

değiştirmesine) ve üzerinde hak kurulmasına engel değildir. Yalnız, bu işlemler haciz 

koyduran alacaklının hakkına zarar vermemelidir. Tersi durumda, bu işlemler alacaklıya 

karşı hükümsüz olur.  

3.4.10 İcra-i haczin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Kesinleşmiş icra takibinin konusu olan bir alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla 

borçluya ait ve haczi caiz bulunan mallara icra müdürlüğünün el koyması işlemidir. İcra-

i haciz; taşınmaz malın devrine ve üzerinde hak kurulmasına engel değildir. Yani hacizli 

                                                           
6 T.C. Resmi Gazete Tarih: 19/6/1932, Sayı: 2128 
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bir taşınmazın satış, bağış, trampa, ölünceye kadar bakma akdi gibi işlemlere konu olması 

ve bu yolla mülkiyetinin başkasına geçirilmesi mümkündür. Ayrıca; rehin, irtifak hakkı, 

kira gibi işlemlere de konu olabilir. Bu şerh taşınmazın tasarrufuna herhangi bir kısıtlama 

ve yasaklama getirmemekle birlikte değerine de herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

3.4.11 Aile yurdu kurulması şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Konutların, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazların, eklentileriyle birlikte aile yurdu 

haline getirilebileceği 4721 Sayılı Kanunun 386’ıncı maddesi ile hükme bağlanmıştır. 

4721 Sayılı Kanunun 391’inci maddesi; aile yurdu haline getirilen taşınmazların 

devredilemeyeceğini, rehin edilemeyeceğini ve kiraya verilemeyeceğini hükme 

bağlamıştır. Ayrıca aynı maddede, aile yurdu tesis edilen taşınmazlar ve eklentilerinin 

tasarrufunun kısıtlanması noktasında; cebri icra yoluna başvurulamayacağı da sayılarak, 

daha da güçlendirilmiştir. Bu şerhin taşınmazın değerine herhangi bir etkisi 

bulunmamaktadır. 

3.4.12 İhtiyati tedbirin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda7 (HMK) “Geçici Hukuki Korumalar” 

başlığı altında düzenlenmiştir. İhtiyati tedbirin şartları konusunda; mevcut durumda 

meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde 

zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir 

sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık 

konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği ve aynı hükmün, şartların uygun 

düşmesi durumunda çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanabileceği hüküm altına 

alınmıştır (HMK m. 389). Tedbirin niteliğine göre taşınmazın tasarrufu, ayni ve şahsi hak 

tesisi yasaklanır. Taşınmazın değerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Uygulamada 

ihtiyati haciz olarak kullanılmakla birlikte asıl olarak geçici tescil şerhidir. 

                                                           
7 T.C. Resmi Gazete Tarih: 4/2/2011, Sayı: 27836 
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3.4.13 Kamu haczinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun8 ile düzenlenmiştir. 

Kanunun 1. ve 3. maddelerinde alacaklı amme idaresinin Devlet, vilayet hususi idareleri 

ve belediyelerin olduğu açıklanmıştır. Kamu hacizlerinin en sık uygulanan işlemlerinden 

biri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun9 86-94. maddelerinde tanımlanmış 

bulunan harcamalara katılım payları uygulamalarıdır. 6183 Sayılı Kanun’un 73’üncü 

maddesi; “Borçlu, alacaklı amme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda 

tasarrufta bulunamaz”. Taşınmazın değerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

3.4.14 Ticareti terk şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Ticareti terk ilanından sonra icra müdürlüğü bu durumu tapu sicil müdürlüğüne bildirir 

ve ticareti terk şerhi kütüğe işlenir. Bu şerhten itibaren 2 ay süreyle bu taşınmaz üzerinde 

ayni ve şahsi hak tesisi yasaklanmıştır. Taşınmazın değerine etkisi bulunmamaktadır. 

3.4.15 İflas şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

İflas dairesi, iflas kararını tapu sicil müdürlüğüne bildirip karar tapuya tescil edildikten 

sonra artık malikin o taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı iflas masasına geçer. Devir, temlik 

veya sınırlı ayni hak tesisi mümkün değildir. İflas şerhinin taşınmazın değerine herhangi 

bir etkisinin olmadığı düşünülmektedir.  

3.4.16 Konkordato şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri  

Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle ve mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye 

yoludur. Konkordato kararı ve süresi tapu siciline tescil edilir ve bu tescil ile birlikte malik 

                                                           
8 T.C. Resmi Gazete Tarih: 28/7/1953, Sayı: 8469 
9 T.C. Resmi Gazete Tarih: 29/5/1981, Sayı: 17354 
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taşınmazı artık tasarruf edemez. Taşınmazın değerine herhangi bir etkisi 

bulunmamaktadır. 

3.4.17 Aile konutu şerhinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Aile konutu, ailenin birlikte ve devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Bir aile pek 

çok yerde konut sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi TMK’nın aradığı anlamda 

aile konutudur. 4721 Sayılı Kanun’un 194’üncü maddesi ile aile konutuna ilişkin bazı 

hukuki işlemlerin yapılabilmesi diğer eşin rızasına bağlı hale getirildiği için, malik olan 

eşin iradi olarak yaptırabileceği, aile konutu ile ilgili devir sonucunu doğuran (satış, bağış 

gibi) veya konut üzerindeki hakkı sınırlandıran (ipotek, satış vaadi, intifa, süknâ, kira 

şerhi gibi) işlemler, ancak malik olmayan eşin rızasının alınabilmesi halinde 

gerçekleştirilebilecek; malikin iradesi dışında gerçekleştirilen (hükmen tescil, cebri satış, 

haciz, tedbir vb.) işlemlerde ise eş rızası aranmaksızın işlem yapılabilecektir. Bu şerh 

taşınmazın tasarrufunu kısıtlamakla beraber değerine bir etkisi bulunmamaktadır. 

3.4.18 Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belirtmenin taşınmazın tasarrufu ve 

değerine etkileri 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 90’ıncı maddesi; “Yol harcamalarına katılma 

payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, su tesisleri ile kanalizasyon 

harcamalarına katılma payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili 

taşınmazların vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp 

tahakkuk ettirilir.” hükmündedir. Kanun gereğince yapılacak belirtmenin (şerhin) tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine yapılması gerektiğine ilişkin görüşler vardır. Ancak anılan 

belirtmenin (şerhin) temliki tasarrufları kısıtlayıcı olması nedeniyle tapu kütüğünün 

şerhler hanesine yapılması daha uygundur. Taşınmazın tasarrufunu kısıtlamaktadır. 

Değerine bir etkisi bulunmamaktadır. 

3.5 Beyanların taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Beyanlar taşınmaz ya da taşınmazın malikine ait fiili ve hukuki durumları üçüncü kişileri 

bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen 
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belirtmelerdir. Beyanların ayni hak kurma veya şahsi hakkı kuvvetlendirmeleri mümkün 

değildir.                     

Tapu kütüğünün beyanlar sütununa hangi hususların yazılacağı TST’nin ilgili 

maddelerinde açıklanmıştır. Ayrıca 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu10 gereğince kat 

mülkiyeti kütüğünde de beyanlar sütununa yer verilmiştir (Tüdeş ve Bıyık 2001).  

Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar tarih ve yevmiye 

numarası belirtilerek yazılır (TST m. 52/1). 

Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukukî veya teknik 

sebeplerin tapu müdürlüğünce tespiti halinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda 

res’en belirtilir (TST m. 52/2). 

“Bir taşınmazın eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa yazılır. 

Bu kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin rızasına bağlıdır. Taşınmaz 

mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamalarının beyanlar sütununa yazılması ve bu 

sütuna yazılabilecek diğer hususlar tüzükle belirlenir” (TMK m. 1012).  

Beyan işlemi, taşınmazlarla ilgili bazı fiili ve hukukî durumların tapu kütüğünün özel 

bölümüne yazılmasıdır. Beyanların en önemli işlevi, mevcut durumu veya zaten var olanı 

açıklamaktır (Akipek 2010). Beyanlara yapılan belirtmelerin amacı, tapu kütüğünün diğer 

bölümlerine yazılamayan bazı fiili ve hukukî durumların iş güvenliği yönünden 

açıklığının sağlanmasıdır (Reisoğlu 1984). Beyanların, bazı durumları bildirici hükmü 

bulunmaktadır. 

Hatemi vd. (1991) tarafından tapu kütüğüne yapılacak şerh ve beyanlarda da sınırlı sayı 

ilkesinin geçerli olduğu belirtilmiştir. TST’ye göre, eklenti (teferruat), TMK’a göre 

kurulmaları artık mümkün olmayan aynî haklar, vesayet altına alınma veya vesayetin 

                                                           
10 T.C. Resmi Gazete Tarih: 2/7/1965, Sayı: 12038 
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kaldırılması, işçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi beyanlar hanesine yazılır. Beyanlar 

birkaç örnek verilerek taşınmazın değerine ve tasarrufuna etkileri aşağıda incelenmiştir. 

3.5.1 Yatırım amaçlı kredi kullanıldığının belirtilmesi 

Bir taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin borçlarını karşılamak yerine bizzat 

söz konusu taşınmazın geliştirilmesi veya üzerinde yatırım amaçlı bir faaliyetin 

öngörülmesi durumunda alınmış olan bir kredinin tapu kütüğünde belirtilmesi 

durumudur. Bu belirtmenin taşınmazın tasarrufuna bir etkisi bulunmamakla birlikte 

parselin değerini olumlu yönde etkileyecek bir faaliyet olduğunu göstermektedir. 

3.5.2 Kıyı kenar çizgisi belirtmesinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

İlgili Bakanlık tarafından Valiliklere gönderilen onaylı orijinal kıyı kenar çizgisi paftaları 

ve bilgisayar ortamındaki sayısal veriler, Valilikçe çoğaltılarak yerel maliye teşkilatına, 

tespit belediye ve mücavir saha hudutları içinde ise, ilgili belediyesine ve kadastro 

paftalarına işlenmek üzere ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilir. Onaylı orijinal kıyı 

kenar çizgisi paftaları Valilikçe muhafaza edilir. Onaylı kıyı kenar çizgisine göre 

mülkiyete konu taşınmazların kıyıda kalan bölümleri ilgili kadastro müdürlüğünce 

belirlenerek gerekli şerhler konulmak üzere tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Bu 

belirtme taşınmazın tasarrufunu kısıtlamakta ve değerine etki etmektedir.  

3.5.3 Yönetim planı belirtmesinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulan yapının nasıl yönetileceği ve kullanılacağına dair 

bilgiler içeren yönetim planı maliklerin tamamının imzası ile oluşturulur. Taşınmazın 

tasarrufu ve değerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Esasen taşınmazın yönetimi 

planının olması ve plandan getirilen kullanım kısıtları, taşınmaza olan talep ve kira parası 

üzerinde etkili olduğu için taşınmazın değerini zayıf da olsa etkileyebilecektir.       
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3.5.4 5543 Sayılı İskan Kanunu’na göre belirtmesinin taşınmazın tasarrufu ve 

değerine etkileri 

5543 sayılı İskan Kanunu’un11 21’inci maddesinde; “(1) Bu kanuna göre verilen 

taşınmazlar temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle satılamaz, 

bağışlanamaz, terhin edilemez, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi konulamaz ve haciz 

olunamaz. Bu taşınmazların tapularına bu yolla kayıt düşülür. (2) Bu kanuna göre hak 

sahiplerine verilen arazi, arsa, işyeri, konut ve tarımsal tesislerin; takyit süresi içinde 

askerlik, tutukluluk, afet ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi geçerli bir özrü olmaksızın 

kendileri tarafından işletilmediği, oturulmadığı veya satıldığı, kiraya verildiği, gelir elde 

etmek maksadıyla üçüncü kişilere kullandırıldığı tespit olunduğunda, Mahalli İskan 

Komisyonu tarafından hak sahiplilik durumu iptal edilir. İskan amaçlarında kullanılmak 

üzere tapu kaydının iptali ile Hazine adına tescili mahkemeden istenir” denmektedir. Bu 

belirtme 10 yıllık süre içerisinde taşınmazın tasarrufunu kısıtlamaktadır. Ancak sürenin 

dolması halinde belirtmenin taşınmazın tasarrufuna ve değerine herhangi bir etkisi 

bulunmamaktadır.  

3.5.5 Muhdesat belirtmesinin taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

Mevzuatta açıkça tanımı ve açıklaması yapılmamıştır. Arazi üzerinde sahibinden başka 

bir kişi ya da ortaklardan herhangi birisince yapılan yapı veya dikilen ağaç anlamına 

gelmektedir. Sözcük olarak sonradan yapılmış veya oluşturulmuş nesneler anlamına 

gelmektedir. Tapu kütüğü üzerinde parsel üzerindeki A ile gösterilen yapı Ali’ye, B ile 

gösterilen yapı Ahmet’e, 10 adet zeytin ağacı Mehmet’e aittir, şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Muhdesat taşınmazın değerini olumsuz etkilemekte olup tasarrufuna engel 

değildir. 

                                                           
11 T.C. Resmi Gazete Tarih: 26/9/2006, Sayı: 26301 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Taşınmaz yatırımlarının uzun ömürlü ve genel olarak yüksek değerli olması ile 

likiditesinin düşüklüğü, taşınmaz yatırımları ve yatırımcıların korunmasını zorunlu 

kılmaktadır. Taşınmazların heterojen olması ve yerel özellikleri gibi birçok neden ile 

yatırım kararlarının verilmesinde genellikle durum analizi raporu ile değerleme raporu 

gibi çalışmaların bağımsız ve lisanslı kişi ve kurumlardan alınması zorunlu olmaktadır. 

Bu tür çalışmaların birinci aşamasını; taşınmaz mülkiyeti ve parselin geçmişinin analizi 

oluşturmakta ve benzer biçimde değerleme çalışması da sorun tanımlama ve mülkiyet 

hakkının analizi ile başlamaktadır. Bu çalışmada toplumsal yaşamda önemli yere sahip 

olan taşınmazın, tapu sicilinin asli unsurlarından olan tapu kütüğü üzerindeki takyidatlar, 

ayni haklar, şerhler ve beyanlar başlıkları altında örneklerle değerlendirilmesi yapılmış 

ve başlıca takyidatların taşınmazların değerlerine ve tasarrufuna olası etkileri incelenmiş 

ve değerleme çalışması yapan uzmanlar için yol haritası ortaya konulmuştur.   

Ayni haklar kişilere eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve herkese karşı 

ileri sürülebilen haklar olup, kişilere sağladıkları yetkiler bakımından mülkiyet hakkı ve 

sınırlı ayni haklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Sınırlı ayni haklar irtifak hakları, rehin 

hakları ve taşınmaz yükü başlıkları altında incelenmiştir. Mülkiyet hakkından sonra hak 

sahibine en geniş yetkiyi veren irtifak haklarından olan intifa hakkının kanundaki yeri ve 

değerlemedeki farklı uygulamalar mukayese edilerek örnek kurgu oluşturulmuş, çıplak 

mülkiyet ve intifa hakkı değeri tespit edilmiştir. İntifa hakkının hak sahibine kullanma ve 

yararlanma hakkı sağladığı, taşınmazın tasarrufunu kısıtladığı ve değerinin olumsuz 

etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Tapu kütüğünde şerhler; taşınmaz malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması 

veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu 

kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır ve kelime anlamı olarak açıklama olarak 

ifade edilebilir. Beyanlar ise üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle 

uyarmak için tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve 

akıbetini gösteren belirtmelerdir. Araştırma kapsamında incelenen örnek gayrimenkul 

durum analizi ve değerleme raporlarının sonuçlarına göre şerhler ve beyanların 

taşınmazların tasarrufunu kısıtlayıcı veya yasaklayıcı etkilerinin olduğu ve aynı zamanda 
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taşınmazın değerini bazen olumlu ve bazen de olumsuz yönlerde etkileyebildiği ortaya 

konulmuştur. Esasen Tanrıvermiş’in (2017) çalışmasında yapılan genelleme ile benzer 

sonuçların ulaşıldığı bu çalışmanın söz konusu çıktısının uygulamada genel olarak 

gayrimenkul yatırım kararı veren gerçek ve tüzelkişilerin talep ettikleri durum analizi 

çalışması ile değerleme çalışmalarında hemen hemen hiç dikkate alınmadığı ve verilen 

yatırım kararlarının söz konusu eksik incelemeden olumsuz yönde etkilendiği tespit 

edilmiştir.   

Tapu kütüğünde yer alan takyidatların taşınmazın tasarrufuna ve değerine olumlu ve 

olumsuz etkilerinin olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Değere yaptıkları etki kişiden 

kişiye farklılık gösterebilmektedir. Takyidatların üçüncü kişileri bilgilendirmek, uyarmak 

ve korumak için konulduğu, bazılarının yasaklayıcı bazılarının ise kısıtlayıcı olduğu 

görülmektedir. Sonuç olarak taşınmaza yükledikleri borç kadar tasarrufuna ve değerine 

olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Taşınmaz yatırımı yapan 

gerçek ve tüzelkişilerin, söz konusu kararın dayanağı olan durum analizi çalışmasını 

yaptırmalar ve bu işlemlerde uluslararası düzeyde akredite olmuş gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi uzmanlarına görev verilmesi gerekmektedir. Tapu kütüğünde yer alacak 

takyidatların üçüncü kişileri bilgilendirmek, uyarmak ve korumak için konulduğu, 

taşınmazların tasarrufunu yasaklayıcı, kısıtlayıcı ve değerini olumlu ya da olumsuz 

etkiledikleri tespit edilmiş olup, değerleme çalışmalarında ve yatırım karalarının 

verilmesinde mutlaka gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları tarafından 

incelenmesi ve karar organlarına danışmanlık yapılması gereken konuların başında 

geldiklerinin gözden uzak tutulmaması gerektiği açıkça vurgulanmalıdır.  
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