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1. GİRİŞ 

 

Yaşanan ekonomik krizler neticesinde işletmelerin, ticari faaliyetlerinin devamı için 

krediye olan ihtiyacı daha da artmış, kredi verenlerin ise teminatsız kredi verme isteği 

azalmıştır. Kriz dönemlerinde, kredilerin, ekonomik değeri olan ve paraya çevrilebilir 

bir teminata bağlanması hem kredi alan için hem de kredi veren için büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı paylı mülkiyete konu taşınmaz payının da önemli bir potansiyel 

teminat niteliğinin bulunduğunu ortaya koymaktır. 

Çalışmanın birinci bölümünde kredi kavramı, kredinin unsurları ve kredi verilme 

esasları üzerinde durulacaktır. 

Bu kısa girişin ardından ikinci bölümde kredinin güvenceye bağlanması ele alınacak, 

uygulamada kredi teminatları olarak alınan kefalet, taşınır rehini, ticari işletme rehini, 

alacak ve diğer hakların rehni, alacağın temliki ile taşınmaz rehni ve ipotek  üzerinde 

durularak, taşınmaz değerlemesi hakkında ki  BDDK  uygulamalarına değinilecektir. 

Üçüncü bölümde ise çalışmamızın ana konusunu oluşturan paylı mülkiyete konu 

taşınmaz payının rehnedilmesinin hukuki niteliği, payın rehin verilebilirliği ile pay 

rehnin de hakkın kapsamı üzerinde durulacaktır. Örneklerle pay rehnindeki olası 

sorunlar irdelenmeye çalışılacaktır. 

Çalışmanın son bölümünde ise 2 farklı denek grubu ile yapılan anket çalışması ile 

seçilen alanda taşınmaz değerleri ile taşınmaz payı değerleri arasındaki ilişki 

irdelenecek, bankalar ile yapılacak anket çalışması ile de bankaların taşınmaz payını 

kredi güvencesi olarak kabul edip etmediği konusundaki tutumları ortaya konmaya 

çalışılacaktır. 
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2. BANKACILIKTA KREDİ VERİLME ESASLARI 

 

2.1 Kredi Kavramı ve Unsurları 

 

Bankaların ülke ekonomilerinde üstlendikleri temel rol, tasarruf sahibi gerçek veya tüzel 

kişilerden sağladıkları fonları, likidite ihtiyacı olan gerçek veya tüzel kişilere 

aktarılmasına aracılık etmektir (Battal, 2006). Bankalar, fon sağlama işlevini, ağırlıklı 

olarak krediler aracılığı ile yerine getirmektedirler. Bu bakımdan kredi, bankacılığın en 

temel işlevi ve aynı zamanda da en riskli faaliyetidir (Kostakaoğlu, 2010). Bu nedenle, 

kredi kavramının bankacılık uygulamasındaki kapsamı bankaların risklerini belirlemek 

açısından önemlidir (Battal, 2006).    

Tüm kredi türleri bakımından geçerli olabilecek hukuki bir kredi kavramına ulaşmak 

mümkün olmasa da, her bir kredi türünün ortak unsurlar taşıdığı görülmektedir. Bunlar 

kredi alanın ödeme gücü ile kredi verenin satın alma gücünü belli bir süre için 

devretmesidir. (Vural, 1991, Alıcı, 2007, Şit, 2011).  

 

2.1.1 Kredinin tanımı 

 

İktisadi açıdan kredi kavramının çeşitli tanımları yapılmaktadır. Genel anlamı ile kredi, 

satın alma gücünün gelecekte gerçekleşecek geri ödemeye güvenilerek geçici olarak 

devredilmesidir (Vural, 1991, Şit, 2011).  Satın alma gücünden anlaşılması gereken ise, 

para ile ölçülebilir tüm iktisadi değerlerdir (Yüksel vd , 2004, Şit, 2011). Alıcı’ya 

(2007) göre kredi “ mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir süre sonunda ve 

belirli koşullarla geri alınmak üzere verilmesi veya verilmiş bir varlığın ödenmesine 

garanti sağlanması veya kefil olunmasıdır”  

Bankacılık ile ilgili mevzuat içerisinde ise kredi kelimesinin özel bir tanımı 

bulunmamaktadır.  

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 48. maddesinde hangi bankacılık işlemlerinin kredi 

sayılacağı belirtilmiştir. “Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, 

kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz 

taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak 
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suretiyle ya da herhangi bir sekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli 

satısından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte 

tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo 

işlemlerinden alacaklar, vadeli islem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer 

sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul 

edilen işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır. 

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal 

kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz 

mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, 

taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin 

finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da bu 

Kanun uygulamasında kredi sayılır.”  

Bankacılık Kanunu’nun 48. maddesinde bankacılık uygulamasında kredi olarak kabul 

edilen işlemler düzenlenirken, bu işlemlerin konu olduğu sözleşmenin hukuki niteliği, 

muhasebe tekniği itibariyle işlemlerin izlendiği hesap, başkasına ait paranın 

kullanılması, kredinin kullanılmış olması, bankanın faiz elde etmesi veya rücu etme 

olanağının bulunması ya da alacağının teminata bağlanmış olması dikkate alınmamıştır 

(Şit, 2011).  

Ancak, banka kredisinden söz edilebilmesi için bankanın bir sözleşme  ile kredi riskini 

ve/veya piyasa riskini belirli bir süre için üstlenmesi gerekmektedir (Yüksel vd , 2004, 

battal, 2006). Buna karşılık, bankanın tarafı olduğu sözleşmenin
1
 hukuki niteliği, 

yapılan işlemin muhasebe tekniği itibariyle izlendiği hesap önem arz etmediği ( Battal, 

2006) gibi, banka topladığı mevduatı veya kendi öz kaynaklarını da (Alıcı,2007) kredi 

olarak kullandırabilir veya yapılan işlem sonucu faiz geliri elde etmeyebilir. Açılmış 

olan kredinin, kredi alan tarafından kullanılıp, kullanılmaması, bankanın rücu olanağına 

sahip olması veya takip edebileceği bir teminata sahip olması da banka kredisinin 

tanımlanmasında etkili değildir (Şit, 2011). 

Öyleyse; banka kredisi, bankanın akdettiği bir sözleşmeden doğan kredi veya piyasa 

riskini geçici olarak üstlenmesidir (Şit, 2011). Başka bir ifadeyle banka kredisi, geri 

                                                 
1
 Kredi açma sözleşmesi; bankanın kredi alana karşı, isteği üzerine belirtilecek miktara kadar ödünç para 

vermeyi veya herhangi bir biçimde, kendi kredisini lehdarın emrine ayırmayı, kredi alanın da; açılan 

kredileri geri ödemeyi ve kredi açanın zararını tazmin etmeyi veya kredi vereni borçtan kurtarmayı, faiz 

ve komisyon vermeyi karşılıklı olarak üstlendikleri bir sözleşmedir (Yüksel vd , 2004) 
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ödeyeceği konusunda kendisine güven duyulan gerçek veya tüzel kişiye, bir miktar 

paranın veya banka itibarının, geri alınmak kaydıyla, belirli bir bedel (faiz ve / veya 

komisyon) karşılığında ve belirli bir süre için ödünç verilmesidir. 

 

2.1.2 Kredinin unsurları 

 

2.1.2.1 Süre 

 

Geçicilik olarak da tanımlanan süreden kasıt, kredi alanın borcunu belirli bir sürenin 

sonunda geri ödemesi veya kredi vereni, bu sürenin sonunda taahhüdünden 

kurtarmasıdır. Süre unsuru krediler açısından öylesine vazgeçilmezdir ki, bazı yazarlara 

göre “bir mübadele muamelesinin içine zaman girdiği andan itibaren o muamelede kredi 

vardır” (Şit, 2011).  

Kredi olarak ödünç verilen satın alma gücünün ya da kredi alan lehine sunulan itibarın 

belli bir zaman sonra iade edilmesi gerekir (Alıcı, 2007). Bu nedenle, kredi kullanılırken 

vadenin ne kadar olduğu, yani riskin ne kadar bir süre için üstlenildiği bellidir. Ancak 

geleceğin belirsizliği nedeniyle vadenin belirli olması, ifanın sadece o anda yapılacağı 

anlamına gelmez. Banka bakımından erken ödeme veya ödememe riski her zaman 

vardır. 

 

2.1.2.2 Güven 

 

Borçlunun borcunu gereği gibi ifa edeceği konusunda yeterli olduğuna dair duyulan 

güven, yani kişinin ödeme kabiliyetine ve iradesine duyulan güvendir (Alıcı, 2007). 

Kredi veren, kredi alanın ifası ertelenmiş borcunu zamanında ve kararlaştırıldığı şekilde 

ödeyeceğine güvenmektedir. Ancak kredi alanın ödeme kabiliyetine güven duyulması, 

yine kredi alanın göstereceği bir teminatla da sağlanabilir
1
 (Şit, 2011). 

 

 

 

                                                 
1
 Bir görüşe göre ise, güven unsuru kredinin zorunlu bir şartı değildir; kredi veren buna rağmen, örneğin 

verilen kefaletin kusursuz olması halinde, kredi alanın ödeme kabiliyetine inanabilir. Oysa bu halde dahi 

güven unsuru mevcuttur; sadece kefilin ödeme gücüne duyulan güven ile ikame edilmiştir (Şit,2011). 
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2.1.2.3 Risk 

 

Beklenen veya umulan sonuçtan sapma olasılığını ifade eden risk kavramı (Şit,2011), 

bankacılık uygulamasında, yapılan bir işlem sonucu parasal kaybın ortaya çıkması 

olabileceği gibi, bir gider veya zararın oluşması ile o işlemden ekonomik yararın 

ortadan kalkma olasılığı (Kostakoğlu, 2010),  olarak tanımlanmıştır. Bankacılık 

açısından risk nakdi kredinin geri ödenmesine, gayri nakdi kredilerle ilgili taahhüdün 

yerine getirilmesine kadar geçen süredeki belirsizliktir (Alıcı 2007). 

 

2.2 Kredi Türleri 

 

Banka kredileri, hem hukuki hem iktisadi açıdan çeşitli ölçütler dikkate alınarak 

sınıflandırılabilir (Battal, 2004). Banka kredisi türleri ile banka kredisi kullandırılış 

şekilleri birbirinden ayırt edilmelidir (Alıcı, 2007). Kredi verenlerin sayısı, teminatların 

türü, bankanın üstlendiği yükümlülük, kredinin vadesi gibi belirli bir ölçüt esas alınmak 

sureti ile kredilerin sınıflandırılması, kredi türlerini ifade eder, buna karşılık kredinin 

ödünç, satım, kefalet gibi hangi sözleşme çerçevesinde açıldığı kredinin kullandırılış 

şeklini gösterir (Şit, 2011). 

Doktrinde banka kredileri konuya hangi açıdan yaklaşıldığına göre farklı ölçütler temel 

alınarak sınıflandırılmaktadırlar.  

Bankanın üstlendiği yükümlülüğe
1
göre banka kredileri  klasik olarak; nakdi krediler ve 

gayrinakdi krediler olarak ikiye ayrılmaktadır (Yüksel vd., 2004, Şit,2011). Kredi 

verenlerin sayısına göre banka kredileri, bireysel kredi ve sendikasyon kredisi olarak 

ikiye ayrılmaktadır (Şit, 2011). Banka kredisi teminatlı ve teminatsız açılmasına göre 

ise iki şekilde olabilir ( Alıcı, 2007).  Teminatsız olarak açılan, açık kredinin geri 

ödenmesinden sadece kredi alan sorumludur  (Şit, 2011).  Ancak banka kredisi 

genellikle ayni veya şahsi bir teminatla güvence altına alınarak açılır (Yüksel vd, 2004). 

Ayni teminat taşınır ise, taşınır kredisinden, taşınmaz ise, taşınmaz kredisinden söz 

edilebilir. Banka kredileri vadelerine göre kısa, orta ve uzun vadeli krediler olarak üçe 

(Alıcı, 2007), banka kredileri kullanım amacına göre ise tüketim (tüketici) kredisi ve 

                                                 
1
 Alıcı, bu ayrımın kredinin “niteliğine” göre yapıldığını kabul etmektedir . 
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üretim (ticari) kredisi olarak ikiye ayrılmaktadır. Reisoğu (2007) ise, “banka kredilerini 

bireysel krediler, ticari krediler ve kurumsal krediler adı altında sınıflandırılmaktadır.” 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise türleri itibariyle kredileri bireysel 

krediler, kobi kredileri ve kurumsal/ticari krediler olarak üçe ayırmaktadır. 

Bunların dışında banka kredileri, özellikle uygulamada yukarıda belirtilen kredi türleri 

içerisinde yer alan çeşitli alt sınıflara tabi tutulmaktadır. Şöyle ki, banka kredileri 

kaynağına göre (banka kaynaklı krediler- banka dışı kaynaklardan kullandırılan 

krediler), para birimine göre (Türk parası-yabancı para kredileri) ( Alıcı, 2007), banka 

yönetim kurulu üyeleri ve banka mensuplarına açılmasına göre ( organ kredileri), açılan 

kredinin miktarına göre (küçük-orta-büyük krediler), kredi alanın yerleşim yerine göre 

(yurtiçi-yurtdışı krediler), kullanılan sektöre göre ( özel sektör –kamu sektörü kredileri), 

kredi kullandırma iznini veren banka birimine göre (şubelerce-bölge müdürlüklerince-

genel müdürlük veya yönetim kurulu tarafından açılan krediler) de sınıflandırılabilir. 

Banka kredileri mevzuatta ayrılacak karşılıklar bakımından 5 grup halinde 

sınıflandırılmıştır
1
. Birinci Grubu - standart nitelikli krediler ve diğer alacaklar, İkinci 

Grubu - yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar, Üçüncü Grubu - tahsil imkânı 

sınırlı krediler ve diğer alacaklar, Dördüncü Grubu - tahsili şüpheli krediler ve diğer 

alacaklar, Beşinci Grubu - zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar 

oluşturmaktadır. 

Bunlara ilave olarak banka kredileri Şit (2011) tarafından bankanın üstlendiği riske göre 

tipik ve atipik krediler olarak da sınıflandırılmıştır. 

5411 sayılı Kanunda nakdi –gayrinakdi kredi ayrımı esas alınmış, ayrıca Bankacılık 

Kanunu uygulamasında kredi sayılacak diğer riskler belirtilmiştir. Çalışma kapsamında 

kredi türleri ayrımında  doktrinde de  klasik ayrım  olarak kabul görmüş olan nakdi ve 

gayrinakdi  krediler ayrımı esas alınacaktır. 

 

2.2.1 Nakdi krediler 

 

Nakdi krediler, bankanın nakit olarak ödediği kredilerdir (Alıcı 2007). Bu tür krediler 

“para ödüncü” ( Yüksel vd. 2004) olarak da adlandırılmaktadır. 

                                                 
1
 Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak 

Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4/1. 
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Nakdi krediler; kredi alana, kullanacağı kredinin bir seferde ve tamamen ödendiği döner 

olmayan krediler, kredi alanın geri ödemede bulundukça yeniden kredi kullanmasına 

olanak sağlayan döner kredi olarak iki şekilde kullandırılabilir
1
 (Şit 2011). 

Döner olmayan kredide; kredi alana bir miktar para bir kerede ve tamamen ödenir, geri 

ödeme ise vade sonunda bir kerede veya taksitler halinde yapılır
2
 (Alıcı, 2007, Tekinalp, 

2009). Döner olmayan krediler, genellikle ödünç (Tekinalp, 2009), BK 386-392(YBK 

386-392) veya satım sözleşmesine dayanır ve sabit bir kredi ihtiyacını giderme amacına 

hizmet eder (Yüksel vd, 2004). Bu kredilerin en yaygın uygulaması orta ve uzun vadeli 

ticari kredi ve taksitlerle ödenmesi öngörülen tüketici kredileridir (Alıcı, 2007).  Bu tarz 

krediler belli vadelerle açılmakta, cari hesap şeklinde çalışmayıp, taksitle geri 

ödenmektedir. Bu krediler kredi borçlusu açısından ticari iş mahiyetinde olduğundan 

bileşik faiz tatbiki mümkün bulunmaktadır (TTK m. 8/II). 

Döner kredide, kredi alanın kendisine tanınan üst sınır dahilinde, dilediği kadar kredi 

kullanıp, geri ödedikçe yeniden kredi kullanması mümkündür
3
 (Alıcı, 2007). Döner 

krediler, ödünç, satım, garanti, kefalet sözleşmeleri veya karma sözleşmeler ile 

kullandırılabilir. Bu tür krediler, kredi alanın değişen ihtiyaçlarına göre kullanabileceği 

krediler olmasına rağmen, kredi alanın geri ödemede bulunması, belirlenmiş olan kredi 

üst sınırının artması sonucunu doğurmaz (Şit, 2011).  

Banka nakdi krediyi sabit vadeli para ödüncü, senet veya emtia avansı, kıymetli evrakın 

iskontosu ve iştirası, forfaiting, kredi kartı veya faktoring ve finansal kiralama yolu ile 

kullandırabilir (Şit, 2011). Bunlardan başka Bankacılık Kanununda sayılan diğer nakdi 

kredilerde bulunmaktadır. Bunlar ise, tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçlarının 

satın alınması, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen 

ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdi krediler, 

tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler ile gayrinakdi kredilerin nakde tahvil 

olan bedelleri olarak belirtilmiştir. 

                                                 
1
 Bu ayrıma “ kredinin çalışma şekli” de denilebilir. (Alıcı 2007) 

2
 Bu tür krediler genellikle kısa vadeli olarak açılır ve kredi alanın belirlenen vadeden önce ödemede 

bulunarak borçtan kurtulması mümkün değildir. Karşılaştırınız TKHK 10/IV “Tüketici, kredi verene 

borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden 

çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve 

komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon 

indiriminin ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler”. 

 
3
 Kısa vadeli kredilerin aksine, döner olarak işleyen krediler genellikle uzun vadelidir. Bu tür kredilerde 

amaç, kredi alanın finansman durumuna göre dilediği zaman kredi kullanıp, geri ödemede bulundukça 

yeniden kredi kullanmasına olanak vermesidir. 
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2.2.2 Gayrinakdi krediler 

 

Bankanın, komisyon karşılığında, müşteri lehine üstlendiği bir sorumluluğu veya 

yükümlülüğü konu alan kredilerdir. Bu nedenle bu tür kredilere “banka garantileri”, 

“sorumluluk kredisi”,  “yükümlülük kredisi”, “kredi ödüncü” de denilmektedir (Yüksel 

vd. 2004, Alıcı, 2007 , Tekinalp, 2009). Gayrinakdi krediler, bankanın belli bir miktar 

nakdi müşteriye ödemesi değil, bankanın garantisi ile müşterinin üçüncü şahıslar 

nezdinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda doğan zararın kredi tutarında 

tazmin edilmesidir (Tekinalp, 2009, Kostakaoğlu, 2010, Şit,2011). 

Gayrinakdi kredi de  banka, müşteriye nakdi ödemede bulunmamakta, dolaylı olarak 

satın alma gücü sağlamakta ve böylelikle üçüncü kişiyi müşterisi ile hukuki ilişki 

içerisine girmeye teşvik etmektedir. İkinci olarak ise banka garantisini müşterisi lehine 

kullanmak ile üçüncü kişinin müşterisine vade tanımasını sağlamakta, böylelikle aslında  

üçüncü kişinin satın alma gücünden bir süreliğine banka müşterisi lehine vazgeçmesini 

temin etmektedir (Alıcı, 2007).Gayrinakdi krediler açıldıkları anda kullanılmış olur. 

Bankacılık Kanunu gayrinakdi kredileri tanımlamamış
1
 , bankalarca verilen  teminat 

mektupları, kefaletler, aval, ciro, ve kabul gibi işlemler  ile bu niteliğe haiz taahhütlerin, 

bu kapsamda sayılabileceğini  örnek olarak vermiştir (md.48/1). Bankalar, Bankacılık 

Kanunu 48/1’de örnekleme yoluyla sayılan gayrinakdi kredilerden başka, gayrinakdi 

kredi niteliğine haiz bazı işlemler de yapabilirler. Çek uygulamasından doğan 

taahhütler, kredi kartı harcama limiti ve  himaye beyanı gayrinakdi kredi niteliğine haiz 

taahhüt olarak belirtilmektedir (Şit, 2011). 

 

2.3 Kredi Açılması 

 

Bankacılık Kanununun 51. maddesine göre; Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. 

Yönetim kurulu; kredi açma, onay verme ve diğer idarî esaslara ilişkin politikaları 

oluşturmak, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri 

almakla yükümlüdür.  

                                                 
1
 Ancak Karşılıklar Yönetmeliği 7/(6) hükmünde, bu Yönetmelik’in uygulanması bakımından, genel 

karşılığa tabi gayri nakdi kredilerin “bankayı bir şartın ifa edilememesinden dolayı ileride doğabilecek bir 

borç yükümlülüğü altına sokarken, aynı zamanda da diğer şahıslardan alacaklı duruma getiren her türlü 

cayılamaz gayrinakdi krediler” oldukları ifade edilmiştir. 
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Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 

kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Genel müdürlük kendisine 

devredilen kredi açma yetkisini diğer birimleri, bölge müdürlükleri veya şubeleri 

aracılığıyla da kullanabilir. Kredi komitesinin oluşumu ile çalışma ve karar alma 

esasları Kurulca belirlenir. Bu Kanunun kredi sınırlarına ilişkin hükümlerine tâbi 

olmayan krediler için kredi açma yetkisi yönetim kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar 

çerçevesinde devredilebilir.  

Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile es ve velâyeti altındaki çocuklarının veya 

bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi 

işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamaz ve bu hususu 

yazılı olarak yetkililere bildirir. Kurul, bu madde ve 50. madde hükümlerine aykırı 

olarak kullandırıldığı tespit edilen kredilerin, ilgili bankanın öz kaynak hesabında 

indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar vermeye veya bu krediler tutarında ilave 

öz kaynak temin edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir. 

 

2.3.1 Kredi açma yetkisinin yönetim kuruluna ait olması 

 

Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açma, onay verme ve 

diğer idarî esaslara ilişkin politikaları oluşturmak, bunların uygulanmasını ve 

izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür (m.51/I). Yönetim 

kurulunca kredi açılmasında genel müdürlüğün yazılı önerisi aranır (Yönetmelik, 

m.5/1).
1
 

Yönetim kurulunun yetkisi ve görevi Kanunun 48. maddesinde belirtilen kredi sayılan 

işlemler için geçerlidir (Reisoğlu 2007). Yönetim kurulu belli bir kişiye- gerçek veya 

tüzel kişiliğe Türk Lirası, yabancı para cinsinden veya kısmen Türk Lirası kısmen de 

yabancı para cinsinden olmak üzere,  nakdi veya gayri nakdi olarak kredinin türünü ve 

teminatlı veya açık kredi olup olmayacağını belirlemek durumundadır (Reisoğlu 2007) 

Yönetim kurulunun kararı ile kullandırılacak kredilerin toplamı bakımından genel bir 

sınır öngörülmemiştir. Büyük kredilerin toplamı bakımından öngörülen sınır (m.54/IV) 

ile asgari sermaye yeterliliğine ilişkin düzenleme dikkate alınacaktır (m.45). O halde 

                                                 
1
 Hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu bulunan krediler için, genel müdürlüğün kredi açılmasına 

ilişkin önerilerinde, kredi talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarının ekli olması 

zorunludur. 
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yeterli öz kaynak olması halinde yönetim kurulunun istediği kadar kredi 

kullandırabilmesi
1
 mümkündür ( Alıcı, 2007) 

 

2.3.2 Yönetim kurulunun kredi açma yetkisini devretmesi 

 

Yönetmeliğe göre; bir gerçek veya tüzel kişiye açılacak kredi sınırının tespitinde, 

yönetim kurulu, en fazla, kredi komitesine öz kaynakların yüzde onu, genel müdürlüğe 

yüzde biri tutarındaki kredi açma yetkisini devredebilir. Genel müdürlük kendisine 

devredilen kredi açma yetkisini diğer birimleri, bölge müdürlükleri veya şubeler 

aracılığıyla da kullanabilir (m. 5/2). Ayrıca aynı yönetmeliğin 5/3. maddesinde, yönetim 

kurulunca yetkinin, kredinin tutarı, cinsi, alınacak teminat başta olmak üzere kredi 

açılmasında mutaden tespiti gereken hususları içerecek şekilde kapsam ve sınırlarının 

açık ve ayrıntılı olarak belirlenmiş ve yazılı biçimde, kredi açılmadan önce devredilmiş 

olması gerekir denilmektedir.  

Kanunun 51/1 fıkrasında kredi kurma ve izleme süreçleri görev olarak yönetim 

kurullarına bırakılmıştır. O nedenle, yönetim kurulu yetkilerini devrettiği hallerde bile, 

bu görevi kapsamında sorumlu olacaktır. (Battal, 2006, Alıcı, 2007) 

 

2.3.3 Kredi komitesi 

 

Kanunda, kredi komitesinin oluşumu, çalışma ve karar alma esasları Kurulca belirlenir 

denilmekle yetinilmiştir (m.51/II9) (Alıcı, 2007, Reisoğlu 2007). Yönetmeliğin 6/1 

maddesinde kredi komitesinin oluşumu “banka yönetim kurulunun, kredilerle ilgili 

olarak vereceği görevleri yapmak üzere, Kanunun 25 inci maddesine göre süre hariç 

genel müdürde aranan şartları taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az iki üye ile banka 

genel müdürü veya vekilinden oluşan bir kredi komitesi kurulabilir. Herhangi bir 

toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere süre hariç 

genel müdürde aranan şartları taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından iki yedek üye 

seçilir. Kredi komitesi üye ve yedeklerinin seçiminde yönetim kurulu üyelerinin en az 

dörtte üçünün olumlu oyu aranır” şeklinde açıklanmıştır. 

                                                 
1
 Yönetim kurulu 54.maddede öngörülen genel kredi sınırları dahilinde bir gerçek kişi veya tüzel kişiye 

hiçbir sınırlama olmadan, teminatlı veya açık kredi tahsisi kararı alabilir ( Resioğlu, 2007). 
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Yönetmeliğin 7 maddesinde ise kredi komitesinin çalışma esasları belirlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre; 

 Kredi komitesi tüm üyelerin katılımı ile toplanır.  

 Kredi komitesinin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği 

kararlar yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır.  

 Komite gündemi genel müdür veya genel müdürün bulunmaması halinde vekili 

tarafından tespit edilir ve diğer üyelere duyurulur. Kredi komitesince kredi 

açılmasında genel müdürlüğün yazılı önerisi aranır. Hesap durumu belgesi 

alınması zorunluluğu bulunan kredilere ilişkin yapılacak önerilerde, kredi 

talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarının ekli olması 

zorunludur.  

 Yönetim kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. 

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, kredi komitesinden, komitenin faaliyetleri 

hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her türlü kontrolü 

yapmaya yetkilidir.  

 Kredi komitesi kararları karar defterine kaydedilir. Kredi komitesi karar defteri, 

yönetim kurulu karar defterinin tabi olduğu usul ve esasa göre tutulur. 

 

2.3.4 Usulsüz kredi açılması 

 

Usulsüz kredi açılması; Bankacılık Kanununun 50. maddesinde belirtilen kredi 

yasaklarına, 54. maddesindeki kredi sınırlarına, 56. maddesindeki ortaklık payı 

edinilmesine ilişkin sınırlamalara uyulmaması şeklinde olabilir (Alıcı, 2007).  

Yargıtay kararlarına göre
1
; bir banka yöneticisinin, kendisine tanınan kredi limitleri 

üzerinde kredi kullandırması durumunda, kredi alan bu yetkisizliği bilmiyor ise açılan 

kredi geçerliliğini korur ve bankayı bağlar. Ancak kredi kullandıran yönetici bankaya 

karşı sorumluluk altına sokar (Battal, 2006, Alıcı, 2007). 

                                                 
1
 YCGK, 31.05.2005, 2004/11-158 E, 2005/58 K, “ Eğer kredilerden yararlanan şirket sahip ve 

sorumluları, bankanın kredileri karara bağlayan ve tahsis eden yetkililerini hile ve desilerle aldatmış, 

böylece bu kredilerin kendilerine sağlanmasını temin etmiş, kredi karşılığı teminat olarak verdikleri 

ipotekli taşınmazların değerlerini kandırıcı yöntemlerle yüksek göstermeyi başararak teminatsız kalmasını 

sağlamış ise, fiillerinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacağı; ortada hile ve desise bulunmadığı ve 

banka yetkililerinin bilerek ve de isteyerek ya da sorumluluklarında aymaz tavırlar sergileyerek yeter 

teminat almadan, almış gibi göstererek veya mevzuatın yüklediği sair denetim sorumluluklarını bilinçli 

tarzda yerine getirmeyerek kredi tahsis ettikleri anlaşıldığından eylemin zimmet niteliğine ulaşacağı 

açıktır”. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 



 12 

2.4 Kredinin İzlenmesi 

 

Bankalar güven kuruluşları olarak, basiretli bir tacir olarak her türlü işletme riskini 

asgari düzeye indirecek tedbirleri almakla yükümlüdür Bankaların en büyük işletme 

riski, verilen kredilerin geri dönmemesi veya gecikme ile geri dönmesi ihtimalidir 

(Battal, 2006). Bu nedenle, Kanunun 31. maddesi ile bankalara risk yönetimi sistemi 

kurma zorunluluğu getirilmiştir.  

 

2.4.1 Genel olarak 

 

Bankalar Kanunu’nun 52/1 maddesi ile açılacak krediler nedeniyle maruz kalınacak 

riskleri ölçmek, karşı tarafın malî gücünü düzenli olarak analiz etmek ve izlemek, 

gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi zorunlu kılınarak,  kredi müşterilerinin bu 

çerçevede konsolide ve konsolide olmayan bazda istenilen bilgi ve belgeleri bankalara 

verme yükümlülüğü getirilmiştir (Alıcı, 2007, Reisoğlu 2007).  

 

2.4.2 Hesap durumu belgesi alınması 

 

Kanunun 52/1 maddesine göre kredi nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmek için, 

yönetmelik ile bankaların kullandıracakları krediler için hesap durumu belgesi almasını 

bazı istisnalar hariç zorunlu tutmuştur (m. 8/1). İstisna edilen işlemlerin önemli bir 

kısmı kredi sınırlarına tabi olmayan işlemlerdir.
1
 Yönetmeliğin 9. maddesinde ise hesap 

durum belgesi olarak kabul edilecek belgeler sayılmıştır.  

                                                 
1
 Hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu olmayan işlemler: 

a) İkiyüzelli bin Türk Lirasını geçmeyen işlemler,  

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri hariç olmak üzere, 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile yapılan 

işlemler,  

c) Yabancı ülkelerin merkezi idareleri, merkez bankaları ile veya bunlarca çıkarılan veya ödemesi garanti 

edilen bono ve tahviller karşılığı yapılan işlemler,  

ç) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler,  

d) Hazine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca çıkarılan ya da 

ödenmesi garanti edilen bono ve tahviller karşılığı yapılan işlemler,  

e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ya da bu banka nezdinde ki piyasalarda yapılan işlemler,  

f) Menkul kıymet borsalarından veya ikinci el piyasadan çok kısa vadeli fon fazlalarını değerlendirmek 

gayesiyle edinilen alım-satım amaçlı menkul kıymetler,  

g) Teşkilatlanmış borsalardan alınan veya alacaklardan dolayı elde edilen hisse senetleri,  
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2.5 Kredi Sınırları ve Kredi Sınırlamalarına Tabi Olmayan İşlemler 

 

Kredi sınırlamalarının, bir yandan bankayı emin bir çalışmaya sevk ederken diğer 

yandan da iktisadi gelişmeyi yavaşlatıp engellemeyecek bir bütün oluşturması gerekir. 

Bankacılık Kanunu’nun özellikle kredi sınırlamaları hakkındaki hükümlerinde Kurul’a 

düzenleme  yapma veya karar verme yetkilerinin tanınmış olması (m.49/VII; 51/II, IV; 

54/I, IV; 55/f, i) bu konuda esnekliğin sağlanmasını temin ettiğinden, sözü edilen 

gerekliliğin yerine gelmesi açısından önemlidir (Şit,2011).  

 

2.5.1 Kredi sınırları  

 

Bankaların kredi sınırları öz kaynaklarının belirli bir oranı olarak belirlenmektedir. 

Böylece kredilerini artırmak isteyen bankalar ya öz kaynaklarını artırmak ya da daha az 

riskli kredi işlemlerine yönelmek durumundadırlar (Alıcı, 2007). Kredi sınırları 

açısından bir kişiye verilen kredi demek, bu kişinin dahil olduğu risk grubuna verilen 

kredi demektir.
1
 Bir bankanın bir kişiye kullandırabileceği azami kredi miktarı öz 

kaynaklarının %25’idir (Battal, 2006). Bu oran, 49. maddenin ikinci fıkrasında 

tanımlanan risk grubu bakımından yüzde yirmi olarak uygulanır. Kurul, bu oranı yüzde 

yirmi beşe kadar yükseltmeye veya kanunî haddine kadar indirmeye yetkilidir (m. 54/1). 

Büyük kredi sınırı öz kaynakların 8 katı (m.54/IV), ortakların kredi sınırı öz kaynakların 

yüzde ellisi (m.54/2),  kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki 

payı kendi öz kaynaklarının yüzde on beşini, bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı 

ise kendi öz kaynaklarının yüzde altmışını aşamaz (m. 56/1). 

 

2.5.2 Kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler 

 

Karşılığı nakit veya nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan kredi 

işlemleri, bazı kamu kurumları ile yapılan kredi işlemleri, merkez bankası nezdinde ki 

                                                                                                                                               
ğ) Yurt içi bankaların kendi aralarındaki vadesiz veya vadesi üç ayı aşmayan işlemler ile bu bankaların 

mukabil kefaletine dayanılarak verilecek teminat ve garantiler,  

h) Kanunun 54 üncü maddesinin kredilerin dikkate alınma oranlarına ilişkin altıncı fıkrası nazara alınarak 

yapılacak hesaplamalara göre banka nezdinde ki toplam kredi riski beş milyon ABD Dolarını aşmayan ve 

ek-1’de asgari ikinci sınıf olarak tasnif edilen derecelendirme notlarını haiz banka ya da finansal 

kuruluşlarla yapılan işlemler ile bunların kefaletine dayanılarak verilecek gayrinakdi krediler. 
1
 Risk grupları Kanunun 49. maddesinde sayılmıştır. 
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piyasalarla, diğer para piyasalarında yapılan kredi işlemleri, kur değişikliklerinden 

doğan artışlar ile temerrüt faizi, kar payı ve diğer unsurlar, bedelsiz edinilen ortaklık 

payları ile bunlardaki değer artışları, bankalar arası işlemler, aracılık faaliyetleri 

kapsamında edinilen ortaklık payları, öz kaynaklardan indirilecek değer olarak dikkate 

alınan işlemler ve kurulca belirlenecek diğer işlemler olarak belirtilmektedir
1
 (Alıcı, 

2007, Şit,2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Bankacılık Kanunu 55. madde. 
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3. KREDİNİN GÜVENCEYE BAĞLANMASI (TEMİNATLAR)   

 

Bankacılık niteliği gereği riski en aza indirerek, geliri en yüksek seviyeye çıkarabilme 

mesleğidir. Bu nedenle bankaların uymak zorunda olduğu en önemli işletmecilik 

ilkelerinden biri de teminata dayalı işlem ilkesidir. Bu konuda Kanunda açık ve genel 

bir zorunluluk olmamakla birlikte Bankacılık Kanunu madde 53’de belirtilen
1
                

“garantilerin ve teminatların alınması” ibareleri, bankaların, gerektiği hallerde teminat 

almalarını zorunlu hale getirmektedir (Battal, 2006). Teminatlar, kredilerin ve diğer 

alacakların geri ödenememesi riskine karşılık banka alacağının tamamen veya kısmen 

güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, garanti ve kefaletler ile sözleşmeden 

doğan hakları ifade eder (Alıcı, 2007). Bankalar, kredilerine ve diğer alacaklarına ilişkin 

teminatları Karşılıklar Yönetmeliği 9. madde
2
 hükmünde ki teminat grupları itibariyle 

                                                 
1
 Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğması muhtemel zararların 

karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların değer azalışları için yeterli düzeyde karşılık ayrılmasına, 

aktiflerin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların değerinin ve 

güvenilirliğinin ölçülmesine, takibe alınan kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmuş kredilerin geri 

ödenmesine iliksin politikaları oluşturmak ve uygulamak, bunları düzenli olarak gözden geçirmek, tüm bu 

hususları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek ve isletmek zorundadır. Bu fıkra hükmünün 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Bu madde uyarınca krediler ve diğer alacaklarla 

ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

gider olarak kabul edilir (Bankacılık Kanunu m.53). 
2
 a) Birinci Grup Teminatlar;  

1) Rehin veya temlik sözleşmesi düzenlenmiş olması kaydıyla nakit, mevduat, katılım fonu ve altın depo 

hesaplarını, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığınca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono tahvil ve benzeri menkul kıymetler 

karşılığı yapılan repo işlemlerinden sağlanan fonları ve (B) tipi yatırım fonu katılma belgelerini, kredi 

kartından doğan üye işyeri alacaklarını ve banka nezdinde saklanan altını,  

2) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve 

benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemleri,  

3) OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen 

menkul kıymetler ile bunlar tarafından verilecek garanti ve kefaletleri,  

4) OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların garanti ve kefaletlerini,  

5) Avrupa Merkez Bankasınca ya da bu Bankanın kefaletiyle ihraç edilecek menkul kıymetler ile bu 

Banka tarafından verilecek garanti ve kefaletleri,  

6) Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların kendi kredi sınırları dâhilinde verecekleri kefaletler, teminat 

mektupları aval, kabul ve ciroları, kapsar.  

b) İkinci Grup Teminatlar;  

1) Altın haricindeki kıymetli madenleri,  

2) Borsaya kote edilmiş hisse senetleri ve (A) tipi yatırım fonu katılma belgeleri,  

3) Borçlu tarafından ihraç edilenler hariç olmak üzere, özel sektör tahvillerini ve varlığa dayalı menkul 

kıymetleri,  

4) Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmalarını,  

5) Gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları nezdinde doğmuş istihkak alacaklarının temliki veya rehnini,  

6) Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden kıymetli evrak, piyasa değerini aşmayan 

tutarda rehinli her türlü emtia ile menkulleri,  
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sınıflandırarak takip etmek zorundadır. Teminat tutarı sadece özel karşılık tutarının 

hesaplanmasında, alacak tutarından yapılacak indirim olarak dikkate alınmaktadır. 

Çalışma kapsamında belli başlı bazı teminat türleri irdelendikten sonra, bir teminat türü 

olan taşınmaz rehnini müteakip çalışmamızın ana konusunu oluşturun paylı mülkiyete 

konu taşınmaz pay rehni ayrıntıları ile ele alınacaktır. 

 

3.1 Kefalet 

 

Kefalet sözleşmesi, uygulamada ve özellikle bankacılık alanında yapılan sözleşmelerde 

en sık görülen kişisel teminat sözleşmesidir. Kefalet; borçlunun borcunu ödememesi 

halinde, alacaklıya karşı bu borçtan şahsen sorumlu olmayı taahhüt etmesidir (Yüksel, 

A vd 2004, Oy ve Güngüler, 2008). 

Kefalet sözleşmesi türleri su şekilde sayılabilir: 

 Adi kefalet 

 Müteselsil kefalet 

 Birlikte kefalet 

 Kefile kefalet 

 Rücua kefalet 

Bankalar yönünden en etkili kefalet türü müteselsil kefalettir. Müteselsil kefaletin 

alacaklıya sağladığı en büyük fayda, borç muacceliyet (takip edilebilirlik) kazandığı 

anda herhangi bir sıra gözetmeksizin kefile başvurarak alacağını talep edebilmesidir. 

(Yüksel vd , 2004, Oy ve Güngüler, 2008). 

                                                                                                                                               
7) Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, tapulu gayrimenkullerin ipotekleri ile tahsisli araziler üzerine 

yapılan gayrimenkullerin ipoteklerini,  

8) (DeğiĢik alt bend: RG-6/3/2010-27513) Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ya da 

ihracat kredi sigortası poliçesi kapsamında sigortalanmış ihracat vesaikini, 

9) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan, gerçek ticari ilişkiden kaynaklanan kambiyo senetlerini,  

kapsar.  

c) Üçüncü Grup Teminatlar;  

1) Ticari işletme rehnini,  

2) Diğer ihracat vesaikini,  

3) Taşıt rehni, ticari taşıt hat rehni ve ticari taşıt plaka rehnini,  

4) Uçak veya gemi ipoteğini,  

5) Kredibilitesi borçlununkinden daha yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletlerini,  

6) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan diğer senetleri,  

kapsar.  

ç) Dördüncü Grup Teminatlar; ilk üç grup dışında kalan teminat türlerini kapsar.  Finansal kiralama 

işlemlerinde kiralayan sıfatıyla bankanın mülkiyetinde bulunan kıymetler, bu maddede belirlenmiş 

bulunan niteliklerine uygun teminat gruplarına göre dikkate alınır. 
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TTK 7/II ye göre ise; Ticari borçlara kefil olunduğu takdirde bu kefalet ilişkileri, aksi 

kararlaştırılmamışsa, ister borçlu ile kefil, ister kefiller arasındaki ilişkilerde teselsül 

hükmü geçerlidir. Bunun dışında, adi kefalet normal kefalet türü olarak kabul 

edildiğinden, müteselsil kefaletin kefalet sözleşmesinden açıkça anlaşılması gerekir  

Bankalarla akdedilen kredi sözleşmelerine kefalet halinde de, kefilin sorumlu olacağı 

azami miktarın gösterilmesi, kefaletin geçerlilik koşuludur. Kefalet ayrı bir sözleşme 

seklinde olmayıp, kredi sözleşmesinin içinde yapılmış ve kefilin sorumlu olduğu azami 

miktar gösterilmemişse, asıl borç olan kredi limiti, kefilin de sorumluluğunun üst 

sınırını belirlemiş olur (Kostakoğlu,2010 ). Kredi limitin sonradan arttırılması halinde 

kefil arttırılan limitten değil kefalet yükümlülüğü altına girdiği andaki limitten 

sorumludur.  

YBK
1
 m. 583 ile kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil 

kefil olması durumunda bu sıfatla veya bu anlama gelen her hangi bir ifade yükümlülük 

altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile belirtmesi koşulu getirilmiştir. 

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya 3. kişiye 

kefil olma vaadinde bulunulması hali de aynı şekil şartlarına bağlıdır. Aynı şekilde, 

kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler 

de, kefalet için öngörülen şekil şartlarına uyulmadıkça hüküm doğurmayacaktır. 

 

3.2 Alacağın Temliki (Devri) 

 

Kredilerin güvencelerini teşkil etmek üzere alınan teminat türlerinden birisi de alacağın 

temlikidir. Alacağın temliki, alacağın sözleşme ile bir başka şahsa devridir. ( Yüksel vd, 

2004) 

Alacağın temliki, alacağı devreden alacaklı ile, devralan kişi arasında yapılacak yazılı 

bir sözleşme ile geçerlilik kazanır (Oy ve Güngüler, 2008 ). Alacağın devrini öngören 

sözleşme, borç doğuran bir akit değil, bir hakkı doğrudan doğruya nakleden bir hukuki 

işlemdir. Alacağın devri sözleşmesi mutlaka noter onayından geçirilmelidir. Alacağın 

devri sözleşmesinin meydana gelmesi için borçlunun muvafakatına (BK m.162, YBK 

m.183) gerek yoktur
2
. Devir akdi, bir tasarruf işlemidir. Bu akitle birlikte alacak hakkı, 

                                                 
1
 4 Şubat 2001 tarih ve 27806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun 1 Temmuz 2012 

tarihinde yürürlüğe girecektir. 
2
 Borçlunun bilmeden eski alacaklıya ödeme yapma riski vardır. (Yüksel vd., 2004) 
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eski alacaklının malvarlığından çıkmakta, devralan yeni alacaklıya geçmektedir. 

Alacağını devir eden, artık borcun ifasını isteyemez, bu hak yeni alacaklınındır. 

Alacağın devri, borç ilişkisinin kendisine değil, bu ilişkiden doğan belli bir talep 

hakkının devrine yönelik bir işlemdir. Diğer bir deyişle, borç ilişkisi taraflar arasında 

aynı kaldığı halde, bu ilişki içinde yer alan alacaklar devir edilebilir. Bu nedenle 

devreden alacaklı, alacağın devrinden sonra da borç ilişkisinden doğan yükümlülükleri 

ile bağlıdır. 

Alacaklı ve borçlu arasında, alacağın meydana geldiği sırada veya daha sonra yapılacak 

şekle bağlı olmayan sözleşme ile alacağın devir edilemeyeceği kararlaştırılmış olabilir. 

Alacağın devrine sözleşme ile getirilen bu yasak, genel olabileceği gibi, belli kişi veya 

kişilerle veya belli bir süre ile sınırlı olabilir.  

Alacak, sözleşme ile yasaklanmış olmasına rağmen devir edilirse, bu devir borçlunun 

rızası olmadıkça geçersizdir. Alacağı devralan kimsenin iyi niyetli olması, alacağın 

devrinin mümkün olmadığını bilmemesi, kural olarak sonucu değiştirmez.  

 

3.3 Taşınır Rehni 

 

Tasınır rehni; bir alacağı teminat altına almak için belirlenmiş bir taşınır eşya
1
, hayvan , 

hak veya alacak üzerinde kurulan bir yük olup, alacaklının elde edemediği bir alacağın 

karşılığını, rehinli taşınır malı veya hakkı İİK hükümlerine göre paraya çevirmek 

suretiyle tahsil etmesi olanağını veren bir rehin türüdür ( Oğuzman vd., 2011, Oy ve 

Güngüler, 2008 ). Taşınır rehni, teminat altına aldığı alacağa bağlı fer’i bir haktır.  

Taşınır rehni, bir “sicilli rehin” türü olmadığından, kural olarak sicilin fonksiyonunu 

zilyedlik (elde bulundurma) yerine getirir. Menkul bir şeyin zilyedi, onun maliki 

addolunur. Buna göre,  taşınır mal rehninin tesisi ve rehnin hukuken geçerli olabilmesi 

için, Kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında, taşınır malın alacaklıya veya tarafların 

anlaşması ile bir üçüncü kişiye teslimi, yani zilyetliğin devri şarttır (Oğuzman vd. 

2011). Kural olarak taşınır rehni teslime bağlı rehin şeklinde kurulabilir (MK m. 

939/f.1)  Bu kuralın istisnası, Kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır 

mallar üzerinde zilyetlik devredilmeden de taşınır malın kayıtlı bulunduğu sicile  

                                                 
1
 Bir eşyanın yerinin değişip değişmemesi yönünde yapılan bir ayrımdır. ( bkz. Oğuzman vd. 2011). 

Taşınır eşyaya örnek olarak; menkul kıymet (hazine bonosu, devlet tahvili, vb.), emtia, ürün, altın, tütün 

vb. kıymetler sayılabilir.  



 19 

yazılmak ( motorlu araç rehni gibi
1
) suretiyle rehin kurulabilmesidir (MK m. 940/f.2)  

(Oğuzman vd. 2011, Reisoğlu, 2002). Teslim şartı olmadan sicile tescille kurulan 

hayvan rehni, bu tür rehinler arasındadır (MK m. 940/f.1). 

Taşınır rehninde, rehnin kurulması anında teminat altına alınmak istenen alacağın para 

ile gösterilmesi zorunlu değildir. Borcun ödenmemesi halinde rehinli malın icra 

kanalıyla satışının gerçekleştiği anda taşınır malın para ile ifade edilmesi yeterlidir 

(Oğuzman vd., 2011). Ayrıca, borç tamamen ödeninceye kadar alacaklı rehinli taşınırı 

veya onun bir kısmını geri vermek zorunda değildir (MK m. 944/f.2). Muaccel hale 

gelen borç ödenmediği taktirde, alacaklı İİK. 45, 145-153 maddeleri hükmü gereği rehin 

konusu taşınır malı paraya çevirterek elde edilen miktardan alacağını tahsil etme 

yetkisine sahiptir ( MK m. 946). Taşınır mal üzerinde birde çok rehin hakkı bulunması 

halinde, alacaklılara sırasına göre ödeme yapılır. Rehin hakkının sırası rehnin kuruluş 

tarihine göre belirlenir (Oy ve Güngüler, 2008 ). Borcun ödenmemesi halinde rehinli 

taşınırın mülkiyetinin alacaklıya geçmesini öngören sözleşme hükmü geçersizdir (M. K. 

m.949).   

 

3.4 Ticari İşletme Rehni 

 

Ticari işletme rehnine duyulan ihtiyaç ve ortaya çıkış nedeni, temelde taşınır rehnindeki 

teslim şartının olumsuz etkileridir. Ticari işletme rehni, teslim şartını içermediğinden, 

ekonomik açıdan rehnin atıl kalmamasını, borçlu bakımından da rehinli taşınır işletme 

tesisatı ile ticari faaliyetine devam etme olanağını sağlamaktadır. (Erdem, 2011, Yüksel 

vd, 2004). 

Ticari isletme rehni, MK hükümlerine göre değil, 1447 sayılı Ticari İsletme Rehni 

Kanunu’nda  (TİRK)
2
, Ticari İşletme Rehni Hakkında Tüzük

3
 ve Ticari İşletme Rehni 

Tüzüğünün Uygulanması Hakkında Yönetmelik
4
’de düzenlenmiştir (Oğuzman vd., 

2011, Erdem, 2011, Haznedar, 2008). Ticari işletme rehni, TİRK’in öngördüğü amaçlar 

doğrultusunda, teslim koşulunu içermeden (Erdem, 2011), ticaret veya esnaf ve 

sanatkarlar siciline kayıtlı işletmeler ve işletmelerin faaliyetine tahsis edilmiş taşınır 

                                                 
1
 Taşıt rehni trafik siciline tescil ile geçerlilik kazanmaktadır (Reisoğlu, 2002) 

2
 28.01.1971 tarih ve 13909 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

3
 21.08.1972 tarih ve  14283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

4
  04.11.1972 tarih ve  14326. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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işletme tesisatlarının, kredi müessesesi adına rehnedildiğinin, ticari işletmenin kayıtlı 

bulunduğu sicil çevresindeki noter tarafından düzenlenen “İşletme Rehni Sözleşmesi”ne 

dayanarak, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu Ticaret Siciline tescili ile gerçekleştirilir 

(m.2-4-5) (Erdem, 2011). 

Ticari İşletme Rehni Kanunu’ndaki ek maddeye göre kanundaki ticari işletme tabiri, 

ticari veya sınai işletme ile esnaf ve sanatkarın işletmesindeki mesleğini icraya yarayan 

şeylerdir (Haznedar, 2008).  

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ticari işletme rehninin kapsadığı işletme unsurları; 

ticaret unvanı ve işletme adı, rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine 

tahsis edilmiş olan makina, araç, alet ve motorlu nakil araçları, ihtira beratları, markalar, 

modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklardır (m.3) (Erdem, 2011). Ancak, ihtira 

beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar bu gruba girmekle birlikte, rehne 

dahil edilmesi isteğe bağlıdır ( Erdem, 2011, Oy ve Güngüler, 2008) . 

 

3.5 Alacak Ve Diğer Hakların Rehni 

 

Borç ilişkilerinde aranan güven ihtiyacı ortamında, rehin, ilk olarak, taşınır ve taşınmaz 

nitelikli mallar üzerinde tesis edilmiş olsa da; gelişen piyasa ekonomisi ile birlikte, 

alacak haklarının rehni de önem kazanmıştır. MK m. 954. maddesi devredilebilir hak ve 

alacaklarının rehnini mümkün kılmıştır. Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek hak ve 

alacaklar, devretmeye elverişli olan ve para ile değerlendirilmesi mümkün olan hak ve 

alacaklardır. Örneğin, temlike elverişli malvarlığı değeri olan alacak, kıymetli evrak, 

patent hakkı, maddi değeri olan fikri haklar, hisse senedi vs. üzerinde rehin kurulabilir 

(Oğuzman vd., 2011). 

Ancak,  sözleşme ve hukuki ilişkinin niteliği gereği veya bağımsız olarak temlike 

elverişli olmayan veya para ile değerlendirilmesi mümkün olmayan hak ve alacaklar 

üzerinde rehin kurulması mümkün değildir. Örneğin, ölünceye kadar bakma 

sözleşmesinde, bakım alacaklısının hakkı, kanunen temlike elverişli olmadığından 

üzerinde rehin hakkı kurulamaz. 

Medeni Kanunumuz hak ve alacak üzerindeki rehin hakkını, bir taşınır rehin tipi olarak 

düzenlemiş olmasına rağmen, rehinli alacaklı bir ayni hak kazanmış olmaz. Alacaklının 

rehin hakkı, ana hakla eş niteliktedir (Oğuzman vd., 2011). Bu rehin türünde de, aksi bir 
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hükmün bulunmaması halinde teslime bağlı rehnin hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir. (Ertaş, 2006).  

Hak ve alacak rehninin kurulma anı alacağın senede bağlı olup olmamasına bağlıdır. 

Zira MK 955. maddesi, senede bağlanmış olan veya olmayan alacakların rehni için 

rehin sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasını ve senede bağlı alacaklarda (adi borç 

senedi düzenlenmiş ise)  senedin teslim edilmesini aramaktadır (İnal, 2006). 

Alacaklılar, hak ve alacak üzerinde art rehin kurabilirler. Ancak ikinci rehin tesisi, önce 

gelen rehin alacaklısına yazılı olarak bildirmesi hâlinde geçerlidir (MK m. 958) 

(Oğuzman vd., 2011). Bir alacak üzerinde rehin hakkına sahip olan kişinin sadece 

alacağın değeri üzerinde tatmin edilmeyi talep yetkisi vardır. Diğer rehin çeşitlerinde 

olduğu gibi, borçlu borcuna alacaklıya ifa etmediği takdirde, alacaklı rehin konusu hak 

ve alacağı İİK  hükümlerine göre paraya çevirme yoluna başvuracaktır (Ertaş, 2006). 

 

3.6 Taşınmaz Rehni ve İpotek 

 

3.6.1 Taşınmaz Rehni 

Taşınmaz rehni, hak sahibine bir taşınmaz ile güvence altına alınmış alacağını 

taşınmazın değerinden alma yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır (Oğuzman vd., 2011, 

Aybay, Hatemi, 2010) Bu hak, borcun ödenmemesi halinde, alacaklıya gayrimenkulü 

sattırıp, alacağını alma imkânını verir (Aybay, Hatemi, 2010).  

Bütün taşınmaz rehni çeşitlerinde ortak yön, bir taşınmazın alacağın (borcun) teminatını 

teşkil etmesidir. Alacaklı doğrudan doğruya gayrimenkulü kendisi satamaz. Satış icra 

organlarınca yapılır
1
. Rehin hakkı sahibi bu ayni hakkını, bütün üçüncü kişilere özelikle 

taşınmaz malikinin diğer alacaklılarına karşı ileri sürebilir(Oğuzman vd., 2011). 

Taşınmaz rehninin, ekonomik ihtiyaçlardan doğan iki fonksiyonu vardır. 

 Kişisel alacağı teminat altına alma; Taşınmaz rehni, bir alacağı teminat altına 

almak görevini yüklenmişse, asıl alacağın varlığına bağlıdır ve bu haliyle 

taşınmaz rehni bir fer’i haktır. Temelde alacak ilişkisinin kaderine tabidir 

(Oğuzman vd.,2011). Kişisel alacağı teminat altına alma görevi Medeni 

Kanunumuza göre ipotek ile yapılmaktadır.  

                                                 
1
 Rehinli taşınmazın paraya çevrilmesinde, İİK. m.42, m.145-153’de düzenlenen rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla takip hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Cem Budak, İpoteğin Paraya Çevrilmesi  

Yoluyla Takip, İstanbul, 2010 
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Ör: A, B’ye 100.000,-YTL borçludur. Bu borcuna teminat olarak gayrimenkulü 

üzerinde bir ipotek kurmuştur.  A borcunu B’ye ödediğinde A’nın 

gayrimenkulünde kurulu olan ipotek fer’i bir borç olduğundan sona erer. 

İpoteğin tapu sicilinde terkin edilmemiş olması bunu değiştirmez. Yine A ve B 

arasındaki alacak borç ilişkisi herhangi bir sebepten dolayı geçerli değilse, 

ipotekte geçersiz olur. Çünkü ipotek fer’i bir haktır ve asıl borcun akıbetine 

bağlıdır.  

 Arazinin değerini tedavül ettirme; Taşınmaz rehni, arazinin değerini tedavül 

ettirme görevini de yüklenebilir.  Taşınmaz rehninin arazi değerini tedavül 

ettirme görevini yüklendiği hallerde, gayrimenkulün farazi değer parçasını 

temsilen kıymetli evrak düzenlenir.  Medeni Kanunumuza göre kıymetli evrakta 

doğmuş olan alacak hakkı taşınmazın aynı miktardaki değer parçası ile teminat 

altına alınmıştır (Oğuzman vd., 2011). 

  Taşınmaz rehni bu temel alacaktan tamamen bağımsızdır ve yalnız kıymetli 

evrakta doğmuş olan soyut alacağı teminat altına alır. Böylece kıymetli evrakta  

hem bir soyut alacak, hem de bunu teminat altına alan o değerdeki taşınmaz 

rehni hakkı birleşmiş olmaktadır (Oğuzman vd.,2011). Kıymetli evrak el 

değiştirdikçe, taşınmazın değer parçasının tedavülünü sağlamaktadır (Aybay, 

Hatemi, 2010). 

Medeni Kanunumuza göre arazinin değerini tedavül ettiren iki çeşit evrak 

öngörülmüştür. Bunlar, ipotekli borç senedi ve irat senedidir. 

 

3.6.1.1 Taşınmaz  rehni türleri 

 

MK 850. maddesine göre “Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat 

senedi şeklinde kurulabilir.” üç şekilde kurulabilir ve bunlar dışında taşınmaz rehni 

kurulamaz.  

Oğuzman vd.’ne (2011) göre “taşınmaz rehni türlerini birbirinden ayıran kıstaslar; 

alacak ile rehin hakkının karşılıklı ilişkisi, kişisel sorumluluk ve taşınmaz ile 

sorumluluğun karşılıklı durumları, rehinli alacaklı ile rehin borçlusunun hukuki 

durumlarıdır.”  
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Bu kıstaslara göre İpotek; bir kişisel alacağı teminat altına alma amacını güder ve 

mevcut veya henüz doğmamış olmakla birlikte doğması kesin veya muhtemel bir 

alacağı temin için kurulur
1
.İrad Senedi; taşınmazın değerini tedavül ettirmek amacına 

yönelmiş ve taşınmaz değeri bağımsızlaştırılmıştır
2
. Bağımsızlaştırılan bu değer, 

taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu olarak, taşınmaza yükletilmiştir. 

(Oğuzman vd., 2011). Bu rehin türünde, taşınmaza bağlı alacaktan ayrı bir kişisel alacak 

yoktur (Aybay, Hatemi, 2010). İrat senedinde borçlunun borçtan dolayı sorumluluğu, 

yalnız taşınmaz ile sınırlı ayni sorumluluktur (Oğuzman vd., 2011). Bu nedenle, irat 

senedi borçlusu, daima taşınmaz malikidir. İpotekli Borç senedi; hem kişisel 

sorumluluğun devam ettiği, hem de taşınmaz değerinin tedavülünün mümkün olduğu 

rehin çeşididir. İpotekli borç senedinde eşyaya bağlı borç ilişkisi kurulmamış 

olduğundan, borçluluk teminatı oluşturan taşınmaz mülkiyetine bağlanmamıştır. Bu 

nedenle taşınmazın maliki, başkasının ipotekli borç senedi borcu için taşınmazını 

teminat gösterebilir (Oğuzman vd., 2011). 

Medeni Kanunda taşınmaz rehni, modern rehin hukukunun üç ana ilkesi göz önüne 

alınarak düzenlenmiştir. Bu ana ilkeler; belirlilik ilkesi, kamuya açıklık ilkesi ve sabit 

derece ilkesidir. Bu ilkeler üç rehin çeşidi için de geçerlidir  (Oğuzman vd., 2011). 

 

3.6.1.2 Taşınmaz rehninin kapsamı 

 

Taşınmaz rehninde,  rehnin konusu bir taşınmaz ve teminat altına alınmak istenen bir 

alacak vardır. Burada taşınmazın  teminat altına alınmak istenen alacak lehine teminat 

yükü ile kayıtlanması söz konusudur.  Bu nedenle teminatın kapsamına nelerin gireceği 

ile bu kapsamın nasıl korunacağı ve teminat altına alınacak alacağın kapsamının 

nelerden ibaret olduğunu belirtmek gerekmektedir (Oğuzman vd.,2011). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Banka kredi işlemlerinde alacağın ipotek ile güvence altına alınması söz konusu olduğundan, ipotek 

konusu 3.6.2. bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 
2
 Bir taşınmaz ile sınırlı ayni bir sorumluluğun kıymetli evrak şeklinde tedavülüdür.  (Aybay, Hatemi, 

2010) 
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3.6.1.2.1 Taşınmaza ilişkin kapsamı 

 

Taşınmaz rehni, taşınmazın kendisi ile onun bütünleyici parçaları ve eklentilerini kapsar 

(MKm. 862). Taşınmaz rehninden sonra kurulan ve taşınmaz lehine tanınmış eşyaya 

bağlı sınırlı ayni haklar da, taşınmazın alacağı karşılamak için satılması halinde 

alacaklıya geçeceğinden rehin kapsamına girer (Oğuzman vd.,2011). 

Taşınmaz kavramına, arazi, tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilmiş sürekli ve 

bağımsız haklar ile kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler (MKm. 704, 998) ve paylı 

mülkiyet payları girmektedir (MK m. 857) ( Ertaş, 2006). Taşınmazın bütünleyici 

parçaları asıl şeyin hukiki kaderine bağlı olmaları nedeniyle rehin kapsamına 

girmektedirler. Taşınmazın bütünleyici parçaları, taşınmazdaki yapılar, bitkiler, 

kaynaklar (MK m. 718/f2) ve asla bağlı doğal ürünlerdir 
1
(MK m. 685). Bütünleyici 

parçaların teminatın kapsamına dahil olmayacağı yönündeki sözleşmelerin ayni etkisi 

yoktur, tarafları bağlar (Oğuzman vd.,2011). Taşınmazın eklentileri
2
 de kanun gereğince 

(MK m. 862/1) rehnin kapsamına girer. Ancak taraflar bazı eklentileri teminat kapsamı 

dışında bırakabilecekleri gibi eklentilerin tamamını da rehin kapsamına dahil 

etmeyebilirler (Oğuzman vd.,2011). 

 

3.6.1.2.2 Kira bedeli ve sigorta tazminatına ilişkin kapsamı 

 

Medeni Kanunun  863. maddesine göre, kira bedeli alacağı üzerinde, kanunen bağımlı 

bir rehin hakkı doğar (Oğuzman vd.,2011). Şöyle ki; rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 

takibe başlandığı (İİK m. 149 b) veya borçlunun iflasının ilan edildiği (İİK m. 166) 

tarihten taşınmazın paraya çevrilmesi anına kadar geçen sürede muaccel olan kiralar 

teminatın kapsamına girer (MK m. 863/f1).  

Medeni Kanunun  879. maddesine göre sigorta tazminatı da teminat kapsamına 

girmektedir. Ancak rehinli alacaklı alacağı muaccel olmadan sigorta şirketinden sigorta 

tazminatını talep edemez ( Ertaş, 2006). Ayrıca, rehnin varlığı muaccel olan sigorta 

tazminatının rehinli alacaklının rızası olmadan taşınmaz malikine ödenmesine engeldir 

(Oğuzman vd.,2011). MK m. 879. maddesinin 2. fıkrasına göre, sigorta tazminatı 

                                                 
1
 Geçici inşaat ve taşınır bitkiler ise bütünleyici parça değildir (M.K.m. 728) 

2
 Eklentinin ne olduğu M.K. m. 686’ya göre belirlenir. 
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taşınmazın eski hâline getirilmesi için harcanacaksa, malik tarafından yeterli bir 

güvence gösterilmesi koşuluyla kendisine ödenir. 

  

3.6.1.2.3 Alacağa ilişkin kapsamı 

 

Alacaklının rehnin paraya çevrilmesinden elde edilecek meblağdan karşılanmasını 

isteyebileceği alacaklar sınırlı olarak M. K. m. 875’de düzenlenmiştir. Ayrıca MK m. 

876’da, alacaklının rehinli taşınmazın korunması için zorunlu masraf yapması ve 

özellikle malikin borçlu olduğu sigorta primlerini ödemesi halinde, bundan doğan 

alacakları tescile gerek olmaksızın aynen rehinli alacağı gibi güvenceden 

yararlanacağını belirtmektedir. 

Taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına giren unsurlar şunlardır; 

 Anapara- ana borç (MK m. 875/1); rehinde belirlilik ilkesi gereği taşınmaz 

rehni ile temin edilen alacağın miktarının tapu sicilinde TL olarak gösterilmesi 

gerekir (MK m.851) (Oğuzman vd., 2011, Ertaş, 2006,  Ayan 2001). Ancak 

dövize endeksli kredi işlemi için yabancı para ile taşınmaz rehni 

kurulabilmektedir. Üst sınır ipoteğinde belirtilen miktar teminat altına alınacak 

alacağın sınırını belirlerken, ana para ipoteğinde belirlenmiş alacak miktarının 

yanında kanun tarafından sayılan yan alacaklarda teminatın kapsamına girer 

(Ayan 2001). 

 Takip giderleri ve gecikme faizi ( (MK m. 875/2); takip masrafları tapuya 

tescil olmaksızın alacağın kapsamına girer. İcra organlarında takibi 

sonuçlandırmak için yapılan masraflar, bilirkişi ücretleri gibi (Oğuzman 

vd.,2011, Ayan 2001).  Gecikme faizi 3095 sayılı Kanunun 2. maddesinde 

düzenlenen geçmiş günler (temerrüt)
1
 faizidir. Doğumları kanun hükmüne 

dayandığından tescile gerek olmadan alacağın kapsamına girer (Oğuzman 

vd.,2011). 

                                                 
1
 YBK m. 120 “Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun 

doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz 

oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. 

Akdi faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdi 

faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdi faiz oranı 

geçerli olur.” 
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 Sözleşme faizi (MK m. 875/3);  tarafların hukukun emredici hükümlerine 

uymak kaydı ile aralarında kararlaştıracakları faizdir
1
. Tapu kütüğüne 

kaydedilmiş olmak şartıyla, MK m. 875/3’e göre, iflâsın açıldığı veya rehnin 

paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son 

vadeden başlayarak işleyen faizleri teminat altına alır. Ancak, tapuya tescil 

edilen faiz oranı, sonradan gelen alacaklıların zararına olarak artırılamaz (MK 

m. 875/f. 2) (Oğuzman vd., 2011, Ayan 2001).   

 Zorunlu masraflar (MK m. 876); maddede “alacaklı, rehinli taşınmazın 

korunması için zorunlu
2
 masraf yapmışsa ve özellikle malikin borçlu olduğu 

sigorta primlerini ödemişse, bundan doğan alacakları tescile gerek olmaksızın 

aynen rehinli alacağı gibi güvenceden yararlanır.” denilmekle bu masraflarda 

alacağın kapsamına dahil edilmiştir. Ancak madde metninde belirtilen zorunlu 

masraflar, MK m. 865-867’de hükme bağlanan taşınmaz değerinin azalmasını 

önlemek için yapılan masraflar ile aynı değildir. 876 madde, taşınmazda bir 

değer azalması olmadan taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masrafları, 

özellikle malikin borçlandığı sigorta primlerinin ödenmesini düzenler (Oğuzman 

vd.,2011, Ayan 2001).   

 

3.6.1.3 Taşınmaz Değerlemesi 

 

Finansal tabloların mevzuata uygunluğunun kontrolüne yönelik ve bununla sınırlı olan 

bağımsız denetimden beklenen fayda ve amacın sağlanması, varlıkların 

muhasebeleştirilen değerlerinin piyasa değerlerine uygun olmasına bağlıdır. Bu ise 

bankaların varlıklarının, hak ve yükümlülüklerinin ya da kredi müşterilerinden alınacak 

teminatların değerlemelerinin belirli niteliklere sahip değerleme kuruluşları tarafından 

yapılması ile sağlanabilir (Alıcı, 2007) 

Bankacılık Kanunu’nun 15. maddesinde değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesi, 

yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılması düzenlenmiş, 34. maddesinde ise 

                                                 
1
 YBK m. 88 “Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamış ise faiz 

borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde 

elli fazlasını aşamaz.” 
2
 Faydalı ve lüks masraflar M.K. m. 876’nın kapsamı dışında kalır. (Ayan, 2001) 
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değerlemenin Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde değerleme 

kuruluşlarınca yapılacağını hükme bağlamıştır. 

Kurul bu düzenlemeyi Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile yapmıştır
1
. 

Değerleme hizmeti, Bankaların;  

 Organize piyasalarda işlem görmeyen ya da herhangi bir nedenle gerçeğe uygun 

değeri belirlenemeyen,  

 Bilançolarında kayıtlı varlıklarının ve yükümlülüklerinin,  

 Kredileri ve diğer alacaklarına ilişkin olarak aldıkları teminatların,  

 Taraf oldukları sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin,  

 Birleşme, bölünme veya hisse değişimine konu olan paylarının ya da varlık ve 

yükümlülüklerinin,  

 Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışındaki işlemlerden 

kaynaklanan gelir ya da giderlerinin, 

belli bir tarihteki muhtemel değerinin ilgisine göre, Türkiye Muhasebe Standartlarında 

ve Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğde
2
 

belirtilen değerlemeye ilişkin hükümlerin esas alınarak, bağımsız olarak belirlenmesidir 

(m.4).  

Madde kapsamındaki bir konu ile ilgili olarak Kanun ve Kanuna istinaden çıkarılan 

düzenlemelerde öngörülen değerlemeler veya Kurumca yapılan denetimlerde ya da 

Kurulca gerek görülmesi halinde talep edilecek değerlemeler ancak değerleme konusu 

hakkında Kurulca yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarına yaptırılır (m.12)
3
. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 16.12.2010 tarih ve 3980 sayılı Kararı
4
 ile  

konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında 

kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun 

değerine oranının % 75, ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari 

kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan ticari gayrimenkulün değerine oranının 

                                                 
1
 1 Kasım 2006 tarih ve 26333sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış,  29/9/2007 tarihli ve 26658 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir. 
2
 6 Mart 2006 tarih ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

3
 Kurulca yetkilendirilecek değerleme kuruluşları ilan edilinceye kadar, konut ve diğer gayrimenkul 

değerlemeleri, 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılır (Geçici Madde 1). 
4
 18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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% 50 ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan 

gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin 

kullanılması hüküm altına alınarak, bankaların değerleme hizmeti alacakları kuruluşlar 

bir kez daha sınırlamıştır. 

Yapılan değer takdiri ile ilgili olarak bankanın itirazda bulunması ve Kurulca uygun 

görülmesi ya da Kurulun bankadan bir başka değerleme kuruluşuna da değer takdiri 

yapılmasını istemesi halinde aynı konuya ilişkin yeni değerleme hizmeti alımında da bu 

Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar uygulanır. İkinci değerlemedeki değerin ilk 

değerin asgari yüzde yirmisi
1
 oranında farklı olması durumunda üçüncü bir değerleme 

yapılır. Değerleme raporlarından birbirine en yakın olanlar arasından düşük olan değer 

esas alınır, hükmü yer almaktadır (m.21). 

Ayrıca, Karşılıklar Yönetmeliği
2
 10. maddesinde; Gayrimenkul ipoteği cinsinden 

teminatların değerlemesinde;  

 İpotek değerinin varlığın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığının 

gayrimenkulün rayiç değeri (aynı yerde, benzer vasıflı gayrimenkullerin satış 

fiyatının tespiti ve belgelendirilmesi) veya söz konusu gayrimenkul 

sigortalanmış ise sigortaya esas bedel ile karşılaştırılarak tespit edilmesi,  

 Rayiç değerin ipotek değerinin altında kalması halinde, kredinin teminatını 

oluşturan tutarın hesabında ipotek tutarı yerine rayiç değerin esas alınması, 

 Krediler ve diğer alacaklar toplamının yüzde bir (% 1) ve üstünü teşkil eden 

kredi ve diğer alacakların teminatı olan gayrimenkuller ve herhalde ipotek tutarı 

iki milyon Yeni Türk Lirasının üzerinde olan gayrimenkullerin rayiç bedel 

tespitinin ise Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve 

esaslara göre yapılması, yapılacak tespitte, bedelin ipotek değerinden düşük 

çıkması halinde teminatların düşük çıkan bedel üzerinden özel karşılık 

hesaplamasında dikkate alınması, hükme bağlanmıştır. 

                                                 
1
 Yönetmelik değişmeden önce iki farklı değerleme çalışmasında, değerler  arasında asgari %5 oranında 

fark olması, üçüncü bir değerleme yapılmasını gerekli kılmakta idi. 
2
 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı, 

23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı ve 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı, 9/4/2011 tarihli ve 27900 sayılı, 

28/5/ 2011 tarihli ve 27947 sayılı ve 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 

Yönetmelikler ile değiştirilmiştir. 
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3.6.2 İpotek 

 

İpotek, doğmuş veya ileride doğacak veya doğması muhtemel olan  bir alacağı güvence 

altına alma amacı güden,  bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesi 

olanağı sağlayan sınırlı bir ayni haktır (Ayan, 2001). 

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

rehnidir. İpoteğin taşınmaz rehninin diğer çeşitlerinden farklı olarak, taşınmazın 

değerini tedavül ettirme gibi bir amacı bulunmamaktadır.  Bu nedenle ipotek kıymetli 

evraka bağlanamaz (Oğuzman vd., 2011) 

MK 881. maddesine göre, “Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber 

doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına 

alınabilir.”. İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere, şarta bağlı veya şartsız, belirli veya 

belirsiz her türlü alacağın, hatta ilerde doğacak veya doğması muhtemel olan alacakların 

dahi ipotekle güvence altına alınması mümkündür. (Oğuzman vd., 2011, Akipek, 1974)  

Bu alacağın nakdi bir alacak olması da şart değildir. Fakat  bu alacağın tapu sicilinde 

ipoteğin tescili esnasında tapuda nakdi bir değere sahip olması gereklidir. Miktarı belli 

olmayan veya ilerde değişebilecek olan alacaklar için ise borçlu alacaklı arasında 

belirlenen bir üst limit için ipotek tesis edilebilir  (Oğuzman vd., 2011). 

İpotek, alacaklısına alacağını ipoteğe konu taşınmazın değerinden elde etme yetkisi 

verir. Alacaklıya, alacağa konu taşınmazın değeri üzerinden bir ayni güvence sağlar 

(Akipek, 1974)  Fakat taşınmazın paraya çevrilmesinden elde edilen meblağ alacağı 

karşılamazsa, rehinli alacaklı borçlunun diğer malvarlığı değerlerine de başvurabilir.  

Kısaca borçlunun şahsi sorumluluğu devam eder. Şahsi sorumluluğu bulunan borçlunun 

ipotekli taşınmazın maliki olma zorunluluğu yoktur (MK m.881). Borçtan sorumlu 

olmayan üçüncü bir kişi ipotekli taşınmazın maliki olabilir veya bu kişinin taşınmazı 

üzerinde alacağın teminatını oluşturan ipotek kurulabilir. İpoteğin konusu olan borç 

ilişkisinden taşınmaz maliki üçüncü kişi ancak ipotek ettirdiği taşınmazın değeri ile 

sorumludur. İpoteğin paraya çevrilmesinde taşınmazın değeri yeterli gelmezse bu 

üçüncü kişinin şahsi mal varlığına başvurulamaz. 
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3.6.2.1  İpoteğin hükümleri 

 

İpoteğin tapu kütüğüne tesciliyle birlikte alacaklı lehine bir ayni hak doğar. Bu hak 

sayesinde borçlu borcunu ödemediği takdirde alacaklı, alacağını ispat ederek ipoteğin 

paraya çevrilmesini talep edebilir. Mutlak nitelikte olan bu hakkın yanında, ipoteğin 

tapuya tescil edilmesi halinde alacaklı lehine başka haklar da doğar. Bu haklar, ipoteğe 

konu taşınmazın değerinin düşmesine karşı öngörülmüş olup, Medeni Kanunun 865, 

866 ve 867. Maddelerinde düzenlenmiştir. 

Alacağın ödenmemesi halinde taşınmazın paraya çevrilmesinin istenmesine ilişkin 

hükümlerle, taşınmazın değerinin korunmasına ilişkin hükümler, ipoteğin esas amacı 

olan alacağa güvence sağlama fonksiyonunun gerçekleşmesine hizmet etmektedir.  

      İpotekli taşınmazın devri ( MK m.888) 

İpotekli taşınmazın parçalanması ( MK m. 889) 

İpotekli taşınmazın başka bir taşınmazla birleştirilmesi ( MK m 859, 860) 

 

3.6.2.1.1 İpotekli taşınmazın başkasına devredilmesi 

 

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

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

kurabileceği gibi, taşınmazı bir başka şahsa devredebilir. (Ayan, 2001) Bu halde, yeni 

malik borçlu duruma 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 ( Akipek, 1974). Bununla 

beraber yeni malik, Medeni Kanunun 885-886 Maddesinin kendisine tanıdığı yetkiyi 

kullanarak, devraldığı taşınmazı ipotekten kurtarma yoluna da gidebilir (Oğuzman vd., 

2011) 

Üzerinde ipotek kurulmuş bir taşınmazın başka bir şahsa temliki halinde, borçlu ve 

malik sıfatı birbirinden ayrılmış olmaktadır. Bu durum alacaklı bakımından bazı 

sakıncalar yaratabilir (Akipek, 1974). Bu halde alacaklı hem asıl borçluyu, hem de 

taşınmazın malikini muhatap almak zorunda kalacaktır (Köprülü, Kaneti, 1982). Borcun 

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

malik arasında karmaşık ilişkilerin doğmasına neden olabilir (Köprülü, Kaneti, 1982). 
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İşte, bu sakıncaların önlenmesi amacıyla, Medeni Kanunumuzda ipotekli taşınmazın 

temliki halinde asıl borcun da yeni malike geçişini kolaylaştırıcı bazı hükümler 

getirilmiştir. ( MK m. 888 ve 890) Borcun nakli konusunda Medeni Kanunun 888. 

maddesinde özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeyle, rehinli alacaklının, 

ipotekli taşınmazın paraya çevrilmesi aşamasında, hem asıl borçluyu, hem de taşınmaz 

malikini muhatap almak durumunda kalması önlenmek istenmiştir.  

Medeni Kanunun 888. maddesi kural olarak borcun naklini zorunlu kılmamış, bunu 

tarafların isteğini bırakmıştır. Bu husus, söz konusu maddede “İpotekli taşınmazın 

devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir 

değişiklik meydana getirmez.” Şeklinde ifade edilmiştir. Aynı maddenin ikinci 

fıkrasında ise, “Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine başvurma 

hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu 

borcundan kurtulur.” Denilerek, borcun nakli konusunda Borçlar Kanunundaki 

düzenlemeden farklı bir düzenleme getirilmiştir. 

Medeni Kanunun 888. maddesi gereğince, ipotekli taşınmazın bir başka şahsa temliki 

halinde borcun nakledilebilmesi için birbirini izleyen şu aşamaların gerçeklemesi 

gerekir: 

Borcun naklinin gerçekleşebilmesi için ilk aşamada, yeni malikle eski malik arasında, 

eski malikin borçtan kurtarılması konusunda bir sözleşme yapılması gerekir. Borcun iç 

yüklenilmesi adı verilen bu sözleşme, taşınmazın mülkiyetinin geçirilmesi borcunu 

doğuran sözleşmenin bir ana bölümü niteliğini taşıdığından resmi şekilde yapılmalıdır. 

(Oğuzman vd., 2011, Köprülü, Kaneti, 1982) Bu sözleşmeyle yeni malik, borcu üzerine 

almayı taahhüt eder. Ancak, tapu sicil müdürü tarafından yeni malikin borcu üstlenme 

taahhüdü rehinli alacaklıya bildirilir ve bu üstlenmeye kendisinin da kabul etmesi 

sağlanmaya çalışılır. Yeni malikin, eski malike karşı borçtan kurtarma taahhüdü altına 

girmesi, tek başına alacaklının durumunda bir değişiklik yaratmaz. Borç ilişkisi 

alacaklıyla borçlu arasında devam etmekte olup, yeni malik sadece, ipotek konusu 

taşınmazın paraya çevrilmesine katlanmak yükümlülüğü altına girer (Köprülü, Kaneti, 

1982). 

Yeni malikin borcu üzerine aldığı tapu sicil müdürü tarafından alacaklıya bildirildikten 

sonra alacaklı borcun iç yüklenilmesini kabul veya reddedebilir (Köprülü, Kaneti, 

1982).  
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Alacaklı, borcun iç yüklenilmesine açıkça veya zımni olarak muvafakat edebilir. 

Alacaklının, yeni malikin yaptığı bir ödemeyi alması veya borçlu sıfatıyla yaptığı 

herhangi bir işleme rıza göstermesi, borcun nakline muvafakat ettiğini gösterir. 

Alacaklının borcun nakline muvafakat etmesiyle birlikte, borç yeni malike geçer ve eski 

malik de borçtan kurtulur (Köprülü, Kaneti, 1982)  

Alacaklının bu şekilde borcun nakline razı olması, Borçlar Kanunu’nun 174. 

maddesinde
1
 düzenlenen borcun naklinin kabul edilmesi niteliğindedir (Oğuzman vd., 

2011). Yani, bu halde de önce eski malik ile yeni malik arasında borcun iç yüklenilmesi 

sözleşmesi yapılmakta, daha sonra da, alacaklı ile borcun dış yüklenilmesi sözleşmesi 

yapılmaktadır. Borcun naklinin alacaklı tarafından kabul edilmesi halinde, yeni malik 

hem taşınmazın paraya çevrilmesine katlanmak zorunda kalır, hem de borcun 

taşınmazın satışından elde edilemeyen kısmından diğer mal varlığı değerleri ile sorumlu 

olur. 

Alacaklı, tapu sicil müdürü tarafından yapılan bildirinin kendisine tebliğinden itibaren 

bir yıl içerisinde, kendisine karşı olan haklarını muhafaza ettiğini asıl borçluya 

bildirebilir. Bu halde, borcun dış yüklenilmesi gerçekleşmemiş, borç eski malikin 

üzerinde kalmış olur.
2
 Bu bildirimin yazılı olması gereklidir. Bu nedenle, sözlü bildiri 

veya diğer zımni davranışlar, eski borçlunun borçtan kurtulması için yeterli olmaz. 

(Köprülü, Kaneti, 1982) Bu bildirimin yapılması ile yeni malik sadece taşınmazın 

değeri ile sorumlu olur. Taşınmazın değerinden karşılanamayan alacaklar için eski 

malikin alacaklıya karşı şahsi sorumluluğu devam eder. 

Alacaklı, tapu sicil müdürünün bildirisinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde, 

borçlusuna karşı haklarını saklı tuttuğunu bildirmezse, taşınmazın eski maliki borçtan 

kurtulur. Yeni malik, onun yerine borçlu durumuna girer. Bu süre hak düşürücü 

niteliğindedir (Köprülü, Kaneti, 1982). Alacaklı borcun ifasını ancak yeni malikten 

talep edebilir. 

Medeni Kanunun 885. maddesinde, rehinle yüklü taşınmazın el değiştirmesi halinde, 

yeni malike, kanunda öngörülen şartlarla taşınmazı tek taraflı olarak rehin yükünden 

                                                 
1
 YBK m. 195 “Borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek veya alacaklının 

rızasıyla borcu üstlenerek, borçluyu borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girmiş olur.” 
2
  MK. m. 888 / II, İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda 

ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez. Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine 

başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu 

borcundan kurtulur. 
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kurtarma imkanı verilmiştir. İlgili maddede “Değerini aşan bir borç için ipotek edilmiş 

olan bir taşınmazı edinen kimse, borçtan şahsen sorumlu değilse, icra takibine 

başlanmadan önce, satın alma bedelini ödeyerek taşınmazı ipotekten kurtarabilir. 

Taşınmazı karşılıksız olarak edinen kimse de, takdir edeceği bedeli ödeyerek bu hakkı 

kullanabilir.” denilmektedir. Maddeden de açıkça anlaşılacağı gibi rehinle 

sınırlandırılmış bir taşınmazın yeni malikine, bedelini, hakları o taşınmaz ile güvence 

altına alınmış olan alacaklılara teklif etmek suretiyle, o taşınmazın alacaklılar tarafından 

paraya çevrilmesini önleme imkanı tanınmaktadır.  

İpotekli taşınmazın devralan yeni malikin ipotekten kurtarma hakkını kullanabilmesi 

için öngörülen şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar; 

 Yeni malik taşınmaz rehniyle güvence altına alınmış alacaktan dolayı şahsen 

sorumlu olmamalıdır. 

 Taşınmaz üzerindeki rehin hakları, yeni malikin taşınmazın mülkiyetini 

kazandığı sırada mevcut olmalıdır.  

 Rehin haklarının tutarı taşınmazın değerini aşmalıdır. 

 Rehnin paraya çevrilmesi henüz istenmemiş olmalıdır. 

 Yeni malik, taşınmazı yükten kurtarma isteğini, altı ay önceden, yazılı olarak 

rehinli alacaklıya bildirmelidir. Alacak altı aydan önce muacceliyet kazanıyorsa, 

altı aylık süre beklenmeden de kurtarma talep edilebilir. 

Taşınmazın değeri üzerinden rehinli alacaklılara zarar verici nitelikte hileli anlaşmaların 

önlenmesi amacıyla, Medeni Kanun 886. maddesinde, alacaklılara taşınmazı açık 

artırma yoluyla satışını isteme yetkisi tanınmıştır (Oğuzman vd., 2011). Satış işlemi İcra 

ve İflas Kanunu hükümlerince yapılır. Açık artırmada elde edilen miktarın satış 

bedelinden veya malik tarafından takdir edilen bedelden fazla olması halinde, bu miktar 

ipotekten kurtarma bedeli sayılır. Açık artırma sonucunda artırma bedeli olarak, yeni 

malikin teklif ettiği bedelden daha düşük bir bedel elde edilirse, ihale yapılmaz. Yeni 

malikin teklif ettiği bedel yükten kurtarma bedeli olarak kabul edilir ve alacaklılar 

arasında paylaştırılır (Ayan, 2001).  
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3.6.2.1.2 İpotekli taşınmazın parçalanması 

 

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

rehin kurulmuş aynı malike ait birden fazla taşınmazdan birinin ve yahut birkaçının el 

değiştirmesi halinde, bu taşınmazlardaki rehin yükünün ne olacağı hususu düzenlenmiş 

bulunmaktadır. Bu hükümde, kural olarak, taşınmazın parçalanması halinde rehin 

yükünün taşınmazlar arasında dağıtılması öngörülmekte, ancak alacaklıya da dağıtmayı 

kabul etmeyerek, alacağının ödenmesini talep etme yetkisi tanınmaktadır (Köprülü, 

Kaneti, 1982). Gerçekten de söz konusu maddeye göre, “İpotekli taşınmazın bir 

kısmının veya aynı malike ait bulunan ipotekli taşınmazlardan birinin başkasına 

devredilmesi ya da ipotekli taşınmazın bölünmesi halinde, aksine bir anlaşma yoksa, 

rehin taşınmazlara değerleri oranında tapu idaresince re’sen dağıtılır. Bu dağıtımı kabul 

etmeyen alacaklı, dağıtım kesinleştiğinin kendisine tebliğinden başlayarak bir ay içinde 

yazılı bildirimde bulunmak suretiyle alacağın bir yıl içinde ödenmesini borçludan 

isteyebilir.”  

Dağıtımın gerçekleşebilmesi için, bölünen her bir parselin bağımsız bir taşınmaz olarak 

tapu kütüğünün 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 

kişilere ait olması halinde de durum aynıdır. Her iki halde de alacağın tamamı her bir 

parselin değeri ile güvence altına alınarak toplu ipotek kurulur (Oğuzman vd., 2011). 

Bir tek kişinin mülkiyetindeki bir taşınmazın paylarının birden fazla kişiye geçirilmesi, 

böylece taşınmazın paylı mülkiyete tabi olması halinde de ipoteğin dağıtımı yoluna 

gidilmez. (Ayan, 2001, Köprülü, Kaneti, 1982).  

Medeni Kanunun 868. Maddesi gereğince, ipotekli taşınmazdan küçük bir parça 

ayrılması halinde rehinli alacaklının bu parça üzerinden rehnin kaldırılmasına rıza 

göstermek zorunda kaldığı hallerde de ipoteğin dağıtılması yoluna gidilmez (Oğuzman 

vd., 2011, Köprülü, Kaneti, 1982). Söz konusu hükmün uygulanabilmesi için, ayrılan 

parselin değerinin rehinli alacağın yirmi de birinden az olması ve kalan taşınmazın 

değerinin ana para ve diğer yan alacakları karşılaması veya karşılamıyorsa, alacaklıya 

ayrılan parçanın değerine uygun bir ödemede bulunulması gerekir (Oğuzman vd., 



 35 

2011). Ayrılan parselin değeri, rehinli alacağın  yirmi de biri kadar veya daha fazla ise, 

kalan taşınmazın değeri yeterli güvenceyi sağlasa bile, rehinli alacaklı rehnin 

kaldırılmasına rıza göstermeye zorlanamayacağından, böyle bir durumda ipoteğin 

ayrılan parsele de dağıtılması yoluna gidilir. 

Yukarıda belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi halinde ipotek hakkının yeni 

parseller üzerinde dağıtılması gerekir. İpoteğin dağıtılması taraflar anlaşmış ise, taraflar, 

yani ipotekli taşınmazın eski maliki, yeni maliki ve alacaklılar, rehin yükünün yeni 

parsellere nasıl dağıtılacağını aralarında yapacakları bir sözleşmeyle tespit edebilirler 

(Ayan, 2001, Köprülü, Kaneti, 1982). Bu durum, toplu ipotek halinde aynı malike ait 

ipotekli taşınmazlardan birinin üçüncü kişiye devri halinde de uygulanır. Tapu sicil 

memuru, rehin yükünü yapılan sözleşme hükümlerine uygun olarak taşınmazlar 

arasında dağıtır. Taraflar, ipoteğin dağıtımı konusunda anlaşamamışlar ise ipotek hakkı, 

değerleri esas alınarak yeni taşınmazlar arasında paylaştırılır. Bu işlem tapu sicil 

memuru tarafından re’sen yapılır. 

 

3.6.2.1.3 İpotekli taşınmazın başka bir taşınmazla birleştirilmesi 

 

Taşınmazların birleştirilmesi, çeşitli maliklere ait olmak üzere dağınık surette bulunan 

küçük taşınmazların birleştirilerek onlardan bir bütün teşkil edecek daha büyük parseller 

oluşturmaktadır (Köprülü, Kaneti, 1982). Böyle bir birleştirme, tarımsal arazinin 

üretiminin artması, inşaat arazisinin yapım işlerine daha elverişli hale gelmesi ve kredi 

bulmada kolaylı sağlama yönünden çeşitli yararları vardır (Gürsoy vd., 1984). 

Birleştirme, kamu yararının sağlanması amacıyla kamu makamları tarafından 

gerçekleştirilebileceği gibi, birleştirilecek taşınmazların maliklerinin serbest iradeleriyle 

de gerçekleştirilebilir. Taşınmazların birleştirilmesi kamu yararının sağlanması amacıyla 

kamu makamlarınca gerçekleştirilmiş ise; eski taşınmazlar üzerinde yer alan rehin 

hakları ilgili kamu makamının hazırladığı parselasyon planlarına uygun olarak tapu 

memuru tarafından re’sen yeni taşınmaza tescil edilir. Tescilin yapılmasında taşınmaz 

maliki ve rehin hakkı sahiplerinin rızası aranmaz (Oğuzman vd., 2011, Köprülü, Kaneti, 

1982). 

Rehin haklarının yeni taşınmaza nakli konusunda MK 859. maddesine göre işlem 

yapılır.  
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 Malik, üzerinde taşınmaz rehinleri bulunan tek bir taşınmazı terk etmişse, bu 

taşınmaz üzerindeki rehinler, sıraları aynen korunarak, elde edilen yeni taşınmaz 

üzerine geçirilir (MK m. 859/I). 

 Malik, aynı alacağı güvence altına alan birden fazla taşınmazı terk etmiş ise, bu 

halde rehin hakları, sıralarını aynen koruyarak elde edilen yeni taşınmaz üzerine 

geçirilir (MK m. 859/I).  

 Malik, üzerlerinde farklı alacakları güvence altına alan ve farklı derecelerde 

bulunan rehin haklarının bulunduğu birden fazla taşınmazı terk eder, bunun 

yerine de tek bir taşınmaz elde ederse, eski rehin hakları “olanak ölçüsünde 

sıraları korunarak” taşınmazın bütününü kapsayacak şekilde elde edilen yeni 

taşınmaza geçirilir (MK m. 859/II). 

Taşınmazların birleştirilmesi, maliklerin serbest iradelerinden kaynaklanıyor ise; bu 

durumda birleştirilmenin yapılabilmesi için rehinli hakkı sahiplerinin ve diğer sınırlı 

ayni hak sahiplerinin muvafakatlerinin alınması zorunludur
1
 (Oğuzman vd., 2011).  

Birleştirilen taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yükümlülükler, yeni oluşan taşınmaz 

malın kütük sayfasına aynen nakledilir. Nakledilen haklar ve yükümlülüklerin 

paydaşlardan hangisine ait olduğu ayrıca belirtilir. 

 

3.6.2.2  Aynı borç için birden fazla taşınmazın ipotek edilmesi 

 

Aynı alacak için belirlenmiş olmak şartıyla, birden fazla taşınmaz üzerinde de ipotek 

kurulabilir. Bu durumda, ya ipotek yükü taşınmazlara dağıtılır ya da taşınmazlardan her 

biri alacağın tümü için güvence sağlar (MK m. 855/2.) (Oğuzman vd., 2011, 

Akipek,1974). 

Aynı alacak için birden fazla taşınmazın rehnedildiği durumlarda, her taşınmazın 

alacağın ne kadarlık bir miktarı için güvence oluşturduğu rehin kurulurken belirtilir 

Gürsoy, 1978). Böylece alacaklı, taşınmazların her biri üzerinde belirli tutarlar için 

birbirinden bağımsız rehin hakkı elde eder. Medeni Kanunun 855. Maddesinin üçüncü 

fıkrasına göre, aksi yönünde bir sözleşme bulunmadıkça, rehin yükünün dağıtılması her 

taşınmazın değeri ile orantılı yapılır. Söz konusu hüküm nedeniyle taraflar rehin 

yükünün dağıtılmasını serbestçe kararlaştırabilirler.  Ancak, böyle bir anlaşma 

                                                 
1
 TST  m. 75 Aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik taşınmaz malların birleştirilmesi mümkündür.  
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bulunmaması halinde, tapu memuru, rehin yükünü taşınmazların tapudaki değerlerini 

esas alarak taşınmazlar arasında “re’sen” dağıtır (Ayan, 2001, Köprülü, Kaneti, 1982, 

Akipek, 1974).  Birden fazla taşınmazın alacak için rehin yükünün paylaştırılması 

yoluyla rehnedilmesi durumunda, alacaklı, rehin konusu taşınmazların tümü için paraya 

çevirme talebinde bulunur . Böyle bir talep halinde icra müdürü, taşınmazlardan her biri 

ancak alacağın belli bir bölümünü temin ettiği için rehnedilmiş bütün taşınmazları 

paraya çevirecektir (Ayan, 2001, Köprülü, Kaneti, 1982, Akipek, 1974). Her taşınmaz 

alacağın sadece kendisine tahsis edilen kısmı için güvence sağladığından, taşınmazların 

satışında bu miktarlar ayrılır ve güvence dışında kalan miktarlar malike verilir (Ayan, 

2001, Akipek, 1974).   

İstisna olarak, aynı alacak, için birden fazla taşınmaz üzerinde rehin yükü 

dağıtılmaksızın ve alacak bölünmeden de rehin hakkı kurulabilir (MKm. 855/1)  

(Oğuzman vd. 2011).  Bunun için, birden fazla taşınmazın aynı alacak için 

rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike  ya da borçtan müteselsil sorumlu bulunan 

maliklere ait olması şartına bağlıdır (Oğuzman vd. 2011, Ayan, 2001, Akipek, 1974). 

Bu yolla kurulan ve her taşınmazın alacağın tamamını teminat altına aldığı, rehin 

hakkına “toplu rehin” , “müşterek rehin” adı verilmektedir (Oğuzman vd. 2011, Ayan, 

2001, Gürsoy, 1978).   

 

3.6.2.3  İpotek borçlusu ile ipotek verenin farklı kişiler olması 

 

İpoteğin kurulmasında borçlu ile malikin aynı kişi olması zorunlu değildir. İpoteğe konu 

taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde olmasına gerek yoktur (MK m.881). Bir taşınmazın 

maliki bir üçüncü kişinin borcu için taşınmazı üzerinde ipotek kurabilir (Oğuzman vd., 

2011, Ayan, 2001, Köprülü, Kaneti, 1982, Akipek, 1974). Bu durum, rehinle yüklü 

taşınmazın el değiştirmesi veya borcun nakledilmesi hallerinde olduğu gibi sonradanda 

ortaya çıkabilir ( Gürsoy vd., 1984, Oğuzman vd., 2011, Ayan, 2001). Başkası lehine 

ipotek verenin borç dolayısıyla kişisel sorumluluğu yoktur ( Oğuzman vd., 2011). 

Taşınmazın maliki, taşınmazın icra makamlarınca paraya çevrilmesine katlanmakla 

sorumludur. İpotek alacaklısı, alacağının tamamını satış bedelinden elde edemez ise, 

kalan kısım için şahsi sorumluluğu bulunan asıl borçluya baş vurmak zorundadır. 

(Oğuzman vd., 2011, Ayan, 2001, Gürsoy vd., 1984). 
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3.6.2.4  İpotek derece ve sırası 

 

Rehin haklarının sırasının belirlenmesi bakımından Medeni Kanunda “sabit dereceler” 

sistemi benimsenmiştir (MK m. 870). Gerçekten de Medeni Kanun hükümleri 

çerçevesinde taşınmaz rehni kurulurken rehin konusu taşınmaz, “derece” adı verilen 

farazi değer parçalarına bölünür (Ayan, 2001, Köprülü, Kaneti, 1982), Malikin isteğine 

göre tayin edilen bu dereceler, sahip bulunduğu değere eşit bir miktar için güvence 

oluşturur. Bunların güvence miktarı ve sırası da malik tarafından belirlenir. Derecenin 

temin ettiği miktar bir kere belirlendikten sonra sonraki sıralı derecelerde bulunan 

rehinli alacakların rızası alınmadan artırılamaz (Oğuzman vd., 2011, Ayan, 2001, 

Köprülü, Kaneti, 1982,). Zira, ön derecedeki rehnin güvence miktarının arttırılması, alt 

derecedeki rehinli alacakların güvencesinin zayıflamasına yol açar (Oğuzman vd., 

2011,).  

Adında anlaşılacağı üzere, sabit dereceler sisteminde dereceler birbirlerinden bağımsız 

olup, her derece kendi şartları içinde değerlendirilir. Derecelerden birinde ortaya çıkan 

değişmeler diğer derecelerin durumunu etkilemez. Bu yüzden, önceki sıralı 

derecelerden birinin boşalması halinde sonraki sıralı derecede yer alan rehin hakkı 

kendiliğinden boşalan dereceye ilerlemez.  

Malik ilk defa kuracağı veya daha sonradan boşalmış bir derece içinde teminat miktarı 

ile sınırlı olarak birden fazla rehin hakkı kurabilir (Oğuzman vd., 2011). Bunun için 

diğer alacaklıların izni gerekmez. Bu şekilde bir derece için kurulan derecelere “alt 

rehin dereceleri” adı verilir. Alt rehin derecelerinin güvence miktarı, asıl derecenin 

güvence miktarını geçemez. Bu miktarı geçen alt rehin tesisi için sonraki sıralı 

derecelerde yer alan alacaklıların izni aranır. Ayrıca, rehin derecesi belli bir alacaklıya 

tesis edildikten sonra onun izni alınmadan aynı derecede başka bir alacaklı için rehin 

tesis edilemez (Ayan, 2001, Gürsoy vd., 1984). 

Malik taşınmazı üzerinde bazı dereceleri boş bırakıp bunlar üzerinde daha sonra rehin 

kurma yoluna gidebilir. Malikin bu haktan yararlanabilmesi için, saklı tuttuğu derecenin 

güvence miktarını tapu kütüğünde göstererek tescil ettirmesi gerekir (Oğuzman vd., 
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2011). Bu halde, alacaklının isminin yazılacağı sütuna “serbest sıra” veya “korunmuş 

miktar” kaydı düşülür. Faiz ve müddet sütunu da boş bırakılır. Malik, saklı tuttuğu üst 

derecenin miktarını bir kez belirledikten sonra, alt sıralı derecelerde yer alan 

alacaklıların iznini almadan arttıramaz. (Ayan, 2001) 

 

3.6.2.5 Boşalan dereceden yararlanma koşulu 

 

Rehin derecelerinin sabit ve birbirinden bağımsız olmasının bir sonucu olarak, alt rehin 

derecelerinden birinin boşalması halinde diğer alt rehin dereceleri de kendiliğinden 

boşalan dereceye ilerleyemez. Alt rehin derecelerinin sırası kural olarak malik ve o 

derecedeki rehinli alacaklılar tarafından belirlenir. Taraflar bu konuda bir anlaşma 

yapmamışlarsa ve rehin konusu taşınmazın satışından elde edilen bedel alacakların 

tamamını karşılamıyorsa, alt rehin dereceleri, içinde yer aldıkları dereceye düşen 

miktarı değerleri oranında paylaşırlar. 

Medeni Kanunun 871, 872, 877 ve 878. maddelerinde sabit dereceler sistemine bazı 

istisnalar getirilmiştir. Boşalan derecelerden yararlanabilmenin 3 koşulu vardır. 

Bunlardan ikisinde, kanun hükmü gereğince sonradan gelen rehin hakkı boşalan 

dereceye kendiliğinden ilerler (MK m. 872, 877, 878). Üçüncü istisna ise, taşınmaz 

maliki ile rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme sözleşmesi ile mümkün 

olabilmektedir (Oğuzman vd., 2011, Ayan 2001)  

1-) Medeni Kanunun 872. maddesine göre, “Sonraki sıralarda kurulmuş bir rehin 

hakkından önce gelen bir rehin mevcut değilse veya borçlu önceki bir rehin senedi 

üzerinde tasarruf etmemişse ya da önceki sırada bulunan rehinli alacak, o derece için 

tescilde belirtilen miktardan az ise; taşınmazın paraya çevrilmesinde satış bedeli, boş 

derece hesaba katılmaksızın sonraki alacaklılara sırasına göre dağıtılır.” Maddeden de 

anlaşılacağı üzere rehin konusu taşınmazın paraya çevrilmesinde rehinli alacaklar 

ödenirken, önce gelen kullanılmamış rehin derecesi dikkate alınmayarak, rehinli 

alacakların sırası boş derece yokmuş gibi belirlenir. 

2-) Medeni Kanunun 877- 878  maddesinde bir başka istisna düzenlenmiştir. Maddeye 

göre “Bir kamu kurum veya kuruluşunun katkılarıyla iyileştirilen arazinin değerinde bir 

artma meydana gelirse malik, iyileştirme giderlerinden payına düşeni karşılamak üzere 

kendisine ödünç veren alacaklı lehine tescil suretiyle rehin hakkı kurabilir. Kurulan 
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rehin, taşınmaz üzerindeki diğer bütün yüklerden önce gelir.” Alınan kredinin 

tamamının mı yoksa sadece bir kısmının mı söz konusu güvenceden yararlanacağı, ıslah 

masraflarına devletin para yardımında bulunup bulunmamasına göre değişir. Devlet 

ıslah masrafları için para yardımında bulunmuşsa, malik aldığı kredinin tamamı için 

öncelikli rehin hakkı kurabilir. Eğer, iyileştirme, kamu kurum veya kuruluşunun katkısı 

olmaksızın yapılmış ise, malik taşınmazı üzerinde en çok masrafların üçte ikisi için 

rehin kurabilir.” Bu şekilde ıslah masrafları için kurulan ipotek terkin edilince, taşınmaz 

üzerinde önceden mevcut olan rehin hakları sıralarına göre kendiliğinden ilerlerler 

(Oğuzman vd., 2011).  

3-) Medeni Kanunun 871. maddesinin üçüncü fıkrasında alt sırada yer alan bir rehin 

derecesi için kredi bulmayı kolaylaştırmak amacıyla, malik ile diğer derecedeki rehinli  

alacaklının anlaşarak alacağı güvence altına alan rehnin boşalacak bir üst dereceye 

ilerlemesine imkan tanınmıştır. 

Boş dereceye ilerleme sözleşmesi, rehne konu olan taşınmaz maliki ile alt derecedeki 

rehinli alacaklı arasında kurulur. Sözleşmeyle taşınmaz maliki, üst derecelerden birinin 

boşalması halinde boşalan derecede rehin kurmamayı ve alt sıradaki rehnin boşalan 

dereceye ilerlemesini sağlamayı borçlanır. Boş dereceye ilerleme hakkı, taşınmaz 

rehnine bağlı bir yan haktır. Amacı alt sıradaki taşınmaz rehninin üst dereceye 

ilerlemesini sağlamaktır. Bu hak, aynı zamanda alacağa bağlı bir hak olup, alacağın 

temliki halinde yan hak olarak alacakla beraber devredilmiş olur. (Oğuzman vd., 2011).  

Boş dereceye ilerleme sözleşmesi, kişisel bir talep hakkı doğurduğundan sözleşme 

rehinli alacaklı ile taşınmaz maliki arasında hüküm doğurur. Bu hakkın üçüncü kişilere 

karşı da etkili olabilmesi için tapuya şerh işleminin yapılması gereklidir (Köprülü, 

Kaneti, 1982, Gürsoy vd., 1984). Şerh işlemi ile birlikte boş dereceye ilerleme hakkı 

eşyaya bağlı bir hak haline dönüşür ve taşınmazın mülkiyetini kazanan her yeni malik 

ilerletme borcunu yüklenmiş olur. Şerhe rağmen malik boşalan dereceye yeni bir 

taşınmaz rehni kurarsa, ilerleme hakkına sahip olan rehinli alacaklı söz konusu rehnin 

terkinini isteyebilir ( Oğuzman vd., 2011, Ayan, 2001).  
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3.6.3. Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi 

 

Taşınmaz rehninin amacı borcun vadesinde ödenmemesi halinde, alacaklının rehinli 

taşınmazı paraya çevirterek, elde edilen meblağdan alacağını tahsil etmesini 

sağlamaktır. Ancak rehinli alacaklı bu hakkını İİK. 145 ila 153. maddeleri arasında 

düzenlenen rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
1
 hükümleri çerçevesinde kullanabilir. 

Taşınmazın paraya çevrilmesi, icra organlarınca yapılır. Taşınmaz rehni süresince 

zaman aşımı işlemez (Budak, 2010).  

Alacağın muaccel olmasından  önce yapılan, borçlunun borcunu vadesinde ödememesi 

halinde rehinli alacaklının güvence konusu taşınmazın mülkiyetini kazanacağı 

yönündeki sözleşmeler geçersizdir
2
 (MK. m. 873/2) (Aybay, Hatemi, 2010). 

Toplu rehinle yüklü taşınmazların paraya çevrilmesi ile ilgili özel kuralları içeren 

Medeni Kanunun 873. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre, alacaklı bunların tümünün 

birden satılmasını istemek zorundadır. Fakat, icra müdürü, sadece alacağın karşılanması 

için zorunlu olanları satar (Oğuzman vd., 2011, Ayan, 2001, Köprülü, Kaneti, 1982, 

Akipek, 1974). Alacaklı, taşınmazlardan hangisini paraya çevrilirse çevrilsin, paraya 

çevirme sonucu elde edilen miktardan alacağın tamamını alır. Zira, bu halde rehin yükü 

taşınmazlar arasında bölünmemiştir (Ayan, 2001, Akipek, 1974).   

Ayrıca taşınmazın paraya çevrilmesi ile elde edilen miktar birden fazla alacaklı arasında 

sıralarına göre dağıtılır (MK m. 874/ 1).  Ancak aynı sırada olan rehinli alacaklıların 

alacakları tamamen karşılanmıyor ise, bunlar elde edilen miktardan alacakları oranında 

tatmin edilirler (MK m.874/ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Yargıtay.HGK.07.12.1979, 12-989/1507 

2
 Buna lex Commissoria yasağı denir (Oğuzman vd., 2011) 
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4. KREDİ GÜVENCESİ OLARAK PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZ 

PAYINININ REHNEDİLMESİ 

 

Kural olarak, her çeşit taşınmaz rehin sözleşmesi ile teminat olarak gösterilebilir. 

MK.m.704’de taşınmaz olarak belirtilen, arazi, tapuya bağımsız ve sürekli olmak üzere 

kaydedilen haklarla, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler rehin hakkına 

konu olabilir. (Oğuzman vd., 2011, Akipek,1974). Paylı mülkiyet payları da rehin 

hakkına (teminata) konu yapılabilir (Oğuzman vd., 2011, Acar, 2008, Reisoğlu,2002, 

Akipek,1974). Paylı mülkiyet  maliklerinden biri payı üzerinde, rehin hakkı kurarken 

öbür maliklerin iznini alması gerekmez (MK m.688/3, m.857/1) (Oğuzman vd., 2011, 

Akipek,1974). Buna karşılık paylı taşınmaz ancak bütün ortakların müşterek izni ile 

rehnedilebilir (Akipek,1974). Ayrıca, MK m.857/2 ve 692/2’ye göre  paylı mülkiyete 

konu taşınmazda pay rehni yapılmış ise taşınmazın tamamının rehne konu edilmesi 

mümkün değildir (Oğuzman vd., 2011, Acar, 2008, Reisoğlu, 2002). Ancak, tüm 

paydaşların paylarını rehnetmeleri suretiyle fiilen taşınmazın tamamını rehnetmelerine 

engel bir durum yoktur (Reisoğlu, 2002). 

 

4.1 Paylı Mülkiyette Payın Hukuki Niteliği 

 

MK m. 688/1’ de paylı mülkiyet; “paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak 

bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir” olarak ifade edilmiştir. 

Bu ifade paylı mülkiyet ilişkisinin yapısını belirlenmeye yönelik niteliktedir. ( Acar, 

2008). MK m. 688/ 3’de   “ paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve 

yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından 

haczettirilebilir.”  denilmektedir. Maddenin bu fıkrası ise, payın hukuksal niteliğine 

ilişkin fikir verir niteliktedir (Acar, 2008). 

Şöyleki; paylı mülkiyette nesnenin bölünmesi söz konusu değildir (Acar, 2008). Paylı 

mülkiyete tabi nesne, bir bütün halinde tek bir mülkiyet hakkının konusudur. Her bir 

paydaş da nesnenin  her yerinde hak sahibidir (Oğuzman vd., 2011). Buradaki mülkiyet 

hakkı tek kişi mülkiyetinden farklı olarak, tek kişiye değil, birden çok kişiye ait 

olduğundan, mülkiyet hakkına sahip kişiler arasında mülkiyet hakkı dolayısıyla bir ilişki 
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söz konusudur (Oğuzman vd., 2011). Buna bağlı olarak da bir takım sınırlamaların  

olacağı tabidir (Acar, 2008).  

Bu nedenle mülkiyet hakkının tanıdığı yetkiyi paydaş tek başına kullanamaz. Mülkiyet 

hakkının bir kısmı bölünmeye müsait, bir kısmı ise bölünmeye müsait değildir. 

Bölünmeye uygun olanları paydaş tek başına kullanabilir. MK m. 688’de ifade edilen 

payın rehin verilebilmesini, devredilebilmesini ve haczedilebilmesini bu kapsamda 

değerlendirmek gerekir. Çünkü payın rehin verilmesi diğer paydaşların haklarına zarar 

verir nitelikte değildir
1
.  

Ancak bölünemeyen yetkileri paydaşların birlikte kullanmaları gerekir (oy çokluğu
2
 

veya oy birliği
3
 şeklinde) (Acar, 2008).           

Yine 688’de “paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve 

yükümlülüklerine sahip olur” denilmekle, nasıl ki bireysel malik nesne üzerinde hukuki 

işlemleri yapabiliyor ise, paydaş da payı üzerinde hukuki işlemler yapabilecektir. 

Ancak, mülkiyete ilişkin hükümlerin, olduğu gibi paya uygulanması mümkün değildir. 

Kanunda aksi yönde hüküm bulunmaması ve aynı zamanda payın yapısına da uygun 

olması gerekir. (Acar, 2008).  

Paylı mülkiyette ne payın ne de nesnenin bölünmediği, mülkiyet hakkından doğan yetki 

ve yükümlülüklerin bölünmesinden (bazen de bölünememesinden) bahsedildiğine göre, 

payın niteliğinin de belirlenmesi buna göre olacaktır. (Acar, 2008). Aslında pay 

nesnenin kendisi değildir. Bu nedenle pay, nesnenin bölünmesini veya bir kısmını ifade 

etmez. Yani pay, mülkiyetin bir kısmı değildir. Öyleyse pay, nesne üzerinde 

                                                 
1
 Bir paydaşın kullanma ve yararlanma düzenine ilişkin uygulamaları ile maddi bir kullanımı gerektiren 

sınırlı ayni hak kurulması (geçit irtifakı gibi) diğer paydaşlara zarar verebilir nitelikte olabilir. Oysa rehin 

hakkı eşyayı kullanma yetkisi vermediği gibi sadece rehne konu payın satışını isteyebilme gibi sınırlı bir 

yetki tanıması nedeniyle, pay devrinin diğer paydaşlara zarar vermesi mümkün değildir. Oğuzman 

vd.2011 
2
 Kanun, önemli yönetim işlerinin yapılmasında  (MK. m. 691)  çift çoğunlukla karar alınmasını 

aramaktadır. Yani, paydaşların çoğunluğu ve bu çoğunluğun sahip olduğu pay toplamının, bütün payların 

yarısından fazla olması gerekir. (Oğuzman vd.2011) 
3
 MK. m.689’da paydaşların, malın yönetimi konusunda kararları nasıl alacakları ve fiilen yönetimin nasıl 

gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Buna göre, paylı malla ilgili olarak yapacakları yararlanma ve 

kullanma ve yönetim anlaşmalarının geçerliliği oybirliği ile alacakları karara bağlanmıştır. Ancak, 

oybirliği ile alınmış olsa dahi, paydaşın sahip olduğu bazı hak ve yetkiler kaldırılamaz veya kısıtlanamaz. 

Bunlardan 1.’si Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu 

olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek, 

2.’si ise eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhâl alınması gereken 

önlemleri bütün paydaşlar hesabına  almaktır (Oğuzman vd., 2011).  
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gözükmeyen ve mülkiyet hakkının sağladığı yetki ve yükümlülüklerden oluşan 

bağımsız mal varlığı objesidir (Acar, 2008). Oğuzman vd.  (2011) göre  pay; “bir mal 

değil, bir hak” tır. Ancak  Medeni Kanunun bazı istisnalar dışında, taşınmaz 

mülkiyetindeki payı taşınmaz hükümlerine tabi tutmaktadır (Oğuzman vd., 2011). 

Nitekim MK m. 704’de taşınmaz olarak nitelendirilen konular arasında paya yer 

verilmemiştir. MK m. 998 ise tapuya kaydedilecek taşınmazları MKm.704 ile 

sınırlamıştır. Bu itibarla, payın taşınmaz olarak ele alınmadığı, ancak payın mülkiyetin 

bir görünümü olması sebebiyle, mülkiyete ilişkin kurallar paya da uygulanacaktır (Acar, 

2008). Ayrıca, tapu kütüğünde taşınmaz için sayfa açılmış olması nedeniyle, taşınmaz 

payı içinde ayrı bir sayfa açmaya gerek yoktur. Ancak paydaş sayısının çok olması 

durumunda, pay üzerinde yapılan işlemlerin takibinin zor olacağı düşünüldüğünde pay 

için ayrı bir sayfa açılması düşünülebilir (Oğuzman vd., 2011, Acar, 2008) 

 

4.2 Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazın Rehne Konu Olması 

 

Paylı mülkiyete tabi taşınmazın rehne konu edilmesi; taşınmazın rehin verilmesi, bir 

veya birden fazla payın rehin verilmesi şeklinde olabileceği gibi, birden fazla veya tüm 

payların müteselsil rehin verilmesi şeklinde de olabilir. 

 

4.2.1 Pay ile paylı mülkiyete konu taşınmazın farklı oluşu 

 

Payların rehin verilmesi, paylı mülkiyete tabi taşınmaza yük getirmez
1
. Borcun 

ödenmemesi durumunda taşınmazın kendisi değil, payın paraya dönüştürülmesi söz 

konusudur. Bu bakımdan pay rehni ile paylı mülkiyete tabi taşınmazın rehni birbirinden 

bağımsızdır. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pay, taşınmaz nesneden ayrı bir hukuki objedir. Bu nedenle, eklenti ve bütünleyici parçalar ile ürünler 

gibi ekonomik değerler, payla değil arazi ile ilişkilidir. Ancak, eklenti veya bütünleyici parçanın araziye 

kattığı değerin payada yansıyacağı kabul edilebilir. Bu durumda, pay rehni alacaklısı, arazi üzerindeki 

eklenti ve bütünleyici parçanın zarar görmesini engelleyici haklara ( tescile tabi olmayan yasal rehinler) 

sahip olacaktır ( Acar, 2008). 
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4.2.2 Pay ile taşınmaz nesne arasındaki hiyerarşi 

 

Rehin verilebilirlik açısından önce taşınmaz nesne, sonra pay/paylar gelir. Bu durum, 

MK. m. 692/2’de “Paylar üzerinde taşınmaz rehni veya taşınmaz yükü kurulmuşsa, 

paydaşlar malın tamamını benzer haklarla kayıtlayamazlar”. Yine MK. m. 857/2’de 

“Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra paydaşlar malın tamamını rehnedemezler.” 

hükmünden anlaşılmaktadır (Oğuzman, 2011). Her iki madde hükmü, pay ile taşınmaz 

nesne arasında bir hiyerarşi öngörmüştür. Taşınmaz nesnenin rehninden sonra payın 

rehnine izin vermiş, ancak aksi durumda, önce payın rehine konu edilmesi halinde 

taşınmazın rehin verilmesini engellemiştir
1
 (Reisoğlu, 2002). Ancak, pay veya paylar 

üzerinde rehin hakkı sahiplerinin rıza göstermesi halinde, taşınmaz nesne rehne konu 

edilebilecektir ( Acar, 2008). Kanun koyucu bu düzenleme ile rehnin paraya 

dönüştürülme sürecinde; payı veya payların rehninden sonra taşınmaz nesnenin rehne 

konu edilmesinin yaratacağı karışıklıkları önlemeyi amaçlamıştır
2
 (Acar, 2008) 

Pay ile paylı mülkiyete tabi taşınmaz nesnenin başka olmasına rağmen, rehin hakkına 

konu edilen payın değeri bağlı olduğu taşınmazın değerine sıkı surette bağlıdır. Bu öyle 

sıkı bir bağdır ki paylı mülkiyete konu taşınmaz nesne satıldığında payların sona ermesi 

şeklinde kendini gösterebilir.  Pay rehin verildiğinde payın değeri taşınmazın değerine 

göre şekillenir. Rehin verildikten sonra, payın değerinin düşmesi rehin hakkı sahibine 

zarar verir. Şayet taşınmaz nesne üzerinde rehin hakkı, payın rehin verilmesinden sonra 

kurulacak olursa, rehinle yüklü taşınmazın değeri düşeceğinden, payların, bu arada 

rehin verilen payın değeride (rehinli alacaklının rızası dışında)  düşmüş olur. Pay 

bakımından ikinci risk ise, pay rehninden sonra, rehin verilen taşınmazın icra yolu ile    

( borcun ifa edilmemesine bağlı olarak) satılması durumunun gündeme gelmesidir. Bu 

durumda paylar ortadan kalkacak, rehin hakkı da konusuz kalacak, hak sahibi zarar 

görecektir (Acar, 2008).  

Aksi durumda, önce paylı mülkiyet konusu taşınmaz nesne üzerinde rehin hakkı 

kurulup, sonra pay üzerinde rehin kurulduğunda, pay üzerindeki rehin hakkı sahibi 

tarafından söz konusu riskler görünür ve bilinir. Açıkçası, taşınmaz nesne üzerinde 

rehin hakkına rağmen, pay üzerinde rehin hakkı elde edenin korunacak bir menfaati 

                                                 
1
 Oysa eski M.K’da taşınmazın rehin verilmesinden sonra payın rehin verilmesine yönelik bir yasal engel 

söz konusu değildi ( Bkz. Barlas, 2003). 
2
 Bkz. M.K. m. 857 gerekçesi. 
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yoktur. Ayrıca, nesne üzerinde rehin kurulduktan sonra payın rehin verilmesi taşınmaz 

nesnenin değerini düşürmez. Diğer yandan, payın rehin verilmesi durumunda, borcun 

ödenmemesi nedeniyle, payın icra yoluyla satışı, taşınmaz üzerinde diğer mülkiyet 

paydaşlarına zarar vermez ve onların varlığını tehlikeye düşürmez. 

 

4.3 Rehin Verilebilirlik Açısından Pay  

 

Pay hukuk sistemi tarafından ayrı bir “hukuk objesi” olarak kabul edilmektedir. MK. m. 

683/3 payın nesneden ayrışması ve hukuki işlemlere konu edilebilmesinin temelini 

oluşturmaktadır. Pay rehni ile taşınmaz nesnenin rehin verilmesinin birbirinden 

bağımsız olması ancak bu şekilde anlam kazanmaktadır. Taşınmaz nesnede olduğu gibi, 

hem borçlandırıcı işlem aşamasında, hem de tescil aşamasında belirlilik ilkesine uyulur. 

Pay rehininde belirlilik ilkesinin iki yönü uygulama alanı bulmaktadır. Bunlardan 

birincisi “belirli olma” ikincisi ise “bölünmezlik’ tir.  

 

4.3.1 Belirli olma 

 

Payın rehin verilebilirliliğinin birinci yönünü “belirli olma” oluşturmaktadır.  

 

4.3.1.1 Taşınmazın belirli olması 

 

Rehin konusu açısından belirlilik ilkesine göre rehin verilecek taşınmazın belirli 

olması
1
, yani tapuya kayıtlı

2
 olması gerekmektedir (Oğuzman vd. 2011) . Aynı şekilde, 

pay rehni bakımından, payın rehin verilmesi sürecine gelinebilmesi için, paylı mülkiyet 

ilişkisinin bulunduğu taşınmazın belirli olmasını gerektirmektedir. Buda, paylı mülkiyet 

ilişkisinin oluştuğu taşınmazın, tapuya kayıtlı hali ile mümkündür. Yani, rehin hakkının 

kurulması sürecinde, kimin rehin verdiğinden önce hangi taşınmaz üzerinde rehin 

kurulacağı önem arz eder. Bu nedenle, TST m. 20’de “ resmi senede, işleme konu 

taşınmaz mal… açıkça yazılır” denmiştir. Böylece hakkın objesi (konusu) belirlenmiş 

olur. 

                                                 
1
 Madde 854 “Rehin kurulurken, konusu olan taşınmazın belirtilmesi gerekir.” 

2
 Madde 853 “ Rehin hakkı, ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulabilir.” 
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4.3.1.2 Payın belirli olması 

 

Pay rehninde, sadece mülkiyet hakkı düzeyinde taşınmazın belirli olması yetmez. 

Ayrıca rehin verilecek payında belirli olması gerekir. Payın belirli olması öncelikle 

paylı mülkiyetin kurulması ile mümkündür.
1
 Böylece pay, mülkiyet konusu nesneden 

bağımsızlaşmakta, bireyselleşmektedir. Pay hukuki işlemlere konu olabilmekte, adeta 

“tedavül kabiliyeti” kazanmaktadır.  

Mülkiyet hakkının tesciline ilişkin olarak TST. 25/3’de “müşterek mülkiyette pay 

miktarı; paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kısımda, bayağı kesir olarak 

gösterilir” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre tescil edilen paylı mülkiyet 

ilişkisinden sonra, pay rehni söz konusu olduğunda,  rehin sözleşmesinde taşınmazın 

kimliği açık ve kesin olarak belirtildikten sonra, paydaşın adı, soyadı ve rehne konu 

olan payın miktarı yazılacaktır. Böylece belirleme aşaması tamamlanmış olacaktır. 

Daha açık bir ifade ile, hakkın konusunun belirli olmasının yanında, hakkın sujesi’ninde 

(sahibi) belirli olması gerekmektedir.
2
 Ancak payın ve pay sahibinin belirlenmesi yeterli 

değildir. Ayrıca payın bireyselleştirilmesi, yani diğer paylara karşı ayrıştırılması da 

gerekir. Bunun için, tescil aşamasında, TST. m. 33/1’e göre
3
 kimin payının rehinli 

olduğunu düşünceler sütununda belirtilir (Oğuzman vd. 2011).  

Hukuk sistemimizde pay için ayrı bir sahife açılması söz konusu olmadığından, rehin 

kurma işlemi paylı mülkiyete konu taşınmazın sayfasında gerçekleştirilmek zorundadır. 

Müteselsil (Toplu) pay rehni durumu TST.m.32/a ve b’de
4
 belirtilen hükümler 

çerçevesinde, aynı arazilerin  rehin verilmesinde  olduğu gibidir. 

 

                                                 
1
 Paylı mülkiyetin kurulması, yasa hükmü, resmi makam kararı veya sözleşme yolu ile mümkündür. Bkz. 

Oğuzman vd., 2011 
2
 Bu zorunluluk rehin verilen payın birden fazla olması durumunda da vardır. 

3
 TST. m. 33/1 “Müşterek mülkiyete konu taşınmaz mallarda payın rehnedilmesi halinde, kimin payının 

rehinli olduğu düşünceler sütununda belirtilir.” 7.6.1994 tarih ve 21953  sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış,   
4 TST. m.32 “ Müşterek rehnin tescili aşağıdaki şekilde yapılır:  

             a) Aynı malike ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse; ilgili 

taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte, 

düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müştereken rehinli olduğu belirtilir. 

             b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı 

alacak için rehin edilirse; ilgili bütün taşınmaz mal kütük sayfaları, rehin sütununa alacak miktarının 

tamamı tescil edilmekle birlikte, düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müşterek rehinli olduğu 

belirtilerek, müşterek ve müteselsil borç olduğu ayrıca açıklanır.” 
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4.3.2 Bölünmezlik 

 

Payın rehin verilebilirliliğinin ikinci yönünü bölünmezlik oluşturmaktadır. 

 

4.3.2.1 Taşınmazın bir kısmının rehin verilemeyeceği 

 

Yatay bölünemezlik, taşınmazın fiziki olarak bir kısmının rehin verilemeyeceğini ifade 

etmektedir. Taşınmazın bir kısmı hukuki anlamda nesne niteliğine sahip olmadığından 

tasarrufi işlemlere bağımsız olarak konu olamaz (Oğuzman vd. 2011).  

 Şöyleki, taşınmazın bir kısmı nesne olmadığı gibi, taşınmaz olarak da 

değerlendirilemeyecektir. Tapuya kayıtlı taşınmazlar bakımından bu imkan ancak ifraz 

yoluyla mümkündür. İfraz sonrası tapuya kaydı yapılan taşınmazlar hukuki açıdan 

kimlik kazanacaktır (MK. m. 854/2). Bu durum, TST. m. 33/2 “Taşınmaz mal paylara 

ayrılarak rehnedilemeyeceği…” hükmünde ifade edilmektedir.  

Dikey bölünmezlik aynı arazide olduğu gibi, pay için de söz konusu olamayacaktır 

(Acar, 2008). Bu nedenle, arazinin yatay ve dikey bölünemezliğinden farklı olarak 

“madde itibariyle bölünmezlik” irdelenmelidir. Pay ve arazinin ayrı ayrı rehine konu 

edilebiliyor olması, arazi ile payın en azından rehin hakkı bakımından birbirinden farklı 

olduğunu ortaya koymaktadır.
1
 Bölünmezliğin pay rehninde uygulanıp 

uygulanmayacağını ortaya koyabilmek için, bütünleyici parça kuralı ile pay arasındaki 

ilişkiye bakmak gerekmektedir. Bütünleyici parça ilişkisi ve kuralı arazi ile bütünleyici 

parça arasında bir ilişki olarak değerlendirilebilir. Örneğin, MK m.722/1’e göre “bir 

kimse kendi arazisindeki yapıda başkasının malzemesini ya da başkasının arazisindeki 

yapıda kendisinin veya bir başkasının malzemesini kullanırsa, bu malzeme arazinin 

bütünleyici parçası olur.” Yine MK m.718/2’ye göre, arazi mülkiyetin kapsamına, yasal 

sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girer. Her iki madde 

hükmünde arazi kavramı kullanılmış, taşınmaz kavramı kullanılmamıştır. Diğer yandan 

bütünleyici parçanın var olabilmesi kendisine ait bir takım özelliklerinin yanı sıra 

                                                 
1
 Buna karşın paylı mülkiyet ile mülkiyetin bütünü arasında ki ilişki başka türlüdür. Paylı mülkiyetin 

kurulması ile birlikte bireysel mülkiyet durumu sona erdiğinden bir paydaşın mülkiyetin tümünü 

etkileyecek tasarruf işlemi yapması mümkün değildir. Bu bağlamda, bir paydaşın mülkiyetin bütünüyle 

devretmesi, malın bütününü rehne konu etmesi, başka bir sınırlı ayni hak kurması mümkün değildir. Bu 

tür tasarruflar ancak bütün paydaşların rızası ile mümkündür.(MK. m.692/1) 
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(MK.m.684/2)
1
, ortada asıl bir de nesne olmalıdır. MK m.684/1’de “bir şeye malik olan 

kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur.” denilmektedir. Buradan hareketle, 

asıl hakkındaki hukuki işlemlerin bütünleyici parçayı da kapsayacağı açıktır.  

Paylı mülkiyet ilişkisine dahil bir arazi üzerinde ( kat mülkiyeti kurulmamış) bir binanın 

varlığını ele alacak olursak; Her bir paydaş arazinin yanı sıra bina üzerinde de 

bütünleyici parça kuralı gereği malik haline gelir. Böyle bir durumda, payın rehin 

verilmesi ile birlikte rehin hakkına mülkiyet içerisinde verilmiş tüm hak ve yetkiler de 

dahil olur. Bu nedenle bütünleyici parça kuralı gereği arazideki mülkiyet payına bağlı 

olarak bina üzerindeki mülkiyet hakkı da rehne konu edilmiş olur.
2
 Ayrıca, yönetim ve 

yararlanma çerçevesinde binanın bir bölümü bir paydaşa özgülenmiş (ve bu anlaşma 

tapuya şerh edilmiş) ise
3
 rehin hakkının kapsamına (kullanıma dönük) söz konusu hak 

da dahil olacaktır. Özellikle binanın bir kısmının kullanımının paydaşa özgülenmesi, o 

kısım üzerinde paydaşın mülkiyet hakkının yoğunlaşmasını veya odaklanmasını 

sağlamaz. Dolayısıyla bu paydaşın binanın diğer kısımlarındaki mülkiyet hakkını 

ortadan kaldırmaz. Burada sadece kullanıma yönelik kendine özgü bir yetki 

oluşturulmuştur. Bu nedenle böyle bir anlaşma olsun veya olmasın rehin verilmekle pay 

ve bina üzerindeki mülkiyet hakkı da rehne konu edinmiş olur. Ancak şerh edilmiş bir 

yönetim ve yararlanma anlaşması var ise,  her ne kadar bina üzerinde payını rehin veren 

kişinin mülkiyeti bulunsa da, rehnin paraya dönüştürülmesi sonrası payı iktisap eden 

yeni paydaşın (bina üzerinde mülkiyet hakkını elde etmesine rağmen) binanın, o 

bölümünden yararlanması mümkün olmayacaktır. Bu durum, haliyle payın değerini 

düşüren bir durumdur. Ancak, yönetim ve yaralanma anlaşmasıyla bütünleyici parça 

kuralına tabi bir bina bölümünün bir paydaşa özgülenmesi, binanın bir kısmının rehin 

dışına çıkmasını sağlamamaktadır. Yani araziler için geçerli olan “madde itibari ile 

bölünmezlik”, pay içinde geçerlidir.  

 

 

 

                                                 
1
 Bir nesnenin bütünleyici parça haline gelmesi için gerekli özel koşullar için bkz. Oğuzman vd,2011 

2
 Binanın ayrı bir nesne vasfı olmadığı için, arazi mülkiyetine bağlı ayrı bir mülkiyet söz konusu da 

olmaz. Aksine arazinin mülkiyetinin kapsamında erimiş bir mülkiyet söz konusudur. Bkz. 
3
 Yönetim ve yararlanma anlaşmaları külli halefleri her zaman bağlamasına rağmen, cüzi halefleri 

bağlaması bu anlaşmanın tapuda şerh edilmesine bağlı tutulmuştur (MK. m.689/son). Bkz. Oğuzman vd. 

,2011 
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4.3.2.2 Payın bölünerek rehin verilemeyeceği 

 

TST m. 33/2 “….paydaşın payı da bölünerek rehnedilemez” gereği, payın bir kısmının 

bölünerek rehne konu edilmesi de mümkün olmayacaktır. Açık bir ifade ile, payın 

kendisi rehine konu edilebilirken, tapuya yansıtılmamış bir pay bölünmesi hukuken 

taşınmaz gibi işlem göremeyecek, rehin hakkı da fiili bölünme üzerine inşa 

edilemeyecektir.
1
  

Payın alt paylara bölünmesi (bu durum genellikle payın miras yoluyla intikalinde 

görülür) o payın sona ermesine neden olacaktır. Hukuk sistemimizde pay üzerindeki 

payın rehin verilmesi mümkün görünmemektedir. Öncelikle pay üzerindeki pay ayrı ve 

bağımsız bir hukuk objesi olarak kabul edilmemektedir. Diğer yandan MK pay için ayrı 

bir sayfa açılmasına imkan vermediğinden, hem taşınmaz nesnenin rehin verilmesi (ve 

diğer aynı haklar), hem de payın rehin verilmesi (diğer sınırlı ayni haklar), taşınmazın 

ana sayfasında cereyan etmektedir. Bu durum ise ciddi karışıklıklar yaratmaktadır
2
. 

Birde payın paylara bölünmesi ile tapu sicil sisteminin işleyişi zarar görecektir. Bu 

durumda, pay üzerinde paylı mülkiyet hakkına sahip olan kimselerin tapuda hakları 

oranınca paylı mülkiyet ilişkilerini yeniden yapılandırmak suretiyle paylarını rehin 

vermeleri mümkün olacaktır. 

 

4.4 Birden Fazla Payın Rehni 

 

Birden fazla payın rehin verilmesi mümkündür. Bu durum; bir alacağın bölünmeden bir 

sözleşme ile birden fazla pay ile güvence altına alınması şeklinde olabileceği gibi, her 

bir paydaşın aynı alacağı güvence altına almak için farklı sözleşmeler ile rehin kurması 

şeklinde de olabilir (Acar, 2008). Aynı alacak için birden fazla payın rehin verilmesi,  

bazen toplu rehin
3
 ( müteselsil),  bazen de müteselsil olmayan rehin şeklinde olabilir.

4
 

MK. m. 855 hükümleri, aynı alacak için birden fazla kişinin paylı mülkiyetinde bulunan 

                                                 
1
 Payın sicil dışı kazanılması halinde, paylı mülkiyetin kurulması hakkında bkz. Oğuzman vd., 2011 

2
 Eleştirel yaklaşım için bkz.Oğuzman vd., 2011 

3
 Her taşınmazın alacağın tamamını teminat aldığı rehin türüdür (Oğuzman vd., 2011). 

4
 Taşınmazdaki paydaşlar aleyhine ipotek tesis edilirken ipotek borçluları arasında müteselsil sorumluluk 

düzenlenmediğinden her paydaş kendi payı oranında ipotekten sorumlu olur (MK. m. 857/1). Yine 

M.K.m. 888’e göre, ipotekli taşınmazın bir başkasına satılması teminatında bir değişiklik meydana 

getirmez (Acar, 2008) 
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taşınmazındaki payları üzerinde taşınmaz rehni kurulurken kıyasen uygulanacaktır 

(Oğuzman vd., 2011). 

Buna göre; rehin verilen birden fazla payın aynı  kişiye veya müteselsil borçlulara ait 

olması halinde toplu rehin (müteselsil rehin) söz konusu olacaktır (MK m. 855/1)
1
. 

Müteselsil borçlu olmayan şahıslara ait payın rehin verilmesi halinde MK m.855/2 

çerçevesinde
2
 işlem yapılacaktır. Taraflar yük paylaşımı konusunda anlaşma 

yapmamışlar ise, tapu memuru payların değerleri oranında yük dağılımını yapacaktır 

(MK m.855/3)
3
.   

 

4.5 Pay Rehninin Hukuki Dayanağı 

 

Bir payın sözleşmesel olarak rehine konu edilebilir olması gibi, yasal rehinede konu 

edilebilir
4
.  

 

4.5.1 Sözleşmesel Rehin 

 

Sözleşme ile pay üzerinde rehin kurulması mümkündür. MK.m. 688/3 hükmüne göre, 

“paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip 

olur.” Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Bu 

hüküm ve Medeni Kanun’un diğer hükümlerinde, payın rehin verilebilirliğine ilişkin 

sözleşmesel rehin bakımından genel bir sınırlama yoktur. Pay rehni, tıpkı taşınmaz rehni 

gibi resmi şekilde sözleşme yapmak sureti ile olur. Pay rehni sözleşmesi bir resmi senet 

olarak TST. m. 20/1
5
 hükmüne tabidir. Bu hükümdeki taşınmaz mal kavramı hem 

araziyi, hemde taşınmaz mal gibi işlem gören diğer objeler (KMK.’ya tabi bağımsız 

bölümler gibi) ile payıda ifade eder.  

                                                 
1
 M.K.m. 855/1 Birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike veya 

borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır.  
2
 M.K. m.855/ 2 Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedildiği diğer hâllerde, her taşınmazın 

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

ne miktarı için güvence oluşturduğu rehin kurulurken belirtilir.  
4
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman vd. 2011) 

5
 TST. m. 29/1 “Resmi senede, işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça yazılır ve yevmiye 

defterine kaydedildiği tarih, saat ve dakikası belirtilir.”  
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Kural olarak payın rehne konu olması serbesttir. Ancak rehne konu edilecek pay, bir 

başka taşınmaza bağlı tutulmuş, yani eşyaya bağlı mülkiyet ilişkisi kurulmuş  ( örneğin; 

bir siteye ait teshin merkezinin farkı bir ada/parselde olması durumunda, sitede malik 

olan kişinin, teshin merkezinin bulunduğu ada/parselde de payının olması durumu) ise, 

rehne tek başına konu edilmesi mümkün değildir. Ayrıca bireysel mülkiyete tabi bir 

taşınmazın maliki, bu durumunu koruyarak, mülkiyetin bir kısmını (yani bir payı) rehne 

konu edemez. Daha açık bir ifade ile pay üzerinde rehin kurulabilmesi için, paylı 

mülkiyet ilişkisinin kurulmuş olması gerekir. 

 

4.5.2 Yasal Rehin 

 

MK m. 857/2 hükmü payın rehin verilmesinden sonra, arazinin rehin verilemeyeceğini 

düzenler. Bu hüküm ile getirilen yasağın yasal rehin türlerini de kapsayıp 

kapsamayacağı  ayrı bir sorundur. Yani pay rehninden sonra nesne üzerinde yasal rehin 

kurulabilecek midir? Aşağıda bölümler itibariyle üzerinde durulacaktır. Ancak 

taşınmazın tamamının rehin verilmesinden sonra payın rehin verilmesine engel bir yasal 

düzenlemenin olmadığını da belirtmek gerekir. 

 

4.5.2.1 Tescile tabi yasal rehin 

 

MK.m.893’e göre tescile tabi yasal rehin hakkı bir pay üzerinde cereyan edebilir. 

Tescile tabi yasal rehin durumlarında tescil kurucu niteliktedir (Oğuzman vd. 2011, 

Aybay, Hatemi, 2010). Rehin hakkı sahibinin hakkın tesis ve tescilini talep hakkı 

sözleşmeden değil kanundan doğmaktadır
1
 ( Aybay, Hatemi, 2010). Bu yasal rehin 

hakları, kural olarak bir imtiyazdan yararlanmazlar. Yani tescile tabi yasal rehin hakları 

sırada öncelikli değildirler (Oğuzman vd. 2011). O nedenle, sözleşmesel rehin ile tescile 

tabi yasal rehin arasında fark görülmemeli, MK. m. 692/2
2
 ile getirilen yasak kural 

olarak tescile tabi rehinler içinde söz konusu olmalıdır (Acar,2008). Ancak, yapı 

                                                 
1
 Acar (2008)’ a göre, “Bu tip rehinde tıpkı sözleşmesel rehinde olduğu gibi, taşınmaz malikinin talebi 

üzerine kurulmaktadır (MK. m. 1013/1).” 
2
 MK. m. 692/2 “Paylar üzerinde taşınmaz rehni veya taşınmaz yükü kurulmuşsa, paydaşlar malın 

tamamını benzer haklarla kayıtlayamazlar.” 
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alacaklısı rehninde MK.m.896-897’de, bu rehnin sırası
1
 hakkında özel hükümler 

bulunmaktadır. (Oğuzman vd. 2011). Ama, kredi sözleşmesini yapıp sonra bunun 

güvenceye bağlanması için sözleşmesel rehin kurulmasında olan iradiliğin, büyük 

ölçüde yapı alacaklısı ipoteğinin doğumunu sağlayan istisna sözleşmesinin yapımında 

da olduğu söylenebilir (Acar, 2008). Ayrıca sözleşmesel rehinlerde olduğu gibi, 

tarafların rızası ile pay rehninden sonra arazinin tescile tabi yasal rehin bazında, rehne 

konu edilmesine engel yoktur
2
. Ancak pay rehninden sonra taşınmaz nesnenin rehin 

verilmesinin pay rehni sahibi için yaratacağı riskler vardır. Bu risklerden birincisi, 

taşınmaz nesne üzerindeki yasal rehin hakkı sahibinin borcun ifa edilmemesine bağlı 

olarak rehnin paraya çevrilmesini istemesidir. Arazinin icra yolu ile satılması ile paylı 

mülkiyet ilişkisi sona erecek, ortada pay kalmayacağı için pay rehni de sona erecektir. 

Şayet, pay rehni sahibinin alacağının muacceliyet anı, taşınmaz rehni alacağından daha 

önce ise, pay üzerindeki rehin hakkı sahibi açısından zamana bağlı olarak ortaya 

çıkabilen bu risk oluşmayacaktır.  Ancak bu durumda ikinci bir risk oluşmaktadır. Pay 

rehni ile güvence altına alınmış borcun muacceliyet anı gelmesine bağlı olarak, payın 

icra yolu ile satışı gündeme gelecektir. Buna rağmen taşınmaz nesne üzerinde rehin 

varlığını koruyacaktır. Payın değeri taşınmazın değerine bağlı olduğundan, taşınmazın 

rehinli oluşu payın değerini düşürecektir
3
. Hem zaman bakımından risk olmayacağı, 

hemde payın (taşınmaz nesnenin rehnine rağmen pay da meydana getirdiği değer 

düşüklüğü) satışı ile alacaklının alacağına kavuşabileceği açıkça anlaşılıyor ise pay 

rehninden sonra taşınmaz nesnenin rehin verilmesini uygun görmek gerekir 

(Acar,2008).  

 Örneğin; A, B ve C birlikte 1/3’er pay ile arazi malikidir. Arazinin değeri 

300.000,-TL’dir. Her bir payın değeri 100.000,-TL’dir. Bu arada A,  X 

Bankasından 25.000,-TL ticari kredi alarak, 1/3’lük payını bankaya rehin (üst 

limit ipoteği) vererek, kendi  payı üzerinde 50.000,-TL değerinde ipotek kurar. 

                                                 
1
 Hükmün kapsamı itibariyle öncelik, önce gelen rehinli alacaklılara karşı doğar. MK. m. 897’de 

öngörülen şartlar çerçevesinde, zanaatkar ve yüklenicilerin yarattığı değer artışından öncelikle 

yararlandırılmaları adil olacaktır (Oğuzman vd. 2011). Bu bağlamda, değer fazlasının inşaat dolayısıyla 

meydana gelmiş olması gerekir. Taşınmazın arazi değerinin artması nedeniyle meydana gelen bir değer 

fazlası üzerinde inşaat alacaklısının önceliği söz konusu olamaz (Reisoğlu, 1961) 
2
 MK.m.692/2’deki yasak, mutlak emredici  bir hüküm olmayıp, yasak ile yararı korunan alacaklının, 

yasağın aksine yazılı bir anlaşma ile payın rehninden sonra taşınmazın rehin verilmesini kabul etmesi 

mümkündür.  
3
 Pay satışa çıktığında, satın almak isteyen kişi, rehinli arazinin ileride satılmak suretiyle elinden 

çıkabileceği riskini görecek ve paya daha düşük bir değer biçecektir.  
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Daha sonra tüm paydaşlar ortak ihtiyaçları için Y Bankasından kredi alarak 

taşınmaz nesne üzerinde 30.000,-TL ipotek kurmak isterler ise;  

X Bankasının alacağı F Bankasının alacağından daha sonra muaccel olsa bile, F 

Bankası lehine kurulan ipotek, taşınmazın değerini ciddi ölçüde 

düşürmeyecektir. Yani, taşınmaz rehin verilmiş olmasına rağmen, taşınmaz 

nesnenin değeri pay rehni ile güvence altına alınan 50.000,-TL’ye yetecektir. 

Diğer yandan, pay rehni ile güvence altına alınan borç, diğer borçtan önce 

muaccel olur ise yine sorun yaşanmayacak, rehnin paraya dönüştürülmesi 

sürecinde payın varlığını yitirmesi riski olmayacağı gibi, taşınmaz nesnenin 

değerinin düşmesine bağlı olarak payın değerinin alacağı karşılamayacak ölçüde 

düşmesi söz konusu olmayacaktır. 

 

4.5.2.1. 1 Satım bedeli güvencesi olarak (MK m. 893/1) 

 

Taşınmaz satımında, satıştan doğan alacak hakkını yine devredilen taşınmaz üzerinde 

rehin kurulması imkanı ile güvence altına almıştır (MK.m.893/1).  Bu hükümde 

taşınmazdan bahsedilmektedir. Ancak, bu noktada taşınmaz kavramına payda dahil 

sayılmakta, böylece söz konusu hükme pay satımıda dahil edilebilmektedir. Böylece 

rehne konu edilecek pay, satım sözleşmesi ile devredilen pay olacaktır (Acar, 2008). 

 

4.5.2.1.2 Yapı alacaklısı güvencesi olarak (MK m. 893/3) 

 

Yapı alacaklısı ipoteği, paylı mülkiyet ilişkisi içerisinde bulunan taşınmaz üzerinde 

gerçekleşebilir. Paylı mülkiyet ilişkisi içerisinde bulunan taşınmaz üzerinde yapı inşası 

halinde, kural olarak rehine konu olan payın kendisi değil, aksine inşaatın yapıldığı 

taşınmaz nesnenin kendisi olacaktır
1
. Bütünleyici parça kuralı gereği, bir paydaşa ait 

yapı alacağı söz konusu olamaz. O nedenle taşınmaz nesne rehne konu olacaktır. Kural 

olarak bir paydaşın, diğer paydaşların onayını almadan taşınmaz nesne üzerinde yapı 

yapması mümkün değildir (Oğuzman vd.2011). Yapı alacağının doğumunu sağlayan 

sadece bir yapının inşa edilmesi değildir. Mevcut yapının tadil veya tamiride aynı 

                                                 
1
 Yapı alacaklısı ipoteğinin tescile tabi oluşu, hak sahibinin talebi ile rehin hakkının doğmasını 

sağlayacaktır. Buradaki irade özgürlüğünün gereği olarak, yapı alacaklısı ile paydaşın anlaşmak suretiyle 

taşınmaz nesne yerine payı rehne konu etmeleri mümkündür(Acar, 2008). 
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sonucu doğurur (Reisoğlu,1961). Örneğin; bir paydaşın arazi üzerinde bulunan binanın 

zorunlu ve ivedi işlerini, paydaşların diğerlerinin onayını almaksızın müteahhide 

yaptırması mümkündür
1
 (Oğuzman vd., 2011) 

 Örneğin; A, B ve C 1/3’er pay ile 300.000,-TL değerinde araziye sahiptir. Arazi 

üzerinde 3 katlı konut olarak kullanılan bir bina bulunmaktadır. Her bir paydaş 

binanın bir katını konut olarak kullanmaktadır.  Bu arada A, X Bankasından 

100.000,-TL kredi alarak, payı üzerinde X Bankası lehine ipotek tesis etmiştir. 

Bir süre sonra söz konusu binanın çatısında önemli bir hasar oluşmuştur.  

Binanın varlığını ve değerini korumaya yönelik X Bankası binaya 20.000,-TL 

masraf yapmıştır. Bu masraf payın değerini koruduğu kadar, diğer paydaşlarında 

maliki bulunduğu binanın değerini korumaya yöneliktir. Bu masraf ile birlikte 

bankanın toplam alacağı 120.000,-TL’ye ulaşmış, ancak payın değeri 100.000,-

TL’de kalmıştır. Meydana gelen 20.000,-TL’lik fark için,  X Bankası lehine 

öncelikle tescile tabi olmayan yasal rehin doğabilecek, aynı zamanda bu onarımı 

“ yapı” kavramına dahil sayıp yapı alacaklısı ipoteği
2
 adı altında arazinin rehne 

konu olması mümkün olacaktır.  

Örnekte olduğu gibi, payın mevcut değeri ancak ana alacağa yetecek düzeyde ise, 

sonraki yasal rehin hakkının yine pay üzerinde kurulması, daha önceki alacağı kısmen 

teminatsız bırakacaktır. Rehin hakkı sahibi lehine tanınan yasal rehinin, daha önce 

kurulan rehnin güvencesini azaltma sonucunu doğurma pahasına düzenlendiğini 

söylemek güçtür. Böyle bir düşünce yasal rehin hakkının kurulamaması gibi bir fiili 

durum yaratır. Buda, payın değerini bilen alacaklının masraf yapmasının, masraf yapma 

oranında teminatsızlaşacağını görmesi ve bundan kaçınmasına neden olur (Acar, 2008). 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pay rehin verilmiş olsa dahi paydaşların arazinin korunmasına dönük yükümlülüklerinde bir değişiklik 

olmaz. Paydaşların giderlere katılması hususunda; bkz. Oğuzman vd. 2011. 
2
 Gerçi ortada bir istisna sözleşmesi olmadığı söylenebilir. Ancak yapı alacağının doğumu için bir istisna 

sözleşmesin olması kati bir zorunluluk değildir. Önemli olan mevcut yapıyı onarma yetkisinin varlığı, 

arazinin bu yapı onarımı ile değer kazanmasıdır. Olayda rehinli alacaklının binada zorunlu onarım  

(Değer düşüşünü önleyici) yapabilme yetkisi yasa tarafından kabul edilmiştir(M.K.m.876) (Acar,2008). 
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4.5.2.2 Tescile tabi olmayan yasal rehin  

 

Tescile tabi olmayan yasal rehin durumunda da
1
, MK.m. 692/2’de getirilen yasağın 

kural olarak devam ettiği kabul edilmektedir. MK. 692/2’de getirilen yasağın asıl sebebi 

rehnin paraya dönüştürülmesi anında karmaşa ve buna bağlı güçlüklerin önüne 

geçmektir. Oysa bu tip rehin halinde de, tıpkı sözleşmesel rehinlerde olduğu gibi aynı 

güçlük doğacaktır. O nedenle yasal rehinler arasında (tescile tabi veya tescile tabi 

olmayan)  prensipte bir farklılık yoktur.  Gerçekte icra aşamasında güçlük olmayacağı 

ve diğer pay rehinlerine zarar vermeyeceğinin anlaşıldığı (örneğin; mevcut pay rehinleri 

taşınmaz değerinin altında ve geri kalan taşınmaz değeri güvenceye yetiyor ve hatta artı 

bakiye kalıyor ise yasal rehnin taşınmaz üzerine kurulması mümkün olabilir) 

durumlarda, yasal rehnin taşınmaz nesne üzerinde kurulması mümkün olabilir. Aksi 

taktirde her hangi bir paydaş çok cüzzi bir borç için payını rehne konu ederek, 

taşınmazın tamamının rehne konu olmasını engelleyebilir. Burada zarar gören, taşınmaz 

nesne üzerinde yasal rehin hakkı kurma imkanı yitiren kişi olacaktır.  

Tescile tabi olmayan rehin hakları, kanun gereğince sicil dışında, tescile gerek olmadan 

doğarlar. Tescile tabi olmayan rehin hakkının söz konusu olabilmesi için, mevcut bir 

rehin hakkından söz etmek gerekir. Rehin hakkı sahibi, rehnin kapsamına giren 

taşınmazdaki değer düşmesinden etkilenir (Aybay, Hatemi, 2010). Bu nedenle, rehin 

hakkı sahibinin sonradan doğan bu tarz alacağı yine yasa tarafından rehinle güvence 

altına alınmıştır (MK.m. 892, 865/3, 867/2, 876). (Oğuzman vd., 2011). Söz konusu 

rehin tescile tabi olmadığı gibi, sıra bakımından diğer sınırlı ayni haklardan ve bu arada 

rehin haklarına  karşı önceliğe sahiptir.  

Pay rehninden sonra taşınmaz nesnenin rehne konu edilemezliği noktasında, Kanunca 

tescile tabi olmayan rehinler bakımından korunan yarar ile, MK.m.692/2’deki yasak ile 

korunan yarar arasında bir tercih yapmak gerekecektir. Tescile tabi olmayan yasal 

rehinlere yasanın sırada öncelik tanıması, diğer rehin hakları ile sınırlı ayni haklara karşı 

önemli bir üstünlük kazandırır. Aynı taşınmaz üzerinde birden fazla sınırlı ayni hakkın 

varlığı halinde bunlar arasındaki sıra ilişkisi “öncelik prensibine” göre belirlenir. Yani 

                                                 
1
 MK m. 867/2 Alacaklı, değer düşmesinin önlenmesi veya giderilmesi için gerekli önlemleri 

kendiliğinden alabilir. Alacaklı, bu amaçla yaptığı masraflardan dolayı rehinli taşınmaz üzerinde tescile 

gerek olmaksızın ve tescil edilmiş olan diğer yüklerden önce gelen bir rehin hakkına sahip olur. Malik, bu 

masraflardan kişisel olarak sorumlu değildir.   
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zamanda önce olan hakça da üstün olur (Oğuzman vd., 2011).  Birden fazla rehin olması 

durumunda sıra ilişkisi “öncelik prensibi” yerine oluşturulacak “derecelere” göre 

belirlenecektir (Oğuzman vd., 2011).  Rehin hakkı ile diğer sınırlı ayni haklar arasındaki 

ilişki ise “öncelik prensibi” çerçevesinde cereyan eder. Ancak özellik arz eden yön, 

rehin derecenin kuruluş tarihi
1
 ile sınırlı ayni hakkın tescil edildiği tarihin kıyaslanacak 

olmasıdır (Oğuzman vd. 2011). Tescile tabi olmayan yasal rehinlere tanınmış olan 

“öncelik” tarzındaki ayrıcalık hem diğer rehinlere hemde sınırlı ayni haklara karşı 

olduğundan, pay rehninden sonra taşınmaz nesne üzerinde tescile tabi olmayan yasal 

rehin doğması sorun yaratmayacaktır. Açıkçası, tescile tabi olmayan yasal rehine 

tanınan ayrıcalık sayesinde, yasal rehin hakkı sanki payın rehninden önce kurulmuş gibi 

olacaktır
2
. O nedenle, tescile tabi olmayan yasal rehin bakımından payın rehninden 

sonra arazinin rehin verilmesinin önünde yasal bir engel yoktur (Sirmen,2003).  

 

4.6. Pay Rehninde Hakkın Kapsamı  

 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz üzerinde birden fazla hak sahibi bulunur. Bu nedenle 

pay rehninde bu durum dikkate alınmıştır. Ancak payın rehin verilmesi için diğer 

paydaşların katılımı veya onay vermesi gerekmez.  Ayrıca payın rehin verilmesi, diğer 

paydaşların haklarına zarar vermesi de söz konusu değildir. Sözleşmeye dayalı rehin 

halinde, rehin kurma sözleşmesinde hangi payın rehin verileceği kesin olarak 

belirtilmesi gerekir.  

 

4.6.1 Payın varlığı veya oranına ilişkin uyuşmazlık durumunda 

 

Tapu sicili resmi sicil niteliğindedir ve doğruluğu asıldır. Ancak aksi ispat edilebilir. 

Pay rehni verilmeden önce payın varlığına
3
 veya büyüklüğüne

4
 ilişkin dava açılmış ise, 

                                                 
1
 Rehin derecesi kurulmuş ancak üzerinde tasarrufla bir taşınmaz rehni tescil edilmeyip saklı tutulmuşsa, 

irtifak karşısında derecenin kuruluş tarihi önemli olacaktır. Zira bu şekilde taşınmaz maliki sonradan 

kurulabilecek bir rehnin sırasını şimdiden garanti altına almaktadır (Oğuzman vd. 2011). 
2
 Böyle bir ayrıcalığı yadırgamamak gerekir. Zira yapılan masraf arazinin varlığını, ekonomik değerini 

korumakta dolayısıyla hem malik açısından hem de diğer sınırlı ayni hak sahipleri bakımından önemli bir 

yararı ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile korumaya dönük masraf yapılmazsa arazi kısmen veya 

tamamen yok olacak, diğer ayni hak sahipleri bundan zara görecektir. Böyle bir zararı masraf yaparak 

önleyen rehin hakkı sahibine öncelik tanımak hakkaniyete uygun düşecektir (Acar,2008). 
3
 Yapılacak şerh “geçici tescil” şerhi olacaktır. Bkz. Doğan, 2004 

4
 Yapılacak şerh “ çekişmeli hakların” şerhi olacaktır. Bkz. Doğan, 2004 
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davanın tapuya şerh yolu ile yansıtılması söz konusu olabilir.  Buna bağlı olarak pay 

üzerinde rehin kurulurken, rehin hakkı elde etmek isteyen kimsenin, şerh sayesinde iyi 

niyeti korunmayacak, rehin hakkının kaderi paya ilişkin gerçek duruma göre 

şekillenecektir (MK.m. 1023). Ancak payın rehin verilmesinden sonra payın varlığına 

veya büyüklüğüne ilişkin bir dava açılması söz konusu olur ise MK.m.1023
1
’ün 

uygulanması gündeme gelecektir. 

 

4.6.2 Rehinle yüklü payın birleşmesi durumunda 

 

TST.m.33/1’de aynı malike ait birden fazla pay ihtimali dikkate alınmamıştır. Buna bir 

yönüyle gerekte yoktur. TST:25/4’de  “Bir paydaş sonradan başka paya sahip olduğu 

takdirde, payın tescili sırasında payların toplamı yazılır.” hükmü yer almaktadır. Buna 

göre aynı malike ait birden fazla pay mümkün olmakta ve bunların birleşiminden oluşan 

yeni bir pay tapuya yansıtılmaktadır. Ancak sınırlı ayni hakların varlığı bağlamında, pay 

üzerinde daha önce kurulu rehin hakkının payların birleşmesine kesin olarak engel olup 

olmayacağı irdelenmelidir. Örneğin, başka payları devir alan paydaş, rehinli payını 

birleşik pay veya arazi üzerine aktarmak zorunda değildir. Bu yönde bir zorlama, rehin 

alacaklısına başta elde ettiği güvenceden fazlasını ( malik aleyhine) vermek anlamına 

gelir. Öyleyse, sözleşme yolu ile payını rehin veren paydaşın, diğer bir payı veya 

taşınmazın tamamını elde etmesi halinde rehinli payı aynı vaziyette tutarak birden fazla 

paya sahip olabilir (Acar,2008). TST.25/4’de ifade edilen “payların toplamının yazımı”  

hükmü mutlak bir zorunluluğu ifade etmez. Ancak, belirtmek gerekir ki hukuk 

sistemimizde payın bir kısmının tasarruf işlemlerine konu edilmesi yasaklanmıştır 

(TST.m. 33/2). Payını önceden rehin vermiş paydaş ya alacaklı ile anlaşarak yeni 

(birleşik) pay üzerine mevcut rehni aktaracak, yada rehinli pay ile yeni payı ayrı ayrı 

mülkiyetinde bulunduracaktır
2
. Bunun aksine, hem pay birleşmesi sağlanarak tek bir 

                                                 
1
 MK.m.1023 “Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan 

üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.”  

 
2
 Benzer şekilde, TST. m. 75 Aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik taşınmaz malların 

birleştirilmesi için, birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmiş 

haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilmiş haklar varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin 

alacaklılarının muvafakatlarının alınmasını zorunlu tutmuş, rızaya bağlı olarak birleştirilen taşınmaz 

mallar üzerindeki hak ve yükümlülüklerin, yeni oluşan taşınmaz malın kütük sayfasına aynen 

nakledileceğini, nakledilen haklar ve yükümlülüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca 

belirtilerek, eski sayfalar kapatılacağını hükme bağlamıştır. 
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oran ortaya konur, hem de bu yeni oranın bir kısmı üzerinde rehin hakkının devam 

etmesi istenirse TST. m. 33/2’de konulan yasak ihlal edilmiş olur. 

 Örneğin; A,B ve C’nin  taşınmaz üzerinde 1/3’er oranında paya sahip olduklarını 

ve A’nın 1/3 ‘lük payını Y adlı şahıs lehine ipotek ettirdiğini varsayalım. Daha 

sonra A payını B’ye satar ise B’nin taşınmazdaki pay oranı 2/3 olacaktır. Ancak 

B pay oranını tapuda 2/3 olarak tescil ettirirse, rehin hakkının eski oran 

üzerinden  (1/3 veya yeni oranın 1 / 2’si)  devam etmesini isteyemeyecektir. 

Ancak B ile Y  anlaşarak rehin hakkını 2/3’lük yeni pay üzerinde devam 

ettirebilirler. Anlaşma sağlanamaz ise B iki adet 1/3 oranda payı biri rehinli 

olmak üzere elinde tutabilir. 

 

4.6.3 Yapı alacaklısı güvencesi olarak yasal rehin durumunda 

 

Yapı alacağının doğumunu sağlayan istisna sözleşmesinin herhangi bir paydaş 

tarafından yapılması mümkündür. Paydaşlar yönetim ve yararlanma sözleşmesi ile 

araziyi belirli kısımlara ayırmış ve her bir paydaşa kendisine tahsis edilen kısımda yapı 

yapma izni vermiş olabilirler
1
. Bu durumda bütünleyici parça kuralı gereği bina arazinin 

mülkiyetine tabi olacaktır. Bu nedenle mülkiyeti kayıtlayan her ayni hak kendiliğinden 

binayı da kayıtlayacaktır. Paydaşlar arasında mevcut tahsis anlaşmasına rağmen, bir 

paydaşın yapı inşa ettirmesi dolayısıyla yapı alacaklısı ipoteğine arazinin tamamının 

konu olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu, payın taşınmaz gibi işlemlere konu edilir oluşu 

karşısında haksız bir yorum olarak görülmektedir. Çünkü bir paydaşın bireysel tercihine 

bağlı olarak diğer paydaşları zarara sokması mümkün hale gelmiş olur. Aslında, bir 

paydaşın diğerlerinin aleyhine tüm taşınmazı rehinli hale getirebilmesi olanağını 

doğurucu yorum yapmak, ciddi sıkıntılara yol açar
2
 (Acar, 2008). Bu nedenle, yönetim 

                                                 
1
 Paylı mülkiyete tabi arazi üstünde bina inşası “olağan şekilde kullanımın gerekli kıldığı ölçüyü aşan 

yapı işleri” olarak değerlendirilecek ve bu yöndeki kararın tüm paydaşların katılımı ile yani oy birliğiyle 

alınması gerekecektir (Oğuzman vd., 2011) 
2
 Nitekim Yargıtay’ın, paylı mülkiyete konu araziyi paydaşlar fiilen paylaşmış, buna bağlı olarak 

bağımsız malik gibi davranmaya başlamışlar ise, daha sonra paydaşlardan birisinin yasal ön alım hakkının 

kullanımının MK.m.2/2’ye aykırı olduğu yönünde kararları mevcuttur. Bu yaklaşım tarzı bir gerçeği ifade 

etmektedir. Ülkemizde paylı mülkiyete konu oldukça fazla bina olduğu ve bu kişilerin kendilerini kat 

maliki sandıkları ve o şekilde davrandıklarıdır (Acar, 2008). Yargıtay 1. HD 21.01.2003,13708/647’ye 

göre taşınmazın kullanma biçimi tüm paydaşlar arasında varılan bir anlaşma ile belirlenmiş yada fiili bir 

kullanma düzeni oluşmuş, uzun süre paydaşlar bu durumu benimsemişlerse kayıtta paylı, eylemsel olarak 

(fiilen) bağımsız bu oluşumun tapuda yapılacak resmi taksimde veya şuyuun satış sureti ile giderilmesine 
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ve yararlanma anlaşması ile arazinin bir kısmının özgülendiği paydaşın, yapı inşa etmek 

yoluyla yasal rehin hakkının taşınmazın tamamı üzerinde kurulmasına neden olması 

kabul edilmeyecektir. Diğer yandan, yapı alacaklısı ipoteğinin kanunda düzenleniş 

amacına da bakmak gerekecektir. Bu rehin hakkı, yapı dolayısıyla taşınmazın (arazinin) 

daha değerli hale gelmesi nedeniyle yaratılmıştır. Ancak paylı mülkiyet ilişkisinde, 

paydaşlığın devamı sürecinde diğer paydaşlar yararlanma ve yönetim anlaşması 

çerçevesinde binayı kullanmayacaklardır. Yani, diğer paydaşlar yönünden kullanma ve 

yararlanma yönünden bir değer artışı söz konusu değildir. O nedenle diğer paydaşların 

paylarının değerinin gerçekte arttığını her zaman söylemek mümkün değildir. Gerçi 

bütünleyici parça kuralı gereği bina yapımı ile arazinin değerinin arttığını söyleyebiliriz. 

Ancak, binayı kullanma yetkisine sahip olmayan paydaşın payını satın almak isteyen 

kişi, payın değerine binanın dahil olmadığını ifade ederek sadece arazi değeri üzerinden 

payı satın almak isteyecektir. Çünkü, şerh
1
 edilen yönetim ve yararlanma anlaşması 

binanın kullanımı konusunda cüzi halefleri de bağlayacak (Aybay, Hatemi, 2010), 

sonradan pay sahibi olan kişi de binayı kullanamayacaktır (Acar, 2008). Ayrıca 

ortaklığın giderilmesi durumunda, hakim yönetim ve yararlanma anlaşması gereği fiili 

durumu esas alarak (Aybay, Hatemi, 2010) binanın bulunduğu kısmı ilgili paydaşa 

tahsis edecektir
2
 (Acar, 2008). Eklemek gerekirki, bir paydaşın taşınmazın bütününü 

kayıtlayan ayni hak kurma yetkisi de prensip olarak yoktur (Oğuzman vd., 2011). Bütün 

bunlar göstermektedir ki bütünleyici parça kuralına rağmen, hem paylı mülkiyet devam 

ederken, hem de paylı mülkiyetin sona ermesi durumunda,  binanın yapımından yarar 

sağlayan veya değer artışı elde eden kişi ilgili paydaştır. O nedenle, bu durumda yasal 

                                                                                                                                               
yahut o yerde bir imar uygulaması yapılmasına kadar korunması “ahde vefa” kuralının yanında MK. 

m.2’de düzenlenen iyi niyet kuralının da bir gereğidir (Oğuzman vd., 2011). 
1
 Her ne kadar madde metninde “şerh” denmekte ise de bu şerhi; düzeltici bir yorum ile beyan olarak 

anlamak gerekir (Aybay, Hatemi, 2010). 
2
 Paydaşların yönetim ve yaralanma anlaşması yoluyla, her bir paydaşa kendisine tahsis edilen arazi 

parçası üzerinde yapı inşa etme ve buna bağlı olarak arazi üzerinde rehin kurma hakkı vermesi 

mümkündür. Böyle bir durumda sözleşen paydaşlar yasanın himayesinden çıkmış olur. Zira bir paydaşın 

taşınmazın bütününü kayıtlayıcı ayni hak kurması yasaktır. Yönetim ve yararlanma anlaşması bu türlü bir 

iznin sonradan cüzi halefiyet yoluyla payı devir alanlara karşı etkisini olup olmadığı ayrıca irdelenmeye 

değer bir sorundur. Ancak belirtmek gerekir ki yönetim ve yararlanama kavramına giren hususlar ( şerhe 

bağlı olarak) cüzi halefleri bağlar. Öte yandan bu tür anlaşmalarla getirilen düzen payı kazanan eden ve 

pay üzerinde ayni hak elde edenleri bağlar. Oysa rehin durumunda henüz rehin hakkı elde edilmiş 

değildir. MK.m.695/1 de paydaş ve pay üzerinde ayni hak iktisap eden kimseden söz etmekte iktisap 

edecek kimselerden söz etmemektedir. Üzerinde durulan sorun, rehin hakkının kurulmadan önceki evreye 

ilişkindir (Acar, 2008). 
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rehne (Yapı Alacaklısı Güvencesi) konu olacak obje, ilgili paydaşın payı olmalıdır 

(Acar, 2008). 

 

4.6.4 Tescile tabi olmayan yasal rehin durumunda  

 

 Örneğin; A, B ve C birlikte arazi satın alarak, 3 adet villa inşa ederler. Bunların 

niyeti bağımsız birer konut edinmektir. Maliklerin hepsi bu konuda hem fikirdir. 

Binalar inşa edilir ve kura ile her paydaş birer villa sahibi olur. Bu arada A 

bankadan 70.000,-TL ticari kredi alarak, 1/3’lük payını bankaya rehin (anapara 

ipoteği) verir. Villasının değeri ise 100.000,- TL’dir.  Payın değeri de aynı 

miktardadır. Bir süre sonra A borcunu ödeyemez. Faiz ve diğer masraflarla 

beraber A’nın bankaya olan borcu 90.000,-TL olmuştur. Bu arada paydaşın 

villası deprem nedeniyle hasar görmüştür. Bu nedenle yasal koşullar 

çerçevesinde banka villaya 20.000,-TL masraf yapmıştır. Bu masraf ile birlikte 

bankanın toplam alacağı 110.000,-TL’ye ulaşmış, ancak payın değeri 100.000,-

TL’de kalmıştır. Meydana gelen 10.000,-TL’lik fark için, arazi ve buna bağlı 

olarak diğer villalar “tescile tabi olmayan yasal rehin” ile yüklü hale gelmesi 

mümkün olacak mıdır?   

Arazi üzerinde tescile tabi olmayan rehin hakkının söz konusu olduğu durumlarda, daha 

önce bir arazi rehninin mevcut olması gerekmektedir. Öyleyse, önceki rehin ile sonraki 

tescile tabi olmayan yasasal rehin hakkının konusu arasında özdeşlik aranmaktadır. 

Nitekim, MK. m. 865 ve hemde MK.m. 867’den, taşınmazı korumaya dönük masraflar 

nedeniyle rehinli taşınmaz üzerinde tescile tabi olmayan rehin hakkının doğacağı 

anlaşılmaktadır. Ancak, paydaşlar yönetim ve yararlanma sözleşmesi ile araziyi belirli 

kısımlara ayırmış ve her bir paydaşa kendisine tahsis edilen kısımda yapı yapma izni 

vermiş olabilirler. Tescile tabi olmayan rehinler bakımından, payın rehninden sonra 

arazinin rehin verilmesinin önünde yasal bir engel yoktur. Ancak, payın rehninden 

sonra, paylı mülkiyete konu arazi üzerindeki bu paydaşa ait binaya masraf yapılması 

halinde,  tescile tabi olmayan rehin hakkının yine pay üzerinde cereyan edeceğini 

anlamak gerekmektedir (Acar, 2008).  
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4.6.5 Paylı mülkiyetin sona ermesi durumunda   

 

Paylı mal paydaşlardan birine veya bir üçüncü kişiye devredilirse veya terk edilir ise 

paylı mülkiyet bütün paydaşlar için sona erer
1
 (Oğuzman vd., 2011). Ancak paylı malın 

yok olması, kamulaştırılması hallerinde paylı mülkiyet paydaşların iradesi dışında sona 

erer. Cebri icra yolu ile satışta böyledir (Oğuzman vd., 2011). Tüm bu durumlar tek kişi 

mülkiyetinin de sona ermesine sebep olan hallerdir. Ancak paylı mülkiyetin özel bir 

sona erme hali vardır. Bu “Paylaşma” (taksim) dır. Paylaşma isteme hakkı, paylı 

mülkiyetin
2
 sona erdirilmesi için, paydaşlara tanınmış yenilik doğuran, paya bağlı bir 

haktır. Paylaşma, paydaşların anlaşması ile rızai paylaşma şeklinde, malın parçalar 

ayrılarak aynen bölüşülmesi veya malın pazarlık veya artırma suretiyle satılması 

sonucunda bedelin bölüşülmesi şeklinde olabilir. Şayet paydaşlardan bazıları 

paylaşmaya yanaşmaz veya taraflar paylaşmanın tarzında uyuşamazlar ise, paylaşmanın 

mahkeme tarafından sağlanması için dava açılır (kazai paylaşma). Hakim malın aynen 

bölünerek paylaştırılması mümkün
3
 ise aynen bölüştürülmesine karar verecektir (MK. 

m. 699/f.2). Paylaşma suretiyle paylı halin giderilmesi (şuyuun izalesi) dava edilen 

taşınmazın tapu kaydındaki ipotek ve haciz şerhleri ifraz olunacak kısımlar üzerinde 

kalmak şartıyla paylaştırılmasına engel bir durum yoktur
4
. Satış yoluna başvurulması 

halinde ise elde edilen bedel bölüştürülür. Bu durumda bedelin nasıl bölüştürüleceğinin 

mahkeme kararında gösterilmesi gerekir
5
 (Oğuzman vd. 2011).  

 

 

 

                                                 
1
 Gerek devir gerekse terk, tasarruf işlemi olup, paydaşların oy birliği ile yapılır (Oğuzman vd. 2011).  

2
 Yargıtay 6.HD. 20.09.1982, 7733/8054; Ortaklığın giderilmesi davalarında ancak taşınmazın 

bütünündeki ortaklığın giderilmesi mümkün olup, belirli bir payın ortaklığının giderilmesi mümkün 

değildir. 
3
 Yargıtay 6.HD. 21.02.2005, 11938/1293; Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz 

konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Ayrıca, bir taşınmazın aynen bölünmesinin 

mümkün olup olmadığı belirlenirken, yalnız arazinin değil, üzerinde bütünleyici parça durumundaki 

binalarında dikkate alınması gerekir. Yargıtay, 6.HD. 3.12.1984, 11937/12229 
4
 Bkz. Yargıtay 6.HD. 30.06.1997, 5840/5970  

5
 Satılan paylı taşınmazdan elde edilen satış bedelinden, paydaşlardan biri tarafından yapılmış inşaat için 

o paydaşa ödenecek miktar konusunda bkz. Oğuzman vd. 2011. Üzerinde muhdesat bulunan paylı 

taşınmazın satış bedelinin paylaştırılması halinde Yargıtay, muhdesatların taşınmazın tüm değerine olan 

oranını belirleyerek, bu oran dahilinde hak sahibi paydaşa ödenmesini öngörmektedir. Ancak, bunun için 

muhdesat konusunda tapuda şerh bulunmasını veya tüm paydaşların bu hususta ittifakını aramaktadır. 

Bkz. Yarg.HGK., 26.11.2001, 6-1166/1164 
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4.7  Rehinli Payın Cebri İcra Yolu ile Satışı 

 

Payın malvarlığı değeri ve bu anlamda bir malvarlığı objesi olduğunu daha önce 

belirtmiştik. Bütün bağımsız hak konuları gibi paylı mülkiyet payı da paydaşın 

alacaklıları tarafından cebri icra konusu yapılabilir (İİK. m. 145-153 ) (Budak, 2010) 

 

4.7.1 Ön alım hakkının kullanılıp kullanılamayacağı 

 

Medeni Kanununda cebri arttırma ile satımlarda önalım hakkının kullanılamayacağı 

düzenlenmiştir (MK m. 733/1) (Oğuzman vd., 2011). Bu düzenleme eski Medeni 

Kanunda yoktu. Ancak 29.11.1939 tarihli ve 57/17 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 

Kararından sonra cebri icra yoluyla yapılan satımlarda önalım hakkının 

kullanılamayacağı kabul edilmiştir
1
. Cebri arttırma, satım konusu şey üzerinde tasarrufa 

yetkili kişinin rızasına bakılmaksızın resmi makamlar tarafından yapılan satımdır 

(Budak,2010). Cebri icra arttırmalarında önalım hakkının kullanılamamasının gerekçesi; 

bu işlemin malikin serbest iradesine dayanan gerçek bir satım değil, kamu gücüne 

dayanan bir işlem olmasıdır (Oğuzman vd., 2011). Cebri arttırmalarda ne yasal önalım 

ne sözleşmeden doğan önalım hakkı kullanılabilir (MK m. 733). İsviçre Medeni 

Kanununda, sözleşmeden doğan önalım hakkından farklı olarak yasal önalım hakkının 

cebri icra yoluyla yapılan arttırmalarda kullanılabileceği kabul edilmektedir. Bunun 

gerekçesi, paydaşlar arasında paylı mülkiyet birliğine cebri icra yoluyla istenmeyen 

üçüncü bir kişinin girmesinden rahatsız olmalarını gerektirecek sıkı bir bağlılık 

bulunabileceğidir. Bu gibi durumlarda yasal önalım hakkının kullanılabileceğini kabul 

etmek aktarılan sakıncayı ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle İsviçre’deki düzenlemeye 

benzer bir hükmün Medeni Kanunumuza da eklenmesi faydalı olacaktır.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 RG 11.5.1940, S. 4506. 
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5. PAY DEĞERİ İLE TAŞINMAZ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE 

BİR UYGULAMA   

 

Bankacılık uygulamasında kredi kullandıran taraf, krediyi çoğu zaman belirli bir 

teminat karşılığında kullandırmaktadır. Bu konuda Bankacılık Kanunu’nda açık ve 

genel bir zorunluluk olmamakla birlikte Bankacılık Kanunu madde 53’de belirtilen  

“garantilerin ve teminatların alınması” ibareleri, bankaların, gerektiği hallerde teminat 

almalarını zorunlu hale getirmektedir.  

Bu nedenle, alınacak teminatların neler olacağı ile teminat olarak alınacak taşınmazların 

cinsi, mülkiyet durumu ile taşınmaz değerlemesi önem arz etmektedir.  

Ekonomik bir değer olan ve hukuk sistemimizde rehnedilmesi mümkün olan paylı 

mülkiyete konu taşınmaz payının, bankalar tarafından kredi güvencesi olarak ipoteğe 

konu edilip edilmediği ile taşınmaz değerleri ile taşınmaz pay değerleri arasındaki 

ilişkinin irdelenmeye değer bir konu olduğu düşünüldüğünden bu çalışma yapılmıştır. 

 

5.1 Araştırmanın Amacı 

 

Araştırmanın amacı 2 aşamalı olarak planlanmıştır; 

1. olarak; bankaların kredi güvencesi olarak ipotek aldıkları taşınmazlarda mülkiyet 

cinsine göre ayrım yapıp yapmadıkları ile aynı zamanda paylı mülkiyete konu taşınmaz 

payını da kredi güvencesi olarak alıp almadıklarının belirlenmesi, şayet taşınmaz payı 

ipotek olarak alınıyor  ise hangi kriterlere tabi işlem yaptıklarını ortaya koymak. 

2. olarak; seçilen örnek alanda aynı imar hakkına sahip taşınmazlarda tek mülkiyetli 

taşınmazlar ile paylı mülkiyete konu taşınmaz pay değerleri, satış hızları arasındaki 

farklılık olup olmadığı ile taşınmazlardaki hisseder sayısı ve taşınmazdaki pay küçüklük 

/büyüklüğünün pay değerine etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi olarak 

belirlenmiştir. 
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5.2 Araştırmanın Kapsamı 

 

1-) Türkiye’de faaliyet gösteren 29 adet mevduat bankası araştırma kapsamına dahil 

edilmiştir.  

2-) Öncelikle araştırmaya konu olacak alanın tespiti yapılmıştır. Çalışma alanı tespit 

edilirken alanda bulunan taşınmazların değerini etkileyecek bileşen sayısının, mümkün 

olduğunca belirlenen araştırma amacına hizmet edecek nitelikte olması önemsenmiştir. 

Bu nedenle paylı mülkiyete konu taşınmazların yapısız taşınmaz olmasına karar 

verilerek taşınmaz üzerindeki yapının değere karmaşık etkisi bertaraf edilmeye 

çalışılmıştır.  

Ankara genelinde yapılan araştırma ve inceleme neticesinde Anadolu Bulvarı’nın 

Bağdat Caddesi ile Ankara Çevre Yolu arasında kalan ve Anadolu Bulvarı’na cepheli 

parsellerin genelde yapısız ve arsa vasfında taşınmazlar olduğu, büyük çoğunluğunun 

imar haklarının benzer olduğu ve mülkiyet durumlarının paylı veya tek mülkiyetli 

olduğu görülmüştür. 

Bu nedenle araştırma amacına uygun olduğu düşünülen Bağdat Caddesi ile Ankara 

Çevre Yolu arasında kalan Anadolu Bulvarına cepheli taşınmazlar araştırma kapsamına 

alınmıştır. 

 

5.3 Araştırmanın Yöntemi 

 

5.3.1 Ön hazırlık, veri toplama ve uygulama 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın kapsamındaki, bankalar ile belirlenen alanda 

nasıl veri toplanacağına ve uygulanacağına karar verilmiştir. 

1-) Türkiye’de faaliyet gösteren 29 adet mevduat bankası olduğu tespit edilerek 

araştırma kapsamına dahil edilmiştir.  
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Çizelge 5.1 Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaları 

Bankalar Menşei Özel /Kamu Türü 

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Yerli Kamu Mevduat Bankası 

T. Halk Bankası A.Ş. Yerli Kamu Mevduat Bankası 

T.Vakıflar Bankası T.A.O Yerli Kamu Mevduat Bankası 

Adabank A.Ş Yerli Özel Mevduat Bankası 

Akbank T.A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Alternatif Bank A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Anadolu Bank A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Şeker Bank T.A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Tekstil Bankası A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Türkiş Bank A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Yapı Ve kredi Bankası A.Ş. Yerli Özel Mevduat Bankası 

Arap Türk Bankası A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

Citi Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

Deniz Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

Deutsche Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

Eureo Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

Fiba Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

Finans Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

HSBC Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

İNG Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

Türkland Bank A.Ş. Yabancı Özel Mevduat Bankası 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yabancı Özel Katılım Bankası 

Asya Katılım Bankası A.Ş. Yerli Özel Katılım Bankası 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yabancı Özel Katılım Bankası 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Yabancı Özel Katılım Bankası 

Kaynak:BDDK(http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kuruluslar/Bankalar/Bankalar

.aspx) 

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kuruluslar/Bankalar/Bankalar.aspx
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kuruluslar/Bankalar/Bankalar.aspx
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Çizelge 5.1’de görüleceği üzere; bankaların 3 adedi devlet bankası, 10 adedi Türkiye’de 

kurulmuş yabancı bankalar,  12 adedi yerli özel bankalar, 4 adedi ise faizsiz katılım 

bankalarıdır. 

Ek:1’de örneği verilen soru formu hazırlanmadan önce bankacılık sektörü ve krediler ile 

ilgili yazılı ve sözlü kaynaklardan bilgi toplanmış, kişisel tecrübelerden yararlanılmıştır. 

Konu ile ilgili literatür de incelenerek soru formu hazırlanmıştır. 

Soruların öncelikle bankaların kredi servislerince cevaplanması uygun görülmüş ve 

sözlü olarak temasa geçilmiştir. 

Banka yöneticileri, banka sırlarının açığa çıkarılması vb. gibi nedenlerden dolayı  resmi 

yazılı bilgi veremeyecekleri belirtmişlerdir. Bu nedenle kendilerinden alınan bilgilerin 

kullanılırken banka adının kullanılmayacağı ve bu çalışma dışında kullanılmak üzere 

üçüncü şahıslara bilgi verilmeyeceği garanti edilerek, 29 bankanın sadece 10’undan 

sorulara gayri resmi olarak cevap alınmıştır. 
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2-) Araştırmanın kapsayacağı alan ile ilgili olarak aşamalı olarak aşağıdaki çalışmalar 

yapılmıştır.   

 

 Seçilen alanın Ankara ilindeki konumu 

 

 

Kaynak: https://maps.google.com/ 

 Anadolu Bulvarı 

 Anadolu Bulvarı’nda çalışma alanı 

Anadolu Bulvarı, Ankara İlinin Doğu-Batı aksı olan  Eskişehir Yolunu Güney-Kuzey 

aksında Ankara Çevre Yoluna bağlamaktadır. Eskişehir Yolundan başlayan bulvar, 

sırasıyla Yeni Bulvar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Bağdat Caddesi  ile kesiştikten 

sonra Ankara Çevre Yolunda son bulmaktadır.  Bulvarın uzunluğu yaklaşık 12 km’dir. 

Araştırma alanı olarak seçilen Bağdat Caddesi ile Ankara Çevre yolu arasında Bulvar 

uzunluğu ise yaklaşık 5,830 km’dir. Bulvarın bu kısmı, Yenimahalle İlçesi, Mehmet 

Akif Ersoy, Özevler, Ostim, Aşağı Yahyalar ve İvedik Mahalleleri sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Bulvarın doğusunda İvedik köy yerleşkesi, Karşıyaka mezarlığı ile 

ağırlıklı olarak konut yerleşim alanı, batısında ise Ostim ve İvedik Organize Sanayi 
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Bölgesi yer almaktadır. Bulvar üzerinde boş arsalar çoğunlukta olmak üzere, akaryakıt 

istasyonları,  TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu, çiçek seraları yer almaktadır.  

 

 Bağdat Caddesi ile Ankara Çevre Yolu arasındaki Anadolu Bulvarı’na cepheli 

taşınmazların tespiti ile imar durumlarının belirlenmesi ve araştırma kapsamına 

alınacak taşınmazların seçilmesi. 

 

Çizelge 5.2  

Bağdat Caddesi ile Çevre Yolu arasında Anadolu Bulvarı cepheli taşınmazlar
1
 

SIRA NO ADA PARSEL İMAR LEJANDI 

1 41749 1 Bölgesel ticaret merkezi E:1,50 

2 41749 4 Kentsel servis alanı E:1,50 

3 43375 2 Dini tesis alanı 

4 41731 1 Temel eğitim alanı 

5 41731 2 Konut  E:2,10 

6 62069 1 Konut + kentsel servis alanı E:2,00 

7 62065 1 Dini tesis alanı 

8 62061 1 Spor alanı 

9 60598 1 Kentsel çalışma alanı 

10 60596 1 Kentsel çalışma alanı 

11 60443 1 Kentsel çalışma alanı 

12 60443 2 Kentsel çalışma alanı 

13 60442 1 Kentsel çalışma alanı 

14 60442 2 Kentsel çalışma alanı 

15 60442 3 Kentsel çalışma alanı 

16 60442 4 Kentsel çalışma alanı 

17 60439 1 Kentsel çalışma alanı 

18 60439 2 Kentsel çalışma alanı 

19 60413 1 Kentsel çalışma alanı 

20 60413 2 Kentsel çalışma alanı 

                                                 
1
 Ada/parsel bilgilerini gösteren imar pafta örneği ek:5’de verilmiştir. 
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21 60413 3 Kentsel çalışma alanı 

22 60411 1 Kentsel çalışma alanı 

23 60411 2 Kentsel çalışma alanı 

24 60411 3 Kentsel çalışma alanı 

25 60404 1 Kentsel çalışma alanı 

26 60404 2 Kentsel çalışma alanı 

27 60404 3 Kentsel çalışma alanı 

28 60404 4 Kentsel çalışma alanı 

29 60404 5 Kentsel çalışma alanı 

30 44713 9 Kentsel çalışma alanı 

31 44713 12 Akaryakıt ve LPG  satış ve servis istasyonu 

32 44713 13 Kentsel çalışma alanı 

33 44710 13 Kentsel çalışma alanı 

34 44710 14 Kentsel çalışma alanı 

35 44710 15 Kentsel çalışma alanı 

36 44710 16 Kentsel çalışma alanı 

37 44710 17 Kentsel çalışma alanı 

38 44710 18 Kentsel çalışma alanı 

39 44702 9 Kentsel çalışma alanı 

40 44702 10 Kentsel çalışma alanı 

41 44702 11 Kentsel çalışma alanı 

42 44702 12 Kentsel çalışma alanı 

43 44699 15 Kentsel çalışma alanı 

44 44699 16 Akaryakıt ve LPG  satış ve servis istasyonu 

45 44686 8 Kentsel çalışma alanı 

46 44686 9 Kentsel çalışma alanı 

47 44686 10 Kentsel çalışma alanı 

48 44674 11 Kentsel çalışma alanı 

49 44674 12 Kentsel çalışma alanı 

50 44674 13 Kentsel çalışma alanı 

51 44674 14 Kentsel çalışma alanı 
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52 44674 15 Kentsel çalışma alanı 

53 44670 5 Kentsel çalışma alanı 

54 44670 6 Kentsel çalışma alanı 

55 44669 25 Orta öğretim E:0,50 

56 44669 24 Özel proje alanı 

57 43574 2 Kentsel servis E:1,00 

58 43511 2 Kentsel servis E:1,00 

59 43511 3 Kentsel servis E:1,00 

60 43506 1 Kentsel servis E:1,00 

61 62068 1 Konut+kentsel servis E:2,00 

62 62068 2 Konut+kentsel servis E:2,00 

63 60597 2 Kentsel çalışma alanı 

64 60597 3 Kentsel çalışma alanı 

65 60441 1 Kentsel rekrasyon alanı 

66 60441 2 Kentsel rekrasyon alanı 

67 60440 2 Kentsel rekrasyon alanı 

68 60440 3 Kentsel rekrasyon alanı 

69 60440 4 Kentsel rekrasyon alanı 

70 60412 1 Kentsel rekrasyon alanı 

71 60403 1 Kentsel rekrasyon alanı 

72 60005 1 Dini tesis alanı 

73 44706 7 Spor alanı 

74 44703 13 Kentsel çalışma alanı 

75 44703 14 Kentsel çalışma alanı 

76 44698 12 Kentsel çalışma alanı 

77 44698 13 Kentsel çalışma alanı 

78 44696 5 Kentsel çalışma alanı 

79 44696 6 Kentsel çalışma alanı 

80 44697 5 Sağlık tesis alanı 

81 44687 9 Kentsel çalışma alanı 

82 44687 10 Kentsel çalışma alanı 
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83 44687 11 Akaryakıt ve LPG  satış ve servis istasyonu 

84 44687 12 Kentsel çalışma alanı 

85 44688 17 Kentsel servis alanı E:1,5 

86 44688 18 Kentsel çalışma alanı 

87 44688 19 Kentsel çalışma alanı 

88 44715 15 Sosyal tesis alanı E: 0,50 

89 44715 16 Sosyal tesis alanı E: 0,50 

90 44673 9 Kentsel çalışma alanı 

91 44673 10 Kentsel çalışma alanı 

92 44673 11 Kentsel çalışma alanı 

93 44671 3 Belediye hizmet alanı 

94 44668 10 Kentsel rekrasyon alanı 

 Kaynak: Yenimahalle Belediyesi Harita Şubesi 

 

Çizelge 5.2’de görüleceği üzere Bağdat Caddesi ile Ankara Çevre Yolu  arasında kalan 

ve Anadolu Bulvarına cephesi olan toplam 94 adet taşınmaz bulunmaktadır. Bunlardan 

60 adedi Kentsel Çalışma Alanı lejantlı taşınmazlar, 34 adedi ise farklı lejantlara sahip 

taşınmazlardır. Ek:4’de plan notları
1
 verilen 60 adet kentsel çalışma alanı lejantlı

2
 

taşınmazın aynı imar hakkına sahip olduğu görülmektedir.  Bu taşınmazlar çalışma 

kapsamına alınmıştır. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  1-) 84180/1-2  İvedik Macun Kentsel Çalışma Alanı Plan Notları 

   2-) 84220 Nolu Plan Notları Demetevler 2. Etap 

   3-) 84137 nolu Planın (Anadolu Bulvarı Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı) Plan Notları 

   4-) 84270/1  Plan Notları 

   5-) 84150 Nolu (Aselsan Güneyi K.S.A. ) Plan Notları 
2
 Kentsel Çalışma Alanı Lejantlı taşınmazlarda plan notlarına göre; kamu kuruluşları, ticari büro 

servisleri, ticaret merkezleri,  sergi satış ve servis tesisleri, basın yayın tesisleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi 

müesseselerden mamul ve işlenmiş malzemelerden eşya imal edenler montaj tamir ve paketleme yapanlar 

yer alabilecektir. Çevre sağlığı yönünden sakıncalı olan (gürültü, koku, patlayıcı madde çıkartan) tesisler 

yer alamaz. Bu alanlarda minimum parsel büyüklüğü 2500 m²’dir. 2500 m²- 5000 m²’lik  parsellerde 

E=1,00, 5000 m²’den büyük parsellerde E=1,50, H Max= 10,50 m. veya  HMax=Serbesttir. 
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 Yenimahalle Belediyesi’nden kapsama alınan taşınmazların alan, rayiç ve örnek 

beyan değerlerinin tespit edilmesi. 

 

Çizelge 5.3 

Anadolu Bulvarı’na cepheli taşınmazların rayiç değerleri 

MAHALLE  
RAYİÇ DEĞER 

(TL/m²) 

MEHMET AKİF ERSOY   280 

ÖZEVLER 400 

OSTİM 325 

AŞAĞI YAHYALAR  250 

İVEDİK  350 

44001 ADA - 44999 ADA, YENİ İMARLI PARSELLER 68,70 

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi  

 

Çizelge 5.3’de görüleceği üzere Anadolu Bulvarına cepheli taşınmazlar için; mahalle 

bazında ve ayrıca yeni imar uygulaması görmüş taşınmazlarda ada/parsel bazında rayiç 

değer belirlenmiştir. Anadolu Bulvarı’na cepheli taşınmazlar farklı mahallelerde 

kalmakta ve birim m² rayiç değerleri de farklı olmaktadır. 
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Çizelge 5.4 Anadolu Bulvarına cepheli kentsel çalışma alanlı taşınmaz alanı,  mülkiyet 

durumu ve örnek beyan değerleri.
1
 

SIR

. 

NO 

ADA 
PAR

SEL 

ALAN 

(m²) 

MÜLKİYET 

CİNSİ 
BEYAN DEĞERİ 

TEK 

TAP

U 

PAYLI 

MÜLK

İYET 

ÖRNEK 

HİSSE 

MİKTA

RI (m²) 

TOPLAM 

DEĞER 

(TL) 

BİRİM 

DEĞER 

TL/m² 

1 60598 1 6151  X 224 20.520,00 91,61 

2 60596 1 5925  X 146 46.810,00 320,62 

3 60443 1 7373  X 262 75.000,00 286,26 

4 60443 2 7026  X 218 61.833,00 283,64 

5 60442 1 5898  X 301 86.166,00 286,27 

6 60442 2 5926  X 226 64.696,00 286,27 

7 60442 3 6482  X 192 54.963,00 286,27 

8 60442 4 5827  X 190 54.391,00 286,27 

9 60439 1 10667  X 365 105.000,00 287,67 

10 60439 2 7001  X 3500 841.736,00 240,50 

11 60413 1 6067  X 32 7.329,00 229,03 

12 60413 2 5945  X 340 486.647,00 1431,31 

13 60413 3 6711  X 549 157.159,00 286,26 

14 60411 1 6169  X 167 47.806,00 286,26 

15 60411 2 5725  X 4330,75 1.288.554,03 297,54 

16 60411 3 2500  X 413 28.375,00 68,70 

17 60404 1 6489  X 266 66.500,00 250,00 

18 60404 2 5956  X 241 68.990,00 286,27 

19 60404 3 5547  X 685 171.250,00 250,00 

20 60404 4 5372  X 249 71.282,00 286,27 

21 60404 5 5771  X 329 94.181,00 286,26 

                                                 
1
 Anadolu Bulvarı’na cepheli taşınmazların emlak vergisine esas beyan değerleri Yenimahalle 

Belediyesi’nden temin edilmiştir. Hisseli taşınmazlarda hissedar sayısının çok olması nedeniyle sadece 

örnek olarak bir adet malikin beyanı rastgele seçilmiştir.  
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22 44713 9 5229  X 855 59.061,00 69,08 

23 44713 13 5681  X 118 13.512,00 114,51 

24 44710 13 5591 X  - 2.240.723,00 400,77 

25 44710 14 5169  X 1292 221.836,40 171,70 

26 44710 15 7169   1792 307.686,40 171,70 

27 44710 16 8378  X 134 9.207,00 68,71 

28 44710 17 5742  X 172 11.858,00 68,94 

29 44710 18 5001  X 8 551,00 68,88 

30 44702 9 6443      

31 44702 10 10734      

32 44702 11 5909  X 10 3.149,00 314,90 

33 44702 12 5456      

34 44699 15 6700      

35 44686 8 10.007      

36 44686 9 11623  X 6606 453.899,00 68,71 

37 44686 10 8498  X 4249 254.940,00 60,00 

38 44674 11 11880      

39 44674 12 4903  X 138 55.308,00 400,78 

40 44674 13 5006  X 273 18.755,10 68,70 

41 44674 14 8684  X 2171 323.817,68 149,16 

42 44674 15 9450 X   3.276.525,00 346,72 

43 44670 5 10250      

44 44670 6 6846  X 846 58.123,00 68,70 

         

45 60597 2 5065  X 148 47.451,00 320,61 

46 60597 3 5107  X 214 68.612,00 320,62 

47 44703 13 6898  X 112 6.978,72 62,31 

48 44703 14 6870  X 1115 76.605,00 68,70 

49 44698 12 5808      

50 44698 13 3404      

51 44696 5 5157  X 15 1.031,00 68,73 
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52 44696 6 8342  X 706 48.505,00 68,70 

53 44687 9 7987  X 215 24.631,00 114,56 

54 44687 10 5017 X   1.579.812,00 314,89 

55 44687 12 6008      

56 44688 18 6839 X   469.408,00 68,64 

57 44688 19 5960 X   409.470,00 68,70 

58 44673 9 12913      

59 44673 10 7046  X 1423 97.765,00 68,70 

60 44673 11 8524  X 1697 116.591,00 68,70 

                  

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi  

 

Çizelge 5.4’de görüleceği üzere Anadolu Bulvarına cepheli 60 adet taşınmazın 5 adedi 

tek şahıs mülkiyeti, 44 adedi ise paylı mülkiyete konu taşınmazdır. Diğer 11 adet 

taşınmaz ile ilgili beyan bilgisi olmadığından mülkiyet cinsi tespit edilememiştir. Yine 

aynı tablodan görüleceği gibi mahalle bazında birim m² rayiç değerlerinden düşük 

beyanlar da görülmektedir. Bu durum taşınmazın aynı zamanda bir başka ara sokak 

veya cadde cephesinin bulunması nedeniyle bu sokak veya caddeden beyan edilmiş 

olmasıdır. Tabloda yer alan taşınmazlardan sade 3 adedi üzerinde (60439/2, 60411/2, 

44674/15 Ada/Parseller) üzerinde yapı bulunmaktadır. 

 

 Emlak komisyoncuları ile anket çalışması 

Ekte bir örneği verilen emlak komisyoncuları anket soruları için kişisel tecrübelerden 

yararlanılmış, emlak komisyoncularından görüş sorulmuş ve literatür incelenerek soru 

formu hazırlanmıştır.  

Öncelikle internet ortamında portföyünde Anadolu Bulvarı cepheli satılık taşınmazı 

bulunan Ankara genelinde ki emlak firmaları ile Demetevler, İvedik, Ostim, 

Yenimahalle bölgesindeki emlak komisyoncuları ziyaret edilerek, portföylerinde 

Anadolu Bulvarı cepheli satılık taşınmazı bulunan veya daha önce bölgede al / sat 

yapmış olan firmalar belirlenmiştir. Bu şekilde Anadolu Bulvarı cepheli kentsel çalışma 

alanı lejantlı taşınmaz al/satı yapan 42 adet firma ile yüz yüze görüşülmüş, 26 adet 

firmadan, isimleri kullanılmamak üzere cevap alınmıştır.  
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 Taşınmaz malikleri ile anket çalışması 

Ekte örnekleri  verilen malik  anket soruları paylı mülkiyete konu taşınmaz payına sahip 

malikler ile tek şahıs mülkiyetindeki taşınmazlar için ayrı ayrı hazırlanmıştır.  

Malik anketleri, Tapu sicil Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi’nin malik iletişim 

bilgilerini verememesi nedeniyle; İvedik Köyü’nde yerleşik kişilerle yüz yüze yapılan 

görüşmede veya iletişim bilgilerine ulaşılan kişilerle telefon görüşmesi ile yapılmıştır. 

Bu şekilde tespit edilen 60 adet taşınmazdan sadece 11 adet taşınmaz maliki ile anket 

çalışması yapılabilmiş, iletişim bilgilerine ulaşılan 3 adet malik ise anket çalışmasına 

katılmayı kabul etmemiştir. 11 adet malikin tamamı pay sahibi olup, isimlerinin ve 

ada/parsel bilgilerinin kullanılmamasını istemiştir. 

 

5.3.2  Veri analiz yöntemi  

 

Araştırmada kullanılan veriler bankalar, taşınmaz malikleri ve emlak komisyoncuları ile 

yapılan anket sonuçlarına göre derlenmiştir. Elde edilen bu veriler analize hazır seriler 

haline dönüştürülmüş ve istatistiksel hesaplamalara tabi tutulmuştur. Veri tabanının 

oluşturulmasında ve analiz safhasında yapılanan istatistiksel işlemlerde "SPSS" istatistik   

programı kullanılmıştır. 
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5.4. Bulgular ve Yorum  

 

Bu bölümünde, uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.  

Çizelge 5.5 

Ankete katılan bireylerin gruplara göre dağılımı 

Grup Frekans Yüzde 

Banka 10 21.3 

Emlak 26 55.3 

Malik 11 23.4 

Toplam 47 100.0 

 

Çalışmaya toplam 47 birey katılmıştır. Bu bireylerin %21.3’ü banka temsilcisi, %55.3’ü 

emlakçı ve %23.4’ü ise maliktir.  

 

Banka
21%

Emlak
55%

Malik
24%

Ankete katılan bireylerin gruplara göre dağılımı
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5.4.1 Banka anketlerine ilişkin sonuçlar 

 

Çizelge 5.6 

Bankanız tarafından kullandırılan kredilerin güvencesi olarak ne tür taşınmazları 

ipotek alıyorsunuz? 

Taşınmazlar Frekans Cevap Yüzdesi Birey Yüzdesi 

Arsa 10 28.6 100 

Tarla 5 14.2 50 

Kat mülkiyetine konu taşınmazlar 10 28.6 100 

Cins tashihli yapılar 10 28.6 100 

Toplam 35 100 350 

 

Bankaların kredi güvencesi olarak ne tür taşınmazları ipotek altına aldıkları 

incelendiğinde arsa, kat mülkiyetine konu taşınmazlar, cins tashihli yapılar ve tarlaların 

tercih edildiği görülmektedir. Bu taşınmazlara verilen cevaplar incelendiğinde ise arsa, 

kat mülkiyetine konu taşınmazlar ve cins tashihli yapıların tarlaya göre daha fazla tercih 

edildiği görülmektedir. Çalışmadaki bankaların tamamı arsa, kat mülkiyetine konu 

taşınmazlar ve cins tashihli yapıları tercih ettiklerini belirtmişken bankaların yarısı tarla 

tercihinde bulunmuştur. 
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Çizelge 5.7 

Bankanız tarafından kullandırılan kredilerin güvencesi olarak alınan taşınmazların 

öncelik sırası  

 Öncelik 

 1 2 3 

Taşınmazlar f % f % f % 

Arsa 0 0.0 1 11.2 8 80.0 

Tarla 0 0.0 0 0.0 1 10.0 

Kat mülkiyetine konu taşınmazlar 5 55.6 4 44.4 0 0.0 

Cins tashihli yapılar 4 44.4 4 44.4 1 10.0 

Toplam 9 100 9 100 10 100 

 

Bankaların taşınmazlarla ilgili öncelikleri incelendiğinde 1. sırada kat mülkiyetli 

taşınmazlar ve cins tashihli yapılar olduğu görülmektedir. Önem sıralamasında 2. sıra 

incelenirse yine aynı taşınmazların önemli olduğu görülmekle beraber 3. sırada arsa 

taşınmazının olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 5.8 

Kredi güvencesi olarak paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazların ipotek olarak 

alınma durumları  

İpotek alma durumu Frekans Yüzde 

Evet 6 66.7 

Hayır 3 33.3 

Toplam 9 100 

 

Tablo incelendiğinde bankaların %66.7’sinin kredi güvencesi olarak paylı (hisseli) 

mülkiyete konu taşınmazları ipotek olarak aldığı görülmektedir.  

Evet
67%

Hayır
33%

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazların 
ipotek alınma durumları

 

Çizelge 5.9 

Kredi güvencesi olarak ipoteğe alınan paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazların 

öncelik sıralaması  

 Öncelik 

 1 2 3 

Taşınmazlar f % f % f % 

Arsa 0 0.0 1 16.7 5 83.3 

Tarla 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Kat mülkiyetine konu taşınmazlar 3 50.0 3 50.0 0 0.0 

Cins tashihli yapılar 3 50.0 2 33.3 1 16.7 

Toplam 6 100 6 100 10 100 
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Bankaların ipoteğe alınan paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazlarla ilgili öncelikleri 

incelendiğinde 1. sırada kat mülkiyetli taşınmazlar ve cins tashihli yapılar olduğu 

görülmektedir. Önem sıralamasında 2. sırada kat mülkiyeti taşınmazlar görülmekle 

beraber 3. sırada arsa taşınmazının olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 5.10 

Kredi güvencesi olarak alınan paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazların hissedar 

sayısı ile ilgili kıstasların durumu  

Kıstas Frekans Yüzde 

Hissedar sayısı en fazla 1-5 3 42.9 

Hissedar sayısı en fazla 6-10 0 0.0 

Hissedar sayısı en fazla 11-20 0 0.0 

Diğer 4 57.1 

Toplam 7 100 

 

Tablo incelendiğinde kredi güvencesi olarak alınan paylı (hisseli) mülkiyete konu 

taşınmazlarda bankaların %42.9’unun hissedar sayısı olarak en fazla 1-5 kısıtının 

olduğu görülmektedir. Diğer olarak açıklama yapan bankalar ise paylı mülkiyete konu 

taşınmazın tüm hissedarlarının hisselerinin ipotek alınması kaydıyla paylı mülkiyete 

konu taşınmazı ipotek olarak alabileceklerini belirtmektedirler. 
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Çizelge 5.11 

Kredi güvencesi olarak paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payını ipotek olarak 

alınma durumları  

İpotek alma durumu Frekans Yüzde 

Evet 2 25.0 

Hayır 6 75.0 

Toplam 8 100 

 

Tablo incelendiğinde bankaların %75’i kredi güvencesi olarak paylı (hisseli) mülkiyete 

konu taşınmaz payını ipotek olarak almadığı görülmektedir. 

Evet
25%

Hayır
75%

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz 
payını ipotek alma durumu
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Çizelge 5.12 

Kredi güvencesi olarak alınan paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payını ipotek 

olarak alma kıstaslarının durumu  

Kıstas Frekans Yüzde 

Taşınmazdaki pay miktarı en az %1-10 olmalı 0 0 

Taşınmazdaki pay miktarı en az %10-25 olmalı 0 0 

Taşınmazdaki pay miktarı en az %25-50 olmalı 0 0 

Taşınmazdaki pay miktarı en az %50 ve üzerinde olmalı 2 100 

Diğer 0 0 

Toplam 2 100 

 

Tablo incelendiğinde kredi güvencesi olarak paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz 

payını ipotek olarak alan bankaların kıstası taşınmazdaki pay miktarının en az %50 

olması şeklinde görülmektedir. 

 

Çizelge 5.13 

Kredi güvencesi olarak alınan paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payında etken 

olan diğer kriterlerin dağılımı  

Kriter Frekans Yüzde 

Müşteri kredibilitesi yüksek 

olmalı 

4 57.1 

Müşteri kredibilitesinin önemi 

yok 

0 0.0 

Taşınmaz değeri yüksek olmalı 3 42.9 

Taşınmaz değerinin önemi yok 0 0.0 

Diğer 0 0.0 

Toplam 7 100 

 

Tablo incelendiğinde kredi güvencesi olarak alınan paylı (hisseli) mülkiyete konu 

taşınmaz payında müşteri kredibilitesi yüksek olmalı diyen bankaların oranı %57.1 iken, 

taşınmaz değeri yüksek olmalı diyen bankaların oranı %42.9’dur. 
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Çizelge 5.14 

Kredi güvencesi olarak paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payında kredi/değer 

oranı ilişkisi   

İlişki Frekans Yüzde 

BDDK kredi kullandırma 

sınırları 

3 75.0 

Diğer 1 25.0 

Toplam 4 100 

 

Tablo incelendiğinde bankaların %75’i taşınmaz payında kredi/değer oranı ilişkisini 

BDDK kredi kullandırma sınırlarına göre belirlemektedir. Diğer olarak cevaplayan 

banka ise, banka mevzuatına uygun işlem yaptıklarını belirtmiştir. 
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BDDK kredi 
kullandırma 

sınırları
75%

Diğer
25%

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz 
payında kredi/değer oranı ilişkisi

 

 

Çizelge 5.15 

Kredi güvencesi olarak alınacak paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazın değerinin 

yanında taşınmaz payı değerinin ayrıca tespit edilmesi durumu    

Tespit durumu Frekans Yüzde 

Evet 3 60.0 

Hayır 2 40.0 

Toplam 5 100 

 

Tablo incelendiğinde bankaların %60’ının kredi güvencesi olarak alınacak paylı 

(hisseli) mülkiyete konu taşınmazın değerinin yanında taşınmaz payı değerinin ayrıca 

tespit edilmesini istediği görülmektedir.  

Evet
60%

Hayır
40%

Taşınmaz payı değerinin ayrıca tespit 
edilmesi
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Çizelge 5.16 

Taşınmaz pay (hisse) değerinin tespit edilmesini isteyen bankaların, ekspertiz çalışması 

sonucu aldığı taşınmaz değeri ile pay değeri arasındaki fark  

 Öncelik 

 Yüksek Orta Düşük 

Taşınmazlar f % f % f % 

Tam mülkiyetli taşınmaz değerleri 2 100 0 0.0 1 50.0 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz değerleri 0 0.0 2 100 0 0.0 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz pay değerleri 0 0.0 0 0.0 1 50.0 

Toplam 2 100 2 100 2 100 

 

Taşınmaz pay (hisse) değerinin tespit edilmesini isteyen bankaların, ekspertiz çalışması 

sonucu aldığı taşınmaz değeri ile pay değeri arasındaki fark incelendiğinde tam 

mülkiyetli taşınmaz değerlerinin yüksek olduğu paylı mülkiyete konu taşınmaz 

değerlerinin orta olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 5.17 

Bankada paylı mülkiyete konu taşınmaz payının (hissesinin) güvence olarak 

alınmasında yetkili organın bulunma durumu    

Yetkili organ var mı? Frekans Yüzde 

Evet 5 71.4 

Hayır 2 28.6 

Toplam 7 100 

 

Tablodan da görüldüğü gibi bankaların %71.4’ünde paylı mülkiyete konu taşınmaz 

payının (hissesinin) güvence olarak alınmasında yetkili organ bulunmaktadır. Bankalar 

yetkili organları, bölge müdürlükleri, kredi tahsis birimi ile genel müdürlük olarak 

belirtmiş, şubelerin yetkisi olmadığını vurgulamışlardır. 

 

Evet
71%

Hayır
29%

Yetkili organ bulunma durumu
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Çizelge 5.18 

Kredi geri ödemesi yapılmaması halinde, güvence olarak alınan taşınmaz paylarının 

satışında yaşanılan sorunlar  

Sorunlar Frekans Cevap 

Yüzdesi 

Birey 

Yüzdesi 

Pay satışı uzun süre alıyor 4 26.7 80.0 

Zaman içerisinde değerini 

koruyamıyor 

3 20.0 60.0 

Yasal kısıtlar  3 20.0 60.0 

Malik sayısının çok olması  5 33.3 100.0 

Toplam 15 100 300 

 

Kredi geri ödemesi yapılmaması halinde, güvence olarak alınan taşınmaz paylarının 

satışında yaşanılan sorunlar incelendiğinde tüm bankaların malik sayısının çok olmasını 

bir problem olarak gördüğü söylenebilir. Bunu pay satışının uzun sürme problemi takip 

etmektedir. Zaman içerisinde değerini koruyamaması ve yasal kısıtlar ise üçüncü sırada 

problemler olarak görülmektedir.  
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5.4.2 Emlak komisyoncu anketlerine ilişkin sonuçlar 

 

Çizelge 5.19 

Tam mülkiyetli emlak satış hızı dağılımı  

Satış Hızı Frekans Yüzde 

1-2 yıl 7 26.9 

6 ay - 1 yıl 7 26.9 

3 ay - 6 ay  6 23.1 

1 ay - 3 ay 6 23.1 

Toplam 26 100 

 

Emlakçıların %26.9’u bölgede tam mülkiyetli emlak satış hızının 1-2 yıl arasında 

olduğunu, yine aynı oranda emlakçının bölgede tam mülkiyetli emlak satış hızının 6 ay 

ile 1 yıl arasında olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla emkalçıların yarısından fazlası 

bölgede tam mülkiyetli emlak satış hızının 6 ay ve üzeri bir sürede gerçekleştiğini 

belirtmiştir. 
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Çizelge 5.20 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz payı ile tam mülkiyetli taşınmaz satış hızları arasında 

fark var mı?  

Satış Hızı Farkı Frekans Yüzde 

Evet 19 73.1 

Hayır 6 23.1 

Bazen 1 3.8 

Toplam 26 100 

 

Emlakçıların %73.1’i paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz pay ile tam mülkiyetli 

taşınmaz emlak satış hızının arasında fark olduğunu belirtmiştir. 

Evet
73%

Hayır
23%

Bazen
4%

Paylı mülkiyete konu taşınmaz payı ile tam mülkiyetli 
taşınmaz satış hızları arasında fark var mı?

 

 

Çizelge 5.21 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz payı (hissesi) satış hızı dağılımı  

Satış Hızı Frekans Yüzde 

1-2 yıl 3 15.0 

6 ay - 1 yıl 6 30.0 

3 ay - 6 ay  5 25.0 

1 ay - 3 ay 2 10.0 

Diğer 4 20.0 

Toplam 20 100 

 



 92 

Emlakçıların %30’u bölgede paylı mülkiyete konu emlak satış hızının 6 ay ile 1 yıl 

arasında olduğunu, %25’i ise 3 ay ile 6 aylık bir süre içerisinde satıldığını ifade 

etmişlerdir. 
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Çizelge 5.22 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz pay satış değeri ile tam mülkiyetli taşınmaz satış değeri 

arasında fark mıdır?  

Satış Hızı Farkı Frekans Yüzde 

Evet 26 100.0 

Hayır 0 0.0 

Bazen 0 0.0 

Toplam 26 100 

 

Emlakçıların tamamı paylı mülkiyete konu taşınmaz pay satış değeri ile tam mülkiyetli 

taşınmaz satış değeri arasında fark olduğunu belirtmişlerdir. 
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Çizelge 5.23 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz pay satış değeri ile tam mülkiyetli taşınmaz satış değeri 

arasında fark için ortalama değerler   

Hisse oranı Ortalama (daha düşük/yüksek) Standart sapma 

%1-10 arasında  40.88 15.16 

%10-25 arasında 34.42 12.17 

%25-50 arasında 30.54 14.08 

%50 üzerinde 26.17 17.80 

 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz pay satış değeri ile tam mülkiyetli taşınmaz satış değeri 

arasında fark için ortalama değerler incelendiğinde pay (hisse) oranı arttıkça taşınmaz 

değerinden fark azalmaktadır. Bu durum hisse oranı arttıkça azalan ortalama 

değerlerinden açıkça görülmektedir. Hisse oranı %1-10 arasında olduğunda taşınmaz 

değerinden yaklaşık %41 oranında daha düşük satılmaktadır. Hisse oranı %50 ve 

üstünde olduğunda ise bu fark %26 civarındadır. 
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Çizelge 5.24 

Paylı mülkiyete konu taşınmazların hissedar sayısı pay değerini etkiliyor mu?  

Pay değeri etkileniyor mu? Frekans Yüzde 

Evet 22 84.6 

Hayır 0 0.0 

Bazen 4 15.4 

Toplam 26 100 

 

Emlakçıların %84.6’sı paylı mülkiyete konu taşınmazların hissedar sayısının pay 

değerini etkilediğini belirtmiştir. Bazen etkiliyor diyen emlakçıların oranı ise %15.4’tür. 

Evet
85%

Bazen
15%

Paylı mülkiyete konu taşınmazların hissedar sayısı pay 
değerini etkiliyor mu?
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Çizelge 5.25 

Paylı mülkiyete konu taşınmazların hissedar sayısı ile tam mülkiyetli taşınmaz satış 

değeri arasında fark için ortalama değerler   

Hisseder sayısı Ortalama (daha düşük/yüksek) Standart sapma 

1-5 arası  27.08 12.78 

6-10 arası 27.88 14.43 

11-20 arası 31.73 17.36 

20 üzeri 46.47 19.66 

 

Paylı mülkiyete konu taşınmazların hissedar sayısı ile tam mülkiyetli taşınmaz satış 

değeri arasında fark için ortalama değerler incelendiğinde hissedar sayısı arttıkça 

taşınmaz değerinden fark artmaktadır. Bu durum hissedar sayısı arttıkça artan ortalama 

değerlerinden açıkça görülmektedir. Hissedar sayısı 1-5 arasında olduğunda taşınmaz 

değerinden yaklaşık %27 oranında daha düşük satılmaktadır. Hisseder sayısı 20 üzeri 

olduğunda ise bu fark %46 civarındadır. 
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Çizelge 5.26 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı oranının talebe etkisi var mı?  

Talebe etki Frekans Yüzde 

Evet 21 80.8 

Hayır 1 3.8 

Bazen 4 15.4 

Toplam 26 100 

 

Emlakçıların %80.8’i paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı oranının talebe etkisi 

olduğunu belirtmiştir. 

Evet
81%

Hayır
4%Bazen

15%

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı oranının talebe 
etkisi var mı?
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Çizelge 5.26 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı oranının talebe etkisi nasıldır?  

 yok çok az az orta yüksek 

Hisse oranı f % f % f % f % f % 

%1-10 arasında  0 0.0 3 13.6 12 54.5 6 27.4 1 4.5 

%10-25 arasında 0 0.0 0 0.0 4 20.0 16 80.0 0 0.0 

%25-50 arasında 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 94.7 1 5.3 

%50 üzerinde 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.5 21 95.5 

 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı oranının talebe etkisi incelendiğinde hisse 

oranı arttıkça talebin de arttığı açık bir şekilde görülmektedir. Örneğin hisse oranı %1-

10 arasında iken emlakçıların yarısından fazlası talebin az olduğunu belirtirken hisse 

oranı %50 üzerinde olduğunda emlakçıkların %95.5’i talebin yüksek olduğunu 

belirtmiştir. 
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Çizelge 5.28 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı satışında yaşanan sıkıntılar  

Sorunlar Frekans Cevap 

Yüzdesi 

Birey 

Yüzdesi 

Pay satışı uzun süre alıyor 11 17.2 42.3 

Zaman içerisinde değerini 

koruyamıyor 

7 10.9 26.9 

Yasal kısıtlar  18 28.1 69.2 

Malik sayısının çok olması  23 35.9 88.5 

Diğer  5 7.8 19.2 

Toplam 64 100.0 246.2 

 

Emlakçılara göre paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı satışında en önemli 

sıkıntı malik sayısının çok olması, emlakçıların %88.5’i bu sorunu önemli bulurken bu 

sorun verilen tüm cevaplar içerisinde %35.9 oranında yer almaktadır. Bunu yasal 

kısıtlar takip etmektedir. 
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Çizelge 5.29 

Bölgede portföyünüzde satışa sunulan aynı imar hakkına sahip tam mülkiyetli taşınmaz 

veya paylı mülkiyete konu taşınmaz payı değerleri ile ilgili örnek verebilir misiniz?  

Örnek var mı? Frekans Yüzde 

Evet 12 46.2 

Hayır 14 53.8 

Toplam 26 100 

 

Emlak komisyoncularının %46.2’si  bölgede portföyünde satışa sunulan aynı imar 

hakkına sahip tam mülkiyetli taşınmaz veya paylı mülkiyete konu taşınmaz payı 

değerleri ile ilgili ada/parsel bazında örnek verebileceğini belirtmiştir. Örnek 

vermeyeceğini belirten  emlak komisyoncularının %53,8’i ise ada/ parsel bilgisi 

vermeden minimum ve maksimum birim m² satış değerleri hakkında görüşlerini 

belirtmişlerdir. 

Evet
46%Hayır

54%

Bölgede portföyünüzde satışa sunulan aynı imar hakkına 
sahip tam mülkiyetli taşınmaz veya paylı mülkiyete konu 
taşınmaz payı değerleri ile ilgili örnek verebilir misiniz?
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Çizelge 5.30 

Bölgede portföyünüzde satışa sunulan aynı imar hakkına sahip tam mülkiyetli taşınmaz 

veya paylı mülkiyete konu taşınmaz payı ortalama birim m² değerleri  

Taşınmaz türü Ortalama Satış 

Min.(TL/m
2
) 

Ortalama Satış 

Max.(TL/m
2
) 

Tam mülkiyetli 911 1128 

Paylı mülkiyete konu  477 717 

 

Emlak komisyoncularının porföyünde satışa sunulan aynı imar hakkına sahip tam 

mülkiyetli taşınmaz veya paylı mülkiyete konu taşınmaz payı ortalama değerleri 

yukarıda verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi tam mülkiyetli taşınmazların ortalama 

minimum satış fiyatının 911 TL/m
2
 civarında olduğu ve maksimum ortalama satış 

fiyatının ise 1128 TL/m
2
 olduğu görülür. Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda ise bu 

değerler sırasıyla 477 TL/m
2
 ve 717 TL/m

2
’dir. 
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5.4.3 Malik anketlerine ilişkin sonuçlar 

 

Çizelge 5.31 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı edinme sebebi  

Sebep Frekans Cevap Yüzdesi Birey Yüzdesi 

İmar uygulaması sonrası 7 38.9 63.6 

Satın alma 6 33.3 54.5 

İntikal 5 27.8 45.5 

Toplam 18 100.0 163.6 

 

Tablodan da görüldüğü gibi maliklerin %63.6’sı imar uygulaması sonrası paylı (hisseli) 

mülkiyete konu taşınmaz payı edinmiştir. Bunu sırasıyla satın alma ve intikal nedenleri 

izlemektedir. 
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Çizelge 5.32 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazda pay oranı  

Hisse oranı Frekans Yüzde 

%1-10 arasında  3 30.0 

%10-25 arasında 4 40.0 

%25-50 arasında 3 30.0 

%50 üzerinde 0 0.0 

Toplam 10 100 

 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazda pay oranı dağılımı incelendiğinde maliklerin 

%40’ının %10-25 arasında hisse oranına sahip olduğu görülür. 
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Çizelge 5.33 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazda hissedar sayısı   

Hisseder sayısı Frekans Yüzde 

1-5 arası  1 9.1 

6-10 arası 7 63.6 

11-20 arası 2 18.2 

20 üzeri 1 9.1 

Toplam 11 100 

 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazda hissedar sayısı dağılımı incelendiğinde 

maliklerin %63.6’sının 6-10 hissedar sayısına sahip olduğu görülür. 
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Çizelge 5.34 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz payınızı ne kadar sürede satabileceğinizi 

düşünüyorsunuz? 

Satış Hızı Frekans Yüzde 

1-2 yıl 1 9.1 

6 ay - 1 yıl 4 36.4 

3 ay - 6 ay  2 18.2 

1 ay - 3 ay 3 27.3 

Diğer 1 9.1 

Toplam 11 100 

 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz payınızı ne kadar sürede satabileceğinizi 

düşünüyorsunuz sorusuna maliklerin %36.4’ü 6 ay ile 1 yıl arasında cevabını 

vermişlerdir. 1 ay ile 3 aya arasında satacağını düşünen maliklerin oranı ise %27.3’tür. 
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Çizelge 5.35 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz payının satılmasında talep miktarı (birim m
2
 için)  

 Ortalama Standart sapma 

Talep  740 251.28 
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Bölgede maliklerin paylı mülkiyete konu taşınmaz payının satılmasında talep miktarı 

ortalamasının 740 TL/m
2
 olduğu görülmektedir.  

 

Çizelge 5.36 

Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazda hissedar olma konusunda yaşanan sıkıntılar  

Sorunlar Frekans Cevap 

Yüzdesi 

Birey 

Yüzdesi 

Taşınmazı istediğim gibi kullanamıyorum 7 25.0 70.0 

Ortaklarım ile anlaşamıyorum 7 25.0 70.0 

Hissemi istediğim hızda satamıyorum  7 25.0 70.0 

Hissem için istediğim bedeli veren alıcı 

bulamıyorum 

5 17.9 50.0 

Diğer  2 7.1 20.0 

Toplam 28 100.0 280.0 

 

Maliklerin %70’i taşınmazı istediği gibi kullanamadığını, ortakları ile anlaşamadığını ve 

hissesini istediği hızda satamadığını belirtmiştir. 
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5.5 Araştırmanın Kısıtları 

 

Uygulamada 3 farklı denek grubu ile gerçekleştirilen çalışma neticesinde, veri toplama 

süresinde yaşanan sıkıntılardan en önemlisi her üç grubunda bilgi verme konusunda 

isteksiz oluşudur. Buna Bankaların, Belediye ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nün yasal 

engelleri gerekçe göstererek bilgi vermemesi eklendiğinde, araştırma amacına hizmet 

edecek yeterli veri toplanamaması araştırmanın en önemli kısıtı olmuştur. 

Buna rağmen, uzun uğraşlar sonucu toplanabilen veriler, paylı mülkiyete konu taşınmaz 

payının bankalarca kredi güvencesi olarak ipotek alınması konusundaki tutumlarını ve 

seçilen alanda taşınmaz değerleri ile taşınmaz payı değerleri arasındaki ilişki üzerine 

fikir verir niteliktedir. 
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6. SONUÇ 

 

Bankacılık uygulamasında kredi kullandıran taraf, krediyi çoğu zaman belirli bir 

teminat karşılığında kullandırmaktadır. Zira temel kredilendirme prensibi olan emniyet 

ilkesi uyarınca, kredinin yeterli ve sağlam teminata bağlanmış olması ve kredi kullanan 

tarafın kredibilitesinin yüksek olması gerekmektedir. Bu konuda Bankacılık 

Kanunu’nda açık ve genel bir zorunluluk olmamakla birlikte Bankacılık Kanunu madde 

53’de belirtilen  “garantilerin ve teminatların alınması” ibareleri, bankaların, gerektiği 

hallerde teminat almalarını zorunlu hale getirmektedir.  

Teminatlar, kredilerin ve diğer alacakların geri ödenememesi riskine karşılık banka 

alacağının tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, 

garanti ve kefaletler ile sözleşmeden doğan hakları ifade etmektedir.(Alıcı, 2007). 

Hemen belirtmek gerekir ki, kredi kullandıran taraf herhangi bir teminat almadan da 

kredi kullandırma hakkına sahiptir. Ancak bankacılık uygulamasında, şahsi taahhüde, 

yani sadece kredi talebinde bulunan kişinin borçlu sıfatıyla imzasına istinaden kredi 

kullandırılması çok yaygın değildir.  

Dolayısıyla, kredi ihtiyacı olan bir kişi veya kurumun, bir bankadan kredi 

kullanabilmesi için öncelikle banka tarafından kabul edilebilecek bir ekonomik değere 

sahip, devredilebilir nitelikte olan bir teminat bulması gerekmektedir. Ancak kredinin 

teminatlandırılması, kredi talebinde bulunan kişi için “teminat bulma” sıkıntısını da 

birlikte getirmektedir.  

Uygulamada kredi teminatı olarak kefalet, taşınır ve taşınmaz rehni, ticari işletme 

rehini, alacağın temliki ile alacak ve diğer hakların rehni önemli bir yer tutmaktadır. 

Oysa paylı mülkiyete konu taşınmaz payı da kredi güvencesi olarak daha fazla 

değerlendirilebilecek bir ekonomik unsurdur ve incelemeye değer bir konudur. 

Çalışma içeriğinde detaylı olarak açıklandığı üzere pay hukuk sistemimiz de ayrı bir 

“hukuk objesi” olarak kabul edilmiştir. Pay, mülkiyetin bir görünümü olması sebebiyle, 

mülkiyete ilişkin kurallar paya da uygulanmaktadır. MK m. 688/ 3’e göre paydaşlardan 

her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Pay 

devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Kural olarak 

payın rehne konu olması serbesttir. Paylı mülkiyet maliklerinden her biri payı üzerinde, 
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rehin hakkı kurarken öbür maliklerin iznini alması gerekmez. Ancak rehne konu 

edilecek pay, bir başka taşınmaza bağlı tutulmuş, yani eşyaya bağlı mülkiyet ilişkisi 

kurulmuş ise, rehne tek başına konu edilmesi mümkün değildir.  

Ayrıca, MK m.857/2 ve 692/2’ye göre paylı mülkiyete konu taşınmazda pay rehni 

yapılmış ise taşınmazın tamamının rehne konu edilmesi de mümkün değildir. 

MK.m.692/2’deki bu yasak, mutlak emredici bir hüküm olmayıp, yasak ile yararı 

korunan alacaklının, yasağın aksine yazılı bir anlaşma ile payın rehninden sonra 

taşınmazın rehin verilmesini kabul etmesi mümkündür. Ancak, payın değeri taşınmazın 

değerine bağlı olduğundan, taşınmazın rehinli oluşu payın değerini düşürecektir. Bu 

nedenle, rehin alacaklısının bu izni verirken durumunu iyi değerlendirmesi 

gerekmektedir.  

Önemli bir diğer konu ise, eklenti ve bütünleyici parçalar ile ürünler gibi ekonomik 

değerlerin, payla değil arazi ile ilişkili olduğudur. Ancak, eklenti veya bütünleyici 

parçanın araziye kattığı değerin paya da yansıyacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle pay 

rehin verildiğinde payın değeri taşınmazın değerine göre şekillenmektedir. 

Hemen belirtmek gerekir ki, yönetim ve yararlanma anlaşması çerçevesinde yapının bir 

bölümü bir paydaşa özgülenmiş (ve bu anlaşma tapuya şerh edilmiş
1
) ise rehin hakkının 

kapsamına (kullanıma dönük) söz konusu hak da dahil olacaktır. Böyle bir anlaşma 

olsun veya olmasın pay rehin verilmekle, yapı üzerindeki mülkiyet hakkı da rehne konu 

edilmiş olmaktadır. Ancak şerh edilmiş bir yönetim ve yararlanma anlaşması var ise,  

her ne kadar yapı üzerinde payını rehin veren kişinin mülkiyeti bulunsa da, rehnin 

paraya dönüştürülmesi sonrası payı iktisap eden yeni paydaşın (bina üzerinde mülkiyet 

hakkını elde etmesine rağmen) binanın, o bölümünden yararlanması mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle,  binayı kullanma yetkisine sahip olmayan paydaşın payını 

satın almak isteyen kişi, payın değerine binanın dahil olmadığını ifade ederek sadece 

arazi değeri üzerinden payı satın almak isteyecektir.  Bu durum, haliyle payın değerini 

düşüren bir durumdur. Bu nedenle bankalar pay rehninde bu durumu dikkatle 

değerlendirmek durumundadırlar. 

 

                                                 
1
 Yönetim ve yararlanma anlaşmaları külli halefleri her zaman bağlamasına rağmen, cüzi halefleri 

bağlaması bu anlaşmanın tapuda şerh edilmesine bağlı tutulmuştur. (MK. m.689/son). Bkz. Oğuzman vd. 

,2011 
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Yukarıda özet olarak açıklandığı üzere olası sorunlara rağmen hukuki olarak payın 

rehnedilmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak söz konusu sorunlardan en 

önemlisinin pay değerinin doğru belirlenmesi olduğu aşikardır.  

Çalışma içerisinde yapılan uygulamada ise, bankaların pay rehni konusundaki tutumu 

ile pay ve taşınmaz değeri arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmıştır. Çıkan sonuçlar 

göre; 

 Bankalar paylı mülkiyete konu taşınmaz payını kredi güvencesi olarak alma 

konusunda isteksizdir. 

 Belediyelerin imar uygulaması sonucu paylı taşınmaz oluşturması nedeniyle, 

daha önce taşınmaz sahibi olan maliklerin bu durumdan mağdur olduklarını 

özellikle belirtmiş olmasıdır. Maliklerin %70’i taşınmazlarını istedikleri şekilde 

kullanamadıklarından, ortakları ile anlaşamadıklarından ve paylarını istedikleri 

hızda satamadıklarından şikayetçidir. Muhtemel alıcılar ise taşınmazdaki malik 

sayısının çok olmasını problem olarak görmektedir. Bu durum bankalar içinde 

geçerlidir. Bankalar buna ilave olarak pay satışının uzun süre almasından 

şikayetçidir. 

 Malikler taşınmaz paylarına taşınmaz değerlerine yakın değerler talep 

etmektedir. Oysa piyasada ki muhtemel alıcılar taşınmaz paylarına bu bedeli 

ödeme konusunda isteksizdir. Taşınmazlarında ortalama 1-10 arasında paydaş 

bulunan pay sahibi malikler, taşınmaz paylarına ortalama 740 TL/m
2  

talep 

etmekte iken muhtemel alıcılara göre bu değer minimum 477 TL/m
2
  ila  

maksimum ise  717 TL/m
2
 aralığındadır. Muhtemel alıcıların bölgedeki tam 

mülkiyetli taşınmazlar için ödemeye niyetli oldukları bedelin ise ortalama 

minimum 911 TL/m
2
 ila maksimum 1128 TL/m

2 
civarında olduğudur. 

 Araştırmanın en önemli çıktılarından biride taşınmaz satış hızları ile pay satış 

hızları arasında fark olduğudur.  Araştırma pay satış hızının daha istikrarsız 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

 Muhtemel alıcılar pay küçüklük/büyüklüğünü önemsemekte,  %50 ve üzerindeki 

taşınmaz paylarını daha çok talep etmektedir. Pek çok emlak komisyoncusu bu 

durumu,  %50 üzerinde pay sahibi olan paydaşın ortaklığın giderilmesi davası 

açarak diğer payları da satın alarak tek mülkiyetli taşınmaz sahibi olma yönünde 

gayrette olmalarına bağlamıştır. Bu durum bankalar içinde geçerlidir. Bankalar 



 110 

taşınmaz içindeki pay oranı % 50 üstünde ise ipotek alma konusunda daha 

isteklidir. 

 Bu durumun taşınmaz pay değerlerine de yansıdığı görülmektedir. Eğer 

taşınmazda ki pay oranı %50 üzerinde ise pay değerinin taşınmaz değerinden 

yaklaşık  %26 daha düşük seviyede olduğu görülmektedir. Oysa bu değer pay 

oranı %1-10 arasında ise yaklaşık %41’e kadar çıkmaktadır. 

 Aynı şekilde muhtemel alıcılar taşınmazdaki hissedar sayısını da 

önemsemektedir.  Taşınmazdaki hissedar sayısı 1-5 arasında olduğunda 

taşınmaz değerinden yaklaşık %27 oranında daha düşük bedel önermekte iken, 

hisseder sayısı 20 üzeri çıktığında ise bu fark %46 civarındadır. 

Alan uygulamasından çıkan sonuçların sadece bu bölge için geçerli olduğunu kabul 

etmek doğru olacaktır. Farklı imar lejandına sahip farklı bir alanda yapılacak çalışmada 

farklı sonuçlar elde etmek muhtemeldir.  

Sonuç olarak; çalışma kapsamında ayrıntılı olarak, paylı mülkiyete konu taşınmaz 

payının hukuki niteliği üzerinde durulmuş,  kredi güvencesi olarak rehnedilmesi 

durumunda ortaya çıkabilecek olası sorunlar örneklerle açıklanmış ve bu olası sorunlara 

rağmen, paylı mülkiyete konu taşınmaz payının önemli bir potansiyel teminat niteliği 

olduğu görülmüştür. Çalışma, değeri doğru olarak tespit edilecek olan taşınmaz payının, 

bankalar tarafından kredi güvencesi olarak ipotek alınmasında bir sakınca olmadığını 

ortaya koymaktadır. Zira taşınmaz payı devredilebilir nitelikte bir ekonomik değerdir ve 

piyasada el değiştirmektedir. 

Paylı mülkiyete konu taşınmaz payının piyasa değerinin doğru olarak belirlenmesi ile 

ekonomik değeri olan taşınmaz payı,  daha çok sisteme dâhil edilecek ve kredi alan ile 

kredi veren için var olan teminat sorununa bir çıkış yolu daha ekleyecektir. 
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EKLER 

 

EK:1 Banka anket formu 

 

BANKA ADI: 

1. ) Bankanız tarafından kullandırılan kredilerin güvencesi olarak ne tür taşınmazları 

ipotek alıyorsunuz?  

( Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 

-Arsa 

-Tarla 

-Kat Mülkiyetine konu taşınmazlar 

-Cins tashihli yapılar (Müstakil Ev, İşyeri, Atölye, Fabrika, Benzinlik, Otel vb. gibi) 

-Ayrım yapmıyoruz 

-Diğer  (…………………………………..) 

2. ) Bankanız tarafından kullandırılan kredilerin güvencesi olarak alınan taşınmazları 

öncelik sırasına göre sıralayınız?  

-Arsa 

-Tarla 

-Kat Mülkiyetine konu taşınmazlar 

-Cins tashihli yapılar (Müstakil Ev, İşyeri, Atölye, Fabrika, Benzinlik, Otel vb. gibi) 

-Ayrım yapmıyoruz 

-Diğer  (…………………………………..) 

3-) Kredi güvencesi olarak paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazları da ipotek olarak 

alıyormusunuz? 

-Evet                              Hayır                     Bazen 

4-) Kredi güvencesi olarak paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmazları ipotek 

alıyorsanız, öncelik sırasına göre sıralayınız? 

-Arsa 

-Tarla 

-Kat Mülkiyetine konu taşınmazlar 

-Cins tashihli yapılar (Müstakil Ev, İşyeri, Atölye, Fabrika, Benzinlik, Otel vb. gibi) 

-Ayrım yapmıyoruz 

-Diğer  (…………………………………..) 
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5-) Kredi güvencesi olarak aldığınız paylı mülkiyete konu taşınmazların hissedar sayısı 

ile ilgili bir kıstasınız var mı?  

- Hissedar sayısı en  fazla 1-5 arası  

- Hissedar sayısı en  fazla 1-10 arası 

- Hissedar sayısı en  fazla 1-20 arası 

-Diğer  (…………………………………..) 

6-) Kredi güvencesi olarak paylı(hisseli)  mülkiyete konu taşınmaz payını ipotek olarak 

alıyor musunuz?  

-Evet                              Hayır                     Bazen 

7-) Kredi güvencesi olarak paylı mülkiyete konu taşınmaz payını (hissesini) ipotek 

olarak alıyorsanız,  pay oranı ile ilgili bir kıstasınız var mı?   

- Taşınmazdaki pay miktarı en az % 1-10 olmalı 

- Taşınmazdaki pay miktarı en az %10-25 olmalı 

- Taşınmazdaki pay miktarı en  az % 25-50 olmalı 

- Taşınmazdaki pay miktarı % 50 üzerinde olmalı 

-Diğer  (…………………………………..) 

8-) Kredi güvencesi olarak aldığınız paylı (hisseli)  mülkiyete konu taşınmaz payında 

etken olan başkaca kriterleriniz var mıdır? (birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)  

- Müşteri kredibilitesi yüksek olmalı 

- Müşteri kredibilitesinin önemi yok 

- Taşınmazın değeri  yüksek olmalı  

- Taşınmaz değerinin önemi yok 

-Diğer  (…………………………………..) 

9-) Kredi güvencesi olarak ipotek aldığınız paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz 

payında, kredi/değer oranı ilişkisi nedir?  

-  BDDK  kredi kullandırma sınırları 

-Diğer  (…………………………………..) 

10-) Ticari kredi güvencesi olarak aldığınız paylı (hisseli)  mülkiyete konu taşınmaz 

payında, kullandırdığınız  kredi /değer oranı BDDK kredi kullandırma sınırları altında 

ise  gerekçenizi açıklayınız? 

…………………………………………………………….. 
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11-) Kredi güvencesi olarak alacağınız paylı (hisseli)  mülkiyete konu taşınmazın 

değerinin yanında taşınmaz payı değerinin ayrıca tespit edilmesini istiyor musunuz? 

-Evet                              Hayır                     Bazen 

12-) Taşınmaz pay (hisse)  değerinin tespit edilmesini istiyorsanız, ekspertiz çalışması 

sonucu aldığınız taşınmaz değeri ile pay değeri arasında fark nedir?  

( yüksek/orta/ düşük / daha düşük, vb. gibi olarak değerlendiriniz.) 

- Tam mülkiyetli taşınmaz değerleri ………………………. 

- Paylı mülkiyete konu taşınmaz değerleri…………………. 

- Paylı mülkiyete konu taşınmaz pay değerleri …………….. 

13-) Bankanızda paylı mülkiyete konu taşınmaz payının (hissesinin)  güvence olarak 

alınmasında yetkili organ var mı? 

-Evet                              Hayır                     Bazen 

14-) Varsa bu Bankanızın hangi birimi tarafından yapılıyor? 

…………………………………………………………….. 

15-) Kredi geri ödemesi yapılmaması halinde, Bankanızca güvence olarak alınan 

taşınmaz paylarının satışında sıklıkla yaşadığınız sorular nelerdir?  

(Birden çok seçenek işaretliye bilirsiniz) 

- Pay satışı uzun süre alıyor 

- Zaman içerisinde değerini koruyamıyor 

- Yasal kısıtlar sorun oluyor 

- Malik sayısının çok olması problem yaratıyor 

-Diğer  (…………………………………..) 
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EK:2 Emlak komisyoncusu anket formu 

 

EMLAK FİRMASI ADI: 

(Anadolu Bulvarına cepheli Kentsel Çalışma Alanı lejantlı taşınmazlar için;) 

1-) Bölgede tam mülkiyetli emlak satış hızı nedir? 

- 1- 2 yıl arası 

- 6 ay- 1 yıl arası 

- 3 ay- 6 ay arası 

- 1 ay- 3 ay arası 

- Diğer 

2-)  Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı ile tam mülkiyetli taşınmaz satış 

hızları arasında fark var mıdır? 

- Evet  (  )                            Hayır (  )                   Bazen (  ) 

3-) Evet ise paylı mülkiyete konu taşınmaz payı (hissesi) satış hızı için yanıtlayınız? 

- Pay (hisse) satış hızı 1-2 yıl arası 

- Pay (hisse) satış hızı 6 ay- 1 yıl arası 

- Pay (hisse) satış hızı 3 ay-6 ay  arası 

- Pay (hisse) satış hızı 1 ay- 3 ay arası 

- Diğer 

4-) Paylı mülkiyete konu taşınmaz pay  satış değeri  ile tam mülkiyetli taşınmaz satış 

değeri arasında fark var mıdır? 

-Evet  (  )                            Hayır (  )                   Bazen (  ) 

5-) Evet ise yanıtlayınız? ( %10,  %20,  %30,  %40, vb. gibi)  

- Pay (hisse) oranı %  1-10 arasında ise taşınmaz değerinden .................. Daha  

Düşük/Fazla  

- Pay (hisse) oranı % 10-25 arasında ise taşınmaz değerinden …………. Daha  Düşük 

/Fazla 

- Pay (hisse) oranı % 25-50 arasında ise taşınmaz değerinden …………. Daha  Düşük 

/Fazla 

- Pay (hisse) oranı % 50 üzerinde ise taşınmaz değerinden …………….. Daha  Düşük 

/Fazla 

- Diğer (……………………………………) 
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6-) Paylı mülkiyete konu taşınmazların hissedar sayısı pay değerini etkiliyor mu?  

 - Evet  (  )                            Hayır (  )                   Bazen (  ) 

7-) Evet ise yanıtlayınız?  ( %10, %20, %30, %40, vb. gibi) 

- Hissedar sayısı en  fazla 1-5 arası ise  taşınmaz değerinden …………  Daha  Düşük / 

Fazla 

- Hissedar sayısı en  fazla 1-10 arası ise taşınmaz değerinden …………  Daha  Düşük / 

Fazla 

- Hissedar sayısı en  fazla 1-20 arası ise taşınmaz değerinden …………  Daha  Düşük / 

Fazla 

- Hissedar sayısı 20 üzeri ise taşınmaz değerinden ………………….....  Daha  Düşük  

/ Fazla 

- Diğer  

8-)  Paylı(hisseli) mülkiyete konu taşınmaz payı oranının talebe etkisi var mıdır? 

- Evet  (  )                            Hayır (  )                   Bazen (  ) 

9-) Evet ise yanıtlayınız? (talep yok / talep çok az / talep  az / / talep orta  / talep yüksek) 

- Pay (hisse) oranı % 1-10 arasında ise …………..  

- Pay (hisse) oranı % 10-25 arasında ise………….. 

- Pay (hisse) oranı % 25-50 arasında ise…………….. 

- Pay (hisse) oranı % 50 üzerinde ise……………….. 

- Diğer (………………………………………...........) 

10-) Paylı mülkiyete konu taşınmaz payı satışında yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? 

Açıklayınız. 

(Birden çok seçenek işaretliye bilirsiniz) 

- Pay satışı uzun süre alıyor 

- Zaman içerisinde değerini koruyamıyor 

- Yasal kısıtlar sorun oluyor 

- Malik sayısının çok olması problem yaratıyor 

-Diğer  (…………………………………..) 

11-) Bölgede portföyünüzde satışa sunulan aynı imar hakkına sahip tam mülkiyetli 

taşınmaz veya paylı mülkiyete konu taşınmaz payı değerleri ile ilgili örnek verebilir 

misiniz? 
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-Evet    (   )                          Hayır     (   )                  

 

12-) Evet ise yanıtlayınız? ( Birden fazla taşınmaz belirtebilirsiniz) 

 

a) …. ..Ada …… parselde kayıtlı ………….. m² alanlı  tam mülkiyetli taşınmaz …./ 

…./….  tarihinden itibaren ……..…………..,- TL/m² üzerinden satıştadır. 

 

b) …… Ada …………. parselde kayıtlı ………………. m² alanlı  paylı mülkiyete konu  

taşınmazın  ……………. hissesi  …/…./.…… tarihinden itibaren ……..……..,- TL/m² 

üzerinden satıştadır. 

 

c)  

 

d) 

 

e)  
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EK:3 Malik anket formları 

 

TAŞINMAZ MALİKİ ADI: 

 

(Anadolu Bulvarı’na cepheli Kentsel Çalışma Alanı  lejantlı taşınmazlar için; ) 

……….Ada ………..Parsel ……………… m² alanlı  tam mülkiyetli taşınmaz. 

 

 

1-) Taşınmazı edinme sebebiniz nedir? 

- İmar uygulaması sonrası 

- Satın alma 

- İntikal 

- Diğer (…………………………………) 

 

2-) Taşınmazınızı satmanız halinde birim m²’si için ne kadar talep etmeyi 

düşünürsünüz? 

- ……………….….,- TL/m² 

 

3- Bu değer üzerinden taşınmazınızı ne kadar sürede satabileceğinizi düşünüyorsunuz?   

- 1- 2 yıl arası 

- 6 ay- 1 yıl arası 

- 3 ay- 6 ay arası 

- 1 ay- 3 ay arası 

- Diğer (…………………………………..) 
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TAŞINMAZ MALİKİ ADI: 

 

(Anadolu Bulvarına cepheli Kentsel Çalışma Alanı  lejantlı taşınmazlar için; ) 

……….Ada ………..Parsel …………………… m² alanlı  paylı mülkiyete konu 

taşınmaz. 

 

1-) Paylı (hisseli) mülkiyete konu taşınmaz  payı (hissesi) edinme sebebiniz nedir? 

- İmar uygulaması sonrası  

- Satın alma 

- İntikal 

- Diğer (…………………………………………..) 

 

2-) Paylı mülkiyete konu taşınmazda pay oranınız nedir? 

- Pay oranı % 1-10 arasında  

- Pay oranı % 10-25 arasında  

- Pay oranı % 25-50 arasında ise 

- Pay oranı % 50 üzerinde ise 

- Diğer (…………………………………………..) 

 

3-) Paylı mülkiyete konu taşınmazınızda hissedar sayısı nedir?  

- Hissedar sayısı en  fazla 1-5 arası  

- Hissedar sayısı en  fazla 1-10 arası 

- Hissedar sayısı en  fazla 1-20 arası 

- Hissedar sayısı 20 üzeri 

- Diğer (…………………………………………..) 

 

4-) Paylı mülkiyete konu taşınmaz payınızı ne kadar sürede satabileceğinizi 

düşünüyorsunuz  

- 1- 2 yıl arası 

- 6 ay- 1 yıl arası 
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- 3 ay- 6 ay  arası 

- 1 ay- 3 ay arası 

- Diğer (…………………………………………..) 

 

5-) Paylı mülkiyete konu taşınmaz payınızı satmanız halinde birim m²’si için ne kadar 

talep etmeyi düşünürsünüz? 

- ……………….….,- TL/m² 

 

6-)  Paylı mülkiyete konu taşınmazda hissedar olma konusunda ne gibi sıkıntılar 

yaşıyorsunuz? 

( Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 

-  Taşınmazı istediğim gibi kullanamıyorum 

- Ortaklarım ile anlaşamıyorum 

- Taşınmaz payımı (hisse) istediğim hızda satamıyorum 

- Taşınmaz payım (hisse) için istediğim bedeli veren alıcı bulamıyorum 

- Diğer (…………………………………………..) 
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EK:4 Plan notları 
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