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UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK DOKÜMANI 

Eğitim Adı: Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı 

İÇERİK 

 

3.TAPU SİCİLİ 

 

 
A. TAPU GENEL TANIMLARI 

 Tapu Genel Kavramı 

 Mülkiyet Hakkı 

 Tapu Mevzuatına Göre Gayrimenkul Finansmanı 

 Tapu Kadastro Harçları ve Damga Vergisi 

 

 

 
B. RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ VE TÜZEL KİŞİLERİN 

GAYRİMENKUL TASARRUFLARI 

 Resmi Yazı İle Yapılan Tapu İşlemleri 

 Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları 

 

 

 
C. TAPUDA AKİTLİ VE AKİTSİZ İŞLEMLER 

TAPUDA AKİTLİ İŞLEMLER 

 Satış 

 Ölünceye Kadar Bakma Akdi 

 Miras Payı Devri(Satış İşlemi ile aynı) 

 Bağış (Hibe) 

 Trampa 

 Taksim(Paylaşma) 

 Kat Mülkiyeti 
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 Kat İrtifakı 

 İntifa Hakkı 

 Diğer İrtifak Hakları 

 Gayrimenkul Mülkiyeti 

 İpotek 

 Resmi Senet 

 Devre Mülk Hakkı Tasarrufları 

 

TAPUDA AKİTSİZ İŞLEMLER 

 Miras İntikali 

 Aile Konutu Şerhi 

 Kooperatif Üyelerinin Tahsisi(Ferdileşme) 

 Teferruatın Tescili 

 Miras Taksimi 

 İştirak Bozulması 

 Kat İrtifakı(Maliklerin sayısına Göre Senet Tanzimi) 

 Kat Mülkiyeti(Maliklerin sayısına göre senet tanzimi) 

 İpotek(TKGM 1464 VE 1468 Sayılı Genelgesi) 

 Şufa, İştira, Vefa, Kira 

 Geçici Tescil Şerhi 

 Eşler Arası Mal Rejimi Sözleşmeleri 

 Finansal Kiralama 
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A. TAPU GENEL TANIMLARI 

 

 
Tapu Genel Tanımları 

Gayrimenkul disiplinler arası bir yapıya sahip olup temelde teknik, hukuki ve finansal 

altyapıdan oluşmaktadır. Bu bölümde disiplinler hakkında temel bilgileri sizlerle 

paylaşacağım. İlerleyen bölümlerde ise hukuki altyapıyı oluşturan tapu mevzuatı ve 

uygulamalarını göreceksiniz. 

Mülkiyet Hakkı 

Birden fazla nesnenin mülkiyeti bulunmakta olup derslerimizde taşınmaz mülkiyeti üzerinde 

duracağız. Mülkiyet hakkı, tapu mevzuatının ve gayrimenkul sisteminin temelini 

oluşturmaktadır. Taşınmaz mülkiyeti, sadece belirli tip gayrimenkullerde tesis edilmektedir. 

Taşınmaz mülkiyetinin konusunu aşağıdaki başlıklar oluşturmaktadır. 

 Arazi,(Tarla, Bağ, Bahçe vb.) 

 Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, (İrtifak Hakları) 

 Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler oluşturmaktadır. 

Bunlara ek olarak taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tapu kütüğüne tescil ile olur. 

Miras,mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer 

hâllerde,mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri 

yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır. 

Bilinmesi Gereken Bazı Tanımlar 

Bina: kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların 

oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanlarınve 

eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. 

Yapı: karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile 

bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

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

kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. 

Bütünleyici parça: Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. 
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Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe 

,zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan 

parçadır. 

Eklenti: Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. 
 

 

Mülkiyet Hakkının Çeşitleri 

 

 
Mülkiyet hakkı, tam mülkiyet ve ortak mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Tam mülkiyet hisse 

oranın 1/1 eşit olduğu ve tek kişinin malik olarak tasarrufta bulunabileceği mülkiyet türüne 

denilmektedir. 

Ortak mülkiyette ise adında anlaşıldığı üzere birden fazla kişinin bir taşınmaz üzerinde hak 

sahibi olduğu mülkiyet türüne denilmektedir. Ortak mülkiyet ikiye ayrılmaktadır. Paylı 

mülkiyet ve Elbirliği mülkiyetidir. Tapu satışlarından ortak mülkiyet kavramı ile çoğu zaman 

karşılaşılmaktadır. 

Pratik Bilgi: 

 Elbirliği mülkiyeti ile satış yapılabilmesi  için  tüm  maliklerin  muvaffakatı 

gerekmektedir. 

 Fakat paylı mülkiyete geçildiği takdirde hissedarın sahip olduğu miktarlar belli 

olduğundan hisse satışı yapılabilmektedir. 

 Tabii bu durumda şufa hakkı (ön alım hakkı) ortaya çıkmaktadır. Şufa hakkında diğer 

hissedarları satışın yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekmekte olup aksi takdirde 

tapudaki rayiç bedel üzerinde mahkeme kararı ile diğer hissedarlar satılan hisseyi alma 

durumu ortaya çıkmaktadır. 

Paylı Mülkiyet (Müşterek Mülkiyet) 

Medeni kanuna göre tanımına bakmak gerekirse; paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî 

olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.Başka türlü 

belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve 

yükümlülüklerine sahip olur. 

Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.Paylı Mülkiyete 

Konu Gayrimenkulün Yönetimi Bu kısımda birden fazla maliği bulunan bir gayrimenkulün 

nasıl yönetileceği hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak pay sahipleri, kendi 
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aralarında oybirliğiyle anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda 

düzenlemeler yapabilirler. 

Fakat, böyle bir anlaşmayla paydaşların aşağıdaki hak ve yetkileri kaldırılamaz ve 

sınırlandırılamaz. Bu haklara değinmek gerekirse; 

 Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin  ve  değerinin  korunması  için  

zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin 

alınmasını istemek,

 Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için  derhâl  alınması 

gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almaktır.

Gayrimenkulle ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan 

birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir. Yapılan bu işlem aynı zaman 

mülkiyete konu taşınmazın yönetim planının belirlenmesi anlamına gelmektedir. 

 

 
Elbirliği Mülkiyeti 

Medeni kanundaki tanıma göre; kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan 

topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir.Elbirliği 

mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların 

tamamına yaygındır. 

Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile 

belirlenir. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek 

tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir. Sözleşmeden doğan 

topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz. 

Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün 

ortaklar yararlanır. 

Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 

Elbirliği mülkiyeti, malın devri, topluluğun dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona 

erer. Paylaştırma, aksine bir hüküm bulunmadıkça, paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır. 

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 

Bir mirasçı, malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete 

dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda 

bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği 

mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri 
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belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki 

elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir. 

Paylı Mülkiyet İle Elbirliği Mülkiyetinin Karşılaştırması 

 Paylı mülkiyette hisse oranları belli iken elbirliği  mülkiyetinde  hisse  oranları  belli 

değildir.

 Paylı mülkiyette paydaşlar hisseleri oranında tasarruf edebilir. Elbirliği 

mülkiyetinde ise oybirliği ile tasarruf işlemi yapılır.

Kazandırıcı Zaman Aşımı 

Olağan Zaman aşımı: 

Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz 

üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun 

bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez. 

Olağanüstü Zamana Aşımı : 

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve 

malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı 

üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. 

Tapu Sicilinin İncelenmesi 

Akitli İşlemler: Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış, 

bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları akitli işlemlere örnek 

gösterilebilir. Şahsi haklar için resmi senet düzenlenmez. 

Akitsiz İşlemler: Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve 

devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, 

mirasın intikali gibi hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde 

yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemler için resmi senet yerine Tescil İstem Belgesi düzenlenir. 

Tapu sicili ana siciller ve yardımcı sicillerden oluşur. 

Ana Siciller: 

 Tapu Kütüğü

 Kat Mülkiyeti Kütüğü

 Yevmiye Defter

 Resmi Belgeler

 Plan
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Ana Siciller 

Tapu Kütüğü: Taşınmazların hukuki durumlarını açıklayan ana defterdir. Ana gayrimenkulleri 

kaydolduğu kütüktür. 

Kat Mülkiyeti Kütüğü: Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler, ayrıca tutulacak kat 

mülkiyeti kütüğüne yazılır. 

Ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, iş bürosu, 

dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bağımsız mülkiyete konu olan bağımsız bölümleri, kat 

mülkiyeti kütüğünde ayrı ayrı sayfalara yazılmaktadır.Yevmiye Defteri: Tapu kütüğüne tescil 

istemleri, isteyenin kimliği ve istemin konusu belirtilerek istem sırasına göre yevmiye 

defterine yazılır. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler, özenle sıraya konulur ve saklanır. 

Resmi Belgeler (Resmi Senet, Mahkeme Kararı ve diğerleri): Tapu kütüğü ayni hakların 

açıklığa kavuşmasını sağlayan ana defter olmakla birlikte, var olan hakların ayrıntılarını bu 

defterde bulmak olanaksızdır. Resmi belgeler, ayni hakların kapsamının tespiti ve 

belirlenmesi bakımından başvurulurlar ve tapu kütüğü kayıtlarının hukuki dayanağını 

oluştururlar. 

Plân: Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmî bir ölçüme dayanan plân esas 

alınır. Plânların nasıl hazırlanacağı tüzükle belirlenir. 

 Yardımcı Siciller 

Mal Sahipleri Sicili: Bir bölgedeki gayrimenkul sahiplerinin adı ve soyadı, ikametgâhları ve 

sahip oldukları taşınmazların ada, parsel numaraları ve bunların tapu kütüğünde kayıtlı olduğu 

sayfa numaraları ile mahalle ve köylerin yazıldıkları ve böylece malikinin adıyla 

gayrimenkulün tapu kütüğündeki kaydının bulunmasına yarayan bir defterdir. 

Aziller Sicili: Vekâletle görülen işlemlerde, azil belgesi geldiğinde bu belgenin alındığı 

tarih,saat ve dakikanın alındığı defterdir. 

Düzeltmeler Sicili: Tapu kütüğüne yanlış olarak yapılmış tescillerin düzeltilmesinde, yevmiye 

defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin nedeninin açıklanmasına yarayan bir defterdir. 

Kamu Orta Malları Sicili: Mera, yaylak, kışlak gibi orta mallarının hangi köy veya belediyeye 

tahsisli olduğu da yazıldıkları defterdir. 

Siciller 
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 Tesciller, 

 Şerhler, 

 Beyanlar kısımları olmak üzere üç grupta toplanır. 

Tescil: Tapu kütüğüne taşınmazların ve buna bağlı hakların kaydedilmesidir. Tapu 

mevzuatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Taşınmaza ilişkin aşağıdaki haklar, tapu 

kütüğüne tescil edilir: 

 Mülkiyet, 

 İrtifak hakları (sükna, intifa, üst, kaynak, geçit hakkı ve taşınmaz yükleri) 

 Rehin hakları. 

 

 
 Şerhler 

a) Kişisel haklarda: 

 Kat karşılığı inşaat, 

 Kira, 

 Alım, 

 Önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği 

kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir 

 

b) Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında 

Belirtilen nedenlerle tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu kütüğüne şerh verilebilir. 

 Mahkeme kararları, 

 Haciz, 

 İflâs kararı ile verilen süre, 

 Aile yurdu ve aile konutu kurulması, 

 Art mirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler. 

Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların 

sahiplerine karşı ileri sürülebilir. 

Beyanlar 

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

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

mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamalarının beyanlar sütununa yazılması ve bu sütuna 

yazılabilecek diğer hususlar tüzükle belirlenir. Özel kanun hükümleri saklıdır. 
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Taşınmazların Tapu Kütüğüne Kaydedilmesi 

Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: 

1. Arazi, 

2. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, 

3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler. 

Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul tüzükle belirlenir. 

Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması 

gerekir.Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı, özel kanun 

hükümlerine tâbidir. 

Kaydedilmeyecek taşınmazlar Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına 

ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu 

olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir 

taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır. 

Tapu İdarelerinin Sorumluluk Tapu idarelerinin kuruluş, işleyiş ve hizmetlerinin yürütülmesi, 

özel kanun hükümlerine tâbidir. 

 Sorumluluk İlkesi 

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın 

doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, 

tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. 

Tapu Sicilinin Açıklığı Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu 

kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya 

bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. 

İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya 

bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. 

İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu 

bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. Bağlayıcı olmayan bir hukukî 

işleme dayanan veya hukukî sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. Böyle bir tescil 
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yüzünden aynî hakkı zedelenen kimse, tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü 

kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir. 

 

 

 

 Ayni Hakları (İrtifak Hakları ) 

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

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

kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına 

katlanmaya mecbur kılar. Kurulması 

İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır. İrtifak hakkının kazanılmasında ve 

tescilinde, aksi öngörülmüş olmadıkça taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır. 

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

taşınmazlarda mümkündür. İrtifak hakkının kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerli olması, 

resmî şekilde düzenlenmesine bağlıdır. 

Şahşi İrtifak Hakları 

İntifa Hakkı (Kullanma Ve Yararlanma Hakkı) İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin (en çok) 

hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak 

hakkıdır. İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakları grubuna girer. Bu hak, 

sahibine hakkın konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak bunun aksi 

sözleşmeyle kararlaştırılabilir. Taşınmazın mülkiyetini kuru (çıplak) mülkiyet ve intifa 

(yararlanım) hakkı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Kuru mülkiyet sahibi asıl malik 

olmakla beraber taşınmazı (ev, bağ, bahçe, tarlayı) kullanamaz, sürüp ekemez, meyvelerini 

toplayamaz, kiraya veremez. Buhaklar intifa hakkının süresi boyunca veya hak sahibinin 

ölümüne kadar intifa hakkı sahibine aittir. 

 

 
Oturma (Sükna) Hakkı 

Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. 

Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. Oturma hakkının 

kapsamı oturma hakkının kapsamı, genel olarak hak sahibinin kişisel ihtiyaçlarına göre 

belirlenir. 

Ayni irtifak hakları 
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Üst hakkı Bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak 

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

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

sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak 

kaydedilebilir. En az otuz yıl için kurulan üst hakkı, sürekli niteliktedir. 

 

 
Kaynak Hakkı 

Başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun 

alınmasına ve akıtılmasına katlanmakla yükümlü kılar. 

Tapu Mevzuatına Göre Gayrimenkul Finansmanı 

İpotek 

İlk olarak ipotek tanımını yapmak gerekirse; Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış 

olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence 

altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması 

gerekmez.İpotek: Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir 

gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber 

taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. 

Tapu Kütüğündeki Taşınmaza Ait Bazı Kısıtlamalar 

Askeri Yasak Bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis 

vebölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan 

bölgedir. (2565 sy As.Ys. Bl. K.m3,5) Askeri yasak bölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak 

bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. 

1 inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. 

2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, 

edinmişlerse tasfiye edilir (md.9) Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz 

kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır (md.26). Yetkili 

komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur (md.9). 

Bağışlama Vaadi: Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağışlamayı taahhüt 

niteliğinde önakitdir (BK.22, TST.55/c). Bağışlama vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenlenir. 

İstem halinde ilgili tapu kütüğünün şerhler sütununa şerh edilmesi mümkündür. 
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Bağıştan Rücu Edilerek Taşınmazın Geri Dönmesi: Rücu (vazgeçebilme) şartıyla bağış 

yapılması mümkündür. Rücu şartlı bağışta taşınmaz malın mülkiyeti bağışı kabul eden kimse 

adına tescil edilmekle beraber, şerhler sütununa rücu şartının varlığı işaret edilir 

(BK.242,TST.55). 

Buradaki rücu şartı sadece bir tek Sart olabilir. O da bağısı kabul edenin bağışlayandan önce 

ölmesi halinde taşınmazın bağışlayana geri döneceği şartıdır. Bunun dışında bir şartla 

taşınmaz geri dönmez (TST.11). 

Cebri İcra Satısının Tescili: Cebri icra satısı, borçlulara ait taşınmaz malın borcu tahsil 

amacıyla icra müdürlüğü kanalıyla satılarak tapuya ihale alıcısı adına tescili işlemidir. 

Geçici Tescil Şerhi: Geçici tescil, bir taşınmaz malla ilgili olarak ayni bir hak iddiasında 

bulunanların haklarını ispat edebilmeleri için veya bir tapu işlemi yaptıracakların eksik 

belgeleri bulunması halinde bu eksik belgelerini tamamlamaları için kendilerine süre 

verilerek, kesin tescil yapılıncaya kadar mal sahibi veya ilgililerin istemi veya mahkeme 

kararıyla şerhler sütununa yapılan geçici bir belirtmedir 

 

 
B) RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ VE TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL 

TASARRUFLARI 
 

 
TAPU SİCİLİ 

 

 
Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan bütün işlemlerin yasal dayanağı Tapu Sicil Tüzüğüdür. 

 

 
Tapu Sicil Tüzüğü 

 

 
Sicil; defter ve kütük manasındadır. Medeni kanun kişisel durum (ahvali şahsiye) sicili, 

doğum sicili, tapu sicili tabirleriyle bu kelimeyi bu anlamda kullanmıştır. 

Türkiye’de modern tapu sicilinin yasal dayanağı Türk Medeni Kanunu’dur. Medeni Kanun’un 

ilgili maddesi, “Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur” diye 

belirtmektedir. 

Tapu sicili; taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere devletin 

sorumluluğu altında tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümü, maliki 

(sahibi) gibi özellikleriyle beraber taşınmaz mala ilişkin hak ve yükümlülükler gösterilmektedir. 
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Tapu sicil müdürlükleri, taşınmaz mallara ilişkin akit (sözleşme) ve tescil (kayıt) işlemlerini 

yapmak, tapu sicilini düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevli olup bu 

sicillerin tutulmasından doğabilecek bütün zararlardan, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili 

maddesi uyarınca devlet kusursuz sorumludur. Devlet zararın doğmasında kusurlu bulunan 

memura rücu eder (geri döner). 

 

 
Tapu Sicil Tüzüğü’nün amacı, Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli 

bir  biçimde tutulmasını sağlamaktır. 

 

 
Tapu Siciline Hâkim Olan ilkeler 

 

 
Tescilin gerekliliği (Lüzumu) ilkesi 

 

 
Bir ayni hakkın kazanılması için tescilin yapılmış olması gereğidir. Tapu kütüğünde yer alan 

ve taşınmaz üzerinde ayni hak kuran kayıtlara tescil denir. 

Türk Medeni Kanunu, Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre mülkiyet nakli işlemleri resmi şekilde 

yapılmadıkça Türk Medeni Kanunu taşınmaz üzerindeki tasarruf edilecek tüm haklar ve 

rehinler için geçerli değildir. Resmi işlemleri gerçekleştirecek kuruluş tapu sicil 

müdürlükleridir. Tescil şartını getirmiştir. 

 

 
Açıklık (Aleniyet) ilkesi 

 

 
Tapu sicilinin sadece ilgilisine açık olması demektir. Kişi ilgisini kanıtladığı sürece kendisince 

önemli olan bilgi ve belgeleri görebilme ve örneğini isteyebilme hakkına sahiptir. 
 

 

 

 

Türk Medeni Kanunu, Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre tapu sicilinin tutulmasından doğan 

zararlardan devletin (Hazinenin) kusuru olmasa da sorumlu olmasıdır. Devletin sorumluluğu 

tapu kütüğüne yapılan tescil işlemleriyle sınırlıdır. 
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Tapu siciline güven (İtimat) ilkesi 
 

 
Türk Medeni Kanunu Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre tapu siciline güvenerek bir hak iktisap etmiş 

(kazanmış) kimsenin bu hakkının korunarak geçerli kabul edilmesidir. 

 
 
 
 

Sicile yapılan tescilin sebebe bağlılığı(İlliyet) ilkesi 
 

 
Tapu siciline yapılan tescilin hukuken geçerli bir sebebe dayalı olması demektir. Aksi halde 

tescil, yolsuz (hatalı) tescil sayılır. Kişi yolsuz tescilden doğan hak kaybının ortadan 

kaldırılmasını isteyebilir. 

 

 
Tapu Siciline 

Başvuru 

Başvurunun Şekli 

 

Gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişi temsilcilerinin tapu sicil müdürlüğüne yapacakları 

başvuruları sözlü olarak yapılır. Resmi kuruluşlar ise yazılı olarak talepte bulunurlar. 

 

 
Başvuru tapu sicil müdürüne yapılır ve müdürün havale edeceği memur tarafından 

incelenerek, müdürün imzası ve mührü ile sonuçlandırılır. Tapu Sicil Tüzüğü bu başvuruya 

“istem” adını vermiştir. İstem tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz. 

 

 
Her türlü başvurular memur tarafından başvuru belgesi doldurulmak, tarih atılmak, memur ve 

başvuruda bulunan tarafından imzalanmak suretiyle yazılı hale gelmiş olur. 

 

 
Tapu sicil müdürlüklerine ilk başvuru yapıldığında matbu olarak hazırlanmış bulunan iki 

nüsha başvuru fişi düzenlenmekte, biri istemde bulunan vatandaşa verilmekte diğeri de 

parsel dosyasında saklanmaktadır. 
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İstemde bulunana gün verilmesi gerekiyorsa kaç gün verildiği, eksik belgeler var ise hangileri 

olduğu, istemde bulunan kendisine verilen günde gelmemiş ise bu durumların başvuru fişinin 

arkasına açıklanarak yazılır. Eksiklerin bir defada söylenmesi gerekir. 

 
 
 
 

Başvurudan (İstemden) Vazgeçme 
 

 
Kural olarak istem kütüğe tescil veya terkin ile kesinlik kazanır. İstemden vazgeçebilmek 

belirli bir aşamaya kadar mümkündür. 

Akitsiz işlemlerde istem yevmiye defterine kaydedilinceye kadar geri alınabilir. 

Satış, bağış, trampa gibi akitli işlemlerde ise resmi senet imzalanıncaya kadar taraflardan her 

biri istemden ve işlemden vazgeçebilir. 

Tapu Sicil Elemanınca Verilecek Bilgiler 
 

 
İstem başvuru fişine geçirildikten sonra müdür veya görevlendireceği memur tarafından hak 

sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı araştırılır. Tapu kütüğüne ismi yazılı hak sahibinin aynı 

kişi olup olmadığı belirlenir. Talep edilen işlemin yapılmasına hukuki bir engelin bulunup 

bulunulmadığına bakılır. Hukuki engel var ise vatandaşa anlayacağı dille talebin 

karşılanamayacağı ve karşılanamama gerekçesi sözlü olarak açıklanır. Bu açıklamaya 

rağmen vatandaş talebinde ısrarlı olursa talep, Medeni Kanun’un ve Tapu Sicil Tüzüğü’ne 

uygun olarak reddedilir. 

Talebin mevzuata aykırı olup olmadığını müdürlük belirleyemez ve işlemi yapıp yapmamakta 

tereddüt ederse, kendi görüşünü de yazarak bağlı olduğu tapu ve kadastro bölge 

müdürlüğünden yazılı görüş isteyebilir. 

İşlemin yapılmasına mani olabilecek hukuki engeller kişiye özgü kısıtlamalar ve taşınmaza 

özgü yasaklar olmak üzere ikiye ayrılır 

 

 
Kişiye Özgü Kısıtlamalar 
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 Hak sahibinin vesayet altında olması 

 Henüz vesayet altına alınmamış olmakla beraber,  vesayeti  gerektirecek  şekilde  

temyiz kudretine sahip bulunmaması, akli melekelerinin yerinde olmaması 

 Velayet altında (Ergin olmamış–18 yaşını doldurmamış, küçük) olması 

 Kendisine kayyım ya da yasal danışman tayin edilmiş olması 

 Talepte bulunanın yabancı uyruklu olması 

 
 
 

Taşınmaza İlişkin Kısıtlamalar 
 

 
Tapu sicil müdürlüğüne yapılan başvurudan sonra taşınmaz ile ilgili işlem yapılmasına hukuki 

olarak engel olabilecek hususlar olabilir. Bunlar tapu kütüğünün şerhler ve beyanlar hanesine 

bakılarak belirlenir 

 

 
Bu şerhlerin bir kısmı bütün tapu işlemlerinin yapılmasını yasaklayabileceği gibi bir kısmı 

belirli tapu işlemlerinin yapılmasını yasaklayabilir. Bu bakımdan talep edilen işlemin 

karşılanıp karşılanamayacağı şerhin türüne göre hukuki bilgiler ışığında değerlendirilir. 

 

 
Tapu Sicil Müdürlüklerine Kimler Başvurabilir 

 

 
Tapu sicil müdürlüklerine başvuracak, müdürlükten talepte bulunacak kimsenin mutlaka hak 

sahibi veya yetkili vekilinin olması gerekir. Hak sahibi olmayan veya vekil olmayan kimselerin 

talepleri müdürlükçe yerine getirilmez. 

 

 
Ancak tapu sicilinde hak sahibi olmasa dahi bir taşınmaz mal veya hakkı tescilsiz olarak 

kazanmış kimse de talepte bulunabilir. 

 

 
Resmi makamlarda kanunlarla verilmiş görevleri çerçevesinde tapu dairelerine başvurabilir. 

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler 
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Başvurular sırasında tapu sicil müdürlüklerince genel olarak aşağıdaki belgeler aranır. 

Bunlara ilaveten işleme özgü belgelerde gerekebilir. 

 

 
 Nüfus cüzdanı veya pasaport ya da avukatlık belgesi 

 İstemde bulunanların vesikalık fotoğrafları 

 Temsilcilerden temsile ilişkin belge 

 Varsa önceden kendilerine verilen tapu senedi 

 Vatandaşlık numarası 

 Vergi kimlik numarasını gösterir belge 

 Tüzel kişilerin işlemlerinde yetki belgesi 

 Konutlar için zorunlu deprem sigortası poliçe numarası, şirket ve kooperatiflerde 

ticaret sicil numarası 

 Derneklerde dernek tescil numarası 

 

 
Başvurularda Aranacak Kimlik 

 

 
Tapu siciline yapılacak başvurularda, başvuruda bulunan kimsenin nüfus cüzdanı veya 

pasaportu aranır. Başvuran avukat ise avukatlık kimliği kabul edilir. Bunların dışında bir 

belgenin kabulü  mümkün değildir. Müdürlük başka bir kimlik belgesine dayanarak tapu işlemi 

yapamaz. Ehliyete veya başka bir kimliğe dayanarak tapu işlemi yapan müdürlük sorumlu 

olur. 

 

 
Vekâleten Başvurular 

 

 
Vekilin yaptığı başvurularda noterce düzenleme şeklinde tanzim edilmiş fotoğraflı 

vekâletname aranır. Vekâletnamede yapılacak tapu işleminin açıkça gösterilmiş olması 

aranır. Vekâletname de açıkça sayılmamış bir işlem tapu sicil müdürlüğünce yapılmaz. 

Genel nitelikte verilmiş vekâletname ile tapu sicil müdürlüğünce işlem yapılmaz. Verilen 

yetkilerin tek tek ve açık bir şekilde vekâletnamede belirtilmiş olması, yapılacak tapu 

işleminin satmaya, almaya, bağışlamaya, bağışı kabul etmeye, ipotek yapmaya, miras 

intikallerini yapmaya, iştirak halini bozmaya, ifraz, tevhit gibi açıkça isimlendirilmiş olması 

gerekir. 
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Vekilin vekâleti başkasına devir (tevkil) yetkisi varsa, işi kendisi yapmayıp, başkasını tayin 

edebilir. Bu nedenle alınacak vekâletnamelerde tevkil yetkisinin de yazdırılması gerekli olur. 

Birden çok kimse aynı iş için vekil tayin edebilir. Vekâletname metninde açıkça 

belirtilmemişse bu vekiller işi birlikte yapmak zorundadırlar. Tek başlarına işlem yaptıramaz. 

Bu nedenle birden çok vekil atanıyorsa “birlikte veya ayrı ayrı (münferit) yetkili oldukları 

vekâletnameye yazdırılmalıdır. 

Yabancı ülkelerden verilecek vekâletnamelerin oradaki Türk konsolosluğundan verilmesi 
mümkündür. 

 
 
 

 
Yabancı ülkelerin kendi yetkili makamlarından (noter gibi) verilmiş vekâletnameleri olabilir. Bu 

vekâletnamelerin asıllarıyla beraber onaylı tercümelerinin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı 

lazımdır. 

Vekâletnamelerde azil her zaman mümkündür. Azledecek müvekkilin tapu sicil müdürlüğüne 

bir dilekçe ulaştırması yeterlidir. Bu azil hemen müdürlükçe aziller siciline işlenir. Vekâleten 

başvurularda vekâletnameden azil olup olmadığı işlem sırasında aziller sicilinden mutlaka 

kontrol edilmelidir. 

Tüzel Kişilerin Başvuruları 
 

 
Tüzel kişiler adına yapılacak başvurularda, yetki belgesi aranır. Yetki belgesinde 

“GAYRİMENKUL TASARRUFLARINA YETKİLİDİR” belirtmesi yeterlidir. 

Yetki belgeleri verildiği tarihten itibaren 1 yıl 

geçerlidir. Yetki belgesini; 

 Şirketler ve kooperatifler ticaret sicil memurluğundan, 

 Dernekler ve sendikalar kaymakamlık veya valilikten, 

 Vakıflar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alır. 

 

 
Yetki belgesine istinaden vekâlet verilebilir. Bu şekilde vekilin tapu sicil müdürlüğüne 

başvurması yeterlidir. Ayrıca yetki belgesi aranmaz. 

Tüzel kişiler tarafından verilmiş vekâletnamelerde fotoğraf bulunması zorunlu değildir. İşlem 

için düzenlenecek resmi senet veya tescil istem belgesine de tüzel kişi temsilcisinin fotoğrafı 

yapıştırılmaz. 

 

 
Resmi Kurumların Başvuruları 
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Resmi kurumlar kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerin icrası için tapu sicil 

müdürlüklerine başvurabilir. Resmi kurumların yazılı olarak başvurmaları yeterlidir. Akit 

düzenlenmesini gerektiren satış, ipotek gibi işlemlerde kuruluş kanunu gereği kuruma temsile 

yetkili kimsenin bizzat veya resmi bir yazı ile görevlendireceği temsilcinin başvurması gerekir. 

Kanunla kurulmuş resmi kurumların yetki belgesi getirmesine gerek yoktur. Noterden 

vekâletname vermeleri de gerekli değildir. Kurum amirinin imzalayacağı resmi yazı yeterlidir. 

Tapu sicil müdürlüğüne giderek tapu sicil müdürlüklerine yapılan başvurularda talep ve 

tasarruf yetkisinin ne olduğunu araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

 
TALEP VE TASARRUF YETKİLERİ 

 

 
Talebin Müdürlükçe İncelenmesi 

 

 
Talep sözlük anlamı olarak istemde bulunmak, istemek demektir. Tapu sicil müdürlüğüne 

yapılan talepler ilk önce müdürlükçe incelenir. Bu incelemeyi müdür bizzat kendisi 

yapabileceği gibi işlemi havale edeceği bir memurda bu incelemeyi yapabilir. İstemde 

bulunan kimsenin veya vekâlet veren müvekkilin tapuda kayıtlı kişi olduğuna kanaat 

getirmesi zorunludur. Başvuruların incelenmesi iki yönden yapılır. 

 

 
Talebin Hak Sahibinden Gelip-Gelmediğinin Kontrolü 

 

 
Müdürlük talepte bulunan kimsenin tapu sicilinde yazılı hak sahibi olup olmadığını incelemek 

zorundadır. Bunun için talepte bulunandan nüfus cüzdanı veya pasaportu (veya avukatlık 

kimliği) istenir 

 

 
Kimlik Belgesi Kontrolü 

Kimlik belgesi kontrolünde: 

 Kimlikteki fotoğraf ile başvuran kişi aynı kişi mi? 
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 Kimlik sahte olabilir mi? 

 

 
Kimlikte mühür, soğuk damga var mı? 

Kimlikteki fotoğraf değiştirilmiş, sökülüp yeniden başka bir fotoğraf yapıştırılmış olabilir mi? 

Kimlik üzerindeki yazılarda bir tahrifat değişiklik, ilave var mı? Kimlik üzerinde şüphe çeken 

bir şey var mı? 

 
 
 
 

Kimlik, Tapu Bilgi ve Belgelerinin Karşılaştırılması 
 

 
Kimlik üzerindeki fotoğraf ve bilgilerin tapudaki bilgi ve belgelerle karşılaştırılması 

yapılmalıdır. Şöyle ki: 

 

 
 Kimlikteki kişi tapu kütüğü üzerinde de malik veya hak sahibi mi? 

 Kimlikteki fotoğraf ile edinme belgesindeki fotoğraf benziyor mu? 

 

 
Edinme belgesi mutlaka çıkarılıp fotoğraflar karşılaştırılmalıdır. Edinme belgesi akitli 

işlemlerde resmi senet, akitsiz işlemlerde tescil istem belgesi veya resmi yazı olabilir. Burası 

vekâleten edinilmiş ise bu belgelerde vekilin fotoğrafı olacağından vekâletnamenin 

çıkarılması ve vekâletnamedeki fotoğraf ile karşılaştırma yapılması gerekir. 

 

 
 Kimlikteki nüfus bilgileri ile edinme belgesindeki nüfus bilgileri birbirini tutuyor mu? 

 Nüfus bilgilerinde değişiklik varsa nedeni nedir? 

 Edinme belgesindeki imza ile başvuru fişine atılan imza birbirini tutuyor mu? 

Değişiklik varsa nedeni nedir? 

 

 
Tasarruf Yetkisinin Kontrolü 
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Tasarruf yetkisi taşınmaz ile ilgili işlem yapabilme yetkisidir. Taşınmazı satmak, bağışlamak, 

kiraya vermek gibi işler taşınmazı tasarruf etmek demektir. Bir taşınmaz mal veya hak 

üzerinde ancak onun sahibi tasarrufta bulunabilir. Bu da kural olarak tapu sicilinde adı yazılı 

kişidir. Ancak miras, mahkeme kararı gibi bir nedenle hak kazanmış (iktisap etmiş) kişilerde 

taşınmazın adlarına tescilini isteyebilirler. Bu kişilerin adı tapu sicilinde olmasa da burayı 

tescilsiz, (tescilden önce) kazanmış sayılır. Fakat adlarına tescil yaptırmadıkça taşınmazı bir 

başkasına devredemez, üzerinde üçüncü kişiler yararına hak kuramazlar. 

Bir kimsenin tapu sicilinde adı yazılı olsa dahi taşınmazı tasarruf edebilmesi için reşit olması 

ve temyiz kudretine sahip (aklı başında) görünmesi gerekir. Kişilerin reşit olduğu nüfus 

cüzdanına bakılarak anlaşılır. Temyiz kudretine sahip olup olmadığı ise kendisine sorulacak 

basit sorulara mantıklı cevap verip vermediğine göre belirlenir. Müdürlük bu konudaki 

tereddüdünü gideremezse ve talebin karşılanması yönünde ısrarlı olursa, talepte bulunanın 

temyiz kudretine sahip olduğuna dair hükümet tabipliğinden rapor getirilmesini istemelidir. 

Alınacak rapor yeni tarihli olmalıdır. 

Reşit olmamış küçükler velayet altında olduğundan, reşit olsa bile temyiz kudretine sahip 

olmayanlar vesayet altında olacağından taşınmaz mallarını tasarruf yetkileri yoktur. Tasarruf 

yetkisi bunlar adına veli veya vasileri tarafından kullanılır. 

Yaşlı kişiler için mutlak surette doktor raporu isteneceğine dair bir kural yoktur. Ancak 

mutlaka akli melekelerinin yerinde olup olmadığını kontrol edici sorular sorulmasında yarar 

vardır. Şüphe halinde doktor raporu istenmelidir. İstenmeden kendisi getirmişse mutlaka 

parsel dosyasına konmalıdır. 

Evli kadın kocası yararına yapacağı ipotek işleminde hâkimden izin alınmasına gerek yoktur. 

Yeni Medeni Kanun ile izin alma şartı kaldırılmıştır. 

Vesayet altındakinin malını vasi, sulh hâkiminin izni ile ve ihaleyle satabilir. Pazarlıkla 

satabilmesi için asliye hâkiminin kararı lazımdır. 

Veli veya vasi vesayeti altındakinin malını vakfedemez, bağışlayamaz ve kendisinin veya 

başkasının borcu için kefalet ipoteği yapamaz. 

Küçük ile velisi arasında veya kısıtlı ile vasisi arasında, bir tapu işlemi yapılırken menfaat 

çatışması oluyorsa işleme mahkemece atanmış bir kayyımın (vekil) katılması gerekir. 

Vekil veya tüzel kişi temsilcisi ancak kendisine verilen yetkileri kullanabilir. Bunun dışında 

temsil ettiği kişinin malı üzerinde tasarruf yetkisi yoktur. 

Tasarruf yetkisi belirlenirken tapu kütüğüne de bakmak gerekir. Zira haciz, iflas, gibi pek çok 

hukuki durum malikin tasarruf yetkisini yasaklamaktadır. 

Malikin tasarruf yetkisine engel olan veya sınırlayan kişiye ve taşınmaza yönelik engeller 

yukarıda sıralanmıştır. 
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Kişiye İlişkin Kontrol 
 

 
Kişinin tasarruf yetkisinin belirlenebilmesi için aşağıdaki şartlar gerekir. 

 
 
 
 
 
 

 
Erginlik 

 

 
Ergin olmak için 19 yaşından gün almış olmak gerekir. Bu yaştan küçük olanlar kendi 

imzaları ile tapu işlemi yapamazlar. Varsa velilerinin (anne ve babanın) gelerek tapu işlemini 

yapmaları gerekir. Anne ve babanın her ikisi de hayatta ise velayet hakkını birlikte kullanır. 

Biri ölmüş ise diğeri tek başına kullanabilir. Boşanma halinde mahkemece çocuğun kendisine 

verildiği taraf velayet hakkını da tek başına kullanabilir. Küçüğün anne babası yoksa 

kendisine sulh hukuk mahkemesince vasi atanması lazımdır. 

 

 
Ayırt Etme Gücüne Sahiplik 

 

 
Talepte bulunan kimsenin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı sorulacak basit sorularla 

kontrol edilir. Sorulara rağmen kanaate varılamazsa bu konuda doktor raporu istenebilir. 

Doktor raporu ile ayırt etme gücüne sahip olmadığı anlaşılan kimse bizzat kendi marifetiyle 

bir tapu işlemi yapamaz. Kendisine sulh hukuk mahkemesince bir vasi atanması gerekir. 

Yaşlı kişilerden doktor raporu istenmesi zorunlu değildir. Ayırt etme gücü olan yaşlı 

kimselerden doktor raporu istenmeye gerek yoktur. Buna karşın genç kimsenin akli 

melekelerinde şüpheye düşülürse doktor raporu istenebilir. Yani doktor raporu istenmesi 

yaşla ilgili olmayıp, tamamen ayırt etme gücüyle ilgilidir. Kimlerden doktor raporu isteneceği 

tamamen tapu sicil müdürünün kanaatine bağlıdır. Bu kanaate müdahale söz konusu 

olamaz. 
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Taşınmaza İlişkin Kontrol 
 

 
Taşınmazın tapu kütük sayfasının şerhler ve beyanlar sütununda mevcut olabilecek bazı 

kayıtlar bu taşınmazla ilgili işlem yapılmasını engeller. Bu nedenle işlem yapılmadan önce 

tapu kütük sayfasının şerhler, beyanlar ve taşınmazın nevi sütunları ilgili memurca kontrol 

edilerek işlem yapmaya engel bir durumun bulunup bulunmadığı taşınmazın eski ve yeni ek 

(mabat) sayfaları kontrol edilerek araştırılmalıdır. 

Bu şerhlerin bir kısmı taşınmazla ilgili bütün tapu işlemlerinin yapılmasını yasakladığı halde, 

bir kısmı sadece belirli tapu işlemlerinin yapılmasını yasaklamıştır. Bu bakımdan şerhin 

türüne göre talep edilen işlemin karşılanıp karşılanamayacağı memur tarafından hukuki 

bilgiler ışığında değerlendirilmelidir. 

 

 
Yapılan inceleme sonucunda talepte bulunanın hak sahibi olduğu, tasarruf yetkisinin varlığı, 

talebin mevzuata aykırı olmadığı belirlenmiş ise talep yerine getirilir. 

Talep mevzuata aykırı ise gereği yapılmaz ve talep reddedilir. Ret bir karar şeklinde yazılarak 

ilgilisi orada ise imza karşılığı elden kendisine veya vekiline verilir. Orada hazır değilse 

tebligat kanunu hükümlerine göre ilgilisine veya vekiline tebliğ edilir. Ret kararında ret 

nedenleri yasal dayanakları ile gösterilmelidir. Ayrıca bu redde karşı itiraz süresinin ve 

nereye itiraz edilebileceğinin yazılmış olması gerekir. Tapu sicil müdürlüğünün ret kararına 

karşı otuz gün içinde bağlı bulunduğu tapu ve kadastro bölge müdürlüğüne itiraz edilebilir. 

İtiraz mutlaka bir dilekçe şeklinde olmalıdır. Bu itiraz namede itiraz sebepleri ve biliniyorsa 

yasal dayanakları belirtilmelidir. 

Tapu ve kadastro bölge müdürlüğünün kararı da yeterli bulunmuyorsa bu karara karşı Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilebilir. 

 

 
Başvuru Fişi 

 

 
Başvuru fişi vatandaşların tapu sicil ve kadastro müdürlüklerine ne zaman müracaat ettiklerini 

ve taleplerinin ne kadar zamanda sonuçlandığını belirlemek, iş sahiplerine işini bizzat takip 

imkânı vermek, dayanaksız ihbar ve şikayetleri önlemek ve bu tür şikayetlere karşı memurları 

korumak amacıyla her işlem için düzenlenmesi gereken bir belgedir. 

Başvuru fişi ilk müracaat anında iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası iş sahibine verilir. 
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Başvuru fişinin “istem tarihi, saat/dakika” sütunları doldurulup ilgili memurca evrakları noksan 

olup olmadığı incelenir. İstemin karşılanmasında her hangi bir engel ve noksan 

bulunmadığının tespiti halinde, başvuru fişinin “istem konusu, mahalle/köy, ada-parsel nu. 

veya tarih sıra no” sütunları ile “istemde bulunanın adı, soyadı ve adresi” sütunu doldurularak 

birinci nüshası vatandaşa verilir. İkinci nüshası ise işleme ilişkin belgelere eklenir. 

İlgililerce verilen belgelerde eksiklik olması halinde bu eksiklikler tam olarak bir defada tespit 

edilerek ilgili memur tarafından “eksik belgeler” sütununa yazılarak alt kısmına müdür 

tarafından paraf edilir. İş durumu inceleme yazışma veya vatandaşın arzusuna göre gün 

verilerek başvuru fişinin gün verilmişse saati ve nedeni sütunu doldurulmak suretiyle fişin 

birinci nüshası vatandaşa verilir. 

İşlemli belgelerdeki eksiklikler giderilerek yeniden talepte bulunulduğunda müdür tarafından 

eksik belgelerin tamamlandığı belirlendikten sonra aynı başvuru fişinin işlemli kâğıtların 

dönüş tarihi ve saati sütunu doldurularak ilgili memura verilir. 

 

 
İşlemin bitiminden sonra başvuru fişinin işlemin tamamlandığı tarih, saat/dakika sütunu 

doldurulup birinci nüshası vatandaşa verilir, ikinci nüshası ise kütük dosyasında muhafaza 

edilir. 

 

 
Tanık ve Tercüman Gereken Haller 

 

 
Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan akitli veya akitsiz işlemler sırasında; Tapu Sicil Tüzüğü’ne 

göre aşağıdaki hallerde istemde bulunanı tanıyan iki tanık bulundurulur. 

 

 
 Taraflardan biri veya bir kaçı imza bilmiyorsa 

 Taraflardan biri veya bir kaçı okuma yazma bilmiyorsa 

 Taraflardan biri veya bir kaçı sağır kör veya dilsiz ise 

 Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüşse 

 Kanunların öngördüğü işlemlerde 

 Ölünceye kadar bakma akitlerinde 

 

 
İşlemin yapıldığı dairede çalışanlar tanıklık yapamazlar. Tapu sicil müdürünün getirilen 

tanıkları reddedip yeni tanık isteme yetkisi vardır. 
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Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde ise, ayrıca yeminli tercüman bulundurulur. 

Tercümanın bu konuda yeminli olması veya işlemle ilgili sulh mahkemesinde yemin ettirilmiş 

olması gerekir. Yeminli tercüman olduğuna ilişkin belgenin veya sulh mahkemesince konu ile 

ilgili yemin ettirildiğine ilişkin belgenin ibraz edilmesi gerekir. 

Tanıklar ve yeminli tercümanda resmi senedi imza ederler. Resmi senede tanık ve 

tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgâh adresleri yazılır. Tanık ve tercümanın okuma yazma 

bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden olması gerekir. 

 

 
İmza Bilmeyenin İşareti 

 

 
Taraflardan biri ya da bir kaçı imza bilmiyorsa, sol elin başparmağı yoksa sağ elin baş 

parmağı o da yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın 

bastırıldığı yazılır. 

Mühür kullanılması halinde, parmağında bastırılması 

zorunludur. Tanıklar mühür ve parmak izini onaylarlar. 

 

Resmi senetlerin imza aşamasında imza atıp okuma bilmeyenler varsa, bu durumdaki 

kişilerin resmi senet üzerine imzaları ”OKUNDU” ibaresi yazılmak suretiyle alınmakla 

beraber, akitte iki tanık bulundurulması ve resmi senedin uygun bir yerine “Taraflar ve 

tanıklar huzurunda resmi senet okunmuştur” ibaresi yazılarak taraflar ve tanıklara ayrıca 

imzalatılır. 

 

 
 Tereddüt Edilen Konu Hakkında Müdürlüğün Yazılı Talimat İstemesi 

 

 

Tapu sicil müdürlüğü tereddüt ettiği bir konu hakkında talebi reddetmeden önce bağlı 

bulunduğu tapu ve kadastro bölge müdürlüğünden yazılı talimat (mukteza) isteyebilir. Bu 

isteme tarafların itiraz hakkı yoktur. 

 

 
Tapu Sicil Müdürlüğü Dışında Veya İkametgâhta İşlem Yapılması 

 

 
Tapu işlemleri kural olarak tapu sicil müdürlüğüne tahsis edilen resmi dairenin içinde yapılır. 
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Ancak taraflardan birinin tapu dairesine gelmesine engel bir durumu varsa, tapu işleminin 

ikametgâh adresinde yapılması istenebilir. Bu halde başvuru belgesinde adres ve varsa 

telefon numarası da belirtilir. Tapu sicil müdürü akitli işlemlerde iki memuru ikametgâhta 

işlem yapmaları için görevlendirir. Memurlar gerekli belgeleri alarak belirtilen adrese gider ve 

işlemi orada yapar. 

 

 
İkametgâhta işlem yapılması isteniyorsa ayrıca bir yolluk yatırılması gerekmektedir. 

Memurların adrese ulaşmaları için araba temini de talepte bulunanlara aittir. 

 

 
Genel olarak hastalık, sakatlı, yaşlılık gibi hallerde ikametgâhta işlem yapılır. 

Burada ikametgâhtan maksat o sırada oturulan yer anlamındadır. Tapu memurlarının 

işyerlerine giderek işlem yapmaları mümkün değildir. Gidilecek yer mutlaka mesken 

olmalıdır. Otel ya da hastanede kalınıyorsa oraya da gidilebilir. 

 

 
Ancak bu adresin ilgili tapu sicil müdürlüğünün yetki alanında olması gerekir. Bir tapu sicil 

müdürlüğü memurları başka bir ilçeye sanrılarına girerek orada işlem yapamazlar. İşleme 

gidilecek adresin müdürlüğün bulunduğu ilçe sınırlarında olması gerekir. Köylere de 

gidilebilir. 

 

 
Büyükşehir belediyelerinin kurulmuş olduğu yerlerdeki müdürlükler birbirlerinin yetki 

alanlarına girip ikametgâhta işlem yapabilirler. Örneğin, Ankara Çankaya ilçesi tapu sicil 

müdürlüğü elemanları Keçiören ilçesindeki bir adrese giderek işlem yapabilir. 

 

 
Tapu Sicil Müdürlüklerinin Başka İlçelerdeki Taşınmazlarla İlgili Talebi Karşılamaları 

 

 
Tapu sicil müdürlüğünün yetki alanı kendi bulunduğu ilçenin idari sınırları ile sınırlıdır. Başka 

bir ilçedeki taşınmaz malla ilgili bir talebi karşılayamazlar. Bu kuralın istisnası şunlardır. 

 

 
BİLGİ VE BELGE ÖRNEĞİ VERME 
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Herkes tapu sicilini inceleyip örnekler alamaz. Çünkü tapu sicilini inceleyebilmek, bilgi ve 

belge örneği alabilmek için söz konusu taşınmaz malla ilgili olmak gerekir. Türk Medeni 

Kanun’un ilgili maddelerine göre; “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu 

kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya 

bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir”. “Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri 

süremez.” 

Bir kimsenin ilgili olup olmadığının takdiri tapu sicil müdürüne verilmiştir. İlgilinin ilgisini, tapu 

sicil müdürünün kanaat getireceği şekilde belge ile ispatı gerekir. Tapu sicil müdürü tapu 

sicilini inceleme bilgi ve örnek alma gayesiyle gelen bir kimsenin bu kaydı incelemesinde 

korunmaya değer hukuksal bir yararı olup olmadığına bakacaktır. 

Taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi bir hakkı bulunanın ilgili olduğundan kuşku duyulmaz. 

Ancak her ilgilinin mutlaka taşınmaz üzerinde böyle bir hakka sahip olması gerekmez. 

Örneğin, malikin çocuğu, karısı, kardeşi gibi yakınları (aksine kanaat olmadıkça) malikin 

neden bizzat başvuramadığını mantıklı bir şekilde açıklayabildikleri takdirde, sadece sözlü 

bilgi alabilecek ilgili olarak kabul edilebilirler. Ancak bu yakınlık bir belgeye dayalı olarak 

kanıtlanmalıdır. 

 

 
Tapu senedi veya ipotek belgesi düzenlenmeyen şerh, beyan, irtifak gibi işlemlerin 

yapılmasını veya terkinini talep edenler, bu talepleri müdürlükçe sonuçlandırıldıktan sonra 

tescil, şerh veya terkinin yapıldığı yönünde kendilerine bir belge veya kayıt örneği verilmesini 

talep edebilirler. 

 

 
Bir taşınmazı satın almak veya kiralamak isteyen kimse kural olarak ilgili değildir. Malikle 

birlikte müracaat etmesi gerekir. Tapu kütüğünde hak sahibi olmayan kimseler ilgili olarak 

değerlendirilseler bile sadece sözlü bilgi verilmeli, belge ve kayıt örneği verilmemelidir. 

Belge ve kayıt örneği ancak tapu sicilinde hak sahibi görünen kimselere, görevleri nedeniyle 

kurumlara ve resmi görevlilere verilebilir. Buna göre ilgilileri iki sınıfta toplamak mümkündür. 

 

 
 Sözlü bilgi alabilecek ilgililer: taşınmazla  ilgisini  yazılı  olarak  

kanıtlayabilen  lerdir. Henüz vekâletnamesi olmayan avukatlar gibi… 

 Yazılı bilgi(belge ve kayıt) alabilecek ilgililer: tapu sicilinde hak sahibi 

olarak görünen kimseler, görevleri nedeniyle resmi kurumlar, resmi görevliler, 

vekâletname ibraz eden avukat gibi… 
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Tapu sicil müdürlüğü görevlileri yapacakları tapu işlemleri nedeniyle sicil ve belgeleri 

serbestçe inceleyebilir, kayıt örnekleri çıkarabilir. 

 

 
Tapuda çalışan memurlarca sicil, dosya ve belgelerin daire dışına çıkarılarak incelenmek 

üzere veya yetiştirilemeyen işin yapılması amacıyla evlere götürülemez. 

Kadastro müdürlüğü görevlileri yapacakları kadastro çalışmaları nedeniyle tapu sicil 

müdürlüğünde bulunan zabıt defterlerini inceleyebilir, kayıt örnekleri çıkarabilirler. 

Yapacakları değişiklik işlemleri nedeniyle tapu sicili ve tapu sicilini tamamlayan belgeleri 

inceleyebilir, örnekler çıkarabilirler. Bu amaçla incelemeler herhangi bir harç ve vergiye tabi 

değildir. Tapu sicilinde yapılan işlem sonrası harç alınmadan bir tek tapu senedi verilir 

Soruşturma veya ön inceleme görevi verilmiş muhakkik, denetmen, kontrolör veya 

müfettişlere ve mali suçları araştırmakla görevli uzman ve görevlilere yazılı olarak talepte 

bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerinin kanunen verilmesi gerekir. 

 
 
 
 
 

Bilgi ve Belge Örneğinin Yazılı Olarak İstenmesi 
 

 
Bilgi ve belge örneği istenmesi tapu sicil müdürlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe ile 

yapılmalıdır. Zira tapu sicil müdürlüğü yazılı istem olmadıkça hiçbir işlem yapamaz. Ancak 

talep sahibinin başvuru fişine imzası alınarak da istem yazılı hale getirilmiş olur. 

 

 
Avukatların Tapu Sicilini İnceleme Yetkileri 

 

 
Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve bu 

bağlamda tapu sicil ve kadastro müdürlükleri, avukatların görevlerinin yerine getirilmesinde 

onlara yardımcı olmak zorundadır. Kanundaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu 

kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu 

belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına (gösterilmesine) bağlıdır. Davada vekil 

olduğunu belgeleyen avukat, müzekkereleri elden takip edebilir. 
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Avukatlar işlerini stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle takip ettirebilir. Fotokopi veya 

benzeri yollarla örnek aldırabilir. 

Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın inceleme yapabilir. Bu inceleme isteğinin 

ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kâğıt 

ve belgelerin örneği ve fotokopisi verilmez. 

Avukatlar ve avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün 

vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına 

vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir. 

Bu yetki belgelerine istinaden tapu ve kadastro müdürlüklerinde işlem yapılabilir. 

Avukat üzerine aldığı işi sözleşmede hüküm olmasa dahi kanun hükümleri uyarınca sonuna 

kadar takip etmeye yetkilidir. Bu nedenle avukat, takip ettiği dava sonucunda verilen ilamı, 

dava vekâletnamesindeki yetki olmasa bile tapuda infaz ettirebilir. 

 
 
 
 
 
 

 
Resmi Kurum ve Tüzel Kişi Temsilcileri 

 

 
Resmi kurum temsilcileri tapu sicilini, görevleri nedeniyle ve sadece görev kapsamında 

inceleyebilir. Ancak bu hususa ilişkin görevlendirilme yazılarını tapu sicil müdürlüğüne 

göstermeleri gerekir. Özel hukuk tüzel kişileri adına tapu sicilini inceleme yetkisi ise yetki 

belgelerinde belirtilen temsilcilerine veya bu temsilcilere yetkilendirilmiş kişilere aittir. 

 

 
Bankaların Bilgi ve Belge İstemleri 

 

 
Kredi aşamasında bankaların, kişilerin taşınmazlarına ait araştırma ve inceleme kapsamında 

bilgi istemlerinde, banka müdürlüklerince yazılı talepte bulunmaları koşulu aranmalıdır. 

Bankaca yazılı bir talep olmadan ve taşınmaza ilişkin herhangi bir belge örneği (tapu kayıt 

örneği veya tapu senedi vs.) ibraz edilmeden sözlü beyana istinaden bilgi verilmemelidir. 
 



Sayfa 30 

 More Payroll UZEM  

 

E  

 

 
 

Belge örneği istemlerinde ise malikin veya yetkili vekilinin yazılı talebi aranmalıdır. 
 

 
Sicil ve Belgelerin Asıllarının Daire Dışına Çıkarılması 

 

 
Tapu sicilleri, ana ve yardımcı sicillerle resmi belgelerden oluşur ve kamunun menfaatleri için 

düzenli tutulmaları gerekir. Kütük üzerinde kazıntı, silinti, eksiltme kanunen yapılamaz, ana 

ve yardımcı siciller ile defterlerin özenle saklanacağı ve imha edilemeyeceği yine kanunla 

belirtilmiştir. Medeni Kanun’a göre hazine bu sicillerin tutulmasından doğacak zararlardan 

kusursuz sorumludur. 

Kamu menfaatleri ile ilgili olan bu siciller tapu sicil müdürlüğü binası dışına kesinlikle 

çıkarılamaz. Kanunla yasaklanmıştır. 

Ancak devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi bir hakkın korunması ve 

ispatı gerektiğinde, usulüne göre onaylı örnekleri verilebilir veya mahkemelerce tayin 

edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir. 

 
 
 
 
 
 

 
Mahkemelerce İstenen Evrak ve Bilgi 

 

 
Kadastro ve diğer mahkemelerce tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinden istenen belge, bilgi 

ve haritaları içeren dosyaların geciktirilmeden noksansız olarak gönderilmesi, gönderilecek 

belgelerden tescile esas olanların tasdikli örneklerinin alıkonulması gerekir. 

Tapu sicil müdürlükleri tapu sicilinin tanziminden olduğu kadar korunmasından da 

sorumludur. Bu itibarla, mevcut bir kaydın dikkatlice aranmaması veya mal sahipleri sicilinin 

düzenli tutulması nedeniyle bulunamadığı veya var olmadığı yolundaki mahkeme veya icra 

dairelerine ve ya ilgililerine verilen cevabın sonucundan doğacak zarardan önce devlet sonra 

buna sebebiyet veren memur sorumlu olur. 

 

 
Kanun veya Tüzükleri Gereği Görevli ve Yetkili Kılınmış Kişilerin Suç Araştırma veya 

Soruşturma Kapsamında Bilgi ve Belge İstemleri 
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Soruşturma veya ön inceleme görevi verilmiş muhakkik, denetmen kontrolör veya 

müfettişlere ve mali suçları araştırmakla görevli uzman ve görevlilere yazılı olarak talepte 

bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerinin verilmesi gerekir. 

 

 
Faksla Bilgi ve Belge İstenmesi 

 

 
Kişi ve kuruluşların bulundukları yerler dışındaki taşınmaz malları ile ilgili olarak, istekleri 

halinde Tapu Sicil Tüzüğü’nün ilgili maddesi uyarınca tapu sicil müdürlüklerinden istenecek 

olan tapu senedi, ipotek belgesi, tapu kayıt örneği, müsbit evrak ve tapu siciline ilişkin diğer 

bilgiler ile kadastro müdürlüklerinden istenecek çap, harita örneği, ölçü krokisi gibi teknik ve 

diğer belgelerin hak sahiplerine verilmesi amacıyla, idarenin merkez ve taşra birimlerinde 

tesis edilmiş olan faks cihazlarının kullanılmasına döner sermaye işletmesi yönetim 

kurulunca karar verilmiştir. 

 

 
 Talep konusu belge harca tabi ise, ilgili müdürlükçe gerekli harç tahsil ettirilecektir.

 

 
Harç tahsil ettirildikten ve bir kopyası saklanmak üzere alıkonulduktan sonra; gelen belgenin 

faks cihazından alındığı şekliyle kabul edilmesi halinde herhangi bir tasdik işlemi yapılmadan 

ilgilisine verilecektir. Belgenin tasdik edilmesi istenildiğinde, uygun bir yerine veya arkasına 

“................................…Müdürlüğünden faks aracılığı ile alınan kopyadır” şeklinde belirtme 

yapılıp, tarih konularak tasdik edilmek suretiyle ilgilisine verilecektir 

 

 
Nüfus Bilgisi Verilmesi 

 

 
Nüfus Kanunu’nun ilgili maddesi “her nüfus dairesi, diğer nüfus dairelerinden, askerlik şubesi 

ve adalet mercilerinden istenen bilgiler ve kopyaları onaylı olarak verilir. Bunların dışında 

mahallin en büyük idare amirinin yazılı emri olmadıkça hiçbir daireye kopya, özet ve bilgi 

verilemez.” hükmünü içermektedir 
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Nüfus sicillerinin aleniyeti (açıklığı) ile ilgili getirilen kısıtlama, gerçek kişilerin, şahsi halleriyle 

ilgili bilgileri içermesi; yani bir kimsenin medeni hali, doğum tarihi, hangi nüfusa kayıtlı olduğu 

gibi kişilik haklarını ilgilendirebilecek bilgileri içerdiğinden tapu sicilinde mevcut nüfus 

bilgilerinin (malikin adı soyadı ve baba adı dışında) anılan maddede sınırlı olarak sayılan, 

askerlik şubesi, adalet mercileri ve vali veya kaymakamın onayını alan daireler dışında hiçbir 

özel veya kamu hukuku tüzel kişisine verilmesi mümkün değildir. 

 

 
Zira bu bilgiler nüfus müdürlüğünce dahi verilememektedir. Asıl dairesince verilemeyen veya 

verilmesi izne tabi olan nüfus bilgilerinin tapu dairelerince verilemesi mümkün değildir. 

Verilmesi pek çok sahtecilik ihtimallini de beraberinde getirir. 

 

 
Adres Verilmesi 

 

 
Tapu sicilindeki adreslere de pek çok zaman ihtiyaç duyulabilir. Mahkeme ve icra dairelerinin 

yapacakları tebligat nedeniyle, aynı taşınmazda hissedar olan kimsenin diğer paydaşı 

bularak payını satın almak veya taksim yapmak istemesi ya da bitişik parsel malikinin sınır 

ihtilafı nedeniyle komşu parsel malikinin adresine ihtiyaç duyması gibi sebepler buna örnek 

gösterilebilir. 

Aynı taşınmazda hissedar olan kişilere ve komşu parsel maliklerine (Aksine bir kanaat 

oluşmadıkça) adres bilgileri verilebilir. 

 
 
 
 
 

Resmi Senet Örneği ve Harç Makbuzu Örneğinin Verilmesi 
 

 
Resmi senet örneğinin ilgilisine verilmesi mümkündür. İpotek işleminden sonra, ipoteğin 

tescilini müteakip alacaklıya verilen ipotek belgesinden başka, ipoteğin kurulmasına ilişkin 

olarak tapu sicil müdürlüğünde düzenlenmiş bulunan resmi senedin tasdikli bir örneğininde 

verilmesi mümkündür. Özellikle bankalar lehine tesis edilen ipoteklerde bu suretlerin verildiği 

görülmektedir. Ancak böyle bir suret verilmesi için talepte bulunulması ve harcının ödenmesi 

gerekir. 
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Taraflar isterlerse harç, vergi, döner sermaye ücreti gibi banka tahsil makbuzlarının onaylı bir 

örnekleri de harcı tahsil edildikten sonra ilgililerine verilebilir. 

 
 
 
 

İlgisiz Kişilere Bilgi ve Belge Verilmesinin Sorumluluğu 
 

 
İlgisi olmayan kişi ve kurumlara doğrudan veya telefonla, sözlü ve taleplere istinaden, elden, 

faksla veya posta yoluyla bilgi ve belge verilmemelidir. Bunun aksine davranış idari, mali ve 

cezai sorumluluk doğurur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) TAPUDA AKİTLİ İŞLEMLER VE AKİTSİZ İŞLEMLER 

BAĞIŞ (HİBE) 

 

 

 

 
a) Tanım ve Açıklama 

Bağış, bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına 

devredilmesi işlemidir 
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Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi 

bağış yapamazlar. Vasi, vesayeti altındaki kimsenin malını bağışlayamaz. Anne-baba da 

velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz. 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR      TARAFTAN.........:      Ferhan      KONUŞ      :Kemal      oğlu      (Vergi      No:         ) 

DİĞER    TARAFTAN...:    Salih    Yılmaz    KAFADAR:    Kasım    oğlu    (Vergi    No:  ) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

 
Çankaya İlçesi Kırkkonaklar Mahallesinde bulunan 101 ada, 2 parsel sayılı 400 m2 

miktarındaki arsanın tamamı Ferhan KONUŞ adına kayıtlı iken; adı geçen malik bizzat 

hareketle taşınmaz malının tamamını kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Salih Yılmaz 

KAFADAR'a bağışladığını,Salih Yılmaz KAFADAR'da bu bağışı yukarıda yazılı şekil ve 

şartlarla aynen kabul ettiğini ve adına tescilini istediğini,bu taşınmazmalın bu güne kadar olan 

emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca tapu 

harcına harca esas olmak üzere gösterilen değerin bu taşınmazmalın emlak vergisi değerine 

yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, 

aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı 

olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 
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d) Tapuya       Tescil       Örneği 30.5.2000 4563 

Ferhan KONUŞ : Kemal oğlu İntikal 09.8.1975 1245 

Salih Yılmaz KAFADAR : Kasım oğlu Bağış 30.5.2000 4563 

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı Ferhan Konuş adına kayıtlı iken, kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak 

bağışından tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (4.a) pozisyonu gereğince;Bağışlanan 

taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların genel beyan döneminde beyan edilen 

değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul 

Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak 

değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden Binde 54 oranında tapu harcı, 

bağışı kabul edenden tahsil edilir. 

2) Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. 

 
3) Bağış işleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden tapu sicil müdürlüğünce vergi 

dairesine duyuruda bulunulur. 

4) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
g) Rücu Şartı İle Hibe 

Açıklama : Borçlar Kanununun 242. maddesine göre rücu şartı ile bağış yapılabilir. Buradaki 

rücu şartı, bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, taşınmazın mülkiyetinin 

bağışı yapana (eski malike) geri dönmesidir. Bu rücu şartı tapusicilinin şerhler sütununa " ... 

lehine bağıştan rücu şartı vardır. Tarih - yevmiye" şeklinde şerh edilir. Bu işlemden bağış 

harcı dışında harç alınmaz. Şerhler sütunundaki rücu şartı taşınmazın devrine veya herhangi 

bir hakla kısıtlanmasına engel değildir. 

Resmi Senedin Yazım Örneği 
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BİR     TARAFTAN     :     Latif      İNAN      :      Mustafa      oğlu      (Vergi      No:..) 

DİĞER    TARAFTAN    :    İbrahim    YILDIZ     :     Ali     oğlu     (Vergi     No:..)  

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Kastamonu ili Kurtuluş Mahallesinde 150 ada, 20 parsel sayılı 800 m2 miktarlı bağın tamamı 

Latif İNAN adına kayıtlı iken; malik gayrimenkulün tamamını İbrahim Yıldız’a Borçlar 

Kanununun 242. Maddesine göre rücu şartı ile bağışladığını, bağış lehtarı lehine tescilini 

istediğini; İbrahim Yıldız’da bu rücu şartı ile bağışı aynen kabul ettiğini ve adına tescilini 

istediğini, bu taşınmaz malın bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının 

müteselsilden sorumlu olduklarını, taraflarca tapu harcına harca esas olmak üzere gösterilen 

değerin bu taşınmaz malın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak 

suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken 

harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini 

birlikte ifade ve beyan ettiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEÇİT HAKKI 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 
 

 

a) Tanım ve Açıklama 

Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. 

maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil edilir. 

 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitli1
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Bu hak bir şahıs veya taşınmaz lehine kurulabilir. Şahıs gerçek veya tüzel kişi olabilir. 

Müşterek mülkiyette bir paydaşın tek başına bu hakkı tesis etmesi mümkün olmayıp, tüm 

paydaşların işleme katılmaları gerekir. Geçit hakkı, bedelli veya bedelsiz olarak kurulabilir. 

Medeni Kanunun "Zorunlu Geçit" başlığını taşıyan 748. maddesine göre, genel yola çıkmak 

için yeterli geçidi bulunmayan taşınmaz maliki karşılığını tam ödemek kaydıyla komşularının 

kendisine uygun bir yeri yol olarak bırakmalarını mahkemeden talep edebilir. 

Mahkeme bu talep doğrultusunda karar verirse yolun yeri haritaya bağlanır ve kararın 

kesinleşmesinden sonra tapu sicilinin irtifak hakları sütununda gerekli tescil yapılır. 

 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) Geçit hakkı mahkeme kararı ile kuruluyorsa kesinleşmiş mahkeme kararı, 

 
5) Geçit hakkı pafta üzerinde de bir işlem yapılmasını gerektiriyorsa taşınmaz malların 

bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulunun olumlu kararı ve değişiklik 

beyannamesi. (Kadastro Müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış 3 takım "kadastro görmeyen 

yerlerde 2 takım" dosya). (TKGM. Gn.1993/6 eki yönerge) 

c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN......:Abdil  ER :  Şakir oğlu 

DİĞER  TARAFTAN:Selma DEMİR  : Mehmet  kızı 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 
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Gölcük Yenimahalle'de ada 121, Parsel 10 numarasını teşkil eden 180 m2 miktarındaki 

bahçeli kargir evin tamamı Abdil ER adına,121 ada 11 Parsel numaralı 348.80 m2 

miktarındaki Bahçeli kargir evin tamamı Selma DEMİR adlarında kayıtlı iken;Belediye 

Encümeninin 7.11.1998 tarih ve 1001 sayılı kararı ile tasdik edilen ve Kadastro 

Müdürlüğünce kontrol edilen 30.11.1998 tarihli değişiklik beyannamesinde gösterildiği 

şekilde yol cephesi 1 metre genişliğinde ve 10 m. derinliğinde 10 m2.miktarındaki kısım 

üzerinde 1.000.000.000 (BİRMİLYAR) TL.sı bedel karşılığında 121 ada 11 Parsel lehine 30 

yıl müddetle yaya olarak geçit hakkı tesis ettiklerini,Abdil ER'da irtifak hakkı bedelini nakten 

tamamen ve peşinen Selma DEMİR'den aldığını ve krokili beyannamede gösterildiği şekilde 

tescilini istediklerini, bu taşınmaz mallar bu güne kadar olan emlak vergilerinin  

ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için 

gösterilen değerin bu taşınmaz malın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı 

uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için 

ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini 

kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tapuya Tescil Örneği 

Geçit hakkının tescili Tapu Sicil Tüzüğünün 30. maddesine uygun olarak irtifak hakları 

sütununa yapılır. 

Şahıs lehine geçit hakkının tescil örneği : 

Yararlanan    parsele   : 
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c- H : Bu parsel lehine 121 ada 10 parsel aleyhine haritasında gösterilen yerden 30 yıl 

müddetle Mehmet kızı Selma DEMİR'in yaya olarak geçme hakkı vardır. Tarih - Yevmiye. 

Yükümlü parsele : 

 
a- M : Bu parsel aleyhine 121 ada 11 parsel lehine haritasında gösterilen yerden 30 yıl 

müddetle Mehmet kızı Selma DEMİR'in yaya olarak geçme hakkı vardır. Tarih - Yevmiye. 

e) İşlemin Mali Yönü 

1) Geçit hakkı tesisinde; genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden 

(diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az 

olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine geçit hakkı tanınandan 492 sayılı Harçlar 

Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (20.e) pozisyonu uyarınca Binde 15 oranında tapu harcı 

tahsil edilir. 

Geçit hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise, yine lehine geçit hakkı tesis edilenden (4) nolu 

pozisyon uyarınca Binde 54 oranında tapu harcı tahsil edilir. Bedelsiz tesis ve devirde ayrıca 

Damga Vergisi Kanuna ekli (I) sayılı tablonun 1/b pozisyonu uyarınca tutarı her yıl belirlenen 

miktarda maktu damga vergisi tahsil edilir. 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir 

 

 

 
 

HÜKÜMLÜ ADINA KAYITLI TAŞINMAZIN SATIMI 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Açıklama: 
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Medeni Kanunun 407. maddesine göre, bir sene ve daha uzun süreli özgürlüğü bağlayan bir 

cezaya mahkum edilmiş her reşit kimse için vasi atanması gerekir. 

b) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN: Hüseyin oğlu Ahmet DOĞAN: adına vasi olarak atanan : Sadettin oğlu 

Suat YILMAZ: (Vergi No:..) 

DİĞER TARAFTAN: Salih Yılmaz KAFADAR: Kasım oğlu (Vergi No:..) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

İzmit Değirmendere Mahallesi Yahyakaptan Mevkiinde bulunan, Ada 101, Parsel 1 numaralı 

750 m2 miktarındaki bahçenin tamamı Ahmet DOĞAN adına kayıtlı iken, Kocaeli Ağır Ceza 

Mahkemesinin 1/6/1992 tarih 992/86 esas ve 992/140 karar sayılı ilamı ile 20 yıl ağır hapse 

mahkum edilmiş olduğundan Kocaeli Sulh Hukuk Hakimliğinin 8/7/1992 tarih 992/120 sayılı 

ilamı ile vasi tayin edilen SUAT YILMAZ bu taşınmaz malın tamamını Kocaeli Sulh Hukuk 

Hakimliğinin 6/7/1992 tarih ve 992/280 sayılı ilamı ile pazarlık suretiyle 

5.000.000.000(BEŞMİLYAR)TL. sı bedelle satışına izin verilen ve Kocaeli 1.Asliye Hukuk 

Hakimliğince pazarlık suretiyle yapılacak bu satış kararı 7/9/1992 tarihi ile tasdik edilmiş 

mahkeme kararları ile Salih Yılmaz KAFADAR'a sattığını, satış bedelini nakten ve peşinen 

aldığını, alıcı:Salih Yılmaz KAFADAR'da bu taşınmaz malın tamamını yukarıda yazılı 

bulunan bedelle satın alıp kabul ettiğini ve adına tescilini istediğini,bu taşınmaz malın bu  

güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu 

olduklarını,taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmaz malın emlak vergisi 

değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük 

olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince 

taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 

İNTİFA HAKKI 
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Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin (en çok) hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir 

taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır.(MK. 794-822) 

İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakları grubuna girer. Bu hak, sahibine hakkın 

konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak bunun aksi sözleşmeyle 

kararlaştırılabilir (MK.794). 

Taşınmazın mülkiyetini kuru (çıplak) mülkiyet ve intifa (yararlanım) hakkı olmak üzere ikiye 

ayırmak mümkündür. 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı. 

 
5) Kanuni intifa hakkı tesis edilecekse, sağ kalan eşin intifa hakkını seçtiğine dair veraset 

senedi, 

Kurulması 

Medeni Kanunun 795. maddesine göre, "İntifa hakkı ... taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile 

kurulur. 

...taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, 

mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır..." hükmünü içermektedir. 
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Kuruluş şekillerine göre intifa hakkının üç çeşidi vardır; 

 
-Sözleşmeyle kurulan intifa hakkı, 

 
-Kanuni (yasal) intifa hakkı. 

 
-Mahkeme kararıyla kurulan intifa hakkı, 

İntifa Hakkında Süre ve Bedel 

1) Süre: İntifa hakkı süreli veya hak sahibinin hayatı boyunca tanınabilir. Süresiz olarak 

tanınması halinde veya hak sahibinin hayatından daha uzun bir süre öngörülmüş olması 

halinde hakkın süresinin hak sahibinin hayatı ile sınırlı olduğu kabul edilir. 

Tüzel kişilerde ise en çok yüz sene süre öngörülebilir. Öngörülen süreden önce tüzel kişiliğin 

sona ermesi (infisahı) halinde hak sona erer (MK.797). 

2) Bedel: İntifa hakkı bedelli (ivazlı) veya bedelsiz (ivazsız) tanınabilir. Bedelli intifaya satış, 

bedelsiz intifaya bağış hükümleri uygulanır. 

c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR     TARAFTAN:     İbrahim     YILDIZ      :      Ali      oğlu,      (Vergi      No….)   

DİĞER  TARAFTAN:  Gürsel  Öcal  DÖRTGÖZ  :  İbrahim   oğlu   (Vergi   No….) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Afyon ili Kurtuluş Mahallesi 150 ada 27 parsel sayılı 800 m2 miktarındaki bahçeli kargir 

apartmanın tamamı İbrahim YILDIZ adına kayıtlı iken;adı geçen malik bizzat hareketle bu 

taşınmazmalın kuru mülkiyetini üzerinde bırakarak intifa hakkını 

5.000.000.000(BEŞMİLYAR)TL.sı bedel karşılığında,10 sene müddetle Gürsel Öcal 

DÖRTGÖZ'e tanıdığını,intifa hakkı bedelini nakten tamamen ve paşinen aldığını,intifa hakkı 

lehtarı Gürsel Öcal DÖRTGÖZ'de intifa hakkını yukarıda yazılı bulunan bedelle aynen kabul 

ettiğini ve adına tesçilini istediğini,bu taşınmazmalın bu güne kadar olan emlak vergilerinin 
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ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için 

gösterilen değerin bu taşınmazmalın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı 

uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için 

ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini 

kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

İntifa hakkı, irtifak hakları sütununa Tapu Sicil Tüzüğünün 30. maddesine istinaden a, b, c 

gibi bir harf altında mükellefiyet anlamına gelen (M) harfi yazıldıktan sonra tarih ve 

yevmiyeyi içerecek şekilde tescil edilir. Bu tescilde, hak sahibinin, adı soyadı, baba adı ve 

hakkın varsa süresi ile hakkın türünün intifa hakkı olduğu belirtilir. 

Örnek: a- M: İntifa hakkı on yıl süreyle İbrahim oğlu Gürsel Öcal DÖRTGÖZ'e aittir. 

27.9.1999 - 2957 yevmiye. 

e) İşlemin Mali Yönü 

Tapu Harcı Açısından, İntifa Hakkının Taşınmazdaki Değere Oranı: 

 
Tahsil edilecek tapu harçlarının hesabında, taşınmazın emlak vergisi beyan değerinin 2/3'ü 

intifa hakkı olarak kabul edilmektedir. Örnek vermek gerekirse, işleme konu taşınmazın 

emlak vergisi beyan değeri 7.500.000.000.TL.sı ise 5.000.000.000.TL.sı intifa hakkı, 

2.500.000.000. TL.sı kuru mülkiyete (çıplak mülkiyete) ayrılır. 

1) İntifa hakkı tesisinde; Genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden 

(diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül Kanunu 

hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanması sonucu bulunacak 

değerden) az olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine intifa hakkı tanınandan 492 

Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20/e) pozisyonu uyarınca binde 15 oranında 

tapu harcı tahsil edilir. 
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İntifa hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise, yine lehine intifa hakkı tesis edilenden 4.a 

pozisyonu uyarınca binde 54 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
f) Terkini 

1) Kanuni mirasçılar dışında, intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız (bedelsiz) 

feragat edilmesinde veya süreli intifa haklarında, sürenin dolması sebebiyle intifa hakkının 

terkininde, işleme konu taşınmazın genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi 

değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül 

Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanması sonucu 

bulunacak değerden) az olmamak üzere, bildirilen değer üzerinden (4/a) nolu pozisyon 

uyarınca binde 54 oranında tapu harcı, kuru mülkiyet sahibinden tahsil edilir. İntifa hakkından 

feragat, bir bedel karşılığında yapılmakta ise, yine, lehine feragat edilen kuru mülkiyet 

sahibinden (20/e) pozisyonu uyarınca binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

2) İntifa Hakkı Sahibinin Bu Hakkından, Kanuni Mirasçı olan kuru mülkiyet sahipleri lehine 

bedelsiz feragat edilmesi halinde, (14) nolu pozisyon uyarınca, sadece terkin harcı tahsil 

edilir. Ancak, bu halde ayrıca intifadan dolayı, veraset ve intikal vergisinin tarh ve tahakkuku 

için, ilgili vergi dairesine bilgi verilir. 

3) İntifa hakkı sahibinin ölümü sebebiyle terkinde, (14) nolu pozisyon uyarınca sadece terkin 

harcı tahsil edilir ve veraset ve intikal yönünden ilgili vergi dairesine duyuru yapılır. 

 

 

 

 

 

 
İPOTEK 
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Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat 

gösterilmesidir 

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

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

haklar da ipotek edilebilir. Ticari işletmelerin rehin edilmesi de mümkündür. Taşınmaz malın 

tam olan hissesi paylara ayrılarak ipotek edilemez. Elbirliği mülkiyet (İştirak halinde) 

mülkiyette, iştirak çözülmeden bir paydaşın payı rehnedilemez. 

İpotek tesisi için kural olarak resmi senet düzenlemesi gerekir. Ancak konut yapanlara 

ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara, 

bankalarca veya kamu kurum ve kuruluşları ile (OYAK dahil) konuları ile ilgili olarak 

açılacak krediler için resmi senet düzenlenmesi zorunlu değildir. Taraflar arasındaki borç 

sözleşmesi yevmiyeye alınarak ipoteğin tescili yapılır. Tarımsal kredilerde de aynı usule 

uyulmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce izin verilen bankalarca ve diğer kredi finans 

kurumlarınca ipotek işlemlerinde matbu resmi senet kullanılması mümkündür. 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Resmi Senedin Yazım Örneği 
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BİR TARAFTAN :Cevdet HATİPOĞLU : Fikret oğlu (Vergi No:...) 

 
DİĞER TARAFTAN :Türkiye Halk Bankası A.Ş. ni temsilen Ödemiş Şubesinden Salih 

Yılmaz KAFADAR ile Şef Tuğrul KARA 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

 
İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Umurbey mahallesi 580 ada, 24 parsel sayılı 78.00 m2 miktarlı avlulu 

kargir dükkan Cevdet Hatipoğlu adına kayıtlı iken; adı geçen malik bizzat hareketle 

taşınmazlarının tamamını Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ödemiş Şubesinden açılmış ve açılacak 

kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere 1. derecede 20.000.000.000 (Yirmi milyar) TL' sı 

bedelle, fekki bankaca bildirilinceye kadar müddetle, halen %80 akdi, %120 temerrüt faiz ile 

diğer sayfalarda yazılı olan 12. Maddeden ibaret şartlar dahilinde ipotek ettiklerini ve tescilini 

istediğini, Banka temsilcileri de bu ipoteği aynen kabul ederek tescilini istediklerini.... 

d) Tapuya Tescil Örneği 

A-İ-Türkiye Halk Bankası A.Ş.FBK Muk. 1 20.000.000.000TL.tarih-Yev. 

 
e) İşlemin Mali Yönü 

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (7.a,b,c) pozisyonlarına göre; Akdin 

icrasından önce, ipotekle temin edilen borç miktarı üzerinden, Binde 3.6 tapu harcı ve 488 

sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı Tablonun (I.1/a) pozisyonuna göre de Binde 

7.5 oranında damga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil edilir. 

 
Bankalar, özel finans kurumları, yurtdışı kredi kuruluşları ile uluslar arası kurumlarca 

kullandırılacak kredilerin teminatına yönelik olarak yapılacak ipotek işlemlerinde 5035 sayılı 

Kanun uyarınca, 29 Mart 2004 tarih, 074/1-1504 sayılı genel emir çerçevesinde harç ve 

damga vergisi tahsil ettirilmeyecektir. Ayrıca, bu Kanun uygulamasında tereddüt oluşması 

halinde, ilgili Maliye kuruluşundan alınacak cevabi yazı doğrultusunda işleme yön 

verilmelidir. 
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Bankalarca kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere tesis edilecek olan ipotek 

işleminden tahsil edilecek harcın tapu kütüğüne yazılacak ipotek miktarı üzerinden değil, 

verilen kredi tutarı üzerinden hesaplanması gerekir. Ayrıca resmi senet örneğinin istenmesi 

halinde, suret harcı tahsil edilir. 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
KAMULAŞTIRMA 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

Kamulaştırma, Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, 

karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya 

bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir. 

Kamulaştırmanın tapuya tescili malikin rızasıyla (rızaen) veya mahkeme kararı ile (hükmen) 

yapılmaktadır. Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki kamulaştırmaya razı olursa, Tapu 

Kanununun 26. Maddesine göre tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenir. Bu resmi 

senedi taşınmaz maliki ile kamulaştırmayı yapan idarenin temsilcisi imzalar. 

Taşınmaz malın bir kısmı da kamulaştırılabilir. Hisseli taşınmazlarda bir veya birkaç 

hissedarın hissesinin kamulaştırılması da mümkündür. 

Taşınmaz üzerinde ipotek, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, vakıf şerhi ve benzeri takyitler 

bulunması kamulaştırmaya engel değildir. (TKGM. Gn.1467, 1483, 1995/13, 2001/10, 

09.07.2002/ 134-2366, 21.04.2003/1276, 26.01.2004/430). 

Trampa yolu ile kamulaştırma yapılması mümkündür. 

 
b) İstenen Belgeler 

1) Kamulaştırıcı idarenin temsilcisini de gösterir yazılı talebi. 
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2) a) Kısmi kamulaştırılmalarda kadastro müdürlüğünün üst yazısına ekli kamulaştırma 

haritası ve ekleri (3 takım dosya). 

b) Kadastro görmeyen yerlerde ise, (2 takım dosya). TKGM.Gn.1994/5 eki yön. 

 
3) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, (İdare vergiden muafsa idarenin vergi numarası aranmaz) 

 
c) Resmi Senet Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN : Fazıl İhsan AYERDEN: İsmail oğlu (Vergi No:...) 

 
DİĞER TARAFTAN:Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü temsilen: Cevdet HATİPOĞLU 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Kastamonu İli Merkez İlçe Kurtu Mahallesi Ilıman Handabaş Mevkiinde kain 150 ada 44 

parseli teşkil eden 40 m2 miktarlı bahçe vasıflı parselin tamamı Fazıl İhsan AYERDEN adına 

kayıtlı iken; taşınmazın tamamını 12.080.000 (ONİKİMİLYONSEKSENBİN)TL.sı bedel 

karşılığında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kamulaştırması nedeniyle devrettiğini ve 

kamulaştırıcı idare adına tescilini talep ettiğini,diğer taraftan D.S.İ. Genel Müdürlüğünü 

temsilen Cevdet HATİPOĞLU'da yukarıda yazılı taşınmaz malın tamamını aynı bedel ve 

şartlarla devraldığını, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescilini talep ettiğini beyan 

etmiştir..... 

d) Tapuya Tescil Örneği 

5.5.2000 2376 

Fazıl       İhsan       AYERDEN       :       İsmail       oğlu       Tamintikal       3.4.1986       1743 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü TamKamulaştırma 5.5.2000 2376 

 
e ) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı Fazıl İhsan AYERDEN adına kayıtlı iken Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü'nce kamulaştırılma işleminden tescil edildi. 
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f) İşlemin Mali Yönü 

1) Kamulaştırma işleminin tescilinde, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 

20.a Pozisyonu uyarınca kamulaştırıcı idare harçtan muaf değilse kamulaştırma bedeli 

üzerinden satıcı ve alıcıya ait toplam, Binde 30 oranındaki harcın idareden tahsili gerekir. 

2) Trampa şeklinde yapılan kamulaştırmalarda harçların trampada olduğu gibi her taşınmaz 

için ayrı ayrı hesaplanması gerekir. 

3) İrtifak hakkı kurulması şeklinde yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırıcı idareden, 

kamulaştırma bedeli üzerinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.e 

pozisyonu uyarınca, Binde 15 oranında harç tahsili gerekir. 

4) Döner Sermaye Ücreti ise 2004/13 sayılı genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde 

değerlendirilir. 

KAT İRTİFAKI 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, 

iş bürosu, dükkân, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli 

bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o 

arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına (Kat 

İrtifakı) denir 

Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa 

payı kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da geçmez ve başka bir 

hakla kısıtlanamaz. Arsa payı devredildiği zaman ona bağlı kat irtifakı da kendiliğinden 

devredilmiş olur. 

 

 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitli1
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Kat irtifakı, resmî senetle ve tapu siciline tescil ile doğar 

 
Bu resmî senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir Kat irtifakına konu olan arsanın tamamı 

bir kişiye ait ise resmî senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenmektedir. 

b) Kat İrtifakı Kurulmasının Şartları 

1) Anayapı henüz tamamlanmamış olmalıdır. 

 
2) Yapılacak bölümler bağımsız olmalıdır. 

 
3) Yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulmalıdır. 

 
4) Maliklerin tümü istemde bulunmuş olmalıdır. 

 
5) Birden çok malik varsa resmî senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş olmalıdır. 

 
6) Kanunda belirtilen aşağıdaki belgeler getirilmiş olmalıdır. 

 
c) İstenen Belgeler 

1) Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile 

orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. 

2) Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve 

doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskân müdürlüğünce) tasdik 

edilmiş olması gerekir. 

3) Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi 

ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur. 

4) Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa 

içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça 

gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet 

planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur. 
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5) Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının 

bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir. 

6) Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve 

bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana 

gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli 

olması gerekir. 

7) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

8) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
9) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
d) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN : Serpil Selma AZRA : Efe kızı 

DİĞER TARAFTAN : Efe DURU : Cevdet oğlu 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Atatürk Mahallesinde kain 256 ada, 182 parsel sayılı 192.75 m2 

miktarlı arsanın 1/4 hissesi Serpil Selma AZRA ve 3 /4 hissesi Efe DURU adlarına kayıtlı 

iken; adı geçen malikler bizzat hareketle ibraz ettikleri Ödemiş Belediyesi İmar 

Müdürlüğünce 22.04.1994 tarih ile tasdik olunan Genel İnşaat Projesi uyarınca inşaa halinde 

bulunan kagir apartmanın, Ödemiş 2. Noterliğince 30.06.1998 tarih, 08155 sayı ile tasdik 

olunan listede bağımsız bölüm numaraları ve nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler için ana 

gayrimenkulun tamamını (16) arsa payı itibar ettiklerini zemin kat (1) ve Birinci kat (2) nolu 

meskenlere 4/16'şar ve İkinci katta (3) nolu dubleks meskene de 8/16 arsa payı ayırarak,(1) 

nolu meskende Serpil Selma AZRA , (2) ve (3) nolu meskenlerde Efe DURU lehine 634  

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı tesisini istediklerini ve Bodrum kattaki E:1 
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nolu Kömürlüğü (2) ve E:3 nolu Kömürlük ile çatı katında E:2 nolu Depoyu (3) bağımsız 

bölüm numaralı meskenlere eklenti olarak tahsis ettiklerini ve anagayrimenkulu 05.04.1999 

tarihli yönetim planındaki esaslara göre yöneteceklerini, anagayrimenkuldeki diğer yerlerin 

ortak yerlerden olduğunu birlikte ifade ve beyan ettiler......... 

e) Kat İrtifakının Tescil Örneği 

Yönetim planı ve eklentilerin beyanlar hanesinde gösterilmesi. 

 
Kat irtifakı kurulurken yönetim plânı tarihinin anataşınmaza ait kütük sayfasının beyanlar 

hanesinde gösterilmesi gerekir. Ayrıca TKGM. 1997/10 sayılı genelgede kat irtifakının tescili 

hususu ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Örnek: Yönetim planı:05.04.1999 

Katı B.Bölüm no Eklentisi 

Bodrum 2 

(E: 1) Kömürlük 

Çatı 3 (E: 2) Depo ve 

(E:3) Kömürlük 

 
Kat İrtifakının İrtifak Hakları Sütununda Tescil Örneği 

Kat irtifakları; arsa payı, bulunduğu kat nitelik ve bağımsız bölüm numarası ve sahibi 

gösterilerek Tapu Sicil Tüzüğünün 30. maddesinde gösterildiği şekilde ana taşınmazın irtifak 

hakları sütununa tescil edilir. 

Örnek:a - M: 4/16 arsa paylı zemin kat (1) nolu meskende Serpil Selma AZRA lehine,4/16 

arsa paylı birinci katta (2) nolu meskende Efe DURU lehine, 8/16 arsa paylı ikinci kattaki (3) 

nolu dubleks meskende Efe DURU lehine kat irtifakı. Tarih Yev. 

Kat İrtifakının Kat Mülkiyeti Kütüğünde Tescili Örneği 
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Tapu kütüğünün irtifak hakları ve beyanlar sütununda yukarıda izah edilen işlemler 

tamamlandıktan sonra; bu sayfanın beyanlar hanesine kırmızı mürekkeple "Bu taşınmazın 

üzerinde kat irtifakı kurulmuştur." şeklinde belirtme yapılarak, kat irtifakına ait tarih ve 

yevmiye numarası yazıldıktan sonra, kat irtifaklı bağımsız bölümlerden her biri kat mülkiyeti 

kütüğünün ayrı bir sayfasına tescil edilecektir. Ayrıca sayfalar arasında bağlantı kurulması 

gerekmektedir. Ancak taşınmazın cinsinde bu aşamada bir değişiklik yapılmayacaktır. İleride 

kat mülkiyetine geçilmesi talep edildiğinde taşınmazın cinsi yapı kullanma izin belgesine 

uygun olarak değiştirilecektir. 

Örnek: 
 

(1 nolu mesken) 

Serpil Selma AZRA : Efe kızı TamKat İrtifakı 5.4.1999-2341 

 
 

(2 nolu mesken,3 nolu dubleks mesken) 

Efe DURU : Cevdet oğlu TamKat İrtifakı 5.4.1999- 2341 

f) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz ¼ hissesi Serpil Selma AZRA ve ¾ hissesi Efe DURU adlarına kayıtlı iken kat 

irtifakı tesisinden tescil edildi. 

g) İşlemin Mali Yönü 

1) Kat irtifakı kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir.Kat Mülkiyeti Kanununa 

göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her 

çeşit harç ve vergiden istisnadır. 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir 

 
KAT MÜLKİYETİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitli1
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a) Tanım ve Açıklama 

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi 

bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o 

gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine 

göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir (KMK. 1). 

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan sonra arsanın 

malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine 

yapacağı yazılı bir istem üzerine, bu kanunda gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine 

çevrilir (KMK. 3). 

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. (KMK.10) Ancak 

malikin tek olması durumunda, resmi senet düzenlenmez. 

Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyetine) çevrilmeden o gayrimenkulün 

yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. Ancak, blok yapılarda en  az 

8 bağımsız bölümü kapsayan blok veya blokların tamamlanmış olması halinde, kat 

mülkiyetine dönüştürülebilir. Bloklar 8 er bağımsız bölümden az ise arsa üzerindeki  yapıların 

% 40 ının tamamlanmış olması koşulu aranır. Yaygın yapılardan (villalar gibi) yerleşim 

durumunu gösterir vaziyet planına göre yapılacak bağımsız bölümlerin % 40 ının 

tamamlanmış olması aranır. (TKGM 1454 Gn.) 

Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya bir mahkeme 

hükmü uyarınca yapılır. 

b) İstenen Belgeler 

1. Dilekçe : Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile 

orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. 

(İstenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılır.) 
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2. Genel İnşaat Projesi : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve 

doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) 

tasdik edilmiş olması gerekir. 

3. Vaziyet Planı : Bir arsa üzerinde yapılan birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa 

içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça 

gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet 

planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur. 

4. Yapı kullanma izin belgesi (İskan ruhsatı) : Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma 

izin belgesi aranmalıdır. 

5. Fotoğraf: Ana gayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir 

en az 13 x 18 cm. boyutlarında alması ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. 

6. Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve 

bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ile ana 

gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli 

olması gerekir. 

7. Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının 

bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir. 

8. Maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, T.C. Kimlik ve Vergi 

numaraları, vesikalık fotoğrafları. 

9. Kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişte; 1, 2, 3, 6 ve 7 nci 

maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek 

yoktur. 

Sadece, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) 

ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur. 
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c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

Bir Taraftan Ali HAZAL Mustafa oğlu-Ferhan KONUŞ: Kemal Oğlu 

DİĞER TARAFTAN: Şengül ER Mecit Kızı - Abdil ER : Osman oğlu 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Demetevler Mahallesinde bulunan 34 ada 5 parsel sayılı 612 M2 miktarındaki beş katlı kargir 

apartmanda 1/12 hisse Ali HAZAL, 2/12 hisse Ferhan KONUŞ , 2/12 hisse Şengül ER , 7/12 

hisse Abdil ER adlarına kayıtlı iken; adı geçen malikler, Yenimahalle Belediyesi İmar 

Müdürlüğünden 1.3.1994 tarih 320 sayı ile tasdikli genel inşaat projesi, yine Ankara 5. 

Noterliğinden tasdikli 6.6.1994 tarih 12234 yevmiyeli liste ve ibraz ettikleri dilekçelerinde 

sıra ve nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler için ana yapının tamamını (12) arsa payı itibar 

ettiklerini, aşağıda yazılı olduğu üzere taşınmazın mülkiyetini 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanunu gereğince kat mülkiyetine çevirdiklerini, diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu, ana 

yapının 1.7.1994 tarihli 42 maddeden ibaret yönetim planı gereğince yönetileceğini, taraflar 

karşılıklı ifade ve beyan ettiler....... 

Kat B.. Böl. No. Arsa Payı Niteliği Eklentisi Maliki 

Zemin (1) 1/12Mesken 1 nolu kömürlük Ali HAZAL 

Birinci (2) 2/12Mesken 2 nolu kömürlük Ferhan KONUŞ 

İkinci (3) 2/12Mesken 3 nolu kömürlükŞengül ER 

Üçüncü(4) 3/12Mesken 4 nolu kömürlük Abdil ER 

Dördüncü(5) 4/12Mesken 5 nolu kömürlük Abdil ER 

d) Tapuya Tescil Örneği 

Sözleşme düzenlenince, ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki 

(Mülkiyet) hanesine (Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir) ibaresi 

yazılır. Kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir 
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sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki 

pafta, ada, parsel, cilt ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; 

Anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat 

mülkiyeti kütüğündeki cilt ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı 

sağlanır. 

Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili 

Tüzüğünün (taksim halinde kayıtların nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin 

kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına nakledilir. 

Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini 

kazanır. 

Ali HAZAL : Mustafa oğlu TamKat Mülkiyeti 3.8.2000 4532 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın 1/12 hisse Ali HAZAL, 2/12 hisse Ferhan KONUŞ , 2/12 hisse Şengül ER , 

7/12 hisse Abdil ER adlarına kayıtlı iken; adı geçen maliklerce kat mülkiyeti kurulmasından 

tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü: 

1) Kat mülkiyeti kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir. (Cins değişikliği işlemi 

hariç.) 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
KAYNAK HAKKI 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 
 

 

 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitli1
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Kaynaklar arazinin bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin 

mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak, 

bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Yer altı suları, kamu yararına ait 

sulardandır. Arza malik olmak, onun altındaki yer altı sularına da malik olmak sonucunu 

doğurmaz. Arazi maliklerinin yer altı sularından yararlanma biçimi ve ölçüsüne ilişkin özel 

kanun hükümleri saklıdır.(MK.756). 

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

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

kararlaştırılmadıkça, kaynak hakkı başkalarına devredilebilir ve miras yoluyla intikal eder 

(MK.837). 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) Kaynak hakkı mahkeme kararı ile kuruluyorsa kesinleşmiş mahkeme kararı, 

 
5) Kaynak hakkı pafta üzerinde de bir işlem yapılmasını gerektiriyorsa taşınmaz malların 

bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulunun olumlu kararı ve değişiklik 

beyannamesi. (Kadastro Müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış 3 takım "kadastro görmeyen 

yerlerde 2 takım" dosya). (TKGM. Gn.1993/6 eki yönerge) 

c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

"..... adına kayıtlı iken; malik bu parseli içindeki su kaynağından balık üretim tesislerinin su 

ihtiyacını karşılayacak şekil ve miktarda yararlanılmak üzere ve ekli değişiklik 
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beyannamesinde gösterilen yerden borularla taşınmak kaydıyla ............... lehine on yıl süreyle 

kaynak hakkı tanıdığını, bu kaynak hakkının irtifak hakkı olarak tescilini istediğini; diğer 

taraftan .... ....'da lehine tesis edilen bu kaynak hakkını aynı surette kabul ettiğini ve adına 

tescilini istediğini, " 

Arzi Kaynak Hakkı Resmi Senet Örneği: 

 
"....... adına kayıtlı iken; bu kerre, malik bu parseli içindeki su kaynağından bitişikteki 101 

ada 2 nolu parsel lehine bedelsiz olarak arzi kaynak hakkı tesis ettiğini 101 ada 2 nolu 

parselin maliki her kim olursa, dilediği şekil ve zamanlarda bu haktan yararlanabileceğini, bu 

kaynak hakkının irtifak hakkı olarak tescilini istediğini; diğer taraftan 101 ada 2 nolu parselin 

şu anki maliki ... da bu kaynak hakkını aynen kabul ettiğini ve tescilini istediğini, " 

d) Tapuya Tescil Örneği 

Kaynak hakkı bir irtifak hakkı olduğu için tapu sicilinin irtifak hakları sütununa Tapu Sicil 

Tüzüğünün 30. maddesinde gösterildiği şekilde tescil olunur. 

Şahsi kaynak hakkına örnek: 

 
a-M :Kaynak hakkı balık üretim tesisinin su ihtiyacı için on yıllığına Hülya Karaoğlan'a 

aittir.Ta.- Yev. 

Arzi kaynak hakkına örnek: 

 
Yükümlü parsele: 

 
a - M : Bu parseldeki kaynaktan su alma hakkı 101 ada 2 nolu parsele aittir. Tarih - Yevmiye. 

Yararlanan parsele: 

a - H : Bu parselin 101 ada 1 parseldeki kaynaktan su alma hakkı vardır. Tarih - Yevmiye. 

 
e) İşlemin Mali Yönü 
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1) Kaynak hakkı tesisinde; genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden 

(diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az 

olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine kaynak hakkı tanınandan 492 sayılı Harçlar 

Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (20.e) pozisyonu uyarınca Binde 15 oranında tapu harcı 

tahsil edilir. 

Kaynak hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise, yine lehine kaynak hakkı tesis edilenden (4) nolu 

pozisyon uyarınca kaynağın taraflarca bildirilen değeri üzerinden Binde 54 oranında tapu 

harcı tahsil edilir. Bedelsiz tesis ve devirde ayrıca Damga Vergisi Kanuna ekli (I) sayılı 

tablonun 1/b pozisyonu uyarınca tutarı her yıl belirlenen miktarda maktu damga vergisi tahsil 

edilir. 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
TAKYİTLİ (KISITLAMALI) SATIŞ 

 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

Açıklama: 

Satışı talep edilen taşınmaz malın tapu kütük sayfasının şerhler, beyanlar, irtifak hakları ve 

rehinler sütununda bulunup da, taşınmazın devrini engellemeyen takyitler (kısıtlamalar) 

olması halinde düzenlenecek resmi senette bu kısıtlamaların aşağıdaki şekilde gösterilmesi 

gerekir. 

a) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... 

Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m
2
 yüzölçümündeki arsanın tamamı, 

şerhler sütunundaki "Haciz: ........ tarih ......... yevmiye (Borç : ....... TL.), Satış vaadi:      tarih, 

..... yevmiye (Bedel: ...... TL.), Şufa hakkı: ..... tarih ...... yevmiye (........ lehine), Kira: ...... 
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tarih, ..... yevmiye (Yıllığı ..... TL., ....... lehine)" şerhleri ile birlikte ..... adına kayıtlı 

iken;......... 

b) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... 

Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m
2
 yüzölçümündeki arsanın tamamı, 

beyanlar sütunundaki;  "Kadastro Kanununun 41. maddesine göre  yüzölçümü düzeltilecektir. 

........ tarih ......... yevmiye" "Yönetim Planı: 01/05/2000" , " Muhdesat: ..... " beyanları ile ....... 

adına kayıtlı iken; ....... 

 
c) Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... 

Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m
2
 yüzölçümündeki arsanın tamamı, 

irtifak hakları sütunundaki; "a-M: intifa hakkı ......' ya aittir........ tarih ........ yevmiye, b-M: 

Krokisinde gösterilen yerden .......'nın traktörle geçme hakkı vardır ....... tarih        yevmiye,  c- 

H: bu parsel lehine .... ada ...... parsel aleyhine kaynak hakkı vardır....... tarih      yevmiye" hak 

ve mükellefiyetleriyle birlikte ....... adına kayıtlı iken;......... 

 
d) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... 

Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m
2
 yüzölçümündeki arsanın tamamı, 

rehinler sütunundaki; "T.C. Ziraat Bankası lehine 1. derecede ......TL. bedelli 1 yıl vadeli %45 

faizli ipotekle" birlikte ...... adına kayıtlı iken; ...... 

e) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... 

Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m
2
 yüzölçümündeki arsanın tamamı, 

şerhler sütunundaki; Haciz...... tarih ......... yevmiye (Borç : ....... TL.), irtifak hakları 

sütunundaki ........ hak ve mükellefiyetleri, beyanlar sütunundaki ...... beyanları ve rehinler 

sütunundaki ....... ipotekler ile birlikte ..... adına kayıtlı iken; ........ 

Bu takyitlerin resmi senedin arkasındaki özel sütununda gösterilmesi ve tarafların imzasının 

alınması da gerekmektedir. 

MİRAS PAYININ DEVRİ (PAY TEMLİKİ) 
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Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

Miras payının devri (temliki), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras 

payını, iştirak(el birliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir 

(MK.676). Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir. 

İştirak (el birliği) hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri 

yasaktır. Sadece mirasçılara devri mümkündür. 

Bir mirasçı, diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda 

devredebilir. 

Miras payının devri için kural olarak tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenir. Ancak 

Medeni Kanunun 677. maddesine göre bunun noterde düzenlenmesi de mümkündür. 

Miras payının devri bedelli ise satış suretiyle devir, bedelsiz ise bağış suretiyle devir sayılır. 

Ölünceye kadar bakma karşılığı da miras payının diğer bir mirasçıya devir edilmesi 

mümkündür. 

Verasette iştirakli olarak kayıtlı olan bir yerde iştirakçilerin tümü içlerinden bir iştirakçiye bu 

taşınmaz maldaki kanuni hak ve hisselerin tamamını devrediyor ve sonuçta tek bir malik mal 

sahibi oluyor ise bu işlemin metninde "kanuni hak ve hisselerinin tamamını pay temliki 

suretiyle devrettiği" ibaresi kullanılmayarak "kanuni hak ve hisselerinin tamamını sattıkları" 

ibaresi kullanılır. Yani yapılan işlem pay temliki değil, satış ve hisse birleştirme işlemidir. 

İştirakin feshi işlemini yapmadan iştirakçilerin tümünün katılımı ile payları üçüncü bir kişiye 

de satılabilir. Bu halde iştirak kendiliğinden bozulmuş olacağından satış harcı dışında bir harç 

almaya gerek yoktur. 

b) Pay Temliki İçin İstenen Belgeler 
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1) Temlik edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair 

vergidairesinden alınmış belge. 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR     TARAFTAN.......:     Emine     ILGIN:     Mehmet      kızı,      (Vergi      No:...)  

DİĞER    TARAFTAN.:    Huriye    ILGIN:    Süleyman    kızı,    (Vergi     No:...)     

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Hersan mahallesi Efeler köyü 2003 parsel sayılı taşınmaz malın tamamı verasette iştirak 

halinde Emine ILGIN, Süreyya ILGIN, Huriye ILGIN ve Elif ACAR adlarına kayıtlı iken; 

mirasçılardan Emine LGIN bu taşınmazdaki miras payı kanuni hak ve hissenin tamamını 

5.000.000.000(BEŞMİLYAR)TL.sı bedelle Huriye ILGIN'a pay temliki suretiyle 

devrettiğini,Huriye ILGIN'da bu bu taşınmaz maldaki Emine ILGIN'a ait kanuni hak ve 

hissenin tamamını yukarıda yazılı bulunan bedelle pay temliki suretiyle kabul ettiğini ve 

adında kayıtlı bulunan kanuni hak ve hisse ile birleştirerek adına tescilini talep ettiğini,bu 

taşınmaz malın bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen 

sorumlu olduklarını, taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmaz malın 

emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak 

değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. 

gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan 

ettiler. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

Pay temlikine ilişkin resmi senet veya tescil istem belgesi yevmiyeye alındıktan sonra iştirak 

halindeki tüm mirasçıların adları terkin edilir. İştirak hali bozulmadan, yine iştirak halinde 
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mülkiyet olarak payını devreden mirasçı veya mirasçıların yerlerine devralan mirasçı veya 

mirasçılar yazılmak suretiyle tescil işleminin yapılması gerekir. 

 

5.5.2000   -    3150 

Emine ILGIN :Mehmet kızı İntikal 2.2.1999  -37 

5.5.2000   -    3150 

Süreyya ILGIN :Süleyman kızı(Ver.İşt )İntikal 2.2.1999 - 37 

Elbirliği5.5.2000 
 

- 
  

3150 

Huriye ILGIN :Süleyman kızı İntikal 2.2.1999 - 37 

5.5.2000  -   3150 

Elif ACAR :Süleyman kızı İntikal 2.2.1999 - 37 

Huriye ILGIN :Süleyman kızıİnt.ve pay T. 5.5.2000 - 3150 

Süreyya ILGIN :Süleyman kızı Elbirliği İntikal 5.5.2000 - 3150 

Elif ACAR :Süleyman kızı (Ver.İşt.)İntikal 5.5.2000 - 3150 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı verasette iştirak halinde kayıtlı iken Emine ILGIN'ın payının Huriye 

ILGIN'a pay temliki suretiyle devrinden ve alcı adında kayıtlı bulunan kanuni hak ve hisse ile 

birleştirmesinden tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

1) Pay temliki için, temlik edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi ilişiğinin 

kestirildiğine dair vergi dairesinden alınmış belge. (TKGM.Gn.1469). 

2) Pay temliki bedelli ise satış olarak kabul edilir. Bu nedenle, 492 sayılı Harçlar Kanununa 

ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a Pozisyonu uyarınca taşınmaz malın emlak beyan değerine 

yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden (temlik edilen paya isabet 

eden değerden) az olmamak üzere taraflarca beyan edilen temlik (satış) değeri üzerinden alıcı 

ve satıcı için ayrı ayrı Binde 15 oranında harç tahsili gerekir. 
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3) Pay temliki, bir bedel alınmadan bağış olarak yapılıyorsa (4) sayılı Tarifenin 4. Nolu 

Pozisyonu uyarınca kayıtlı değer üzerinden payı temlik alan mirasçıdan Binde 54 oranında 

harç tahsili gerekir. Ayrıca işlem pay bağışı olduğundan veraset ve intikal vergisi için 

işlemden sonra vergi dairesine ihbarda bulunulması lazımdır (TKGM.Gn.1469). 

4) Taşınmazın nevi hanesinde vakıf şerhi varsa, vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir ve Döner 

Sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

OTURMA (SÜKNA ) HAKKI 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

Medeni Kanunun 823. maddesine göre, "Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir 

bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. 

Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. 

 
Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da 

uygulanır." hükmünü içermektedir. 

Oturma (sükna) hakkı bedelli veya bedelsiz tesis edilebilir. 

 
b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) Sükna hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı. 
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c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN : Huriye DÖRTGÖZ: Süleyman kızı, 

DİĞER TARAFTAN : Salih Yılmaz KAFADAR: Kasım oğlu, 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Kastamonu ili Kurtuluş Mahallesi 150 ada 15 parsel sayılı 500 m2 miktarlı bahçeli kargir evin 

tamamı Süleyman kızı Huriye DÖRTGÖZ adına kayıtlı olup, Kasım oğlu Salih Yılmaz 

KAFADAR'dan nakten ve peşin olarak almış olduğu 3.150.000.000 (üçmilyaryüzellimilyon) 

TL karşılık kendisi ve ailesi ile birlikte oturmak şartıyla 10 yıl müddetle Medeni Kanunun 

823. maddesi gereğince Oturma (sükna) hakkı tanıdığını ve bu hakkın tescilini istediğini, 

Kasım oğlu Salih Yılmaz KAFADAR da sükna hakkını aynen kabul ettiğini ve bu şekilde 

tapu siciline tescilini istediğini, bu taşınmaz malın bu güne kadar olan emlak vergilerinin 

ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için 

gösterilen değerin bu taşınmaz malın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı 

uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için 

ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini 

kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

Sükna hakkı intifa hakkı gibi tapu kütüğünün irtifak hakları sütununa tescil edilir. Bu tescil 

Tüzüğün 30. maddesinde, gösterilen şekilde yapılır. Tescilde, a, b, c gibi harfler kullanıldıktan 

sonra, mükellefiyet anlamında (M) harfi yazılır ve hak sahibinin, adı, soyadı, baba adı, hakkın 

sükna olduğu, varsa süresi belirtilir. 

Örnek: a-M : Sükna hakkı on yıl süreyle Kasım oğlu 

Salih Yılmaz KAFADAR'a aittir. 15.8.1999 - 1815 

e) İşlemin Mali Yönü 
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1) Sükna hakkı tesisinde; genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden 

(diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az 

olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine sükna hakkı tanınandan 492 sayılı Harçlar 

Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (20.e) pozisyonu uyarınca Binde 15 oranında tapu harcı 

tahsil edilir. 

Sükna hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise, yine lehine sükna hakkı tesis edilenden (4) nolu 

pozisyon uyarınca Binde 54 oranında tapu harcı tahsil edilir. Bedelsiz tesiste ayrıca Damga 

Vergisi Kanuna ekli (I) sayılı tablonun 1/b pozisyonu uyarınca tutarı her yıl belirlenen 

miktarda maktu damga vergisi tahsil edilir 

Medeni Kanunun 823 üncü maddesi gereği intifa hakkına ilişkin hükümler sükna hakkında da 

uygulanacağından sükna hakkının harca konu değeri taşınmaz malın emlak beyan değerinin 

2/3'üdür 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 

 

 
 

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar 

bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir (BK.511). 

Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir. Bunun 

yanında noterde ve sulh hakimi huzurunda da yapılabilir. Noter veya sulh hakimi huzurunda 

 

 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitli1


Sayfa 68 

 More Payroll UZEM  

 

E  

 

 

yapılmış ise tapu sicil müdürlüğünde tekrar resmi senet düzenlemeye gerek yoktur. Akitsiz 

işlemler bölümünde izah edildiği üzere tescil istem belgesi düzenlenir. 

Akdin konusu olan taşınmaz malın mutlaka kendisine bakılacak olana ait olması gerekmez. 

Üçüncü bir kimseye de ait olabilir. Bu halde resmi senede onun da imzasının alınması şarttır. 

Bakım borçlusu veya alacaklısının birden çok kişi olması mümkündür. 

Tüzel kişiler de bakım borçlusu olabilir. 

 
Ölünceye kadar bakma akdinde taşınmaz malını temlik edenin kanuni ipotek tesis etme hakkı 

vardır. Bu kanuni ipotek resmi senedinin içerisinde yazılabileceği gibi işlem tarihinden 

itibaren üç ay içinde tesis edilebilir. 

Kanuni ipotek karşı tarafın kabul edeceği değer üzerinden, kabul etmezse mahkemece tayin 

edilecek bedel üzerinden tesis edilebilir. Ancak bakım alacaklısı resmi senette yazılı 

taşınmazın harca esas değeri üzerinden kanuni ipotek tesisini isterse karşı tarafın iznine veya 

mahkeme kararına gerek yoktur. 

Ölünceye kadar bakma akdine istinaden edinilen taşınmaz malın başkalarına devrinde bir 

sakınca yoktur. 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN......: Salih Yılmaz KAFADAR: Kasım oğlu (Vergi No:...) 
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DİĞER TARAFTAN: Ali Kemal DOĞRU :Mustafa oğlu (Vergi No:...) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Yıldız mahallesinde bulunan 456 ada 56 parsel sayılı 134 m
2
 miktarındaki ahşap evin tamamı 

ben Salih Yılmaz KAFADAR adıma kayıtlı iken; 10.000.000.000. (Onmilyar) TL. 

kıymetindeki taşınmaz malımı beni ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek 

kaydıyla Ali Kemal DOĞRU'ya temlik ettim, adına tescilini isterim. 

Salih Yılmaz KAFADAR 

 
Adres: Konur Sk. No: 7/2 (imza) Kızılay/Ankara 

 

 
Tapu sicilinde Salih Yılmaz KAFADAR adına kayıtlı olan işbu taşınmazın temlikini, onu 

ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek kaydıyla aynen kabul ettim. 

Adres: Sümer Sk. No: 6/3 Ali Kemal DOĞRU Bakanlıklar/Ankara (İmza) 

 

 
Akitler .... ... ile .... .....' yı tanırız. Tasarrufa ehil bulunduklarını, hür ve serbestçe açığa 

vurdukları irade ve arzularına uygun olarak bu resmi senedi imza ettiklerini beyan ve tasdik 

ederiz. 

TanıkTanık 

 
Tapu kütüğünde Salih Yılmaz KAFADAR adına kayıtlı taşınmazın kaydında leh ve aleyhinde 

herhangi bir hak ve takyidat mevcut değildir. Akid taraflarının Medeni Haklarını kullanmaya 

ehil olduklarını tapu sicil tüzüğüne göre tespit ettim. Tanıklığa engel halleri bulunmayan 

tanıklar, görevli memur ve benim huzurumda işbu resmi senedin okunup imzalanması 

üzerine, talep edilen ölünceye kadar bakma akdini tapu siciline 6.5.1996 tarih 3750 yevmiye 

numarası ile tescil ettim. 6.5.1996 
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Tapu Sicil Müdürü 

 
Ayrıca, devir için bildirilen değerin emlak vergisi beyan değerine uygulanacak yeniden 

değerleme oranından düşük olmadığı, düşük olması halinde aradaki farkın Vergi Usul 

kanununa göre cezalı olarak tahsil edileceği, emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve 

devir alanın müteselsilen sorumlu olduğunu bildiklerini, taraflar, tanıklar huzurunda karşılıklı 

ifade ve beyan ettiler......... 

d ) Tapuya Tescil Örneği 

6.5.1996 3750 

Salih Yılmaz KAFADAR : Kasım oğlu Satış1.1.1996 152 

Ali Kemal DOĞRU : Mustafa oğlu ÖKB6.5.1996 3750 

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı Salih Yılmaz KAFADAR adına kayıtlı iken, ölünceye kadar bakma 

akdinden tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

1) Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında 492 sayılı 

Harçlar Kanuna ekli (4) sayılı Tarifenin 20/a pozisyonu uyarınca, taşınmaz malın genel beyan 

döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine 

her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı 

uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden, bakım 

borçlusu ve bakım alacaklısından binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

2) Ayrıca, kanuni ipotek tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden 

binde 3.6 oranında harç ve binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil edilir. 

3) Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. 
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4) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 

 

 

 

 

 

RESMİ SENET 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Genel Olarak 

Resmi senet, resmi bir memur tarafından hazırlanarak taraflar huzurunda imzalanan ve resmi 

memurca mühür ve imza ile onaylanan bir sözleşmedir. 

Tapu Sicil Müdürlüklerinde düzenlenen resmi senet ise, gayrimenkul mülkiyetinin ve 

mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğündeki bir memur 

tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve 

mühür ile tasdik edilen resmi bir akittir. 

b) Resmi Senede Dair Kanun Hükümleri 

Hangi işlemlerde resmi senet düzenleneceğine dair hükümler pek çok kanunda yer almıştır. 

Örneğin; Tapu Kanunu'nun 26., Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 13., Medeni Kanunun 634., 781., 

827., Borçlar Kanunu'nun 213., Tapu Sicil Tüzüğü'nün 16. vb. benzeri maddelerinde 

düzenlenmiştir. 

c) Resmi Senedi Düzenleme Yetkisi Bulunan Memurlar 

Tapu sicil müdürlüklerinde resmi senet düzenlemeye yetkili olan memurlar müdür, müdür 

yardımcısı, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, sicil memuru ve sicil katibidir. Arşiv 

memuru, daktilo, odacı, geçici personel gibi elemanların resmi senet düzenleme ve imzalama 

yetkileri yoktur (TKGM. Gn.1439). Ancak personel sıkıntısı bulunan yerlerde zorunluluk 
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halinde, müdürün teklifi üzerine bölge müdürünün yazılı onayını almak kaydı ile arşiv 

memuruna da akit düzenleme yetkisi verilebilir. 

d) Resmi Senedin Şekli Unsurları (BK.213) 

1) Tarafların Yazımı 

2) Tarafların İrade Beyanları 

3)Emlak Vergisinin Ödenmesinden ve Tapu Harcından Doğan SorumluluğunHatırlatılması 

4)Tescil   İstemi 

5)Resmi Senedin Düzenlenme Tarihi ve  Yeri 

6)Tarafların     İmzası 

7)Tarafların Fotoğrafının Yapıştırılması (Tüzel Kişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf 

istenilmeyecektir)   TST.  16.  md. 

8)Resmi      Senedin      Mühürlenmesi,      Müdür      ve      Memurun      İmzalaması   

9)Resmi Senede Yevmiye Numarasının Verilmesi 

10)Taraf ve Tanıkların Kimlik, Sicil Numarası ve Adresleri 

* İpotek tesisi ve hacizli yada ipotekli taşınmaz malların el değiştirmesi işlemleri için 

düzenlenecek resmi senede, 12.08.2004 tarih, 2004/14 sayılı genelgede açıklandığı şekilde 

tebligat adresi bildirilmesi gerektiği hususunun belirtilmesi gerekir. 

 

 

 
RESMİ SENET DÜZENLENMESİNİ GEREKTİREN(AKİTLİ) TAPU İŞLEMLERİ 

 
 

Akitli işlemler, Tapu Kanununun 26. maddesi kapsamında resmi senet düzlenmek suretiyle 

yapılan işlemlerdir. 

1 – Satış (BK.213 vd.) 

2 –Bağış (BK.234 vd.) 
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3 –Trampa (BK.232 vd.) 

 
4 –Ölünceye kadar bakma akdi (BK. 511 vd.) 

 
–Ölünceye kadar gelir akdi (BK.507) 

5 –Taksim (MK.699, 703) 

6 –Kat Mülkiyeti (KMK. 12) 

 
– Kat İrtifakı (KMK.14) 

 
7 – Devre Mülk Hakkı (KMK.57) 

 
8 –Kat Karşılığı Temlik (MK.1009) 

9 –İpotek (MK.881,TST.31) 

10–İrtifak Hakları Kurulması 

 
– İntifa Hakkı (MK 794 vd.) 

 
– Oturma (Sükna) Hakkı (MK.823) 

 
– Geçit Hakkı (MK.747,838) 

 
– Kaynak Hakkı (MK.837) 

 
– Üst hakkı ve Diğer İrtifaklar 

 
11 – Gayrimenkul Mükellefiyeti (MK.839) 

12 –Mevzuatın ön gördüğü diğer işlemler 

SATIŞ 

a) Tanım ve Açıklama 
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Satış, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir 

(BK.182). 

Satış sözleşmesinin iki unsuru vardır. Bunlar satılan taşınmaz mal ve satış bedelidir. Satış 

bedelinin belirlenmesi taraflara aittir. Tapu sicil müdürlüğü, satış bedelinin emlak beyan 

değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmaması 

gerektiğini, aşağı olması halinde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre cezalı olarak tahsil 

edileceğini resmi senede yazarak taraflara hatırlatır. Satıcının istemi halinde satış bedelinden 

arta kalan kısım için kanuni ipotek tesis edilebilir. 

Satıcı, satış bedelinin tamamını aldığını beyana zorlanamaz. Satış bedelinin ödenmesi 

vadelere bağlanmış ise bu vadeler resmi senede yazılır. Ancak bu hususların tapu kütüğüne 

yazılması mümkün değildir. 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN....: Latif İNAN :Mustafa oğlu (Vergi No: ) 

 
DİĞER TARAFTAN: Cevdet Ekmel HATİPOĞLU: Fikret oğlu(Vergi No: ) 

 
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

 
Çankaya İlçesi Kırkkonaklar Mahallesinde bulunan 101 ada, 1 parsel sayılı 400 m2 

miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz malın tamamı Latif İNAN adına kayıtlı olup; adı geçen 
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malik bizzat hareketle taşınmaz malın tamamını 10.000.000.000 (ONMİLYAR)TL.sı bedelle 

Cevdet Ekmel HATİPOĞLU'na sattığını,satış bedelinin tamamını nakden peşinen ve 

tamamen aldığını,alıcı; Cevdet Ekmel HATİPOĞLU'da bu taşınmaz malı yukarıda yazılı 

bedel ve şartlarla satın aldığını ve adına tescilini istediğini,bu taşınmazmalın bu güne kadar 

olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca 

devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmazmalın emlak vergisi değerine yeniden 

değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde 

aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak 

tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 

d) Tapuya Tescil Örneği: 

03.12.1999 5006 

Latif İNAN : Mustafa oğlu Satış 02.02.1990           154 

Cevdet Ekmel HATİPOĞLU:Fikret oğlu Satış 03.12.1999 5006 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmazın tamamı LATİF İNAN adına kayıtlı iken satışından tescil edildi. 

 
f) İşlemin Mali Yönü 

Satış işleminin tapu siciline tescilinde, genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi 

değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül 

Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak 

değerden) az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer üzerinden (cebri icra ve şuyuun 

izalesi hallerinde satış bedeli, kamulaştırmalarda kamulaştıran idare harçtan bağışık değil ise, 

takdir bedeli üzerinden) 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) 

pozisyonuna göre satıcı ve alıcı için ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir ve 

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 
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SATIŞ VE KANUNİ İPOTEK TESİSİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Açıklama : 

Satış bedelinin tamamı alınmamış, geriye bir miktar bakiye alacak kalmış ise ve satıcı talep 

ederse bakiye alacak için kanuni ipotek tesis edilir. Satış tarihinden itibaren üç ay içinde 

kanuni ipotek tesisi yapılabilir. Kanuni ipotek sadece bu satışa konu taşınmaz mal üzerine 

işlenebilir. Miktarı bakiye alacak miktarını geçemez. 

b) Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN: Ali Kemal DOĞRU: Mustafa oğlu, (Vergi No:..) 

DİĞER TARAFTAN: Gürsel Öcal DÖRTGÖZ: İbrahim oğlu, (Vergi No:..) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Gelibolu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 150 ada, 18 parsel sayılı 300.00 m2 miktarındaki arsanın 

tamamı Ali Kemal DOĞRU adına kayıtlı olup; malik arsasının tamamını 250.000.000 

(İKİYÜZELLİMİLYON)TL.sı bedelle Gürsel Öcal DÖRTGÖZ'e sattığını, satış bedelinden 

150.000.000 (YÜZELLİMİLYON)TL sı peşin olarak aldığını geriye kalan 

100.000.000(YÜZMİLYON)TL.sı için ise lehine akit tarihinden itibaren bir yıl müddetle, 

faizsiz olarak kanuni ipotek tesisi ve tescilini talep ettiğini, alıcı: Gürsel Öcal DÖRTGÖZ'de 

bu taşınmaz malı aynı bedelle satın aldığını, adına tescilini istediğini, ayrıca satıcı lehine tesis 

edilecek kanuni ipoteği aynı şartlarla kabul ettiğini tapu siciline tescilini istediğini, bu 

taşınmazmalın bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen 

sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmazmalın emlak 

vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden 

düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince 

taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 
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TAKSİM (PAYLAŞMA) 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

Taksim, tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona 

erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemidir (MK.698, 703). 

Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit olması şart değildir. 

 
Taşınmaz mal adedi, paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişli ise aynen taksim 

yapılabilir. Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal alır. Eğer paydaşlar 

anlaşabiliyorlarsa, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet 

durumu sürdürülebilir. 

Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar arasında anlaşma 

sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) taksim edilebilir. Buna 

ifrazen taksim denir. 

Ayrı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların da taksim edilmesi mümkündür. Bu halde 

taşınmaz malların bulunduğu her hangi bir tapu sicil müdürlüğüne başvurarak işlem 

yaptırılabilir (TST.36, TKGM. Gn.1491). 

Taksime katılanlar arasında küçük veya kısıtlı varsa bunların işlemlerini veli veya vasileri 

takip eder. Ancak veli veya vasi de taksimde taşınmaz mal alıyorsa küçük veya kısıtlı ile veli 

veya vasi arasında menfaat çatışması olacağından küçük veya kısıtlıyı bu taksim işleminde 

veli veya vasiye karşı temsil etmek üzere mahkemece kayyım tayini gerekir. Buna karşın, 

küçük veya kısıtlı ile veli veya vasi aynı parseli hissedar olarak alıyorlarsa menfaat çatışması 

olmayacağından kayyım tayinine gerek yoktur. 

b) İstenen Belgeler 
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1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz mallarda paylı (müşterek) 

mülkiyete dönüşmemiş veya muris adına kayıtlı) taşınmaz mal malikinin tüm mirasçıları 

arasında noterce düzenlenmiş ve mirasçıların fotoğrafını taşıyan onaylı taksim sözleşmesi 

gereğince, istemde bulunuluyorsa, sözleşmede mirasçılara tescili isteme yetkisi verilmiş ise 

her biri kendine düşen taşınmaz malın tescilini isteyebilir. Tescil yetkisi yoksa, bütün 

mirasçıların bizzat veya vekaleten tescil isteminde bulunması, bu mümkün olmadığı takdirde 

tescil için mahkemeden karar alınması gerekir. 

5) Paylı (müşterek) mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz malların pay sahipleri arasında aynen 

taksiminde, tüm maliklerin bizzat veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla resmi senet 

düzenlenmek suretiyle; ifrazen taksim işleminde ise, kadastro müdürlüğünce düzenlenecek 

değişiklik beyannamesiyle birlikte yine tüm maliklerin veya yetkili vekillerinin katılımıyla 

resmi senet düzenlenmek suretiyle taleplerin karşılanması gerekir. 

6) Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. 

 
c) Resmi Senedin Yazım Örneği (Müşterek Mülkiyet) 

BİR TARAFTAN : Osman GÜRDAL:Ömer oğlu,Faik GÜRDAL: Ömer oğlu, 

Ümmühan GÜRDAL:Ömer kızı, (Vergi No: ... ) 

DİĞER TARAFTAN: Baki GÜRDAL:Ömer oğlu, Memduh GÜRDAL: Ömer oğlu.. (Vergi 

No: ... ). 
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aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

 
....Köyü/Mahallesi .....ada,     parsel numaralı 500 m2 yüzölçümündeki "arsa" vasıflı  taşınmaz 

mal ile ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüzölçümündeki "kargir ev ve 

arsası" vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 m2 

yüzölçümündeki  "bağ  ve  ev"  vasıflı  taşınmaz  mal,  ....Köyü/Mahallesi  .....ada,      parsel 

numaralı 41.115 m2 yüzölçümündeki "tarla" vasıflı taşınmaz malların 1/2 hissesi Osman 

GÜRDAL,3/12 hissesi Faik GÜRDAL, 1/12' şer hissesi Ümmühan GÜRDAL, Baki 

GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL adına kayıtlı iken;malikler bizzat hareketle aralarında 

yapmış oldukları rıza-i taksim sonucunda ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 500 

m2  yüzölçümündeki  "arsa"  vasıflı  taşınmaz  mal  Osman  GÜRDAL'a,      Köyü/Mahallesi 

.....ada,     parsel numaralı 490 m2 yüzölçümündeki "kargir ev ve arsası" vasıflı taşınmaz mal 

Faik GÜRDAL'a, ....Köyü/Mahallesi .....ada,     parsel numaralı 900 m2 yüzölçümündeki "bağ 

ve  ev"  vasıflı  taşınmaz  mal  Ümmühan  GÜRDAL'a,  ....Köyü/Mahallesi  .....ada,      parsel 

numaralı 41.115 m2 yüzölçümündeki "tarla" vasıflı taşınmaz malın 1/2'şer hisselerle Baki 

GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL'a isabet edecek şekilde taksim ettiklerini ve adlarına 

tescilini istediklerini, bu taşınmazmalların bu güne kadar olan emlak vergilerinin 

ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını, taraflarca devir ve temlik için 

gösterilen değerin bu taşınmazmalın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı 

uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için 

ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini 

kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

 
 

2.3.2000 876 

Osman          GÜRDAL:          Ömer          oğlu          1/2          İntikal          5.7.1999        3254 

2.3.2000 876 
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Faik GÜRDAL: Ömer oğlu 3/12 İntikal 5.7.1999 3254 

2.3.2000       876 

Ümmühan GÜRDAL: Ömer kızı1/12İntikal5.7.1999 3254 

2.3.2000    876 

Baki GÜRDAL: Ömer oğlu 1/12 İntikal 5.7.1999 3254 

2.3.2000       876 

Memduh GÜRDAL: Ömer oğlu 1/12 İntikal 5.7.1999 3254 

Osman GÜRDAL: Ömer oğlu Tam Taksim2.3.2000 876 

 
e) Tapu Senedi Yazım Örneği 

Taşınmaz malın 1/2 hissesi Ömer oğlu Osman GÜRDAL, 3/12 hissesi Faik GÜRDAL, 1/12' 

şer hissesi Ümmühan GÜRDAL, Baki GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL adına kayıtlı iken; 

hissedarlar arasında yapılan rıza-i taksiminden tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü: 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (6. a, b, c) pozisyonlarına göre; 

 
1) Taksim, terekeye dahil (henüz iştirak halinde bulunan) taşınmaz malların, kanuni ve 

mansup mirasçılar arasında aynen ve ifrazen yapılacak ise veya imar parselasyon planlarının 

uygulanması sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen 

yapılmakta ise, taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi 

değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul 

Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak 

değerden) az olmamak üzere beyan edilecek değerleri üzerinden, Binde 9 oranında tapu harcı, 

2) Müşterek mülkiyete konu olan taşınmaz malların ifrazen veya hükmen pay sahipleri 

arasında aynen veya ifrazen taksiminde, taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan 

edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her 

yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak 
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bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilecek değerleri üzerinden, Binde 3.6 

oranında tapu harcı tahsil edilir. 

3) İfrazen yapılan taksim işlemlerinde; ifraz, taksim işleminin zorunlu kıldığı bir işlem 

olduğundan, ifraz harcı alınmadan sadece taksim harcı alınması gerekmektedir. (492 Sayılı 

Kanunun 64. maddesi, 1450 sayılı Gn.) 

4) Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kestirilir. 

 
5) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
TRAMPA 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Tanım ve Açıklama 

Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesidir (BK.232). 

 
Trampada değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şart değildir. 

 
Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik 

sağlanabilir. Tapu sicil müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale 

yetkisi yoktur. Değerlerin eşit olmadığından bahisle akdi yapmaktan kaçınması da mümkün 

değildir. Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyecekse, ileride 

ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebilir. 

Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların trampa yapılması mümkündür. Bu halde 

trampa istemi taşınmazların bulunduğu il veya ilçelerden herhangi birinde yapılabilir. İstemin 

yapıldığı tapu sicil müdürlüğünce, diğer ilçe tapu sicil müdürlüğünden kayıt örneği ve yetki 

istenerek işlem sonuçlandırılır ve kendisinden yetki istenen müdürlüğe işlemin hukuki 

dayanağını teşkil eden belgelerin ve resmi senedin tasdikli birer örneği bir yazı ekinde 
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gönderilir. Bu yazıyı alan müdürlük tarafından yazı yevmiyeye alınarak gerekli tescil işlemi 

yapılır (TST.36, TKGM.Gn.1491). 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, 

T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

 
3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Resmi Senet Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN : Ali HAZAL'ın Kazan Noterliğinden verdiği 05.02.1997 tarih 0587 

sayılı vekaletname ile Şengül ER bilvekale hareketle, (Vergi No:..) 

DİĞER TARAFTAN:Abdil ER : Osman oğlu (Vergi No:..) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Çankaya İlçesi Balgat Mahallesinde bulunan 15306 ada, 3 nolu parsel sayılı 997 

m2.miktarındaki arsanın 25.000.000.000(YİRMİBEŞMİLYAR)TL.sı kıymetindeki 135/997 

hissesi ALİ HAZAL adına,Yenimahalle Demet köyü 309 ada,7 nolu parsel sayılı 10.288.00 

m2.miktarındaki 25.000.000.000 (YİRMİBEŞMİLYAR) TL.sı kıymetindeki tarlanın tamamı 

da Abdil ER adına kayıtlı iken;maliklerden Ali HAZAL'ın yetkili vekili Şengül ER bilvekale 

hareketle ve diğer malik Abdil ER bizzat hareketle, taşınmazlarının tamamını arada bedel 

farkı gözetmeksizin karşılıklı olarak trampa ettiklerini ve adlarına tescilini talep ettiklerini,bu 

taşınmaz malların bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının 

müteselsilen sorumlu olduklarını, taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu 

taşınmaz malın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle 

bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken 
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harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini 

birlikte ifade ve beyan ettiler. 

 

d) Tapuya Tescil Örneği  

4.4.2000 1234 

Ali HAZAL: Mustafa 
 

oğlu 135/997Kadastro 2.3.1987 

Abdil ER: Osman oğlu 135/997 Trampa 4.4.20001234 

4.4.20001234 
      

Abdil ER : Osman oğluSatış 6.12.1993 5432 

Ali HAZAL : Mustafa Oğlu Trampa 4.4.2000 1234 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın 135/997 hissesi Ali HAZAL adına kayıtlı iken, Abdil ER'e ait Yenimahalle 

Demet köyü 309 ada,7 nolu parsel sayılı 10.288.00 m2.miktarındaki tarlanın tamamı ile 

trampasından tescil edildi. 

Taşınmaz malın tamamı Abdil ER adına kayıtlı iken, Ali HAZAL' a ait Çankaya İlçesi Balgat 

Mahallesinde bulunan 15306 ada 3 parseli teşkil eden 997 m2 miktarındaki arsanın 135/997 

hissesi ile trampasından tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (4.a) pozisyonu gereğince; Taşınmaz 

malların, trampa yolu ile devir ve iktisabında taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan 

edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul 

Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak 

değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden, her iki taraftan ayrı ayrı, Binde 

15 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

2) Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. 

 
3) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 
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VELAYETEN TAŞINMAZ MAL ALIMI 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitli) 

a) Açıklama: 

19 yaşından gün almamış küçükler anne ve babasının velayeti altında sayıldıklarından, bu 

küçükler adına yapılacak tapu işlemlerinin anne ve babaları tarafından birlikte yapılması 

gerekir. Anne veya babanın çocuğu tek başına temsil etmesi mümkün değildir. Anne veya 

babanın çocuğu tek başına temsil edebilmesi için eşlerden birinin ölmüş veya velayet hakkı 

kaldırılmış olması gerekir. Eşlerden biri ölmüş ise bu ölümün nüfus kayıt örneği veya veraset 

senedi, gaiplik kararı gibi bir belgeyle kanıtlanması ve dosyaya eklenmesi gerekir. Boşanma 

sonucu velayet eşlerden birine verilmiş ise boşanma kararının tapu sicil müdürlüğüne ibrazı 

gerekir. 

 

 
Resmi Senedin Yazım Örneği 

BİR TARAFTAN: Fazıl İhsan AYERDEN :İsmail oğlu , (Vergi No:..) 

 
DİĞER TARAFTAN: Ali HAZAL : Mustafa oğlu velayeten annesi Hanife HAZAL, ( Vergi 

No:..) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

 

 
Çankaya mahallesinde bulunan 1971 ada 26 parsel sayılı 358.50 m2. miktarındaki kagir 

apartmanın 6/50 arsa paylı birinci kat 5 nolu meskeninin tamamı Fazıl İhsan AYERDEN 

adına kayıtlı iken;malik bizzat hareketle bu meskenin tamamını 

20.000.000.000(YİRMİMİLYAR)TL.sı bedelle Ali HAZAL'a sattığını ve satış bedelini 

tamamen ve peşinen aldığını,alıcı:Ali HAZAL'ın 25.07.1998 doğumlu olup yaşının küçük 

olması ve babasının da ölü olduğu...Çankaya Nüfus Müdürlüğünün 25.11.2003 tarih 123 

 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitli1


Sayfa 85 

 More Payroll UZEM  

 

E  

 

 

sayılı yazısından (veya …..mahkemenin ….karar/esas sayılı veraset belgesinden) 

anlaşıldığından annesi Hanife HAZAL velayeten hareketle bu meskenin tamamını yukarıda 

yazılı bulunan bedelle satın alıp kabullendiğini ve yaşı küçük oğlu Ali HAZAL adına tapuya 

tescilinin yapılmasını istediğini,bu taşınmaz malın bu güne kadar olan emlak vergilerinin 

ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için 

gösterilen değerin bu taşınmaz malın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı 

uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için 

ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini 

kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKİTSİZ İŞLEMLER 
 

AİLE KONUTU ŞERHİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. 

Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere "yerleşim yeri" adı verilmiştir. Buna göre; 

yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Aile konutu şerhi hususu 

2002/7 nolu genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

b) İstenen Belgeler 
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1) Konutun, aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlık ve varsa apartman yönetiminden 

alınmış belge, 

2) Gerektiğinde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro 

müdürlüğünce tespit edilmesi, 

3) İstemde bulunan eşin, tapudaki malikin eşi olduğuna dair nüfus kayıt örneği veya evlenme 

cüzdanı. 

4) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

5) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz malın maliki/hissedarı bulunan ..... ......' ekte sunduğum 

Nüfus Kayıt Örneğinden de anlaşılacağı üzere eşimdir. Yine ekte sunduğum Çankaya ilçesi, 

Anıttepe Mahallesi Muhtarlığından aldığım ../../2002 tarihli Yerleşim Yeri (İkametgah) 

Belgesinden de anlaşılacağı üzere bu taşınmaz malı aile konutu olarak kullanmaktayız. Bu 

itibarla, Medeni Kanunun 194. Maddesi uyarınca tapu kütüğüne aile konutu şerhi verilmesini 

arz ve talep ederim. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

apu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdaki şekilde şerh verilir. Tasarruf yetkisi kısıtlanmış 

olacağından malik olan eşin haberi olmadan işlenen "Aile Konutudur" şerhinin malik eşe tapu 

sicil müdürlüğünce bildirilir. (M.K.1019) 

Örnek: Aile konutudur. Tarih-Yev. 

 
e) İşlemin Mali Yönü 

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin terkini için her hangi bir harç veya ücret 

alınamaz 
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AYIRMA (İFRAZ) İSTEMİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım 

Ayırma (ifraz) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın 

düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi 

işlemidir (TST.65). 

b) İstenen Belgeler 

1) Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce 

kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen 

yerlerde 2 takım) dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler, 

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu 

kararı. (TKGM Gn. 1994/5 eki yönerge) 

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı ½'şer hisselerle biz Fazıl İhsan 

AYERDEN ile Abdil ER adlarımıza kayıtlı olup, Kadıköy Belediye Başkanlığının 01.07.1996 

tarih ve 256 sayılı encümen kararı ve Kadastro Müdürlüğünün 28.06.1996 tarihli değişiklik 

beyannamesi gereğince 1226 ada 31 parsel 318.16 m2 arsa, 1226 ada 32 parsel 249.92 m2 

Arsa, 1226 ada 33 parsel 249.92 m2 arsa olarak üç kısma ifrazen tapu siciline tescilini talep 

ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine 

yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi 
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halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil 

Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

Fazıl    İhsan    AYERDEN:    İsmail    Oğlu    ½     -     ifraz     -     Tarih     –Yevmiye    

Abdil ER : Osman Oğlu ½ - ifraz - Tarih -Yevmiye 

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

1221 ada 12 nolu parselin Kadıköy Belediye Encümeninin 01/07/1996 tarih ve 256 sayılı 

kararı ve Kadastro Müdürlüğünce tasdikli değişiklik beyannamesine göre, 1226 ada 31, 32 ve 

33 nolu parseller olmak üzere, üç kısma ifrazından tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 6.a Pozisyonuna göre; ayrılan 

taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer 

yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri 

uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak 

üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden, Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanır. 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Bu ücret her 

yevmiye için bir adet tahsil edilir. 

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İSTEMİ 

 
 

Kategori: Tapu İşleml HYPERLINK "http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample- 

levels/tapu-islemleri-akitsiz-2"eri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir 

tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır (TST.75). 
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b) İstenen Belgeler 

1) Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı, 

 
2) Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 

takım) birleştirme dosyası, (TKGM Gn. 1993/6 eki yönerge) 

3) Tescil bildirimi ve kontrol raporu, 

 
4) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

5 ) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz mallardan Çukuranbar Mahallesi 26113 ada 9 numaralı 

parselin tamamı Emel DEMİRHAN adına, 10 numaralı parsel ise ½'şer hisselerle Hilal CAN 

ve Ali HAZAL adına kayıtlı iken; ibraz ettiğimiz Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 

19/12/1999 gün 2186 sayılı yazısına ek değişiklik beyannamesi ve belediye encümen kararına 

göre bu parsellerin tevhit edilerek, 26113 ada 15 parsel numarası altında ve 3.000 m2 arsa 

olarak 8/30 payının Emel DEMİRHAN , 11/30'er paylarının da Hilal CAN ve Ali HAZAL ait 

olacak şekilde tapuya tescilini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen 

değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak 

değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil 

edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

Kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, tapu sicil müdürlüğüne 

gönderildikten sonra; tapu sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır. Birleştirilen 

parsellere ait kütük sayfaları kapatılır (TST.77). Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst 

köşeden sağa çapraz, "Mülkiyet" sütunundaki maliklerden sonra gelen ilk boş satır da yatay 

olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir. Beyanlar sütununda kapatılma 
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nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak, işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası 

yazılır. 

Örnek: İşbu sayfa birleştirme nedeniyle kapatılmıştır. Tarih-Yevmiye 

 
Bundan sonra yeni oluşan parselin tesciline geçilir. Birleştirme sonucu oluşan parsel, kadastro 

müdürlüğünce verilen ada ve parsel numarası altında, bulunduğu mahalle veya köye ait son 

kütüğün boş olan ilk sayfasına tescil edilerek, kapatılan eski sayfalar ile yeni sayfa arasında 

irtibat kurulur. Ayrıca eski sayfalarda bulunan terkin edilmemiş kayıtlar yeni sayfaya aktarılır 

(TST.66-74). Yeni parselin edinme sebebi sütununa "Birleştirme" veya "Tevhid" yazılır. 

 

Örnek:  

Emel DEMİRHAN: Süleyman kızı 8/30 Birleştirme Tarih - Yevmiye 

Hilal CAN : Mustafa kızı 11/30 Birleştirme Tarih –Yevmiye 

Ali HAZAL : Turgut oğlu 11/30 Birleştirme Tarih- Yevmiye 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz mallardan Çukuranbar Mahallesi 26113 ada 9 numaralı parselin tamamı Emel 

DEMİRHAN adına, 10 numaralı parsel ise ½'şer hisselerle Hilal CAN ve Ali HAZAL adına 

kayıtlı iken; ibraz edilen Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 19/12/1999 gün 2186 sayılı 

yazısına ek değişiklik beyannamesi ve belediye encümen kararına göre bu parsellerin tevhit 

işleminden tescil edildi. 

Tapu senedinin ilgili sütununa geldi sayfaları yazılır. 

 
f) İşlemin Mali Yönü 

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 6.a pozisyonuna uyarınca, birleştirme işlemlerinde 

kayıtlı değerler üzerinden, ayrı ayrı Binde 9 oranında harç tahsil edilir. Birleştirme harcı 

birleştirilecek parsellerin işlemden önceki değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. 
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Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre her yevmiye numarası için bir adet döner 

sermaye ücreti alınır. 

CEBRİ SATIŞIN TESCİLİ İSTEMİ 

 
Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Cebri satış, borçlulara ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü kanalıyla 

satılarak tapuya ihale alıcısı adına tescili işlemidir. 

b) İstenen Belgeler 

1) İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi, 

 
2) Bu müzekkerede; ihalenin kesinleşmiş olduğunun belirtilmesi, ihale alıcısının nüfus 

bilgilerinin ve üzeri mühürlenmiş fotoğrafının bulunması, ihale bedelinin gösterilmiş olması 

gerekir. 

3) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

4) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Salih KAFADAR adına kayıtlı olup, bu 

defa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğünün 07/08/1999 tarih ve 1999/92 sayılı 

yazıları ile iş bu arsa payının tamamı yarı yarıya olmak üzere 2.030.000.000 (iki milyar otuz 

milyon) TL.'sı bedelle Mehmet ÇELİMLİ ye cebri yoldan satışı yapılarak hacizsiz, ipoteksiz 

ve tedbirsiz olarak tesciline karar verildiğinden mesken üzerindeki belirtilen hacizlerin, 

ipoteklerin ve tedbirin yukarıdaki tescil yazısı gereğince terkin edilerek adıma tescilinin 

yapılmasını arz ve talep ederim. 
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d) Tapuya Tescil Örneği 

9.9.2000 5456 

Salih KAFADAR :Kasım oğlu Tam Kadastro 7.7.1967 4567 

Mehmet ÇELİMLİ: Ali oğlu Tam Cebri Satış 9.9.2000 5456 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı Salih KAFADAR adına kayıtlı iken, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 

Müdürlüğünün 07.08.1999 tarih ve 1999/92 sayılı yazılarına göre cebri satış işleminden tescil 

edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

Cebri icra müzekkerelerinin tapuya tescilinde, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a 

pozisyonu uyarınca, müzekkerede yazılı satış bedeli üzerinden, her iki taraftan ayrı ayrı Binde 

15 oranında harç tahsil edilir. Bu ihalede satıcının ödemesi gereken harç icra dairesince tahsil 

edilmiş ise sadece alıcının harcı alınır. Varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kestirilir. İcra 

dairesince bu verginin kesilerek, vergi dairesine yatırıldığı belirtilmişse ilişik belgesi aranmaz. 

Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; 

bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma 

dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. 

b) İstenen Belgeler 

1. Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz 

malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi, 
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2. Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği 

veya temsil belgesi, 

3. Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma 

izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı. 

4. Taşınmaz mal sahibinin veya hissedarlarının bir adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay 

içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden 

alınmış belge. 

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

1) Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın "Kargir ev" olan cinsinin, Çankaya Kadastro 

Müdürlüğünün 17/07/1999 tarih ve 390/1372 sayılı yazıları ve ekli değişiklik beyannamesi 

gereğince "ARSA" olarak değiştirilmesini talep ile ... 

2) Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Salih KAFADAR ve Hilal KAFADAR 

adlarına ½ hisselerle kayıtlı iken, bu kerre bizler Rabia ŞAHİN ve Tuğba ŞAHİN bizzat 

hareketle iş bu taşınmazımızın "Ev" olan cinsinin Ordu Kadastro Müdürlüğünden tanzim 

ettirmiş olduğumuz 25/06/1999 tarih ve 1256 sayılı değişiklik beyannamesinde gösterildiği 

üzere "Arsa" olarak değiştirilerek tapuya tescilinin yapılmasını talep ile.. 

3) Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın 2/16 hissesi ben Mehmet kızı Şengül ER 

7/16'şar hissesi de bizler Ahmet evlatları Filiz ER ve Ali ER adlarına "Avlulu Kargir ve 

Ahşap Ev" cinsi ile kayıtlı iken, Samsun Kadastro Müdürlüğünce 15/05/1998 tarihinde tanzim 

edilen değişiklik beyannamesinden de anlaşılacağı üzere "Avlulu Kargir ve Ahşap Ev" 

yıkılmış olduğundan, cinsinin "Arsa" olarak değiştirilerek tapuya tescilini talep ile ... 

4) Yukarıda niteliği gösterilen Antalya ili merkez ilçesi Arapsuyu köyü 2960 ada 45 parsel 

sayılı bodrum zemin ve bir normal katlı pansiyonun tamamı Ahmet kızı Huriye DÖRTGÖZ 

ve Süleyman oğlu Gürsel DÖRTGÖZ adına yarı yarıya kayıtlı iken; bu kez Huriye 

DÖRTGÖZ 'ün Kophenhag Büyükelçiliğinden düzenlemeli 20.11.1998 tarih ve 2313 sayılı 
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vekaletnameye istinaden, yetkili vekili ben Abdullah ERDOĞAN bilvekale (vekaleten) 

hareketle haiz olduğum yetkiye istinaden ve ben Gürsel DÖRTGÖZ de bizzat hareketle, 

Konyaaltı Belediyesince verilen 23.06.1999 tarihli yapı kullanma izin belgesi ve Konyaaltı 

Belediyesi İmar Müdürlüğünce onaylı 07.06.1999 tarih ve 5/17 sayılı Genel İnşaat projesi ve 

Kadastro Müdürlüğünce düzenlemeli değişiklik beyannamesinde görüldüğü üzere, taşınmazın 

cinsinin "Bodrum ve zemin ve bir katlı otel" olacak şekilde değiştirilerek tescilini talep ile 

emlak rayiç değerinin 10.000.000.000 (on milyar) TL. olduğunu 492 sayılı Harçlar Kanununa 

göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak 

suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre 

cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini 

beyan ederiz. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

Kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, tapu sicil müdürlüğüne 

gönderildikten sonra; tapu sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır. "Taşınmazın 

Niteliği" sütunundaki cinsi kırmızı mürekkepli kalemle terkin edilerek, tarih ve yevmiye 

numarası yazıldıktan sonra, mavi veya siyah mürekkepli kalemle yeni cinsi yazılır. 

Örnek: Kargir Ev. Tarih-Yevmiye 

Arsa 

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın "Kargir Ev" olan cinsinin, Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 17/07/1999 

tarih ve 390/1372 sayılı yazıları ve ekli değişiklik beyannamesi gereğince "Arsa" olarak 

değiştirilerek tesciline istinaden düzenlenmiştir. 

f) İşlemin Mali Yönü 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (13.a,c) pozisyonlarına göre; 
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1. 01.Ocak 1983 tarihinden önce inşaatı bitip iskân ruhsatının alındığının ve inşaata ilişkin 

Emlak Alım Vergisinin ödendiğini belgelendirilmesi halinde tashih harcı alınmadan, 

2. Tapu sicilinde kayıtlı olan arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunan bina vs. tesisler 

nedeniyle (yani yapısız iken yapılı hale getirilmesi nedeniyle) 13/a pozisyonunda belirtilen 

Binde 15 ve sosyal mesken vs. nitelikteki binalar nedeniyle yine 13/a pozisyonunun ikinci 

paragrafında belirtilen Binde 7.5 oranındaki harçlar ilgili maliye kuruluşunca tahsil 

edileceğinden, bu harçların ödendiğinin belgelendirilmesi halinde harç tahsil edilmeden, 

(Vergi dairesinden yazı getirilememesi halinde aşağıdaki cezalı harç tahsili hükmünün 

uygulanarak işlemin yapılması ve maliye kuruluşuna ihbarda bulunulması gerekir.) 

3. Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan her çeşit cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi 

değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değer üzerinden 13/c pozisyonu uyarınca, 

Onbinde 5 oranında harç tahsil edilerek, 

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edildikten sonra, 

taleplerin karşılanması gerekir. 

Cins Değişikliği İşlemlerinde Cezalı Harç Tahsili: 

 
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapan 2339 sayılı Kanunun 96-b maddesi ile (4) 

sayılı tarife ile ilgili olarak eklenen fıkrada, "bu Tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) 

fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27. inci maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda 

gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır." hükmü yer almaktadır. 

Buna göre cins değişikliği ile ilgili olarak Emlak Vergisi Beyannamesinin verildiğinin 

belgelendirilememesi halinde 13.c maddesindeki harç % 50 fazlası ile tahsil edilecektir. 

13.a maddesindeki harçlarla ilgili olarak da ilgili maliye kuruluşuna harcın % 50 fazlası ile 

tahsil edilmesi yolunda duyuru yapılması gerekmektedir. 
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DÜZELTME (TASHİH) İŞLEMİ 

 
 

Kategori: Tapu HYPERLINK "http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu- 

islemleri-akitsiz-2"İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Düzeltme, tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi 

işlemidir (TST.85). 

Uygulamada yanlış veya eksik yazımlar malikin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih ve 

yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü gibi hususlarda yapılmaktadır. İlgililerinin istemi 

halinde belgesine aykırı bu tür yanlışlıklar tapu sicil müdürlüğünce düzeltilebilir 

(TKGM.Gn.1458). 

Ayrıca, 02.12.2004 tarihli 2004/8109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tapu Sicil Tüzüğünde 

yapılan değişikliğe göre kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak 

basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde müdür tarafından, nedeni düzeltmeler 

sicilinde açıklanarak re’sen düzeltme yapılmasına imkan tanınmıştır. 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların 

düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber, (yüzölçümü düzeltmelerinde 

ilmühabere gerek yoktur) 

 
 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitsiz-2
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5) Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, 

 
c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Mehmet AKDAL adına kayıtlı iken, ibraz 

ettiğim Çakaldere Köyü Muhtarlığından verilme 02.04.1999 tarihli fotoğraflı ilmühaber ve 

Ceyhan Nüfus Müdürlüğünden verilme nüfus kayıt örneğininden anlaşıldığı üzere soy 

ismimin "AKDAL" değil "AKBAL" olduğu kadastro sırasında bilirkişi beyanına göre 

soyismim yazılırken yanlış yazılmış bulunduğu, Bu nedenle kayıtlı ismimin "Mehmet 

AKBAL" olarak değiştirilmesini arz ve talep ederim. 

d) Tapuya Tescil Örneği 

12.05.1999 – 2341 

Mehmet AKDAL: Halil oğlu Kadastro 24.03.1995 

Mehmet AKBAL: Halil oğlu Tashih 12.05.1999 – 2341 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı Mehmet AKDAL adına kayıtlı iken, ibraz edilen Çakaldere Köyü 

Muhtarlığından verilme 02.04.1999 tarihli fotograflı ilmuhaber ve Ceyhan Nüfus 

Müdürlüğünden verilme nüfus kayıt örneğininden anlaşılması üzere, soy isminin "AKBAL" 

olarak düzeltilmesinden tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 13.c pozisyonu uyarınca, Onbinde 5 oranında harç 

ve ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilir. Ancak gerek tapu sicil müdürlüklerinin ve gerekse 

kadastro müdürlüklerinin sebep olduğu hatalar Harçlar Kanununun 59. Maddesi gereği olarak 

harç alınmadan düzeltilmelidir (TKGM.Gn.1458). Bu işlemlerden döner sermaye ücreti de 

alınmaz. 

İNTİFA TERKİNİ İSTEMİ 
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Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

İntifa hakkı; 

1) Bu haktan bedelli veya bedelsiz feragat (vazgeçme) sebebiyle, 

 
2) Süre varsa sürenin dolması sebebiyle, 

 
3) Hak sahibinin ölümü sebebiyle, 

 
4) Mahkeme kararı ile 

 
Terkin edilir. Terkin için tescil istem belgesi düzenlenir. Hak sahibinin ölümü sebebiyle terkin 

halinde hak sahibinin ölü olduğunun nüfus kayıt örneği veya veraset senedi ile kanıtlanması 

gerekir. Diğer hallerde herhangi bir belge istenmez. İstemde bulunanın hak sahibi olduğunun 

nüfus cüzdanı,pasaportla veya avukatlık kimliği ile belirlenmesi ve vesikalık 

fotoğraf,T.C.Kimlik ve vergi numarası istenmesi gerekir. Temsilci varsa temsil belgesi de 

aranır. 

b) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın intifa hakkı Fatma Bedia GÖKTAY'a ait iken, adı 

geçenin 27.09.1999 tarihinde vefat ettiği Ankara 10.Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.11.1999 

tarih ve 1999/1201-1114 Esas-Karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla, işbu intifa 

hakkının çıplak (kuru) mülkiyet sahipleri bizler Hatice Güler BARIM, Fatma Pınar CANEV 

ve Hatice Nurdan OKUR olmak üzere lehimize terkin edilmesini arz ve talep ederiz. 

 

 
c) Terkin Örneği 

İntifa hakkının terkini Tapu Sicil Tüzüğünün 79. Maddesinde gösterilen şekilde, diğer 

terkinlerde olduğu gibi yapılır. 

 

 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitsiz-2


Sayfa 99 

 More Payroll UZEM  

 

E  

 

 

d) İşlemin Mali Yönü 

1) 1.Kanuni mirasçılar dışında, intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız 

(bedelsiz) feragat edilmesinde veya süreli intifa haklarında, sürenin dolması sebebiyle intifa 

hakkının terkininde, işleme konu taşınmazın genel beyan döneminde beyan edilen emlak 

vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul 

Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak 

değerden) az olmamak üzere bildirilen değer üzerinden Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı 

Tarifenin 4. Pozisyonu uyarınca, Binde 54 oranında tapu harcı, kuru mülkiyet sahibinden 

tahsil edilir. İntifa hakkından feragat bir bedel karşılığında yapılmakta ise, yine, lehine feragat 

edilen kuru mülkiyet sahibinden (20/e) pozisyonu uyarınca, Binde 15 oranında tapu harcı 

tahsil edilir. 

2) İntifa hakkı sahibinin bu hakkından, kanuni mirasçı olan kuru mülkiyet sahipleri lehine 

bedelsiz feragat etmesi halinde, (14) nolu pozisyon uyarınca, sadece terkin harcı tahsil edilir. 

Ancak, bu halde ayrıca intifadan dolayı, veraset ve intikal vergisinin tarh ve tahakkuku için, 

ilgi vergi dairesine bilgi verilir. 

3) İntifa hakkı sahibinin ölümü sebebiyle terkinde, (14) nolu pozisyon uyarınca sadece terkin 

harcı tahsil edilir ve veraset-intikal yönünden ilgili vergi dairesine duyuru yapılır. 

İPOTEK TERKİNİ İSTEMİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Kamu tüzel kişileri bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya 

finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ile terkin edilebilir. 

Bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin lehine tesis edilmiş ipotekler, bu kişi veya 

temsilcilerinin bizzat tapu dairesine gelerek istemde bulunmaları halinde terkin edilir. 
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b) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen Antalya ili Merkez ilçesi Ahlatlı Köyü 314 ada 48 parsel sayılı 

taşınmazın 8/78 arsa paylı (10) nolu meskenin kat irtifakı hakkı RAY SİGORTA A.Ş. lehine 

4.000.000.000 TL. üzerinden birinci derecede 19/08/1998 tarih ve 4588 yevmiye ile ipotekli 

olarak kayıtlı iken, bu kez alacaklı RAY SİGORTA A.Ş. temsilcisinin Alanya 1.Noterliğinden 

verdikleri 10/06/1998 tarih ve 3283 sayılı vekaletnameye istinaden yetkili vekilleri ben 

İbrahim YILDIZ, şirket alacağını tamamen almış olduğundan işbu ipoteğin tapu sicilinden 

terkinini arz ve talep ederim. 

c) Terkin Örneği 

İpotek, üzeri kırmızı mürekkeple çizildikten sonra alttaki boş satıra ipoteğin harfinin ve terkin 

edilmiştir ibaresinin yazılması ve tarih yevmiye atılarak imzalanması suretiyle terkin edilir. 

İpotekle beraber düşünceler sütununda ipoteğe yapılmış ilaveler ve varsa şerhler sütunundaki 

serbest dereceden yararlanma hakkının de terkini gerektiği unutulmamalıdır. 

A - İ - RAY SİGORTA A.Ş. 4.000.000.000 TL. %43 1 Yıl - 

19.08.1998      –      4588 

A - İ - Terkin Edilmiştir. (İmza) Tarih – Yevmiye) 

 
d) İşlemin Mali Yönü 

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 14. Pozisyonu uyarınca, tutarı her yıl yeniden 

belirlenen maktu terkin harcı tahsil edilir. 

 

 

 

 

 

 
İŞTİRAKIN (ELBİRLİĞİNİN) BOZULMASI 
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Kategori: Tapu İş HYPERLINK "http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu- 

islemleri-akitsiz-2"lemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

İştirak (elbirliği) halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirak (elbirliği) halinin bozularak 

müşterek mülkiyet (hissedarlık) esasına geçilmesi işlemidir. Bunun için tüm iştirakçilerin 

veya temsilcilerinin istemi ya da bu yönde bir mahkeme kararının getirilmesi gerekir. 

(MK.676) 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen zemin kat (2) nolu meskene ait arsa payı verasette iştiraklı olarak 

Sevim DİZDAR, Kadriye DİZDAR ve İsmet DİZDAR adlarına kayıtlı iken, adları geçen 

bizler bizzat hareketle, Çumra Sulh Hukuk Hakimliğinin 17.08.1998 tarih ve 1998/420-444 

sayılı veraset belgesi gereğince bu iştirak halindeki mülkiyeti bozarak, hissedarlık esasını 

kabulle kanuni hisselerimiz oranında müşterek mülkiyet esaslarına göre adlarımıza tescil 

edilmesini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak 

vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük 

olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun 

Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz. 

 

 
d) Tapuya Tescil Örneği 
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23.8.2000    -    6543 

Sevim DİZDAR : Mustafa kızı Elbirliği İntikal 2.2.1999 - 56 

23.8.2000    -    6543 

Kadriye DİZDAR: Kerim kızı (Ver.İşt.) İntikal 2.2.1999 - 56 

23.8.2000 
 

- 
   

6543 

İsmet DİZDAR : Kerim oğlu İntikal 2.2.1999 - 56 

Sevim DİZDAR : Mustafa kızı 2/8 İştirakin feshi 23.8.2000 - 6543 

Kadriye DİZDAR: Kerim kızı 3/8 İştirakin feshi 23.8.2000 - 6543 

İsmet DİZDAR : Kerim oğlu 3/8 İştirakin feshi 23.8.2000 - 6543 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz verasette iştiraklı olarak Sevim DİZDAR, Kadriye DİZDAR ve İsmet DİZDAR 

adlarına kayıtlı iken, Çumra Sulh Hukuk Hakimliğinin 17.08.1988 tarih ve 1998/420-444 

sayılı veraset vergisine istinaden iştirakin (elbirliği) bozularak müşterek (paylı) mülkiyet 

olarak tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

1) İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirak hali feshedilerek müşterek mülkiyet 

(hissedarlık) esasının kabul edilmesi halinde Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 13.c 

Pozisyonu uyarınca, Onbinde 5 oranında harç tahsili gerekir. 

2 )Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
KAT İRTİFAKI İSTEMİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Malikin tek kişi olması halinde kat irtifakı talebi üzerine, tescil istem belgesi düzenlenir. 
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Kat irtifakı tanımı, istenen belgeler, tapuya tescili, ve işlemin mali yönü "akitli işlemler"in kat 

irtifakı bölümünde açıklanmıştır. 

b) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Abdil ER adına kayıtlı iken; Çankaya 

İmar Müdürlüğünce 11.06.1997 tarih ile tasdikli mimari proje ve Ankara 13.Noterliğince 

28.04.1997 tarih ve 22605 sayı ile tasdikli liste beyanına gereğince, bu taşınmaz mal üzerine 

inşa edilecek zemin, bodrum ve 3 normal kattan ibaret olan kargir apartmanın tamamı için ana 

gayrimenkulün tamamını 1144/1144 pay itibar ederek, bodrum kat (1) nolu konuta 72/1144; 

zemin kat (2) nolu dubleks konuta 96/1144; (3) nolu konuta 80/1144; (3) nolu dubleks konuta 

96/1144; 1.normal kat (5), (6), (7); ikinci normal kat (8), (9), (10); 3.normal kat (11) nolu 

konutlara 80/1144'er; (12) ve (13) nolu çatı aralı konutlara da 120/1144'er arsa payı ayırarak 

bağımsız bölümlere eklenti tahsis etmeden 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat 

irtifakı tesis ettiğimi ve 10.05.2003 tarihli yönetim planına göre yönetilecek olan ana 

gayrimenkuldeki diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu bilerek kat irtifakının tapuya 

tescilini arz ve talep ederim. 

c) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı Abdil ER adına kayıtlı iken kat irtifakı kurulmasından tescil edildi. 

 
KAT KARŞILIĞI iNŞAAT HAKKI SÖZLEŞMESİ ŞERHİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Kat karşılığı inşaatta taşınmaz malın maliki taşınmazın belli bir hissesini veya yapılacak 

binadaki bazı bağımsız bölümleri inşaattan kendisine kalacak kısımlara karşılık müteahhide 

devretmeyi vaad etmektedir. Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesini düzenleme yetkisi 

noterlere aittir (TST.55/c). 
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b) İstenen Belgeler 

1) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

2) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
3) Noterce düzenlenmiş kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi, 

 
c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı arsa vasfı İle Ali Kemal DOĞRU adına 

kayıtlı iken, kayıt maliki Ali Kemal DOĞRU ile ben Fazıl İhsan AYERDEN'in Ümraniye 2. 

Noterliğine başvurarak düzenleme şeklinde hazırlattığımız 07.07.1999 tarih 25735 sayılı kat 

karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi ile projesine göre bu parsel üzerinde inşaa edilecek beş katlı 

kargir apartmanda kat irtifakı kurulması sonrası zemin kat (2) nolu dükkan birinci kat (3) nolu 

ikinci kat (5) nolu, üçüncü kat (7) nolu meskenleri sözleşmede belirtilen inşaat seviyelerine 

göre peyder pey müteahhit, ben, Fazıl İhsan AYERDEN'e kat karşılığı temlik edilmesi malik 

tarafından taahhüt edildiğinden bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesine arz ve talep ederiz. 

d) Tapuya Şerh Örneği 

Fazıl İhsan AYERDEN lehine kat karşılığı inşaat hakkı vardır. Tarih-Yevmiye 

 
e) İşlemin Mali Yönü 

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 12. Pozisyonuna uyarınca kayıtlı değer üzerinden 

Binde 5.4 oranında harç tahsili gerekmektedir. 

Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

 

http://www.tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitsiz-2


Sayfa 105 

 More Payroll UZEM  

 

E  

 

 

Malikin tek kişi olması halinde kat mülkiyeti talebi üzerine, tescil istem belgesi düzenlenir. 

 
Kat mülkiyetinin tanımı, istenen belgeler, tapuya tescili, ve işlemin mali yönü "akitli 

işlemler"in kat mülkiyeti bölümünde açıklanmıştır. 

b) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Mehmet Reşat KONYALI adına kayıtlı 

iken; Şişli Kadastro Müdürlüğünün 26.02.1998 tarih 256 sayılı yazısı ve ekindeki değişiklik 

beyannamesi gereğince taşınmazın cinsinin "KARGİR APARTMAN'' olarak değiştirilmesini 

ve Şişli Belediyesi İmar Müdürlüğünce verilen 09.01.1998 tarih 30/98 sayılı yapı kullanma 

izni, 24.03.1993 tarihli inşaat projesi, tasdikli fotoğraflar ve Şişli 4.Noterince tanzim edilen 

03.03.1998 tarih 4234 nolu liste gereğince inşa edilen apartmanın tamamı için ana 

gayrimenkulü 780 pay itibar ederek, birinci kat (1) nolu, ikinci kat (2) nolu, üçüncü kat (3) 

nolu, dördüncü kat (4) nolu bürolara 130/780'er, zemin kat (5),(6),(7) nolu asma katlı 

dükkanlara 60/780'er,1.bodrum kat (9) nolu 3.sınıf pide ve kebap salonuna 70/780 arsa payı 

ayırarak iş bu gayrimenkul üzerinde lehime 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat 

mülkiyeti tesis ve tescilini ve iş bu işlem tarihinde yürürlüğe girecek yönetim planına göre 

yönetilecek ana gayrimenkuldeki diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu bilerek gereğini 

talep ile cins değişikliği için gösterilen değerin 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda 

gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 

bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak 

tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafıma bildirildiğini beyan ederim. 

c) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı Mehmet Reşat KONYALI adına kayıtlı iken; ibraz edilen Şişli 

Kadastro Müdürlüğünün 26.02.1998 tarih 256 sayılı yazısı ve ekindeki değişiklik 

beyannamesi gereğince taşınmazın cinsinin "KARGİR APARTMAN'' olarak değiştirilmesi ve 

Şişli Belediyesi İmar Müdürlüğünce verilen 09.01.1998 tarih 30/98 sayılı yapı kullanma izni, 

24.03.1993 tarihli inşaat projesi, tasdikli fotoğraflar ve Şişli 4.Noterince tanzim edilen 
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03.03.1998 tarih 4234 nolu liste gereğince, üzerinde apartman inşaa edilen iş bu gayrimenkul 

üzerinde malik lehine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyeti 

kurulmasından tescil edildi. 

Kurulan kat mülkiyetleri tapu sicil müdürlüğünce ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerin 

belediyesine ve vergi dairesine bildirilir (KMK.55). 

KİRA ŞERHİ İSTEMİ 

 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a)Tanım ve Açıklama 

Kira şerhi, bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu 

kütüğünün şerhler sütununa işlenmesidir. 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Kira sözleşmesi, 

 
3) Sözleşmedeki imzalar noterce onaylanmış ise ve şerh yetkisi varsa kiracının istemi. 

 
4) Noterce onaylanmamış ise veya şerh yetkisi yoksa taşınmaz malikinin istemi. 

 
5) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

6) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz Aziziye Mahallesi 777 ada 7 nolu parseli teşkil eden 777 

m2 miktarındaki kargir apartmanın 8/100 arsa paylı zemin kattaki (1) müstakil bölüm 
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numaralı, aynı yer aynı arsa paylı aynı kat (2) nolu, 10/100 arsa paylı 1. Kat (3) nolu ve 

11/100 arsa paylı 1. Kat (4) nolu mesken nitelikli taşınmaz malların 1/3'er payları Şengül ER, 

1/3'er payları Abdil ER , 1/9'ar payları İbrahim YILDIZ, 1/9'ar payları Salih Yılmaz 

KAFADAR ve 1/9'ar payları da Ali HAZAL adlarına kayıtlı olup, bu kerre adları geçen 

maliklerle aramızda yapmış olduğumuz Ankara 10. Noterliğinden tasdikli 14/07/1998 tarih ve 

23258 sayılı kira kontratındaki şartlar gereğince bu taşınmazların tamamını 10 yıl müddetle  

ve yıllığı 10.000.000.000 (Onmilyar) TL. bedelle GARANTİ BANKASI A.Ş. lehine 

kiraladığımızdan, anılan kira kontratının tapu siciline şerhini arz ve talep ederiz. 

d) Tapuya Şerh Örneği 

Kira: 15.07.1998 tarihinden başlamak kaydıyla on yıl süre ile GARANTİ BANKASI A.Ş. 

lehine yıllığı (10.000.000.000) TL karşılığı kira hakkı. Tarih -Yevmiye 

e) İşlemin Mali Yönü 

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 10. Pozisyonuna uyarınca, kira sözleşmelerinin 

tapuya şerhinde sözleşme süresine göre hesaplanacak kira toplamı ve sözleşmede süre 

belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden, Binde 5.4 oranında harç tahsili gerekir.Ayrıca 

noterce düzenlenmemiş ise kira sözleşmelerinin şerhinde damga Vergisi Kanununa ekli (1) 

sayılı Tablonun 1.c pozisyonu uyarınca, Binde 1.5 oranında damga vergisi tahsil ettirilir. 

Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
KOOPERATİF ÜYELERİNE TAHSİS İSTEMİ (FERDİLEŞME) 

 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a)Tanım ve Açıklama 

Yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve iş yerlerinin kooperatif üyeleri adına tescili 

işlemidir. Ferdileşme için kur'a keşidesini (tutanağını) aramaya gerek yoktur. 

Kooperatif temsilcilerinin talebiyle işlem sonuçlandırılır. 
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b) İstenen Belgeler 

1) Taraf / Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

2) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
3) Kooperatifin yetki belgesi, 

 
4) Hangi üyeye nerenin tahsis edildiğini gösterir yönetim kurulunca onanmış liste ile üyelerin 

nüfus kimlik bilgileri, 

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malların tamamı Sınırlı Sorumlu 3.Basın Sitesi Konut 

Yapı Kooperatifi adında kayıtlı olup, bu kez ekte sunduğumuz yetki belgesine istinaden adı 

geçen Kooperatifi temsilen bizler Ömer Ali AKSAKAL ve Cemil BAŞTİRYAKİ iş bu 

taşınmazların her bir bağımsız bölüm için oluşturulan ferdileşme dosyalarında mevcut 

bulunan nüfus kayıtlarına istinaden ekli listede bulunan kooperatif üyelerimiz adlarına tahsis 

ve tescil işlemin yapılmasını gösterilen değerin 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda 

gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 

bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak 

tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafıma bildirildiğini beyan ederim. 

 

d) Tapuya Tescil Örneği  

2.4.2000     2021 

Sınırlı Sorumlu 3.Basın Sitesi Konut Yapı Kooperatifi TamK.M.Çevirme 

3.5.1997     2342 

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ : İbrahim oğlu Tam Ferdileşme 2.4.2000 2021 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı Sınırlı Sorumlu 3.Basın Sitesi Konut Yapı Kooperatifi adında kayıtlı 

iken, ferdileşme işleminden tescil edildi. 
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f) İşlemin Mali Yönü 

Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı taşınmaz malların ortaklar adına tescilinde 

kayıtlı değer üzerinden, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 15. Pozisyonu uyarınca, 

Binde 1.8 oranında harç tahsili gerekir. 

Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
MİRASIN İNTİKALİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

1) Elbirliği (İştirak) Halinde 

a) Tanım ve Açıklama 

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset 

senedinde belirtilen mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işlemine 

mirasın intikali denir. Bunun için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da 

iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir. Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi 

mirasın intikali için gerekmemekle beraber, (Beyanlar hanesine veraset ve intikal vergi 

ilişiğinin kesilmediği intikalin tarih ve yevmiye numarası ile belirtme yapılır) intikalin 

tescilinden sonra taşınmazın devri veya üzerinde ayni bir hak kurabilmesi için ilişik kesme 

belgesinin vergi dairesinden alınarak tapu sicil müdürlüğüne getirilmiş olması aranır. 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 
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4) Veraset belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği, 

 
c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı iken, 

malikin 11.04.1975 tarihinde ölümü ile mirasının eşi Nusret CEYHAN ve çocukları Esin 

CEYHAN, Mehmet Yavuz CEYHAN ve Bahriye Nilgün CEYHAN'a kaldığı Ankara 8.Sulh 

Hukuk Mahkemesinden verilmiş 29.05.1975 tarih 1975/1029-973 Esas-Karar sayılı veraset 

belgesinden anlaşılmakla ve mirasçılar adlarına verasette iştirakli olarak intikalen tescilini 

talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine 

yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi 

halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil 

Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz. 

d) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Taşınmaz malın tamamı İbrahim kızı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı iken, malikin vefatı 

üzerine, Ankara 8.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilmiş 29.05.1975 tarih 1975/1029-973 

Esas-Karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla kanuni mirasçıları adına, iştirak halinde 

(elbirliği) intikalen tescil edildi. 

e) Tapuya Tescil Örneği 

9.9.1999 - 2345 

Ceyhan  CEYHAN:  İbrahim  kızı-  Tam  -  Kadastro  -2.1.1986 

Nusret CEYHAN: Ali oğlu  İntikal -  9.9.1999 -  2345 

Esin CEYHAN :Nusret kızı Elbirliği İntikal - 9.9.1999 - 2345 

Mehmet Yavuz CEYHAN:Nusret oğlu(Ver.İşt.) İntikal - 9.9.1999 - 2345 

Bahriye Nilgün CEYHAN:Nusret kızı İntikal - 9.9.1999 - 2345 

f) Vergi Dairesine Yapılacak İhbar 
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Mirasın intikali ivazsız bir iktisap şekli olduğundan, intikalin tescilinden sonra veraset ve 

intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilebilmesini temin için, tapu sicil müdürlüğünce işlem 

tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve ilişik 

kesme belgesi getirilmedikçe taşınmazın veya hissenin devrinin yapılmaması ve ayni hak tesis 

edilmemesi gerekir (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. Md. 19, TKGM. Gn.1469). 

Bildirim İçin Yazı Örneği: 

 

 
VERGİ DAİRESİ/MALMÜDÜRLÜĞÜNE 

ANKARA 

 
Gümüşdere Mahallesinde bulunan 101 ada 3 parsel nolu 3375 m2 miktarındaki arsanın 

tamamı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı iken, 11.04.1975 günü ölümü üzerine mirasçıları 

Nusret CEYHAN ve iştirakçilerine yukarıdaki tarih ve yevmiye numarası ile intikal işlemi 

yapılmıştır. Veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili için bu durum ihbar olunur. 

…/…/2004 A/ÇHilal KAFADAR 

Tapu Sicil Müdürü 

ADRES:..(Mirasçıların adresleri yazılır) 

Veraset intikal vergisi ilişiği kesme belgesi örneği: 

 

 
ALTINDAĞ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE 

ANKARA 

../.../..... tarihinde vefat eden ......................................... dan varislerine intikal eden malların 

veraset ve intikal vergisi ile ilişiği bulunmadığından, aşağıda mahiyetleri gösterilen 

gayrimenkullerin varisleri adına intikalinde, başkaları adına devir ve temlikinde ve 

üzerlerinde herhangi bir ayni hak tesisinde 7338 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince 
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kanuni bir sakınca bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim. 

………..... .................. 

Vergi Dairesi Müdürü Köy/Mah. Ada/Parsel 

 
g) İşlemin Mali Yönü 

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. Pozisyonuna göre; İntikale konu 

olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer 

yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri 

uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak 

üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden, Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Döner Sermaye 

ücreti her yevmiye için bir adet tahsil edilir. İntikal eden taşınmaz sayısının önemi yoktur. 

2) Paylı (Müşterek) Mülkiyet Olarak 

a)Tanım ve Açıklama 

Mahkemeden alınmış veraset belgesi ile malikin adına kayıtlı taşınmaz malın, kanuni 

mirasçıları adına kanuni miras payları oranında hissedarlık esasına göre intikal yoluyla tescili 

işlemidir. Mirasın doğrudan doğruya paylı mülkiyet (hissedarlık) esasına göre tescili için tüm 

mirasçıların veya yetkili vekillerinin iştirak halini (elbirliğini) bozduklarına dair istemi olması 

veya bu yönde bir mahkeme kararı getirilmesi gerekir. Bunun yanında veraset belgesinde 

açıkça iştirak halinin bozularak müşterek mülkiyet veya hissedarlık esasına geçildiği yazılı ise 

tek mirasçının istemi ile doğrudan müşterek mülkiyet esasına göre intikal yapılabilir. Ayrıca 

veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili için işlemden sonra en geç 15 gün içinde vergi 

dairesine bildirimde bulunulmalıdır. 
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Mirasın intikali için veraset intikal vergisinin yatırılmış olması aranmaz. (Beyanlar hanesine 

veraset ve intikal vergi ilişiğinin kesilmediği intikalin tarih ve yevmiye numarası ile belirtme 

yapılır) 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) Veraset belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği, 

 
5) Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait 

veraset belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği, 

6) Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle 

veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset 

belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda nitelikleri gösterilen taşınmaz malın tamamı, Şemsi KAFADAR adına kayıtlı iken; 

malikin 05/07/1999 tarihinde öldüğü ANKARA 15. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 

30/11/1999 tarih 1999/1080-1036 esas ve karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla geriye 

mirasçı olarak eşi Kasım KAFADAR ve müşterek çocuğu Salih KAFADAR'a kaldığı 

anlaşılmakla adlarımıza kanuni paylarımız oranında paylı mülkiyet olarak intikalen tescilini 

talep eder, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi 

değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük 
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olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun 

Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz. 

 

d) Tapuya Tescil Örneği  

11.12.1999   –  6587 

Şemsi KAFADAR:  Salih kızı TamKadastro 07.09.1957 

Kasım KAFADAR: Ömer oğlu ¼ İntikal 11.12.1999 - 6587 

Salih KAFADAR: Kasım oğlu ¾ İntikal 11.12.1999 - 6587 

 
e) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

İş bu taşınmaz malın tamamı Salih kızı Şemsi KAFADAR adına kayıtlı iken, malikin vefatı 

üzerine, Ankara 15.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilmiş 30.11.1999 tarih 1999/1080-1036 

Esas-Karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla kanuni mirasçıları adına, paylı (müşterek) 

mülkiyet halinde intikalen tescil edildi. 

f) İşlemin Mali Yönü 

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (3). pozisyonuna göre; İntikale konu 

olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer 

yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri 

uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak 

üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden, Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
SATIŞ VAADİNİN ŞERHİ İSTEMİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 
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Satış vaadi, ilerideki bir tarihte bir malın satışını taahhüt niteliğinde ön akitdir (BK.22). Satış 

vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenlenir. İstem halinde ilgili tapu kütüğünün şerhler sütununa 

tescil edilir. 

b) İstenen Belgeler 

1) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

2) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
3) Noterce düzenlenmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, 

 
c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın ¼ hissesi Salih Yılmaz KAFADAR adına 

kayıtlıyken, bu kerre ben Abdil ER ile Salih Yılmaz KAFADAR arasında yapılan Antalya 4. 

Noterliğinden tanzim edilen 21/05/1999 tarih 14506 sayılı satış vaadi sözleşmesine istinaden 

Salih Yılmaz KAFADAR'ın hissesi üzerine lehime satış vaadi şerhi verilmesini talep ile 492 

sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden 

değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde 

aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü 

tarafından tarafıma bildirildiğini beyan ederim. 

d) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

Satış Vaadi: Salih Yılmaz KAFADAR'ın ¼ hissesi üzerinde Abdil ER lehine satış vaadi 

vardır. Tarih-Yevmiye 

e) İşlemin Mali Yönü 

492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 12. Pozisyonu uyarınca Binde 5.4 

oranında harç tahsili gerekir. 

Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 
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SULH HAKİMİ VEYA NOTERDE YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA 

AKDİNİN TESCİLİ İSTEMİ 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

a) Tanım ve Açıklama 

Sulh hakimleri ve noterler de ölünceye kadar bakma akdi düzenleyebilirler (MK.532). Böyle 

bir sözleşmenin tescilini kural olarak sadece taşınmaz malın maliki isteyebilir. Malik ölmüş 

ise mirasçılarının tescil isteminde bulunması gerekir. Mirasçılar tescil isteminden kaçınırlarsa 

bakım alacaklısının mahkemeden adına tescil kararı getirmesi gerekir. Ancak sözleşmede 

ölünceye kadar bakacak olanın da taşınmazı adına tescil ettirebilmesine yetki verilmiş olabilir. 

Bu durunda bakım borçlusunun talebine istinaden tescil işlemi yapılabilir.(TKGM.Gn.1187). 

Sulh hakimlerince düzenlenen ölünceye kadar bakma akitleri tapu sicil müdürünün karşısına 

bir sözleşme şeklinde gelebileceği gibi sulh hakimi tarafından verilmiş bir mahkeme kararı 

şeklinde de çıkabilir. Bu halde artık ilamın infazı hükümleri uygulanır. Ölünceye kadar 

bakmaya dair bu ilama dayanılarak yapılan istem tescil istem belgesine geçirilir. Malikin 

tescil istemi aranmaz (MK.705). 

b) İstenen Belgeler 

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

 
4) Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş sözleşmenin aslı veya onaylı örneği, 
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5) Sözleşmede bakım borçlusuna, taşınmaz malın adına tescilini isteme yetkisi verilmişse 

borçlunun yazılı istemi yeterlidir. Sözleşmede bu yetki verilmemişse tescil için bakım 

alacaklısının (taşınmazı temlik edenin) istemi veya mahkeme kararı, 

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı İrfan KENANOĞLU adına kayıtlı iken, 

malik İrfan KENANOĞLU ile ben Latif İNAN arasında yapılan Kırşehir 1. Noterliğinde özel 

şekline uyularak iki tanık huzurunda düzenleme şeklinde hazırlattırıldığımız (veya Kırşehir 

Sulh Hukuk Mahkemesinde düzenlettirdiğimiz .... tarih ... sayılı) ölünceye kadar bakma 

mukavelesine istinaden işbu taşınmaz mal ölünceye kadar bakıp, beslemek ve görüp, 

gözetmek kaydıyla bana temlik edildiğinden ve anılan sözleşmede adıma tescili istemeye 

yetkili kılındığımdan gerekli tescilin yapılmasını talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre 

yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak 

suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre 

cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafıma bildirildiğini 

beyan ederim. 

d) Tapu Senedinin Yazım Örneği 

7.7.2000 5678 

İrfan KENANOĞLU: Hüseyin oğluTamKadastro 2.2.1986 

Latif İNAN: Mustafa oğlu TamÖ.K.B.A. 7.7.2000 5678 

 
e) Tapuya Tescil Örneği 

1) Taşınmazın tamamı İrfan KENANOĞLU adına kayıtlı iken, Kırşehir 1. Noterliğinden 

düzenlenen 

(tarih /sayı) ölünceye kadar bakma sözleşmesine göre tescil edildi. 

 
2) Taşınmazın tamamı İrfan KENANOĞLU adına kayıtlı iken, Kırşehir Sulh Hukuk 

Mahkemesinden verilen (tarih /sayı) ölünceye kadar bakma kararına göre tescil edildi. 
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f) İşlemin Mali Yönü 

1) Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında 492 sayılı 

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a pozisyonu uyarınca taşınmaz malın genel 

beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi 

değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı 

uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden, bakım 

borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı, Binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

Ayrıca, kanuni ipotek tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden, 

Tarifenin 7. Pozisyonu uyarınca, Binde 3.6 oranında harç ve Damga Vergisi Kanununa ekli 

(1) sayılı Tablonun 4.a Pozisyonu uyarınca, Binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil edilir. 

 
2) Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. 

 
3) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 
ŞUFA - İŞTİRA - VEFA İSTEMİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

1) Şufa Hakkı (Önalım) 

Şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın 

alabilme hakkıdır (MK. 732,735). 

2) İştira Hakkı (Alım) 

Bir taşınmaz malı belli bir bedelle belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır 

(MK.736). Bu niteliği ile satış vaadine benzer. Ancak satış vaadinin azami süresi beş yıl 

olduğu halde bu hak şerh tarihinden itibaren on sene süreyle hüküm ve sonuç doğurur. Bu 

süre sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir (TST.78). 

İştira sözleşmesinin noterce düzenlenmiş olması gerekir (TST.55). 
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3) Vefa Hakkı (Geri alım) 

Vefa hakkı satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır 

(MK.736). 

4) Şufa - İştira - Vefa İşlemlerinin Mali Yönü 

Şufa, iştira, vefa haklarının tapu siciline şerhi için, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 

9. pozisyonu uyarınca bu hakların bedelli veya bedelsiz oluşuna bakılmaksızın taşınmaz malın 

kayıtlı değeri üzerinden Binde 5.4 oranında harç tahsil edilir. İştira ve Vefa Hakkının Tapu 

Sicil Müdürlüğünce düzenlenmesi halinde binde 7.5 damga vergisi tahsil edilir. Ancak bu 

sözleşmeler, noterce düzenlenmiş ise damga vergisi alınmaz. (TKGM. Gn.1450) 

Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır. 

Bu hakların terkini ayrıca için maktu terkin harcı tahsil edilir. 

TESCİL İSTEM BELGESİNİN DÜZENLENMESİ 

 
 

Kategori: Tapu İşlemleri (Akitsiz) 

Tapu sicilinde işlem yapılmasını gerektiren bazı durumlarda akit düzenlenmesine gerek 

yoktur. Bunlar genelde taraf teşkil etmeden malikin veya ilgili hak sahiplerinin tek taraflı 

irade beyanı ile sonuç doğuran işlemlerdir. 

Malikin veya maliklerin ya da ilgililerin tek taraflı bu irade beyanları tapu sicil müdürlüğünde 

istem belgelerine geçirilir. Bu istem belgelerinin şekli Tüzüğün 102. maddesi gereği Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir. 

İstem belgesine işleme konu taşınmaz mal ve istem sahibinin isteği açıkca yazılır. İstem 

sahibi belgeyi, "OKUDUM" ibaresini yazarak imzalar. Belge, müdürle belgeyi düzenleyen 

memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onanır. Harçları yatırıldıktan sonra yevmiye 

defterine kaydedilerek gereği yapılır. 
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İstem belgesine istem sahibinin kimlik bilgileriyle adresleri açıkça yazılır. Tüzüğün 17. 

maddesinde sayılan hallerde (taraflardan biri veya bir kaçının okuma yazma bilmemesi, imza 

atamaması, sağır, kör veya dilsiz olması, kimliğinde şüpheye düşülmesi ve kanunların 

öngördüğü diğer hallerde) istem belgesi düzenlenirken de akitli işlemlerde olduğu gibi iki 

tanık bulundurulur. İstem sahibinin Türkçe bilmemesi halinde, ayrıca yeminli tercüman 

bulundurulur. Tanıklar ve tercüman da istem belgesini imza ederler. İstem belgesine tanık ve 

tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgâh adresleri yazılır. Tanık ve tercümanın okuma yazma 

bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden olması gerekir. 

İstem sahibi imza bilmiyorsa, Tüzüğün 18. maddesi gereği sol elin başparmağı yoksa sağ elin 

baş parmağı onlar da yoksa diğer parmaklardan biri tanıkların huzurunda ilgiliye bastırılır ve 

hangi parmağın bastırıldığı yazılır. 

Tüzüğün 19. maddesi gereği, istem belgesinin ikametgâhta da düzenlenmesi mümkündür. 

İstem sahibi tek kişi olabileceği gibi birden çok kişi de olabilir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2000/1 sayılı genelgesi gereği, akitsiz işlemler için 

düzenlenen tescil istem belgelerine gerçek kişilerde nüfus cüzdanı seri numarasının, şirketler 

ve kooperatiflerde ticaret sicil numarasının, vakıflarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce verilen 

vakıf sicil numarasının, derneklerde ise valiliklerce verilen dernek tescil numarasının 

yazılması gerekmektedir. 

 

 

TAPU MEVZUATI 

 

 
TAPU İŞLEMLERİ 

 

 
İşlemlerde İbrazı Gerekli Belgeler : 
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İşlemin gerektirdiği diğer belgelerin yanında , tapu sicil müdürlüğüne genelde aşağıdaki 

belgelerin , işlem sırasında ibrazı gerekmektedir. 

a) Varsa tapu senedi 

b) Fotoğraflı nüfus hüviyeti cüzdanı veya pasaport. 

c) Temsil halinde , temsile ilişkin belge , 

d) En geç 6 ay önceden çekilmiş 6x4 ebadında vesikalık fotoğraf. 

e) Taşınmaz satışı , ipotek tesisi ve cins tashihlerinden vergi sicil no’ sunu gösteren belge 

(tahakkuk fişi vergi kartı gb.) 

f) Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası(kat irtifakları hariç) 

g) Vatandaşlık numarası 

 

 

 

 
 

İzlenecek Yol : 

 

 
Tapu işlemlerinde genelde şu yol izlenmektedir : 

a İlgilisinin gerekli belgelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne müracaatı. 

b) Başvuru fişi tanzim edilip , tapu harçlarının müdürlükçe tahakkuk edilip tahsil ettirilmesi. 

c) Akitsiz işlemlerde tescil veya terkin istem belgesi , akitli işlemlerde resmi senet tanzim 

edilerek ilgililere okutulmak veya yetkililerce okunmak suretiyle imzaların alınması. 

d) Düzenlenen belgelerin (tapu senedi , ipotek belgesi gb. ) tasdik edilerek ilgiliye verilmesi. 

Tapu Sicil Müdürlüğünün Bölgesi Dışındaki Taşınmazların Tapu İşlemlerinin Yapabilmesi 

Ayrı tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanında bulunan taşınmaz malların müşterek ipotek , 

taksim , trampa , işlemleri sadece bir tapu sicil müdürlüğünde yetki alınarak 

yapılabilmektedir. 
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Bu husus tüm tapu işlemleri için değil , sadece yukarıda yazılan işlemler için söz konusudur. 

Bu durumda : ilgilerin işlemi yapılmasını istedikleri tapu sicil müdürlüğüne müracaat ederek , 

taşınmazlara ait bilgi ve işleme ait belgeleri ibraz etmeleri gerekecektir. 

 

 
Tapu İşlemlerinde Doktor Raporu İstenecek Haller 

Tapu sicil müdürünün ,talepte bulunanın medeni haklarını kullanması (fiil ehliyeti) hususunda 

şüpheye düşerse,konuyla ilgili hükümet tabipliğinden rapor isteyebileceği Tapu Sicil 

Tüzüğünün 14.maddesinde belirtilmektedir. 

Yüksek Sağlık Şurasının 20-21 şubat 2003 tarih 10642 sayılı tavsiye kararında, yalnızca 

yapılacak hukuki işlemle ilgili olarak,işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya 

akli melekesinin yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması veya bu yolda bir iddia ihbar ve 

şikayetin olması halinde tabip raporu isteneceği,tabibin gerek görürse ilgili uzmana sevk 

yaparak uzman tarafından rapor tanzimini isteyebileceği ,65 yaşın üstünde herkes den bila 

istisna rapor istenmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir.Tapu sicil müdürü sadece tereddüt 

veya bu yolda ihbar iddia ve şikayet halinde hükümet tabipliğine sevk yapacağına göre ,söz 

konusu hallerin varlığının takdir ve tespiti de hükümet tabipliğine ait olacaktır. 

 

 
Aksine bir kuşku, ihbar, şüphe veya belge olmaması halinde, tapu sicil müdürlüklerince işlem 

sahiplerinden rapor istemeyecektir. Bu konuda mevzuatın belirlediği bir yaş sınırı da 

bulunmamaktadır. İşlemde ilgisinden rapor istenmesi, yukarıda belirtilen belli hallerde istisnai 

bir durum olup, takdiri de tapu sicil müdürüne aittir. 

 

 
Tapu İşlemlerinin Mali Yönü Beyan edilecek değerlen yönünden 

İcra dairelerinin yaptığı satışlar ile mahkeme kararının tescili gibi bazı işlemler dışında tapu 

işlemlerinin de işleme konu taşınmazı emlak vergisi ile ilişiği kestirilmemekte , tapu harçları , 

ilgililerin tapu sicil müdürlülüğüne beyan edecekleri değerler üzerinden tahsil edilmektedir. 

Bu nedenle istisna i haller dışında işlemin vergi dairelerine havalesi de söz konusu değildir. 

Tapu harçlarının tahsili ilgilisinin beyanına tabi olmakla birlikte beyan edilen değerlerin , 

Emlak vergisi değerinin o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpımı 

sonucu bulunan değerden düşük olması gerekir. Tapu sicil müdürlüğü , bildirilen değerin , 

emlak vergisi değerlerinin o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu 

bulunan değerden düşük olması hususunda ilgilileri sadece uyarmakta bunun dışında söz 
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konusu değerlere bir müdahalesi olmamaktadır. İlgililerce beyan edilen değerinin düşük 

olması veya aşınmazın emlak vergisi ile ilişiğinin bulunması halinde vergi dairelerince taakuk 

ettirilecek vergi ve cezalardan devralan ve devredenler mütessilen sorumlu tutulmaktadır. Bu 

husus düzenlenecek resmi senet veya tescil istem belgelerine yazılarak yetkililerin imzası 

alınmaktadır. Bu nedenle herhangi bir ek vergi veya ceza ile karşılaşılmaması için işlem için 

beyan edilecek değerin emlak vergisi değerine o yıl için uygulanan yeniden değerleme 

oranının yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerden düşük olmaması ve işlemden önce 

taşınmazın emlak vergi ile ilişiğinin kestirilmesinde büyük yarar vardır. 

 

 
Örneğin ; 2004 emlak vergi değeri 100.000. YTL ‘sı olan bir taşınmazın 2005 yılında satışı 

halinde 2005 yılı ılı için uygulanan % 11.2 yeniden değerleme oranının yarısı olan %5.6 ile 

çarpım sonucu bulunacak deüer tapu harcı için beyan edilen en az değer olacaktır..Buna göre; 

Söz konusu taşınmaz için tapu sicil müdürlüğüne bildireceğimiz en az değer; 

100.000 YTL X %5.6= 105.600 YTL olacaktır. 

105.600 YTL olarak beyan edilen bir satış işleminde ödenecek toplam bedel ise : 

105.600 x binde 15 x 2 = 3160 YTL alım-satım harcı(toplam) 

ve döner sermaye ücreti ödenecektir. 

 

 
AKİTLİ İŞLEMLER 

 

 
SATIŞ 

 

 
Satış işlemi ile taşınmazın mülkiyeti belli bir bedel karşılığında malik tarafından alıcıya 

devredilmektedir. İşlemi tapu sicil müdürlüğünden talep edecek kişi , satış konu taşınmazın 

maliki veya onun temsilcisidir. 

İstenecek bilgiler 

İşlem tapu sicil müdürlüğünde talep edilirken , aşağıdaki hususların satıcı tarafından tam 

olarak bilinmesi gerekir. Bunlar ; 
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a) Satışa konu taşınmaz , 

b) Satış bedeli , 

c) Alıcıların adı soyadı , alıcı tüzel kişi ise ticaret ünvanı veya adı , 

d) Taşınmazın tamamının veya hissesinin satılacağı 

e) Satış bedeli tamamen alınmayacak ise , kalan miktar için kanuni derecede ipotek tesis 

edilip edilmeyeceği 

f) Satıcı ve alıcının vergi kimlik numarası 

g) Vatandaşlık numaraları 

h) Mesken nitelikli yapılarda zorunlu deprem sigortası 

 

 
Hisseli satışlarda , satış yapılan taşınmazda , alıcının daha önceden adına kayıtlı hissesi var ise 

bu hisseler ayrıca talep edilmese dahi tapu sicil müdürlüklerince resen birleştirilmektedir. 

Satıcının Kanuni İpotek Hakkı 

Satış bedelinden arta kalan miktar için , kanuni ipotek tesisini isteme , sadece işlemi için 

satıcıya tanınmış bir haktır. 

Kanuni ipotek satış işlemi sırasında tesis edileceği gibi tescilden itibaren 3 ay içerisinde de 

tesisi talep edilebilir. 

Bu hakkın kullanılması zorunlu olmayıp , satış bedelinin arta kalan miktarı başka yollarla 

teminat altına alınmakta veya ihtiyaç duyulmamakta ise , satıcı bu hakkını 

kullanmayabilecektir. Ayrıca satış bedelinin tamamı peşin ödenmeyecek ise tarafların 

kararlaştırdıkları vade şartlar , satış için düzenlenecek resmi senede yazılabilmektedir. 

Satıcının tamamını peşin olarak almadığı satış bedelinden arta kalan miktar için , lehine 

kanuni ipotek tesis ettirmesi , alacağın tahsilini temin bakımından kanımızca daha uygun 

olacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki , kanuni ipotek miktarı satış bedeli ile sınırlı olup satış 

bedelinden daha fazla miktarlar için , kanuni ipotek tesisi mümkün değildir. 

 

 
Hisseli satışlarda Şüf’a hakkının kullanılması 
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Hisseli satışlarda , taşınmazdaki diğer hissedarlara öncelikle satın alma ( şüf’a ) hakkı 

tanınmıştır. Ancak bu hak hisse satışının hissedarlar dışındaki üçüncü bir kişiye yapılması 

halinde kullanılabilmektedir. Satışın taşınmazdaki hissedarlara yapılması halinde bu hak 

kullanılamayacaktır. 

Şüf’a hakkının kullanılma süresi ise satışın yapıldığının öğrenildiği tarihen itibaren 3 ay 

öğrenilmemesi durumunda ise , 2 yıldır . Bu sürelerin geçmesi halinde hakkın kullanılması 

mümkün değildir. 

Şüf’a hakkının kullanılarak , satılan hissenin edinilmesi tapu sicil müdürlüğünden talep 

edilmeyip ilgili mahkemeye müracaat ile , mahkemenin vereceği kesinleşmiş kararın ibrazı 

halinde , edinme söz konusu olacaktır. 

 

 
KAT KARŞILIĞI TEMLİK (DEVİR) 

 

 
Ülkemiz özellikle 1950 ‘ li yıllardan sonra süratli bir kentleşme sürecine girmiş , bu süreç , 

bina yapımındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Özellikle kent merkezlerinde bina 

yapımına elverişli arsaların sınırlı oluşu , arsa fiyatlarının hızlı bir şekilde artmasına neden 

olmuştur. Bir taraftan kent nüfusunun hızlı artışıyla grek barınma ve gerekse ekonomik 

faaliyetlerin yürütülmesi , bina yapımını zorunlu hale getirirken bir taraftan da arsa fiyatları 

hızla yükselmektedir. İşte bu ikili olgu , kat karşılığı temlik sözleşmesi tipini doğurmuştur. 

Böylece binayı yapacak olan (müteahhit) , yüksek bir arsa bedeli ödemekten kurtularak , 

parasal kaynaklarını bina yapımına yönlendirmekte , aynı zamanda arsa sahibi de en iyi bir 

şekilde değerlendirebilmektedir 

 

 
Kat karşılığı temlik işlemi , borçlar kanunumuzda açıkça yer almamıştır. Uygulamalarda kat 

karşılığı temlik sözleşmeleri söz konusu yasada yer alan satış ve istisna akitleri unsurlarını 

birlikte içeren , karma bir akit olarak değerlendirilmektedir. 

Kat karşılığı temlikte arsa sahiplerince satış bedeli alınmamakta buna karşılık devralan 

(müteahhit) tarafından da bina inşa edilmektedir. 

 

 
Kat karşılığı temlik resmi şekle tabi olup , resmi şekilde tapu sicil müdürlüğünce resmi senet 

düzenlenmesidir. 
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Uygulamada sıkça karşılaşılan noterlerce düzenlenmiş kat karşılığı inşaat hakkı 

sözleşmelerine dayanılarak , mülkiyet devri mümkün değildir. Tapu Sicil Tüzüğüne göre bu 

tür sözleşmeler sadece tapu kütüğüne şerh verilebilmektedir. 

Kat karşılığı temlik işleminde , temlikle konu taşınmaz üzerine bina arsa edilecek arsalardır. 

Genelde taşınmazlar bu nitelikte olmakla birlikte , bina vasfındaki taşınmazlarında temlike 

konu olması kanımızca mümkündür. Kat karşılığı temlikle taşınmaz maliki veya malikleri 

taşınmazların belli bir payını , Müteahhit tarafından yapılacak inşaata karşılık olarak 

devredeceklerdir. Bu devirde açıkça bir bedel söz konusu olmayıp bedel karşılığı olarak 

müteahhit tarafından bina yapımı üstlenilmektedir. Yapılacak binanın ne kadarının arsa 

sahibine verileceği , ne kadarının müteahhit üzerinde kalacağı yine binanın ne şekilde 

yapılacağı gibi diğer hususlar , taraflarca noterde düzenlenen kat karşılığı inşaat hakkı 

sözleşmelerinde yer almaktadır. Tapu sicil müdürlüğünce düzenlenecek resmi senetlerde 

inşaat sözleşmelerinde atıf yapılabilecektir. 

 

 
BAĞIŞ ( HİBE ) 

Taşınmazın karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetinin devredildiği bir işlemdir. 

Medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olan herkes taşınmazlarını hibe edebilir. 

Yaşı küçüğün veya vesayet altındaki kişilerin taşınmazı veli veya vasilerince bağışlanamaz. 

Hibeyi kimler kabul eder ? 

 

Hibeyi medeni haklarını kullanma yeterliğine sahip olanlarla bu hakları kullanama 

yeterliğinden yoksun olsa bile temyiz kudretine sahip olan herkes kabul edebilmektedir. 

Ancak , kanuni temsilcileri tarafından (veli , vasi gb.) temsil edilen kişiler kanuni temsilcileri 

bu işleme rıza göstermemesi halinde kendilerine yapılan taşınmaz hibesini kabul edemezler. 

Mümeyyiz küçük ve mahcura yapılacak bağışların kabul edilebilmesi için bağışın herhangi bir 

şart ve mükellefiyete bağlanmış olması gerekir. 

Rücü Şartı ile Bağış 

 

 
Taşınmaz hibesinde kanunun tapu kütüğünde şerhini kabul ettiği tek şart ‘’rücü’’ şartıdır. 

Bunun dışındaki başkaca bir şartın aşınmaz hibesinde kütüğe şerh verilmeyeceği 

kanaatindeyiz. Bu sebeple , rücü şartının dışındaki bir şartın düzenlenecek resmi senette 
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belirtilmesi mümkün olsa dahi (örn. Okul , cami yapımı vb.) bunun tapu kütüğünde şerhi 

kanaatimizce mümkün olmayacaktır. Hibe eden sadece bağış yapılanın kendisinden önce 

ölmesi halinde , taşınmazın mülkiyetinin tekrar kendisine döneceğini şart edebilecek bu şartı 

kütüğe şerh ettirebilecektir. 

 

 
Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Bağış işlemi : 

Esas amacı , karşılığında bir bedel olmaksızın taşınmazın devri işlemi olan bağışa , 

uygulamada bazen tapu harcının az ödenmesi düşüncesiyle baş vurulduğu görülmektedir. 

Bazen de taraflar aralarında gerçekten bağış işlemi yapmak istemekle birlikte , ileride bunun 

bazı sakınca ve külfetler doğuracağı kanısı ile satış yolunu tercih etmektedirler. Bütün bu 

düşüncelerin sebebi ; Karşılıksız bir edinme olması nedeni ile , bu edinilen taşınmazların 

Veraset ve intikal vergisine konu olmasıdır. 

Bağış yoluyla edinilen taşınmazların edinen tarafından süresi içerisinde ilgili vergi dairesine 

beyanda bulunarak Veraset ve İntikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu vergi 

tahsil edilmediği veya başkaca taşınmazların teminat gösterilmediği sürece , bu yolla edinilen 

taşınmazların bir başkasına devri veya üzerine aynı hak tesisi mümkün değildir. Ancak rücü 

şartın bağlı olarak yapılan hibeler Veraset İntikal vergisinden istisna tutulmuştur. 

 

 

 

 

 
TRAMPA 

 

 
Konumuz açısından trampa bir taşınmazın bir başka taşınmazla karşılıklı değiştirilmesidir. 

Her ne kadar, trampa edilen mallar arasında , değer denkliği söz konusu ise de , bu husus 

sadece tarafları ilgilendirmektedir. Şayet trampa edilen taşınmazlar arasında değer farklılıkları 

varsa , aradaki değer farkı ve bu farkın tahsil şekli tapu sicil müdürlüğünde düzenlenecek 

resmi senede yazılabilecektir. 

Trampaya konu taşınmazların rayiç değerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu değer asgari 

olarak taşınmazların ilgili belediyeye beyan edilen emlak vergisi beyan değeri olacaktır. 

TAKSİM 
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Taksim olarak mülkiyet olarak tasarruf edilen taşınmazların , her ortağın payına karşılık 

olarak ortaklara tahsis edilmesi işlemidir. 

 

 
Şartları : 

a) Taksime konu taşınmazların , toplu mülkiyet (iştirak hali ) veya hisseli mülkiyet (müşterek) 

olrak tapu kütüğünde tescili olması 

b) Miras taksimi dışında , taksime taşınmazdaki bütün ortakların katılması 

c) Yapılan taksim sonucu her ortağa müstakil veya hisseli olmak üzere bir taşınmazın isabet 

etmesi. 

 

 
Taksim taşınmazların parçalara ayrılması (ifraz) ile , aynı işlem olmayıp ortaklık kapsamına 

giren taşınmazların ortaklar arasında paylaşılmasıdır. Ayrıca taksimi yapılacak taşınmazların 

tümünün de aynı nitelikte olması şart değildir. Farklı nitelikteki (mesken , tarla , bağ gb.) 

taşınmazlar da birlikte taksime konu olabilecektir. 

 

 
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ 

 

 
Taşınmaz malikin , kendisine ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek şartıyla , 

bunu sağlayacak kişiye taşınmazını devretmesini sağlayan bir işlemdir. 

 

 
Ölünceye kadar bakma akdine ilişkin sözleşmeler , tapu sicil müdürlükleri , noterler veya sulh 

hakimi tarafından düzenlenebilmektedir. İşleme ilişkin sözleşme sulh hakimi veya noter 

tarafından düzenlenmiş ise sözleşmenin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı ile malik veya 

temsilcisinin tescil talebinde bulunması gerekir. Sözleşmede tescilin , taşınmazı bu şarta bağlı 

olarak devralacak kişi tarafından talep edileceği yer almışsa , bu takdirde tescil bu kişi 

tarafından talep edilebilecektir. 

 

 
Bakım alacaklısı sadece gerçek kişiler olabilir. Bakım borçlusu ise gerçek kişi veya tüzel 

kişiler olabilecektir. 
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Ölünceye kadar bakma akitlerinin tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen diğer akitli 

işlemlerden farkı resmi senede iki şahidin iştirak etmesidir. Ayrıca resmi senede iki şahidin 

iştirak etmesidir. Ayrıca resmi senet özel bir düzenleme şekline tabidir. Bunların nedeni de 

ölünceye kadar bakma akitlerinin yasa gereği resmi vasiyet şeklinde tazminin zorunlu 

olmasıdır. 

İNTİFA HAKKI 

 

 
İntifa hakkı , hakka konu taşınmaz üzerinde , bu hakka sahip olan kişiye geniş bir kullanma ve 

yararlanma yetkisi veren kişiye bağlı bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkı sözleşme ve mahkeme 

kararı olmak üzere iki şekilde tesis edilmektedir. 

 

 
Mahkeme kararı ile intifa hakkı Tesisi : 

 

 

İntifa hakkı , mahkeme kararı ile tesis edilebilir. Tescili ile kesinleşmiş mahkeme kararının 

tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

  İntifa Hakkının Sözleşme ile Tanınması : 
 

 

Taşınmaz maliki taşınmazın intifa hakkını herhangi bir kişiye tanıyabilir. İntifa hakkı 

tanınacak kişiler , gerçek kişiler olabileceği gibi , tüzel kişilerde olabilir. İşlem malik veya 

temsilcisinin talebi üzerine resmi senet tanzimi suretiyle yerine getirilir. 

İntifa hakkında süre ve bedel : 

Süresiz olarak intifa hakkı tanınmaz , sürenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ancak bu 

süre gerçek kişilerde en çok ömür boyu tüzel kişilerde ise 100 yıldır. 
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İntifa hakkı , bedel karşılığında tanınabileceği gibi bedelsiz olarak da tanınabilir. Bedelsiz 

tanımalarda , işleme hibeye ilişkin hükümler uygulanmaktadır. 

 Sona Erme 

İntifa hakkında feragat : İntifa hakkı sahibi söz konusu bu hakkından , kuru mülkiyet sahibi 

lehine her zaman feragat edebilir. Bunun için bu husus da tapu sicil müdürlüğüne talepte 

bulunması gerekecektir. İntifa hakkından feragat bedelli olabileceği gibide bedelsizde olabilir. 

Bedelsiz feragatlara hibeye ilişkin hükümler tatbik edilmektedir. Her iki halde de hak 

sahibinin beyanı üzerine intifa hakkı tapu kütüğünden terkin edilir. İntifa hakkından bedelli 

yada bedelsiz feragatlerden tapu sicil müdürlüğünce tescil işlem belgesi düzenlenmekte resmi 

senet tanzim edilmemektedir. 

Sürenin dolması : İntifa hakkı belirli bir süre için tanınmışsa sürenin dolması halinde 

taraflardan birisinin talebi ile kütükten terkin edilecektir. 

Hak sahibinin ölümü-tüzel kişiliğin sona ermesi : Hak sahibinin ölümü halinde , bunun 

veraset belgesi yada nüfus kaydı ile , tüzel kişilerde ise ; tüzel kişiliğin sona ermesine dair 

yetkili makamlardan alınacak belgenin ibraz edilmesiyle , intifa hakkı tapu kütüğünden terkin 

edilir. 

 

 
Emlak vergisi yönünden intifa hakkı : İntifa hakkı sahibi taşınmazın emlak vergisi 

mükellefidir. Bu sebeple intifa hakkı sahibinin bu hakkı süresince taşınmazın emlak vergisi 

beyannamesini vermesi tahakkuk edecek emlak vergilerini ödemesi gerekecektir. 

Tapu harcı açısından intifa hakkının taşınmazdaki değere oranı :Tahsil edilecek tapu 

harçlarının hesabında , taşınmazın emlak vergisi beyan değerinin 2/3’ü intifa , 1/3 çıplak 

mülkiyet olarak kabul edilmektedir. Örnek vermek gerekirse , işleme konu taşınmazın emlak 

vergisi beyan değeri 60.00.YTL. ise 40.000 TL’ sı intifa hakkı 20.000 YTL’ sı kuru mülkiyete 

(çıplak mülkiyet ) ayrılacaktır. 

İPOTEK 

 

 
Halen mevcut veya ileride mevcut olacak , yahut vücut bulması muhtemel olan , herhangi bir 

alacağın temini için taşınmazın teminat gösterilmesidir. 
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İpotek işlemleri , bugün çok geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Bunun sebebini taşınmaz 

kıymetlerindeki büyük artışlara ve taşınmazların sağlam bir teminat olma görevini yerine 

getirmesine bağlayabilirsiniz. 

Söz konusu alacaklar ; 

a) Halen mevcut olan yani malikin veya diğer bir kişinin almış olduğu borç para için , 

taşınmazın teminat olarak gösterilmesi , 

b) İleride vücut bulacak alacaklara örnek vermek gerekirse satış bayiliği alan bir kimsenin 

satıcı firmanın kendisine vereceği mallar için taşınmazın teminat göstermesi gb. 

c) İleride vücut bulması muhtemel alacaklarda ise alacağın doğumu ileride buna sebep olacak 

bir olaya veya şarta bağlıdır. Buna ölünceye kadar bakma akitlerinde bakım alacaklısının 

kanuni ipotek hakkı örnek olarak verilebilir. 

İpotek tesisi için talepte bulunacak kişi taşınmazın maliki veya temsilcisidir. Bütün tapu 

işlemlerinde ilgililerden istenecek genel bilgi ve belgelerin yanında , ipotek işlemlerinde 

ayrıca aşağıdaki hususların bilinmesi gerekmektedir. 

 

 
a) İpotek alacaklısının adı soyadı , tüzel kişilerde ticaret ünvanı , 

b) Taşınmazın ne miktar için ipotek edileceği 

c) İpoteğin müddeti 

d) Faizi 

e) Derecesi , ikinci ve sonraki derece ipotek tesislerinde , ipoteğe serbest derceden istifade 

hakkının tanınıp tanınmayacağı 

 

 
Taşınmazın maliki veya temsilcisinin , bu hususları içerir sözlü talebi üzerine resmi senet 

düzenlenmek suretiyle işlem tapu sicil müdürlüğünce yerine getirilir. Bankalar yardımlaşma 

sandıkları gibi kredi veren kurumların Tapu sicil müdürlüğüne ipotek tesisi için yazıları varsa 

bu yazılar ilgilinin imzası alınmak sureti ile işleme konur. 

 

 
İpotek belgesi : 
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İşlemin tamamlanarak ipoteğin tapu kütüğüne sicilinden sonra tescilin yapıldığını gösterir 

ipotek belgesi , düzenlenerek ipotek alacaklısına verilmektedir. İpotek belgesi kıymetli evrak 

niteliğinde olmayıp sadece tescili yapılan ipotekle ilgili bilgileri içerir .Düzenlenen resmi 

senedin tastikli suretide ipotek belgesi yerine geçmektedir. 

 

 
YABANCI PARA İPOTEĞİ 

Medeni Kanuna göre yurt içinde veya yurt dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarının 

yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsüyle verilen kredileri güvence altına almak 

için yabancı para üzerinden ipotek tesisi mümkün bulunmaktadır. 

Yabancı para ipoteğine konu krediler yabancı para üzerinden olabileceği gibi yabancı para 

ölçüsü ile verilen (dövize endeksli) kredilerde olabilmektedir.Bir örnek vermek gerekirse 

Türkiyedeki bir banka, müşterisine açtığı dövize endeksli konut kredisi için yabancı para 

ipoteği tesisi edebilecektir.Yabancı para ipoteği ,gerçek kişiler veya kredi kuruluşu olmayan 

tüzel kişilerin açtığı krediler için söz konusu olamayacaktır.Ayrıca,yabancı para ipoteği, kredi 

güvencesi olarak tesis edileceğinden ,kredi ilişkisi dışındaki başka yabancı para borcu için 

yabancı para ipoteği tesis edilemeyecektir.Bu nedenle yabancı para ipoteği tesis taleplerinde 

kredinin yabancı para veya dövize endeksli kredi olduğunun belirtilmesi gerekecektir.İpotek 

tesisine konu kredinin türü Medeni Yasa da belirtilmemiştir..Bu nedenle ayni(makine techizat 

temini),nakdi ve gayrinakdi (teminat mektubu,kefalet,aval,ciro,kabuller gb) krediler içinde 

yabancı para ipoteği tesis edilebilecektir. 

İpotek tesisine konu yabancı paralar 

Taşınmazlar üzerine kurulacak yabancı para ipoteğinin hergün resmi gazetede yayınlanan ve 

T.C Merkez Bankasınca alım/satımı yapılan yabancı paralar üzerinden yapılması 

gerekmektedir. 25.3.2002 tarihi itibarı ile bu yabancı şunlardır 

ABD Doları (USD). Euro (EURO) Avustralya Doları (AUD) Danimarka Kronu (DKK) 

İngiliz Sterlini (GBP) İsviçre Frangı (CHF) İsveç Kronu (SEK) Japon Yeni (JPY) Kanada 

Doları(CAD) Norveç Kronu (NOK) Kuveyt Dinarı(KWD) Suudi Arabistan Riyali (SAR) 

Yabancı ve Türk parası karşılıkları ile ipotek harç ve vergilerinin hesabında hesap günündeki 

T.C Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınmaktadır. 

 

 
AKİTSİZ İŞLEMLER 
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İFRAZ ( AYIRMA ) 

İfraz , tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsele ayrılmasıdır. Taşınmazların 

ifrazı , değer artırımı düşüncesi , ayrılan parçaların daha kolay satımı , daha çok imar 

planlarını uygulanması nedeni ile yapılmaktadır. İfraz işlemi aşağıdaki safhalardan 

oluşmaktadır. 

 

 
a Serbest harita mühendislerince düzenlenmiş krokili beyannamenin kadastro müdürlüğüne 

ibraz edilerek istemde bulunması 

b) Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onanması 

c) İşlemin belediye encümeni veya il idare kurallarınca tasdiki 

d) Kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi ile birlikte evrakın tapu sicil müdürlüğüne bir yazı 

ile gönderilmesi. 

e) Tapu sicil müdürlüğünce tapu harçlarının tahsili ve tescil 

TEVİT (BİRLEŞTİRME) 

 

 
Tevhit , tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın birleştirilerek . bir parsel haline 

getirilmesidir. İmar uygulaması , taşınmazın değerinin arttırılması , inşaat yapımına uygun 

hale getirme , tarımsal amaçlar gibi çeşitli nedenlere dayalı olarak yapılmaktadır. 

 

 
Aynı veya farklı kişilere ait taşınmazların tevhidi mümkündür. Tevhid edilecek taşınmazların 

birleşebilir yani birbirlerine bitişik olması gerekir. Birleşecek taşınmazlar üzerinde tasarrufu 

kısıtlayıcı hakların bulunması halinde (ipotek,irtifak hakkı haciz vb. ) hak sahiplerini işleme 

rıza göstermeleri gerekir. 

 

 
Tavhit için aşağıdaki yol izlenir ; 

 

 
 İşlem için kadastro müdürlüğüne ilgisinin müracaatı 
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 Müdürlükçe değişiklik tasarımın hazırlanması 

 Belediye encümeni veya il idare kurulunca değişiklik tasarımının onaylanması 

 Kadastro müdürlüğünce tescil bildiriminin düzenlenmesi ve tapu sicil müdürlüğüne 

gönderilmesi. 

 Tapu sicil müdürlüğünce tapu harçlarının tahsili ve tapu kütüğüne tescil 

 

CİNS TASHİHİ 

 

 
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilecek bir başka nitelikte tapu 

kütüğüne tescil edilmesidir. 

İşlemi : 

 

 
Uygulamada sıkça karşılaşılan cins tashihi işlemleri , arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa 

edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi şeklinde görülmektedir. 

 

 
a) Arsa ve araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi 

 

 
İçişleri bakanlığı ile yapılan protokol gereğince 8.8.1997 tarihinde itibaren belediye ve 

valilikler ( Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ) taşınmazın cins tashihi yapılmadan , iskan 

raporu vermeyeceklerinden bu durumda olan yapılar için ilgilisi , iskan raporu ( yapı 

kullanama izin belgesi ) almak için müracaat için müracaat ettiğinde , işlem aşağıdaki 

aşamalardan oluşacaktır. 

 

 
1- Yapının iskana uygun olması halinde belediye veya valilikler cins tashihi yapılması için 

kadastro müdürlüğüne yazı yazmakta . 

 

 
2- Kadastro müdürlüğü mahallinde gerekli ölçümü yapıp , tescil bildirimini düzenleyerek tapu 

sicil müdürlüğüne göndermekte . 3 Tapu sicil müdürlüğü tescili sağladıktan sonra , kadastro 

müdürlüğüne durumu bildirmekte , kadastro müdürlüğü paftası üzerinde gerekli teknik 

işlemleri yaparak durumu ilgili belediye veya valiliği bildirmektedir. 8.8.1997 tarihinden önce 
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tamamlanarak iskan belgesi (yapı kullanama izin belgesi ) almış olan taşınmazların cins 

tashihi işlemleri , başka herhangi bir kuruma müracaat etmeksizin kadastro müdürlüklerince 

doğrudan yerine getirilmekte , tapu sicil müdürlüklerince tescilleri sağlanmaktadır. 

 

 
b) Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüşme : 

 

 
Cins tashihi için ilgililer kadastro müdürlüğü veya şefliklerine müracaat etmekte , kadastro 

müdürlüğü elamanlarınca zeminde inceleme yapıldıktan sonra düzenlenen tescil bildirimi tapu 

sicil müdürlüğüne gönderilmektedir. 

MİRASIN İNTİKALİ 

 

 
Mirasın intikali , ölen bir kimsenin mal varlığının , alacak ve borçlarının mirasçılarına 

geçmesidir. Medeni kanunumuza göre mirasçılık kanunundan ve sözleşmeden doğmaktadır. 

Kanuni mirasçılar 

Kanuni mirasçılar şunlardır ; 

a) ölenin çocukları 

b) ana ve babası 

c) büyük baba ve büyük anası 

d) Evlilik dışı hısımları 

e) Evlatlık 

f)- Devlet 

g)- Sağ kalan eş 

 

 
Sağ kalan eşin mirasçılığı 

Sağ kalan eş birlikte bulunduğu mirasçılara göre , miras bırakana aşağıda yazılı oranlarda 

mirasçı olmaktadır Bunlar ; 

a) Miras bırakanın çocukları ile birleştiğinde mirasın ¼’ ü 
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b) Mirası bırakanın ana baba veya büyük anaları ile birleştiğinde mirasın ½’si 

c) Miras bırakanın büyük baba veya büyük anaları ile birleştiğinde mirasın ¾’ü 

d) Miras bırakanın yukarıda yazılı mirasçıları yoksa mirasın tamamı sağ kalan eşin 

olmaktadır 

Miras bırakanın kendinden önce ölmüş çocuklarının eşleri mirastan pay alamamaktadır. 

 

 
Mukaveleden doğan mirasçılık hali 

 

 
Medeni kanunumuzun kabul ettiği bir başka mirasçılık şekilde sözleşmeden doğmaktadır. 

Bunlar vasiyetname ve miras mukaveleleridir. Mirasçılığın sözleşme ile doğması halinde 

miras hükümleri , yapılan bu tür sözleşmelerin neticelerine göre belirlenecektir. 

 

 
Miras Ret 

 

 
Gerek kanuni mirasçılar ve gerekse mukavele ile mirasçı tayin edilenler , kendilerine düşen 

Mirası ret edebilirler. Mirasın reddi kanuni mirasçılar tarafından , ölümün öğrenildiği tarihten 

itibaren , mukavele ile mirasçı atananlarda ise , mirasçılığın kendilerine resmen tebliğ edildiği 

tarihten içerisinde 3 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine yapılması gerekmektedir. Mirasın 

reddi halinde alınacak veraset belgesinde bu husus belirtilmek sureti ile mirasçılık ve miras 

payları belirlenecektir. 

 

 

 

 

 
Miras payından Feragat 

 

 
Miras bırakan , mirasçılardan birisi ile , bir karşılık söz konusu olmadan veya karşılık 

sağlayarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir. Bu halde feragatte bulunan 
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mirasçılık sıfatını kaybedecektir. Mirastan feragat sözleşmesi ölüme bağlı bir tasarruf olup 

miras bırakanın sağlığında , resmi vasiyet şeklinde yapılması gerekir. 

 

 
ŞERH VERME 

 

 
A-KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 

İşlemi 

 

 
Kira sözleşmesi , taşınmaz maliki veya temsilcisi ile taşınmazı kiralayacak kişi arasında 

yapılır. Şerhi için söz konusu sözleşmenin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir. 

Kira sözleşmesi taraflar veya bunların temsilcileri arasında yazılı şekilde yapılacağı gibi söz 

konusu sözleşme notere de tasdik ettirilebilir. Herhangi şekilde düzenlenirse düzenlensin , 

sözleşmede aşağıdaki hususlar yer almalıdır ; 

 

 
a) Kiralanacak taşınmazın açıkça belirtilmesi , 

b) Kira süresi 

c) Bedel 

d) Varsa şartların yazılması 

Tasarruf kısıtlı taşınmazlar da kira şerhi 

 

 
Taşınmaz üzerinde , tedbir ve kanuni kısıtlamalar gibi , kira şerhine engel bir kısıtlama söz 

konusu değilse , kiranın tapu kütüğüne şerhi mümkün olacaktır. Taşınmazın ipotek ve benzeri 

haklarla kısıtlı olması kira şerhine engel teşkil etmeyecektir. Bu durumda şerhin hukuki 

sonucu , şerh tarihinden sonra tapu siciline kaydedilecek haklar için söz konusu olacaktır. 

 

 
B- SATIŞ VAADİ 
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Satış vaadi , taşınmazın satışının bir kimseye vaad edilmesidir. Satış vadi taşınmazın kesin 

satışı demek olmayıp, satışı yapma taahüdüdür. Kendisine satış vaadinde bulunan kimse , 

sözleşmeye dayanarak taşınmazın kendi adına tescilini tapu sicil müdürlüğünden isteyemez. 

Sadece kütüğe şerhini talep edebilecektir. 

 

 
Satış vaadinin tapu kütüğüne şerhini , aksi sözleşmede kararlaştırılmışsa taraflardan herhangi 

birisi tapu sicil müdürlüğünden talep edebilmektedir. Talep için , şerh hususunun sözleşmede 

yazılı olması da şart değildir. 

 

 
Ayrıca , satış vaadi sözleşmesinin tanziminden itibaren beş yıllık süre geçmiş olmasa dahi 

satış vaadinin kütüğe şerhi mümkün olabilecektir. 

 

 
Satış vaadi sözleşmesinin düzenleme yetkisi sadece notere aittir. Tapu sicil müdürlüğünün bu 

tür sözleşmeleri tanzime yetkisi bulunmamaktadır. Şerh için söz konusu satış vaadi 

sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir. 

Sözleşmede hangi hususlar bulunmaktadır ? 

 

 
Satış vaadi ileride yapılacak kesin satışın vaad ve taahhüdü olması sebebiyle , satış için 

aranılan hususlar , satış vaadi sözleşmeleri içinde geçerlidir. Sözleşmenin Tarafların 

temsilcileri tarafından düzenlenmesi de mümkündür. Bunların yanında söz konusu 

sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer almalıdır bunlar ; 

 

 
a) Düzenlenme şeklinde tanzimi 

b) Tarafların kimliklerinin nüfus hüviyet cüzdanı ile tespiti , 

c) Tarafların fotoğraflarının bulunması ve tasdiki, 

d) Satış bedeli 

e) Satış vaad ve taahhüdü, 

f) Vaade konu taşınmazın açıkça belirtilmesi 
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C)-KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKININ ŞERHİ 

 

 
Kat karşılığı inşaatta , taşınmaz maliki taşınmazının veya belli bir hissesini , yapılacak inşaata 

karşılık müteahhide devretmeyi kabul etmekte , üstlenici (müteahhit) de devralacağı taşınmaz 

veya paya karşılık bedel ödemeyerek bunun yerine yapılacak inşaatta binanın belli bir kısmını 

arsa sahibine inşa edip , teslim etmeyi taahhüt etmektedir. 

 

 
Kat karşılığı inşaat hakkının şerhi tapu sicil tüzüğünde yer almıştır. Söz konusu sözleşmeyi 

düzenleyecek makam noterdir. Tapu sicil müdürlüklerini bu tür bir sözleşmeyi düzenleme 

yetkisi bulunmamaktadır. Tapu kütüğüne şerh için noterde düzenlenmiş sözleşmenin Tapu 

Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir. Şerhi talep etme yetkisi taşınmaz malikine aittir. Ancak 

sözleşmede üstlenicinin (müteahhidin ) de şerhi talep edileceği belirtilmişse Müteahhidde şerh 

verdirebilecektir. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri uygulamada tarafların uyması gereken pek çok şart ve 

yükümlülükleri içerebilmektedir. Tüm bu şart ve yükümlülüklerin tapu kütüğünde gösterimi 

mümkün değildir. Ancak sözleşme kütüğe şerh verilmekle , sözleşmedeki şart ve 

yükümlülükler , artık taşınmazı sonradan edinen veya lehine hak tesis edilen kişileri de 

etkileyecektir. Şerhin amacıda esasen budur. 

Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi gereği mülkiyet devri yapılabilir mi ? 

 

 
Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmeleri tapu kütüğüne sadece şerh verilebilir. Tapuda mülkiyet 

devrini sağlamaz . Mülkiyet devri için , buna ilişkin (kat karşılığı temlik) resmi sendin tapu 

sicil müdürlüğünce ayrıca düzenlenmesi gerekir. Zira taşınmazların devrine ilişkin 

sözleşmeleri düzenleme yetkisi bazı istisnalar hariç sadece tapu sicil müdürlüklerine aittir. 

Üstlenici ( müteahhid ) sözleşme şartlarının yerine getirildiği , binanın inşa edildiği gerekçesi 

ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince tapu devrinin yapılmasını talep edemez. Taşınmaz 

malikin sözleşme gereği tapu sicil müdürlüğündeki mülkiyet devrince yanaşmaması halinde , 

mahkemeye müracaat ile taşınmazın alınacak kesinleşmiş mahkeme kararı gereği mülkiyet 

devri sağlanabilir. 
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D)- MALİKİN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ TASARRUFUNU KISITLAYICI BAZI 

ŞERHLER 

 

 
a)-Haciz-İhtiyati Haciz : 

 

 
Haciz , herhangi bir alacağın tahsilinin temini için icra müdürlüklerinin borçlu taşınmazına 

müracaat etmesidir. Kamu alacağından dolayı vergi daireleri ve belediyeler gibi bazı kamu 

kurumları da alacak takibinde bulunarak taşınmazları haciz edebilmektedir. 

 

 
Hacizde alacağın varlığında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. İlgili dairelerin tapu sicil 

müdürlüğüne talepleri üzerine tapu kütüğüne şerh verilir. 

İhtiyati hacizlerde alacak taraflar arasında ihtilaflıdır. Ancak mahkemeler alacaklının 

alacağını dava sonuçlanıncaya kadar teminat altına almak amacıyla , borçlunun taşınmazları 

üzerine ihtiyati haciz koydurabilmektedir. Bu sebeple ihtiyati hacizlere ilişkin şerh talebi , 

ilgili mahkemenin talimatı üzerine icra müdürlüklerince tapu sicil müdürlüğüne 

yapılmaktadır. 

 

 
b)-Tedbir-ihtiyati tedbir : 

 

 
Tedbir , mahkemelerde görülmekte olan bir dava sebebi ile taşınmazın bir başkasına devrini 

veya üzerine herhangi bir hak tesisini önlemek amacıyla , ilgili mahkemenin bu husustaki 

kararının tapu siciline şerh verilmesidir. 

İhtiyatı tedbir ise taşınmazın mülkiyetinin çekişmeli olduğu hallerde söz konusudur. Her ne 

kadar şerh verilme sebepleri farklı olsa da her ikisinin de doğurduğu sonuç aynıdır. 

Taşınmazlar üzerine tedbir veya ihtiyati tedbir şerhinin verilmesi , ilgili mahkemenin talebi 

üzerine olmaktadır. 

 

 
Tedbir veya ihtiyati tedbirli taşınmazların durumu : 
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Tedbir veya ihtiyati tedbir şerhi verilmiş taşınmazların malikince bir başkasına devri veya 

üzerine hak tesisi mümkün değildir. Söz konusu bu şerhler taşınmazın herhangi bir tasarrufa 

konu olmasını engellemektedir. Ancak devir ve hak tesis edici mahiyette olmayan işlemler 

ilgili mahkemenin muvafakat’ ı ile yapılabilmektedir. (isim ve cins gb. ) 

 

 
c)-İflas ilanı İflas ; iflasa tabi kişilerin borçlarını ödeyememesi durumunda , ticaret 

mahkemesince tasfiyesine karar verilmesi halidir İflasa ticaret mahkemesince karar 

verilmesinden sonra bu hususun tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi halinde tapu kütüğüne 

şerh verilmekle , tedbirde olduğu gibi taşınmazın malikince tasarrufu mümkün değildir. İflas 

şerhi ; ilgili ticaret mahkemesi veya iflas memurluğunun talebi üzerine tapu kütüğünden 

terkin edilir. d)- Konkordato : 

 

 
Konkordato ; borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen iflasa tabi kişinin , alacaklıları ile 

anlaşarak borçlarını ödeyebilmesi için ticaret mahkemesince izin verilmesidir. 

Ticaret mahkemesinin konkordato şerhi talebinde bulunan kişiye verdiği süre yine aynı 

mahkemenin talebi üzerine , tapu kütüğüne şerh verilebilmektedir. Şerhin kaldırılması yine 

aynı mahkemenin yazı ile olur. 

Konkordato şerhi ile malikin taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunması mümkün değildir. 

 

 
1. KAT MÜLKİYETİ KANUNU 

Emlak sektöründe faaliyet gösteren gerek işverenler gerekse çalışanlar kendilerini ilgilendiren 

emlak ile ilgili konuları yakından izlemek zorundadırlar. Günümüzde değişen teknoloji ve 

haberleşme ile birlikte mülkiyet anlayışının da farklı boyutlar kazandığı görülmektedir. Bu 

nedenle, yeni oluşumlar ve duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla yasama organı tarafından 

kanunlar, Bakanlar Kurulu tarafından Kanun hükmünde kararnameler ve ilgili bakanlıklar 

tarafından da tebliğ ve yönetmelikler çıkarılmakta ve yayımlanmaktadır. İşte bu kanun, kanun 

hükmünde kararname, tebliğ ve yönetmeliklerin meslekle ilgili kişilerce takip edilerek 

bilgilerin güncelleşmesi sağlanmaktadır. 

Modülün bu bölümünde emlakla yakın ilişkisi olan kat mülkiyeti ve kat irtifakı konusu 

açıklanacaktır. 
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 Kat Mülkiyeti Kanunu İle İlgili Temel Konular 

 Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili temel konular aşağıdaki gibi işlenmiştir. 

 Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Kapsamı 

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi 

bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayri 

menkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız 

mülkiyet hakları kurulabilir. Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci 

fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat 

mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun 

hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. 

 

 
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı İle İlgili Tanımlar 

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe ana gayrimenkul; yalnız esas yapı 

kısmına ana yapı; ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu 

kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine bağımsız bölüm; bir 

bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere 

eklenti; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti ve bu hakka 

sahip olanlara kat maliki; Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve 

ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine ortak yerler; kat maliklerinin ortak 

malik sıfatı ile paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına kullanma 

hakkı; Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta 

olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri 

tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı; bu hakka sahip 

olanlara da kat irtifak sahibi; Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis 

edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı; kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait 

resmi senede sözleşme denir. 

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Niteliği 

Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. 

Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan ana yapının bağımsız bölümlerinden her birine kat 

irtifakının kurulduğu tarihteki doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilme halinde ise, bu 

tarihteki değeri ile oranlı olarak tahsil edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre 

açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleri ile oranlı 

olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının 

yeniden düzenlenmesi, için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu 

fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen 
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çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi 

olup, yapı tamamlandıktan sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin 

veya bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı yazılı bir istem üzerine, bu kanunda gösterilen 

şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir. 

• Ortak Yerler 

Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun 

gereğince her halde ortak yer sayılır. Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran 

ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, 

asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya 

odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, 

elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında  

bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su 

depoları, sığınaklar, Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp 

kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak, 

şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri, Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur 

olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa 

kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ortak yer 

konusuna girer. 

• Bağımsız Bölümlerle 

Arsa Payı Arasındaki Bağlantı Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi 

halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat 

irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi, miras yoluyla de geçmez ve başka bir hakla 

kayıtlanamaz. Ana gayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı 

kurumamış arsa payı bırakılamaz. Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa 

payını da kayıtlar. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün 

olmayan irtifaklar kurulamaz. Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o 

gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerh edilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, 

kaide olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar. 

• Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı 

Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan 

kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, 

ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de 

tek başına maliki olur. Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün Beyanlar hanesine kaydedilir ve 

bunlardan ana yapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu 
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haritasında ayrıca gösterilir. Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat 

maliklerinin haklarıyla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Bağımsız 

bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler 

de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur. 

• Ortaklığın Giderilmesi ve Öncelikle Satın Alma Hakkı 

Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. 

Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir; bunlarda 

ortaklığın giderilmesi istenebilir. Kat mülkiyeti kurulmuş bir gayrimenkulün bağımsız 

bölümlerinden birinin veya kat irtifakı bağlanmış arsa payının satılması halinde diğer kat 

maliklerinin veya irtifak hakkı sahiplerinin öncelikle satın alma hakkı yoktur. Bir bağımsız 

bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması halinde öteki paydaşlar, 

öncelikle satın alma hakkını kullanabilirler. Sözleşmede bu maddenin aksine hüküm 

konulabilir. Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri 

arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 

kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine 

göre karara bağlanır. 

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve 

tapu siciline tescil ile doğar. 

Genel Olarak Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı 

Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün 

yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. Kat mülkiyeti kurulurken 

aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız 

bölüm olarak tescil edilebilir. Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi 

senet uyarınca veya aşağıdaki fıkraya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır. 

Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi 

davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması 

ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hâkim, o gayrimenkulün 

mülkiyetinin, kanunda yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetin çevrilmesine ve paylar 

denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verilebilir. 

.Kat Mülkiyeti Kütüğü ve Kat Mülkiyetinin Kurulması Kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğü’ne 

göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, 

tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır. Kat 

irtifaklarının tescili kat mülkiyeti kütüğüne yapılmayıp, bu kanunda yazılı ilgili hükümler 

gözetilmek şartıyla, irtifak haklarının tesciline ait genel hükümlere göre yapılır. Henüz 
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kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğü’ndeki formüle göre, 

ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Zabıt defterine tescil olunur. 

Ana gayrimenkulün (yapı veya yapıların) dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti 

ve ortak yerlerinin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya mühendis tarafından 

yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde 

gösterilenlerin doğurduğu belediyece tasdik olunan proje ve birden çok yapılarda 

yerleşimlerini gösteren vaziyet planı ile belediyece verilen yapı kullanma belgesi; Ana 

gayrimenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini 

gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli bir fotoğraf; Her 

bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra 

ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün 

paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste; Bağımsız bölümlerin kullanılış 

tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre kanunun istediği 

esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından 

imzalanmış bir yönetim planı. 

Kat mülkiyetinin kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o 

gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu 

idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lâzımdır. Bu dilekçede veya istem üzerine tapu 

idaresince düzenlenecek tutanakta, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine konu olacak bağımsız 

bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bu bölümlere değerleri ile oranlı olarak tahsisi arsa 

paylarının gösterilmesi şarttır. Dilekçeye veya talep tutanağına, kanunlara göre temliki 

tasarruflar için verilmesi gerekenlerden başka, aşağıda yazılı belgeler de eklenir. 

Sözleşme ve Tescil Yapılması 

Tapu memuru kendisine ver ilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin 

veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat 

irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi 

sayılır. Sözleşme düzenlenince, ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü 

sayfasındaki “Mülkiyet” hanesine “Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir” 

ibaresi yazılarak sayfa kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm kat 

mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve ana gayrimenkulün kayıtlı 

bulunduğu genel kütükteki pafta, 20 ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek 

suretiyle tescil edilir; ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, 

bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, 

kütükler arasında bağlantı sağlanır. Ana gayrimenkulün kapatılan sayfasında evvelce mevcut 

olan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili Tüzüğü’nün “taksim halinde kayıtların nakli” ne dair 
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hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. Kat 

mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır ve 

kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır. Kat malikine, ana gayrimenkulün çaplı 

tasarruf belgesinden başka, istem halinde, Kanunun ilgili maddesinde belirtilen projeden 

kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir. 

Kat İrtifakının Kurulması 

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının 

kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının 

buna ait bir dilekçe veya istem ile birlikte kanuna uygun olarak düzenlenen proje, plan, liste 

ve yönetim planı ile diğer belgeleri tapu idaresine vermeleri zorunludur. Kat mülkiyetine 

geçişte ayrıca yönetim planı istenmez. Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya 

dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, 

arsanın kayıtlı olduğu kütüğün Beyanlar hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, 

verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız 

bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir. 

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifaklarının kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak 

sahiplerinden biri tarafından istenince, tescil, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve Kat 

mülkiyeti kanununda yazılı belgelere ve ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin, evvelce 

verilmiş olan plana uygunluğunun belediyece tasdikine dayanılarak yapılır. 

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları 

Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı 

kalmak şartıyla, Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Kat 

malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet 

hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu 

hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki 

ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır. Kat irtifakı 

sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve 

tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve 

dava etme hakkına sahiptirler. Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen 

tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat 

mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri 

uygulanır. Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan 

bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki 

ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır. 

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları 
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Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre maliklerin ve kat irtifakı sahiplerinin borçları şunlardır: 

Kat Maliklerinin Borçları Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve 

ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, 

birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak 

yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız 

bölümlerdeki kiracılara ve oturma (süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir 

suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat 

malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. 

Ana Gayrimenkulün Bakımı, Korunması Ve Zarardan Sorumluluk Kat malikleri, ana 

gayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya 

mecburdurlar. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, ana 

gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boy 

yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve 

değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız 

bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar 

vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Her kat maliki ana gayrimenkulde ve diğer 

bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. 

Ana Gayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma Kat maliklerinden her biri aralarında başka 

türlü anlaşma olmadıkça; 

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

katılmakla yükümlüdür. 

Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım 

giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve 

giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür. 

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi 

bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç 

bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider 

veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya 

yönetici tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre dava 

açılabilir. İcra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki 

ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle 

yükümlüdür. Yukarıda sayılan giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız 

bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere 
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katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları 

vardır. 

Sigorta Anlaşması Ana gayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer 

üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir. Sigorta yapılması 

halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler. 

Ana gayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme 

olmadıkça kat maliklerine, arsa payları oranında paylaştırılır. Yalnız bir veya bir kaç bağımsız 

bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli 

hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır. Kat malikleri ana 

gayrimenkulün sigortasıyla giderilmeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız 

bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde alınacak sigorta 

bedeli, ana gayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız 

kendilerine ait olur. Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır. 

Ortak Giderlerin Teminatı Kat malikinin, payına düşecek gider ve avans borcundan ve 

gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (süknâ) hakkına 

veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve 

müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira 

miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kat malikinin borcu bu yolla da 

alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü 

üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, 

diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. Medeni Kanunun ilgili hükmü 

burada da uygulanır. Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer 

sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. 

İzin Verme Zorunluluğu Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki 

tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin 

yeniden yapılması için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya 

o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin 

yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. 

Ana gayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve 

eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, 

sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o 

bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. 

Yukarıda yazılı izin nedeniyle, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların 

uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle 

yükümlüdürler. 
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Yasak İşler Gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız 

bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler 

kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, 

poliklinik niteliğinde olmayın muayenehaneler bu hükmün dışındadır. 

Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, 

tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı 

yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalâthane, 

boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun 

oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. 

Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin 

kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalarına şerh verilir. 

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen 

borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için 

çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü 

üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. 

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri o kat 

maliklerine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi 

için dava açılmasına kat malikleri kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk 

sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat 

malikleri açar ve davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, davayı açmış olan kat maliklerine, 

arsa payları oranında, devrolunur. 

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

Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim 

yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması; 

Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde gereğince 

verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki 

kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi; 

Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak 

suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması. Bu maddedeki dava hakkı, sebebinin 

öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak 

beş yıl içinde kullanılmazsa ve dava sebebi de ortadan kalkmışsa düşer. 

Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları 
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Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa varsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine 

çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plâna göre tamamlanması için kendilerine 

düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca 

kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak, yükümlüdürler. Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine 

düşen borçları, noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde 

yerine getirmezse, diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim, onun arsa payının ve kat 

irtifakının, o zamanki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine  

karar verir. Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yapının kanuni süre içinde 

yapılmaması sebebiyle kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları 

zararı tazminle yükümlüdür. 

Ana Gayrimenkulün Yönetimi Ana gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve 

yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından 

kararlaştırılır. 

Genel Kurul Ve Yönetim Planı Ana gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve 

yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından 

kararlaştırılır. Yönetim plânı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve 

denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün 

hak maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim plânında hüküm bulunmayan 

hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel 

hükümlere göre karara bağlanır. Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin 

beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre mahkemeye 

başvurma hakları saklıdır. Yönetim plânı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat 

malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim 

plânının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün “beyanlar” 

hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim plânına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş 

belgeleri arasında saklanır. 

Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı Ve Kararları Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az 

olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman 

gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması 

halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve 

toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir 

çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu 

her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması 

halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. 
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Yeter Sayı Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından 

fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı 

yapılamazsa kararlar en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy 

çokluğuyla verilir. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. 

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

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için 

ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı 

ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı 

yapılırken kesirler dikkate alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat 

malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden 

biri ehliyetsiz ise onu kanunu mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya 

kendini ilgilendiren kat malik görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. 

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanılabilir; ancak aynı kişi oy sayısının 

üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. 

Kararlar Ana gayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim plânı ve kanun 

hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi 

halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. 

Ana gayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat maliklerinin arasında 

veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan 

anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Kat malikleri kurulu 

kararları 1’ den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle 

tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara 

aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus hakkında ilerde 

çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa 

kaide olarak ona göre çözülür. 

Hâkimin Müdahalesi Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat 

maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir 

sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün 

bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hakimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, 

ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel 

hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa 

bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tespit edilen süre 

içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlerden, aynı mahkemece, kanunda yazılı para cezası 

alınmasına kesin olarak hükmolunur; 
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Yönetici Ve Yönetici Seçimi Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü 

varsa, yönetici atanması mecburidir. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin 

mülkiyetinde ise, malik yasal olarak yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem 

sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri 

kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Kat 

malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa 

o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı 

üzerine ve mümkünse diğerleri de dinledikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu 

yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı 

sorumlu olur. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu at anma üzerinden altı ay geçmeden,  

kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh 

mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan 

sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile haklı bir 

sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir. 

Yöneticinin adı ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün giriş kapısı yanına veya 

antrede görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden 

veya yönetim kurulu üyelerinin her birinden, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece 

Kanunda yazılı miktar kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur. 

Yöneticinin Görevleri 25 Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir; yönetim plânında 

aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: 

Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi 

Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için 

gereken tedbirlerin alınması, 

Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi; 

Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve 

asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen 

zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat 

maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp 

bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması; 

Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla 

doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız 

bölümlere ait kiraların toplanması; 

Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; 
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Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan 

vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması; 

Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda 

gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması; 

Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve 

icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi; 

Toplantı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada 

kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap 

açtırılması; 

Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması. Defter Tutulması Ve Belgelerin Saklanması 

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve 

tarihlerini ve bütün giderler, kanunda sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri 

ve giderleri belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, 

her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere 

kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye kanunda 

yazılı cezalar uygulanır. İşletme Projesinin Yapılması Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş 

işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. 

Bu projede özellikle: 

Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları; 

Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunda yazılı olan esaslara göre düşecek tahmini 

miktar; 

Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin kanunda 

yazılı olan esaslara göre vermesi gereken avans tutarı; gösterilir. 

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında 

veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirmeden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz 

edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni 

bir proje hazırlanır. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri 

ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen belgelerden sayılır. 

Yöneticinin Sorumluluğu Yöneticinin sorumlulukları şunlardır. 

Genel Kural Ve Hesap Verme Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi 

sorumludur. Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer böyle bir zaman 

yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, ana gayrimenkul 
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dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle 

yükümlüdür. Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa olsun yönetim 

planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir. 

Yöneticinin Hakları Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, 

kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara 

rağmen vaktinde ve tamamen yerine getiremezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye 

mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden 

uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir. Kat malikleri, kendilerine düşen 

borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve 

tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine 

ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat 

maliklerinden isteyebilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir 

ücret tâyin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir. Kat malikleri 

kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp 

katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış 

ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına 

katılmaz. 

Yönetimin Denetlenmesi Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı 

olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların 

denetlenmesi için yönetim plânında belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir 

yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. 

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla 

seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya 

denetim kurulu yönetim plânında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim 

yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve 

ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer 

örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. 

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları (1) den 

başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir 

deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler. 

Yenilik Ve Ekler 

Faydalı Olanlar Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir 

değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay 

bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak 

bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar 
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üzerine yapılır. Bu işlemlerin giderleri, yeniliklerinden faydalananlar tarafından, faydalanma 

oranına göre ödenir. Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferlerle olan ısınmanın 

doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa 

payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi 

ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı 

hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına 

göre ödenir. 

Çok Masraflı Ve Lüks Olanlar 

Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre 

lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması 

mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak 

istemeyen kat maliki, giderek katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, 

onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler. 

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun külli ve cüzi halefleri 

yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi, arsa payları 

oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar. 

Bağımsız Bölüm İlavesi Ana gayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine 

tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24 üncü 

maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi için: 

Kat Malikleri Kurulunun Buna Oybirliğiyle Karar Vermesi; 

Ana gayrimenkulün bu inşaattan sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni ilaveler de dahil 

olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının, usulüne göre 

yeniden ve oybirliğiyle tespit edilmesi; 

İlave edilecek yeni bağımsız bölüme tahsis edilen arsa payı üzerinde, tapu memuru 

huzurunda yapılacak resmi senetle, 14. Maddeye göre kat irtifakı kurularak bunun, ana 

gayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti kütüğündeki irtifaklar hanesine 

tescil edilmesi ve ana gayrimenkulün kapanan eski kütük sayfasıyla ilgili kanun maddesine 

göre bağlantı sağlanması; şarttır. Bu nitelikteki ilâve ve genişletmelere muvafakat etmekle 

beraber kendisi katılmak istemeyen kat maliklerinin arsa paylarından, bu ilâveler sebebiyle 

azalan kısmın, ilâveyi yaptıranların bağımsız bölümlerine tahsisini kabul ettikleri, resmi 

senette belirtilir. 

Bu takdirde, yeni bağımsız bölümün yapılmasına katılmayan kat maliklerinin arsa paylarından 

yeni tahsis sebebiyle azalan kısmının bedeli kendilerine ödenmek şartıyla, yeni yapılan 
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bağımsız bölüm, kat irtifakı kurulmasına dair olan eski resmi senet gereğince kat mülkiyetine 

çevrilerek onu yaptıranın mülkü veya yaptıranların ortak mülkü olur ve kat mülkiyeti 

kütüğünün ayrı bir sayfasına yeni malik veya malikler adına tescil edilir. 

Temliki Tasarruflar Ve Önemli İşler: Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın 

bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar 

veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi 

önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine 

yapılabilir. 

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Sona Ermesi Kat Mülkiyeti aşağıdaki durumlarda sona 

erer: Ana Gayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması Veya Kamulaştırılması Kat 

mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer. Ana 

gayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat 

mülkiyeti kendiliğinden sona ermez. Sicil kaydı, bütün kat maliklerinin veya bütün bağımsız 

bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malikin, ana gayrimenkuldeki kat 

mülkiyetinin adı mülkiyete çevrilmesine ait yazılı istemi üzerine silinir ve o gayrimenkul, 

müstakil bölümlere bağlı arsa paylarına göre, genel kütükte yeni bir sayfaya geçirilerek ve 

eski kayıtlarıyla bağlantı sağlanmak suretiyle tescil olunur. Ana gayrimenkulün niteliğinde kat 

mülkiyetinin kurulmasından sonra değişiklikler olmuşsa, yeni sicil kaydına bunlar da yazılır. 

Bağımsız bölümlerden biri bir aynı hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış 

bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten silindikçe, ana gayrimenkul 

üzerindeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil 

kaydının silinmesi istenemez. Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat 

etmemekle beraber hakkının 28 yalnız borçluya ait mülkiyeti payına veya hakkın niteliğine 

göre, bütün ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse bu hak sicilden 

silinmeksizin yalnız borçlunun, adi mülkiyet esasına tabi kılınmış olan o gayrimenkuldeki 

bütün ortak mülkiyet payları üzerine geçirilmek suretiyle genel kütüğe tescil olunur. Ana 

gayrimenkulün arsasıyla birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması halinde sicil 

kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılır. Ana gayrimenkul kamulaştırılırsa, her 

bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli, bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de göz 

önünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir. 

Ana Yapının Harap Olması Ana yapının tümü harap olmuşsa, ana gayrimenkul üzerindeki kat 

mülkiyeti kendiliğinden sona erer. Ana yapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap 

olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde bölümünü yeniden yaptırmazsa, diğer kat malikleri 

veya bunlardan bir kısmı, bu sürenin tamamlanmasından başlayarak bir yıl içinde o bölüme  

ait arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları oranında kendilerine devredilmesini 

hakimden isteyebilirler. 
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Bu halde devrolunan arsa payları kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının “beyanlar” 

hanesine işaret olunur; arsa payını devralanlar, devraldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde, 

harap olan bağımsız bölümü yeniden yaptırmaya veya aynı süre içerisinde bütün kat malikleri 

bağımsız bölümlere bağılı arsa paylarını Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki esaslara göre yeniden 

hesaplayarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uyulmadığı takdirde ana gayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti 

kendiliğinden sona ererek, gerek o gayrimenkul ve gerek harap olan bölümler için alınan 

sigorta bedeli üzerinde ortak mülkiyet hükümleri uygulanır. Birden ziyade bağımsız bölüm 

tamamen harap olup da bunlardan birinin yeniden yapılması diğerinin yapılmasına bağlı 

bulunuyorsa, bağımsız bölümleri harap olan kat malikleri bunları yeniden yaptırıp 

yaptırmayacaklarını, harap olma tarihinden başlayarak altı ay içinde diğer kat maliklerine 

yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar. Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri 

kabul olunur ve onların arsa payları, bölümlerini yeniden yaptırmak isteyenlere öncelikle 

devredilir. Harap olan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyeti bu maddede yazılı süreler 

devamınca kendiliğindin kat irtifakına çevrilir ve kat mülkiyeti kütüğünde beyanlar hanesine 

geçici şerh verilir. Bağımsız bölüm yapılınca onun üzerindeki kat mülkiyeti yeniden doğar ve 

geçici şerh kütükten silinir 

1.4.3. Bildirme Ödevi Ve Kaydın Silinmesi Ana gayrimenkulün veya ana yapının tümünün 

veya bir kısmının harap olması halinde durum yönetici tarafından o gayrimenkulün bulunduğu 

yerin tapu idaresine ve bütün kat maliklerine; eğer yönetici yoksa bağımsız bölümü harap olan 

kat maliki tarafından tapu idaresine derhal bildirir; bunun bildirilmemesi yüzünden doğacak 

zararların tümünden bağımsız bölümü harap olan kat maliki, zararın beşte biri oranındaki 

kısmından da yönetici müteselsilen sorunlu olup, Hazine sorumlu değildir. 

Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün 

kaydı ana yapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan 

önceki genel kütük kaydıyla bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa payları oranında ortak 

mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edilir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz 

üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür. Tümü harap olan ana yapının arsasında malik 

veya ortak malikler tarafından yine kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak 

istenirse, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır. 

Kat İrtifakının Sona Ermesi Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu 

memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka 

her zaman son verebilirler. Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamıyla yok olması veya 

üzerinde yapı yapılmayacak hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer. 

Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş 
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yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, gerektiğinde 

ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için 

uzatılmasına karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir. Yukarıda belirtildiği gibi kat 

irtifakı kaldırıldığında tapu kütüğündeki kayıt silinir. 

Yasaklar Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanun’a ve diğer kanunlara göre, bir 

gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek 

başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulamaz. Tümü kargir olmayan yapılarda 

kat mülkiyeti kurulamaz. 

Yeni Duruma Uyma Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması aşağıda durumlar için de 

geçerlidir. 

Medeni Kanun’un Yürürlüğe Girmesinden Sonra Kurulan İrtifaklarda Medeni Kanun’un 

yürürlüğe girmesinden sonra bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bir gayrimenkulün 

paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına 

faydalanmasını sağlamak için üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayrimenkullerin 

mülkiyetinin 2/1/1971 tarihine kadar kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğüne 

tescil ettirilmesi mecburidir. Bu yapılmazsa irtifak hakları sona ererek yalnız ortak mülkiyet 

devam eder. Gayrimenkul üzerindeki mülkiyetin birinci fıkra gereğince kat mülkiyetine 

çevrilmesi ve kat mülkiyet kütüğüne tescili, ortak maliklerden birinin tapu idaresine 

başvurması üzerine tapu idaresindeki belgelere ve kanunda yazılı fotoğrafa dayanılarak 

yapılır; bu halde fotoğrafın, tapu idaresine başvuran ortak malikin imzasıyla tasdik edilmesi 

yeter. Diğer ortak malikler bu çevrilmeye itiraz edemeyecekleri gibi bunun giderlerine 

katılmaktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınamazlar; kaçınılırsa, hâkimin müdahalesine 

dair olan ilgili madde hükmü uygulanır. 

Medeni Kanun’dan Önce Kurulmuş Olan Haklarda 

Medeni Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce “hava hakkı, oda mülkiyeti” gibi isimler 

altında kurulmuş olan haklar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak üç yıl içinde, 

aşağıda yazılı hükümlere göre, kanun uyarınca kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilir. 

Gayrimenkul üzerinde bu haklara konu olan yapı bölümleri mevcutsa, hak sahipleri, 

aralarında yapacakları bir sözleşme ile o gayrimenkulün arsasında bölümlerinin değerleri 

oranında ve hiçbir bedel ödemeye mecbur olmaksızın, Medeni Kanunun ortak mülkiyet 

hükümlerine göre paydaş olurlar ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kat 

mülkiyetini kurarlar. 
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Yapı bölümleri mevcut olmayıp yalnız hava hakkı mevcutsa, bu hak yukarıda belirtilen 

esaslara göre hak sahibinin arsada paydaş olması suretiyle kendiliğinden kat irtifakı hakkına 

çevrilir ve kütüğe o suretle tescil edilir. 

Hak sahipleri anlaşarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde eski 

haklarını kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevirmezlerse, bu çevirme, gayrimenkulün 

bulunduğu yerin tapu idaresince, ayrı ayrı bölümlerin değerleri oranında arsa paylarının tespiti 

ve gereken belgelerin hazırlanması suretiyle ve kanunda yazılı esaslar uyarınca, hak 

sahiplerinden birinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya yapılır ve durum bütün hak 

sahiplerine bildirilir. Bu hakların tapu idaresince kat mülkiyetine veya kat irtifakına doğrudan 

doğruya çevrilmesi için gereken masraflar Hazinece ödenerek, kamu alacaklarının tahsili 

hakkındaki özel kanun hükümlerine göre hak sahiplerinden alınır. Hak sahipleri tapu 

idaresinin kararına karşı, bununu kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde, sulh 

mahkemesine dava açmak suretiyle itiraz edebilirler. 

Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi Bu kanun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat 

maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için kurulmuş olan irtifak hakları, bu kanuna 

göre kat mülkiyetine çevrilinceye kadar ana gayrimenkulün yönetim, yönetim planı yapılması 

mecburiyeti ve giderlere ve sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine katılması hususlarında 

bu kanun hükümleri uygulanır. 

Özel Kanuna Göre Ortaklaştırma (Şuyulandırma) Halinde Kat Mülkiyetinin Durumu İmar 

Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma halinde, ortaklaştırılan gayrimenkuller arasında kat 

mülkiyetine tabi gayrimenkul varsa, İmar Kanunu ilgili hükmü gereğince ortaklığın 

giderilmesi hususunda bütün malikler anlaştıkları takdirde, ortaklığın giderilmesi bu anlaşma 

hükümlerine göre yapılır. Böyle bir anlaşmaya varılmazsa, her gayrimenkulün 

ortaklaştırmadan önceki geçer değerleri, birinci fıkrada sözü geçen madde hükmüne göre 

ortaklığı gidermekle görevli sulh mahkemesince ayrı ayrı takdir edilerek, bunlardan değeri en 

fazla olan gayrimenkulün malikine, öteki gayrimenkullerin bu değerle satın almasını teklife 

karar verilir ve bu teklif kabul edilip bedel ödenince ortaklık giderilmiş olur. Kesinleşen sulh 

mahkemesi kararının tebliğinden başlayarak bir ay içinde bedel ödenmez veya altı ay içinde 

ödenmek üzere banka mektubu veya ayni teminat gösterilmezse ortaklaştırılan 

gayrimenkullerin tümü, imar durumuna göre mümkünse kat mülkiyeti muhafaza ve diğer 

gayrimenkuller buna ilhak edilerek, eğer bu mümkün değilse kat mülkiyeti kaldırılarak, açık 

artırma yoluyla satılıp ortaklık giderilir ve satış bedeli her gayrimenkulün, ikinci fıkra 

uyarınca takdir edilmiş olan değerleri arasındaki orana göre, maliklere paylaştırılır. 
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Harç Ve Vergiler Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, 

mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harç ve vergiden muaftır. Bu 

muafiyet, Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifak haklarının Kanunun 

ilgili maddesi gereğince kat mülkiyetine ve Medeni Kanun’dan önce kurulmuş olan hakların 

yine aynı kanuna göre kat mülkiyeti veya kat irtifakına çevrilmesi işlemlerine de şamildir. 

Kurulan kat mülkiyetleri tapu memurunca derhal ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerin 

belediyesine ve vergi dairesine bildirilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun belediyelere yüklediği 

görevler, belediye olmayan yerlerde o yerin bağlı bulunduğu ilçe veya il merkezleri 

belediyelerince İmar Kanunu’nun ilgili maddesinde bahsi geçen sahalarda ise ilgili belediyece 

yerine getirilir. 

Devre Mülk Hakkı Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün 

ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde 

istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka 

devre mülk hakkı denir. Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı 

olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir. Devre mülk 

hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil 

yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. 

Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik 

edilebilir ve mirasçılara geçer. Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 

günden daha az süreli olmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk 

hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir. Ana taşınmaz mal ile bağımsız 

bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya 

yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu 

husus belirtilir. Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak 

malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin 

seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi 

hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince 

imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 

gösterilir. Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi 

aralarından veya dışardan bir gerçek veya tüzelkişiyi yönetici ve kat malikleri kuruluna 

temsilci olarak tayin 31 ederler. Bu kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere 

devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler de verilebilir. Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla 

bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim 

planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin iznine bağlı değildir. 

Üzerinde devre mülk kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile 

kararlaştırılmamışsa, şuyuun (ortaklığın) giderilmesini isteyemezler. Devre mülk hak 

sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade 
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ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak 

sahibine teslime mecburdurlar. Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade 

edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine 

ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emir ile, başkaca bir işlem ve 

tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarına yapılacak 

başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları 

saklıdır. Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve 

uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim planında hüküm 

bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. 

Görevli Mahkeme Ve Kullanma Yerlerinin Boşaltılması Kat Mülkiyeti Kanun’unun 

uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir. Kat 

malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi 

bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan 

atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri on 

beş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin 

veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan 

mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı 

organlarına yapılacak başvuru, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz. İlgililerin kanun 

ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır. Birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümler: Bir 

arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, bu Kanunda yer alan hükümlerin 

uygulanmasında aşağıdaki kurallar dikkate alınır: Vaziyet planına göre yapılacak tüm 

bağımsız bölümlerden yüzde kırkının veya blok inşaatlarda her biri en az sekiz bağımsız 

bölümü kapsayan blok veya blokların tamamlanmış bulunması halinde, tamamlanan bağımsız 

bölümler için kat mülkiyetine geçilebilir. Bu takdirde, tamamlanmamış yapılara ilişkin kat 

irtifaklarının tapu kütüklerinde nasıl yer alacağı tüzükle belirlenir. Yapılardan her birine 

ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri, bütün yapılar için müşterek tesis ve yerlere 

ilişkin ortak giderler bütün kat malikleri tarafından karşılanır. Yapılardan bir kısmının 

tamamlanmamış olması halinde, kat irtifakı sahipleri de, kendilerini ilgilendirdiği  ölçüde 

ortak tesis ve yerlere ilişkin giderlere katılırlar. Blok yapılarda, bunlardan yalnız birine ilişkin 

sorunların çözümlenmesinde, kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm 

maliklerinden oluşur. 

Kat İrtifakına Geçiş Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı 

yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az beşte 

dördünün kat irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde, karara uymayan 

pay sahiplerinin gayrimenkullerdeki paylarının iptaline ve bu payların, isteyen diğer pay 

sahiplerine adına tesciline sulh mahkemesi tarafından aşağıdaki şartlarla karar verilir. 
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Müşterek gayrimenkulün yukarıda belirtilen amaçla edinildiğinin ispat edilmiş olması, 

Müşterek maliklerin yukarıda açıklanan çoğunluğunun kat irtifakına geçiş kararına veya 

bununla ilgili yükümlülüklere noterlikçe yapılan tebligata rağmen iki ay içinde uyulmamış 

olması, Karara uymayan müşterek maliklerin paylarının mahkemece tespit edilen rayiç 

bedelinin mahkeme veznesine depo edilmesi. 

APARTMAN YÖNETMELİĞİ VE YÖNETİM PLANI 

Ana gayrimenkulün genel yönetim işleri Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki hükümlere göre 

yürütülmektedir. Ancak kanun, ana gayrimenkulün yönetimini kat maliklerinin, (kanunların 

emredici kurallarına aykırı olmamak şartıyla) bizzat belirlemelerine imkan vermiş ve kat 

maliklerinin bir yönetim planı yaparak kanun hükümlerini tamamlamalarını istemiştir. 

Yönetim Planı Yönetim planı, ana gayrimenkulün yönetim tarzını, kullanma amaç ve şeklini, 

yönetici ve denetçilerin alacakları ücret ve yönetime ilişkin diğer konuları düzenleyen bir 

belgedir. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Fakat 

(4/5) çoğunluğun oyu ile değiştirilebilir. 

Genel Kurul (Kat Malikleri Kurulu) Genel Kurul ana gayrimenkuldeki bütün kat 

maliklerinden oluşur. Genel kurulun yılda en az bir defa toplanması gerekir. Yönetim 

planında toplantı tarihi gösterilmemişse genel kurul her yıl Ocak ayında toplanır. Normal 

olarak genel kurulda karar toplantıya katılan kat maliklerinin sayı itibariyle oy çokluğu ile 

alınır. Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu, bazı kararlar için özel yeter sayı aramıştır. 

Oy Birliği Aranan Durumlar Bir mesken olarak kullanılan bağımsız bölümün, eğlence ve 

toplantı yeri, gıda ve beslenme yeri imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri veya çarşı 

gibi yer haline getirilmesi kat malikleri kurulunun oybirliği ile mümkündür (KMK. md.24). 

Ana gayrimenkul üzerinde bir hak kurulması (rehin vb.) veya arsanın bölünmesi ve bölünen 

kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi ana gayrimenkul üzerinde kullanım 

işlemleri için kat maliklerinin oybirliği gerekir (KMK. md.45). Ana yapının dış duvarlarının, 

çatı veya çatının reklam amacıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri için bütün kat 

maliklerinin oybirliği gerekir (KMK. md.45). Ana gayrimenkule yeni bağımsız bölüm 

eklenmesi için kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar vermesi gerekir. 

Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durum Yönetim planının değiştirilebilmesi için kat maliklerinin 

4/5 ünün oyu şarttır (KMK. md.28). 

Çift Çoğunluk Aranan Durumlar Ortak yerlerden faydalanmayı daha düzgün, rahat ve kolay 

hale getirecek faydalı yenilik ve eklerin yapılabilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı 

çoğunluğu ile karar vermeleri gerekir. Giderler, yeniliklerden yararlananlar tarafından 

yararlanma oranına göre ödenir. Yararlanmayanlardan bu giderlere katılmaları istenemez. Bu 
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yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa 

veya bütün kat malikleri tarafından kullanılması gereken yerlerde değilse, bunlardan 

faydalanmak istemeyen kat maliki, bu ilave ve yeniliklerin tesis, bakım, onarım giderlerine 

katılmak zorunda değildir. Örneğin, bahçeye sonradan yüzme havuzu yapılması veya terasa 

kat maliklerinin eğlenmesi için pahalı tesisler kurulması gibi hususlar lüks sayılabilir. Üç katlı 

bir binaya asansör koyulması da lüks sayılabilir, buna karşılık 10 katlı bir binaya eklenecek 

asansör tesisi lüks masraf olarak karşılanmayabilir. Bu halde de zemin kat maliki, yeni 

asansörden faydalanamayacağından giderlere katılma zorunluluğu yoktur. Yönetici atanması 

için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır (KMK. md.34). 

Yöneticinin Görevleri Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi, Ana 

gayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli 

tedbirleri alınması, Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması, Ana gayrimenkulün genel 

yönetim işleriyle, yönetimle ilgili bütün ödemelerin kabulü, ödenmesi, tebligatları kabulü gibi 

görevleri vardır. 

Denetçi ve Denetleme Kurulu Aslında yöneticiyi denetleme, kat malikleri kurulunun 

yetkisindedir. Kat malikleri kurulu, bu yetkiyi bizzat kullanabileceği gibi, yöneticinin genel 

yönetim işlerinin usulüne uygun yürütüp yürütmediğini, özellikle ana gayrimenkulün gelir ve 

gider hesaplarını kontrol işini, kendi arasından kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu 

ile seçilecek bir denetçi veya üç kişilik bir denetim kuruluna bırakabilir (KMK. md.41/3). 

Ana Gayrimenkulün Yönetimi Aşağıda ana gayrimenkule ait Yönetim Planı Örneği 

Verilmiştir. 

Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan, ........... ili, ............ ilçesi, ................. mahallesi, 

...............sokakta   (caddesinde),   ...........   ada,   ...............   parsel  sayılı  ve .................... kapı 

no’lu. ............... apartmanı; Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri 

Kurulu’nca oybirliği ile kabul edilen bu Yönetim Planına göre yönetilir. 2.3.1. Ana 

Gayrimenkulün  Bölümleri  Ana gayrimenkul..............bodrum, .............zemin, ............ normal 

ve ........... teras kattan ibarettir. 

Bodrum Kat: Bu katın caddeye bakan cephesinde .......... adet Zemin Kat: Bu katın caddeye 

bakan cephesinde .........adet dükkan ve arka cephesinde de ........adet konut vardır. 

Dükkanların arkasında bulunan depolardan, projesinde (A) harfi ile gösterilen depo nolu 

dükkanın, (B) harfi ile gösterilen depo ise .......... nolu dükkanının eklentisidir. 

Birinci Kat: Bu katta, ....... adet konut vardır. Diğer Katlar: Diğer katların her birinde 

................ adet konut vardır. Teras: Bu katta, .......... konut ile ana gayrimenkulün ortak 

yerlerinden olan teras vardır. 
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Yasaklar Zemin kattaki dükkanlar; oyun salonu, içkili lokanta, birahane, bar ve benzeri yer 

olarak kullanılamaz. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da verilemez. Dükkanlarda 

patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüp gaz bayii olarak da kullanılamaz. Bu 

dükkanlarda yanıcı ve parlayıcı maddelerde depolanamaz. Bu dükkanlarda gürültü çıkaran, 

sarsıntı yapan, pis kokular salan işlerde yapılamaz. 

Dairelerin Kullanım Şekli Ana gayrimenkulün bütün dairelere konut (mesken) olarak bizzat 

oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri, ana gayrimenkulün tüm 

maliklerinin yazılı izni olmadıkça, daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları 

gibi, kiraya da veremezler. 

Ortak Yerler Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti 

Kanunu’nda sayılan yerler ile ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan 

diğer şeyler, kat maliklerinin ortak yerleri sayılır. 

Yönetim Planının Bağlayıcılığı Bu Yönetim Planı ve bunda yapılacak değişiklikler bütün kat 

maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü, adı geçenlerden satış veya herhangi bir 

yolla edinecek olanlar ile yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim planının değiştirilmesi için 

tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. 

Anlaşmazlıkların Çözümü Bu Yönetim Planı’nda hüküm bulunmayan hallerde; ana 

gayrimenkulün yönetiminden 34 doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için, Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nu hükümleri uygulanır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda anlaşmazlık 

konusuyla ilgili hüküm yoksa hakkaniyet kuralları ve Kat Malikleri Kurulu’nun emsal 

kararları uygulanır. 

Yönetim Organları 

Kat Malikleri Kurulu Meydana Gelişi: Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun, ana 

gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir. Yönetim: Ana 

gayrimenkul, Kat Malikleri Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim tarzı, kanunlardaki emredici 

hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. 

Anlaşmazlıkların Çözümü: Ana gayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı 

kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında yahut denetçiler ile 

yöneticiler arasında çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar, Kat Malikleri Kurulu’nca çözümlenip, 

karara bağlanır. Kararın Bağlayıcılığı: Bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların mirasçıları 

ve bağımsız bölümü sonradan satış veya herhangi bir yolla bunlardan iktisap edenler yahut 

bağımsız bölümlerde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlar yahut yararlananlar ile yönetici ve 

denetçiler Kat Malikleri Kurulu’nun kararlarına uymakla yükümlüdürler. 
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Toplantı Zamanı: Kat Malikleri Kurulu, her takvim yılının ........... ve Ocak aylarının ilk on 

beş günü içinde toplanır. 

Çağrı Usulü: Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, yönetici tarafından belirlenerek, 

toplantı gününden en az bir hafta önce tüm bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü bir 

mektupla veya imza karşılığında verilecek bir yazıyla bildirilir. İlk çağrı yapılırken; birinci 

toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı 

da ayrıca belirtilir. 

Olağanüstü Toplantı: Önemli bir sebebin çıkması halinde; yöneticinin veya denetçinin yahut 

kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya 

çağrılabilir. Bu durumda da; toplantının sebebini belirten bir taahhütlü mektup gönderilmesi 

veya çağrının imza karşılığı verilecek bir yazıyla yapılması şarttır. 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve 

arsa payı bakımından yarıdan fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. İlk toplantı 

yetersayısı sağlanamadığı için yapılamazsa, ikinci toplantı en geç bir hafta içinde yapılır ve 

yetersayı aranmaksızın, toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verilir. Ancak, Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nda özel durumlara ilişkin olarak konulmuş olan emredici nitelikteki yeter 

sayıyla ilgili hükümler (KMK.’nun 24, 28, 34, 42, 44 ve 45’inci maddeleri) saklıdır. 

Toplantının Şekli: Toplantıyı yönetmek için aralarından birini başkan seçerler. Toplantıda, 

gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin 1/3’nün 

görüşülmesini önerdiği konular da gündeme alınır. 

Oy Hakkı: Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Bir kişi, birden çok bağımsız 

bölümün maliki ise; sahip olacağı oy sayısı, tüm oyların üçte birinden fazla olamaz. 

Vekaleten Temsil: Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunları, içlerinden biri Kat 

Malikleri Kurulu’nda temsil edebilir. Bunun gibi, bağımsız bölüm maliklerinden her biri de 

diğer kat maliki veya vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil edilebilir. 

Ancak, bir kişinin asaleten veya vekaleten vereceği oy sayısı, tüm oyların üçte birini geçemez. 

Vekaleten temsil yetkisi, yazılı bir belge ile verilir. Elinde böyle yazılı bir belge olmayan 

vekil, vekaleten oy kullanamaz. 

Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm maliki, velisi veya vasisi tarafından temsil edilir. 

Oy Kullanma Yasağı: Kat Malikleri Kurulu toplantısında bir veya birkaç kat malikini 

doğrudan doğruya ilgilendiren bir karar alınacaksa, haklarında karar alınacak olanlar, o 

toplantıya ve görüşmelere katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar. 
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Karar Defteri: Kat Malikleri Kurulu’nun kararları; sıra numaralı ve her sayfası Noterlikçe 

mühürlenmiş Karar Defteri’ne yönetici tarafından yazılır. 

Kararlar, toplantıya katılan tüm kat malikleri tarafından imzalanır. 

Karara aykırı oy veren kat malikleri de, aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar. 

Duyuru: Kat Malikleri Kurulu’nca alınan kararlar; toplantıya katılmamış olan maliklere ve 

gerekiyorsa, bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yahut yararlananlara 

yönetici tarafından duyurulur. Anlaşmazlıkların Çözümü: Benzer anlaşmazlıklar, Kat 

Malikleri Kurulu’nca o konuda alınmış ve Karar Defteri’ne yazılmış kararlara göre 

çözümlenir. Kat Malikleri Kurulu’nun aldığı karara rıza göstermeyen kat maliki veya kat 

malikleri; bu karar aleyhine dava açabilirler. 

Yönetici Seçimi Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk 15 gün içinde yapacağı 

toplantıda, kendi aralarından veya dışarıdan birini yönetici olarak seçer. Yönetici 

seçilmesinde; Yönetici, kat maliklerinin hem sayı, hem de arsa payı çoğunluğuyla, bir yıl için 

seçilir. Eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür. Kat malikleri yönetici seçiminde 

anlaşamazlarsa; kat maliklerinden herhangi biri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh 

Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilir. Bu durumda yönetici, hakim tarafından ya kat malikleri 

arasından veya dışarıdan seçilir. Mahkemece atanan yönetici, Mahkemeden izin alınmadıkça 

altı aydan önce değiştirilemez. 

Kimliği: Yöneticinin (veya Yönetim Kurulu üyelerinin) ad ve soyadı ile iş ve ev adresi, varsa 

telefon numarası, camlı çerçeve içinde bina girişinde görülebilecek bir yere asılır. Aksi 

takdirde, bir şikayet üzerine, sulh mahkemesince cezai işlem uygulanır. 

Ücreti: Kat Malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp 

katılmayacağı, katılacaksa hangi oranda katılacağı Kat Malikleri Kurulu’nca kararlaştırılır. o 

Bu konuda karar alınmamışsa; yönetici görevde bulunduğu süre içinde, payına düşen normal 

yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. o Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve 

şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara bağlanır. o Kat 

Malikleri Kurulu’nca atanan yöneticiye, bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse; 

sözleşmesi herhangi bir sebepten ötürü feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç 15 

gün içinde boşaltmak zorundadır. Bu konuda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uygulanır. o Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranında ödenir. 

Yöneticinin Görevleri Yöneticinin (veya Yönetim Kurulu’nun) görevleri şunlardır: Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddeleri ile kendisiyle yapılan Sözleşme’de, Kanunlarda ve bu 

yönetim planında gösterilen görevleri yerine getirmek. Seçilmesini takiben 15 gün içinde 

İşletme Projesi’ni usulüne uygun şekilde hazırlayarak kat maliklerinin bilgisine sunmak, 36 
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Yedi gün içinde itiraz edilmemek veya itiraz edilmişse, Kat Malikleri Kurulu’nca karara 

bağlanarak kesinleşen İşletme Projesi’ni uygulamak. Kat Malikleri Kurulu’nu, gündem 

hazırlayıp toplantıya çağırmak; alınan kararları usulüne göre Karar Defteri’ne geçirmek, 

kararları yerine getirmek, Karar Defterini her takvim yılının Ocak ayının ilk haftasında Notere 

götürüp kapattırmak, yönetimle ilgili tüm belgeleri, faturaları, makbuzları en az beş yıl 

süreyle saklamak. Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, 

bakımı, onarımı ve temizliği ile asansör, kalorifer, soğuk ve sıcak su ile elektrik tesisatının 

düzenli şekilde işletilmesi ve işlemesi için gerekli tedbirleri almak. Avans ve genel gider 

paralarını toplamak, borçları zamanında ödemek, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler 

hakkında icra takibi yapmak ve gerektiğinde dava açmak, gerektiğinde Kanuni İpotek hakkını 

Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirmek. Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatları 

kabul etmek ve gerekiyorsa kat maliklerine süresi içinde duyurmak. Kapıcı, kaloriferci ve 

gereken diğer personeli atamak; personelle sözleşmeler yapmak; bunların İş Kanunu ve 

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini süresinde yapmak ve 

personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve denetlemek. 

Hesap Verme Yükümlülüğü Yönetici, Kat Malikleri Kurulu’nun ............... ve Ocak 

aylarındaki olağan toplantılarında; o tarihe kadar sağlanan gelirlerle yapılan harcamaların 

hesabını kat maliklerine vermekle yükümlüdür. Yönetici, kat maliklerinin yarısının istemi 

üzerine yapılacak toplantılarda da gelir-gider hesaplarını kat maliklerine göstermeye 

mecburdur. 

Yönetici Sorumluluğu Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve 

kural olarak bir vekilin haklarına sahiptir. 

Yöneticinin Denetlenmesi Kat Malikleri Kurulu, yöneticiyi sürekli olarak denetler. Haklı bir 

sebebin varlığı halinde, yöneticiyi her zaman değiştirebilirler. 

Denetçi Kat Malikleri Kurulu; her yıl Ocak ayının ilk on beş günü içinde yapacağı toplantıda, 

kendi aralarından veya dışarıdan birini sayı ve arsa payı çoğunluğuyla denetçi olarak seçer. 

Kat malikleri arasından seçilecek denetçiye (veya Denetim Kurulu’na) bir ücret ödenmez; 

genel giderlere de diğer malikler gibi aynen katılır. Dışarıdan seçilecek denetçiye (veya 

Denetim Kurulu’na), Kat Malikleri Kurulu’nca belirlenecek bir ücret ödenir. Denetçi (veya 

Denetim Kurulu), her üç ayda bir yöneticinin hesaplarını ve defterleri denetler. Haklı bir 

sebep olduğunda, bu denetlemeyi her zaman yapabilir. Denetçi (veya Denetim Kurulu), Kat 

Malikleri Kurulu’nun olağan toplantısında okumak üzere, denetim sonucunu ve yönetimle 

ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlar. Bu raporu kat malikleri sayısınca çoğaltarak 

toplantıdan en az bir hafta önce, kat maliklerine taahhütlü mektupla veya imzalatacağı bir yazı 

karşılığında duyurur. Ayrıca, toplantıda okur ve gerekli açıklamaları yapar. 
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Kat Maliklerinin Hakları Ve Borçları Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde, Kat 

Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planının hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni 

Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Kat malikleri, ana yapının 

güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak; ayrıca ortak yerlerin bakım ve 

temizliğine dikkat etmek zorundadırlar. Maliklerinden herhangi biri, tüm kat malilerinin rızası 

olmadıkça; ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış 

badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise, ana yapıya zarar verecek 

nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Ancak; tavan, taban veya duvarla birbirine 

bağlantılı bulunan bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu 37 bölüm maliklerinin ortak rızalarıyla, 

ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Kat malikleri, ana 

gayrimenkulün tüm ortak yerlerine, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak 

yerlerden, Kanun ve bu Yönetim Planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler. 

Ancak, doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan 

kaçınmak zorundadırlar. Genel çamaşırhane, kömürlük ve garajdan yararlanma şekli Kat 

Malikleri Kurulu’nca kararlaştırılır. Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerini ve eklentilerini 

kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan 

kaçınmak zorundadırlar. Kat malikleri, aşağıdaki yasaklara uymakla yükümlüdürler:  

Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve 

adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar. Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik 

aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara 

vermeden çalamazlar. 

Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri 

silkeleyemezler; çöp ve su dökemezler. Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, 

tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar. Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile 

verilmiş bir kararı olmadıkça; ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya 

tabela asamazlar. Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve 

kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler. Bağımsız bölümlerinde 

veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar 

düzenleyemezler. Ana gayrimenkulün bahçesinde hiçbir şekilde toplantı düzenlenemez.  

Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, 

apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23.00’te son 

verirler. Tapu Kütüğünde konut veya ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde 

dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi yerler açamazlar; bu maksatlarla 

kullanılmak üzere kiraya da veremezler. Kat Mülkiyeti Kütüğü’nde konut olarak kayıtlı 

bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadan, 

eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar; bu maksatlarla 

kullanılmak üzere kiraya da veremezler. 
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Dükkan malikleri, dükkanlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin 

edici nitelikte işler yapamazlar; patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler 

bulunduramazlar. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya veremezler. Kat malikleri, 

bağımsız bölümünde kiracı veya başka sıfatlarla oturan yahut faydalananlara, bu Yönetim 

Planı’ndaki borç ve yükümlülükleri bildirmeye mecburdur. Diğer bir bağımsız bölümünde; 

eklenti veya ortak yerlerde yahut tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı 

yahut giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması zorunlu olan hallerde, bir bağımsız 

bölüme girmek gerekiyorsa; o bağımsız bölüm maliki veya orada başka sıfatla oturanlar, bu 

işe izin verme ve adı geçen yerde gerekli işlerin yapılmasına katlanmak zorundadırlar. Bu izin 

yüzünden kat malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğrarlarsa; bu zarar, 

lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri tarafından derhal ödenir. Bağımsız bölümlerde 

kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar yahut faydalananlar, yukarıdaki maddelerde ve Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat malikleri gibi uymak 

zorundadırlar. 

Kat maliklerinden her biri; kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçıvan giderlerine ve bunlar için 

toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür. Kat maliklerinden her biri; ana 

gayrimenkulün sigorta primlerine ve tüm ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile 

yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderleri ile giderler için 

toplanacak avansa kendi payları oranında katılmakla yükümlüdür. Giderler veya avans payını 

ödemeyen kat maliki hakkında; diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından; 

Yönetim Planı’na, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve Genel Hükümlere göre dava 38 açılabilecek 

ve icra takibi yapılabilecektir. Ayrıca, gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki 

ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla “Gecikme Tazminatı” ödemekle 

yükümlü olacaktır. 

Herhangi bir bağımsız bölüm maliki; ortak yerler veya tesisler üzerindeki kullanma 

hakkından vazgeçtiğini yahut kendi bağımsız bölümünün durumundan ötürü adı geçen 

yerlerden yararlanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten 

kaçınamaz. Ancak, dükkanlar ile zemin kattaki bağımsız bölümlerin malikleri, asansörün 

bakım ve işletme giderlerine katılmazlar. Ortak gidere, kat maliklerinden birinin veya onun 

bağımsız bölümünden herhangi bir şekilde yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep 

olmuşsa, ortak gider bunlar tarafından ödenir. Eğer diğer kat malikleri bu ortak gideri 

ödemişlerse, yaptıkları ödemeler oranında, kusurlu kat malikine veya onun bağımsız 

bölümünden yararlanan kişiye rücu edebilirler. Kat malikinin, Yönetim Plan gereğince payına 

düşecek gider ve avans borcu ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira 

sözleşmesine, sükna hakkına veya başka bir sebebe dayanarak sürekli bir şekilde  

yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak, kiracının 
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sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olup, yaptığı ödeme kira 

borcundan düşülecektir. Kat malikinin gider ve avans borcu ve gecikme tazminatı herhangi 

bir yolla alınamadığı takdirde; mahkemece saptanan borcunu ödemeyen kat malikinin 

bağımsız bölümü üzerine, yöneticinin veya kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç 

tutarı için, diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek Hakkı tescil edilebilecektir. 

Personel Ücretleri Ana gayrimenkulün kapıcısı, aynı zamanda kaloriferci olarak çalıştırılır. 

Ana gayrimenkule yönetici tarafından atanacak kapıcı ve diğer personelin ücretleri ve 

çalışmalarıyla ilgili konular Kat Malikleri Kurulu’nca kararlaştırılır. Yönetici, bu karara 

dayanarak personelle yapılacak sözleşmeleri düzenler. Kat Malikleri Kurulu, gerekli görürse 

atamaları kendisi yapar; çalışmalarını beğenmediği personelin işine son verir. 

Bağımsız Bölüm İlavesi Ana gayrimenkulün üstüne kat ilavesi; arsanın boş yerinde yeni 

bölümler veya tesisler yapılması, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliğiyle vereceği karara 

bağlıdır. Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler: Madde 53- Ortak yerlerde yapılacak yenilik ve 

ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara bağlıdır. Bu işlerin 

giderleri, yenilik ve ilavelerden yararlananlar tarafından, yararlanma oranına göre ödenir. 

Diğer İşler Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması, arsasının bölünmesi veya bölünen 

kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar yahut ana yapının dış 

duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri, 

ancak Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile vereceği kararla yapılabilir. Kat malikleri; 

kiracıları veya bağımsız bölümlerde başka bir sebeple oturanlar; bizzat kendilerinin, 

çocuklarının, misafirlerinin ana gayrimenkulde ve ortak yerlerde sebep oldukları zararları, 

derhal ödemek ve gidermek zorundadırlar. Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde kiracı 

veya başka sıfatla oturan yahut yararlananların borç ve yükümlerini yerine getirmemelerinden 

ötürü doğacak zararlardan müteselsilen sorumludurlar. Bu Yönetim Planı’nda hüküm 

bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunların emredici ve tamamlayıcı 

nitelikteki hükümleri uygulanır. 

Ek Madde- ........................... İşbu yönetim Planı .......................................... tarihinde 

düzenlenmiştir.  Bu  yönetim  Planı’nın  bütün  maddeleri,  ......................  ili,.............. ilçesi, 

................. mahallesi, ............ sokakta, ......... ada, ........... parsel sayılı ve ..............kapı no’lu 

................. apartmanın aşağıda açık kimlikleri ve adresleri yazılı bütün bağımsız bölümleri 

maliklerince teker teker okunarak isteğe ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş olduğu 

anlaşmazlıkla       oybirliği       ile       kabul       edilip       birlikte       imza       altına     alındı. 

............../................/ ................... Bağımsız Bölümün No'su Nev'i Arsa Payı Adı Soyadı  Adresi 

İmzası 

İcra ve İflas Hukuku 
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Günlük yaşamımızda karşılaştığımız bazı durumlar vardır ki bu durumlar hiç kimsenin 

istemediği durumlardır. Birisine verdiğimiz borç paranın zamanında ödenmediğini, ya da 

alacağımızı zamanında tahsil edemediğimizi görmekteyiz. İşte bu sorunları çözmek icra ve 

iflas hukuku sayesinde gidermek mümkündür. 

İcra ve İflas Hukukunun Tanımı 

İcra ve İflas hukuku usul hukuku içinde yer almakta ve amaç bakımından sıkı bir işbirliği 

içindedir.Usul hukuku; yargı organı olan mahkemelerin hakkı gerçekleştirmek için takip 

edecekleri yolu gösteren ve ilgililerin de bu konuda uymaya zorunlu oldukları kurallardır. O 

halde İcra ve İflas hukukunu tanımlayacak olursak; İcra hukuku; ilamlı ve ilamsız takip 

işlerine ilişkin hukuk bölümüne denir. İflas Hukuku ise; iflasa ilişkin kuralları kapsayan 

hukuk bölümüdür. Bu iki hukuk şubesi, bir arada düşünülür. 

İcra ve İflas Hukukunun Niteliği 

Bir mahkemeden çıkan ilam hükmü yerine getirilmedikçe, yalnız bir hakkın varlığını ispat 

eder. Fakat esas amaç, bu hakkın ele geçirilmesidir. Hak bir menkul veya gayrimenkul malın 

teslimine, bir işin yapılmasına, para alacağına veya teminat istemeye ilişkin olabilir. Bu 

hakları kapsayan mahkeme ilamının yerine getirilmesi şarttır. Gerçekte dava, bu hakkı elde 

etmek için açılmıştır. 

İşte, kesinleşmiş mahkeme ilamlarına bağlı haklarla, adi veya resmi senede bağlanmış 

hakların elde edilmesini sağlamak için işbu ilam veya senetler, icra işlerini yürütmekte görevli 

bulunan icra memuruna verilerek istekte bulunulur. İcra memurunun bu talep ile başlayıp ilam 

veya senette yazılı bulunan hakkı, sahibine verme aşamasına kadar yapılan bütün işlemler 

İcra-i işlemlerdir. İcra hukuku, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını gösteren kuralları kapsar. 

Tebligat aşaması, borçlunun itirazı tetkik mercii, hakkın mevzuuna göre haciz, haciz olunan 

şeyin paraya çevrilmesi, bir gayrimenkulün tahliyesi, müdahalenin men’i çocuk teslimi vs. 

gibi muameleler hep bu hukuk bölümü içinde mütalaa olunur. 

İflas; Ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun (müflisin), 

haczedilebilen bütün mal varlığının, cebri (kanuni) icra yoluyla paraya çevrilerek, bundan 

bilinen bütün alacaklılarının tatmin edilmesini sağlayan toplu bir cebri icra yoludur. Bir 

esnafın iflas etmesi yalnız kendisinin zarar görmesini doğurmaz. Onunla ticari ilişkide 

bulunan birçok esnafı da mağdur duruma düşürür. İşte iflas hukuku, gerek iflas eden esnafı ve 

gerekse o iflas ile hakkını kaybetmek durumuna düşenlerin durumu ile ilgilenen bir hukuk 

şubesidir. İflas kararının mahkemeye verilmesi, iflas yoluyla takip, iflasın hukuki neticeleri, 

iflasta alacaklılar sırası, iflas masası, iflas dairesi, paranın paylaşılması, konkordato vs. 

konuları, hep iflas hukukunun mevzuu içindedir. Usul hukukunun tanımından da anlaşılacağı 
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gibi, bir ülkenin icra-iflas hukuku ne kadar mükemmel olursa, bir hakkın elde edilmesi de o 

kadar mükemmel olur. Bir mahkemenin, adaleti en iyi şekilde yerine getirmesi yeterli 

değildir. O adaletin yerine getirilmesi de esastır. İşte bunu da İcra ve İflas hukuku yapacaktır. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ 

Emlak komisyoncuları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın çıkardığı kanun, tüzük ve 

yönetmelikleri yakından izlemek zorundadır. Çünkü imar planları değişiklikleri, tapu ve 

kadastro ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara istinaden hazırlanan tüzük ve yönetmelikler, 

haritacılık ile ilgili düzenlemeler, kamulaştırma konusundaki mevzuat değişikliklerinin 

yakından izlenmesi gerekir. Bu konularla ilgili yapılan değişiklikler gerek bakanlığın 

doğrudan yayınlaması yoluyla ya da kendine bağlı genel müdürlükler aracılığıyla kamuoyuna 

çeşitli iletişim araçları ile duyurulmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde Bayındırlık Ve İskan 

Bakanlığı’nın görevleri ve teşkilat yapısı anlatılmıştır. 

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı’nın Görevleri 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın görevleri şunlardır: Kamu yapıları ve tesislerini inşaat ve 

esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi 

kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya 

yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak, Çeşitli özellik ve ölçekteki imar 

planlarının, şehir altyapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak, 

Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak, Ülkenin şart ve imkanlarına göre, 

en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve 

kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak, Deprem, yangın, su baskını, yer 

kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra meskun alanlarda alınacak 

tedbirlerle yapılacak yardımları tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu 

konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, İl Özel 

İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak, Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler 

dışında yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri 

taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak, Yurtdışında iş yapmak isteyen 

müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sicillerini tutmak, Bir 

kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması 

veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde Valilik kanalı ile ilgili belediyeye 

talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar 

planlarının hazırlanmasında kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları 

çözümlemek, gerektiğinde onaylamak, Gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar 

planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut 

uygulaması veya Gecekondu Kanunun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve 
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plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya 

içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya 

havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını 

veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilecek ve 

gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re’sen onaylamak, Bu 

işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları 

hazırlamak ve yayımlamak, Belediyelere ve İl Özel İdarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden 

pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki 

paylarının İller Bankası’nın yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve 

izlemek, Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların 

kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak. 

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Teşkilat Yapısı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ülkenin sağlam yapılara kavuşturulması, imar kanununa uygun 

yerleşim yerlerinin oluşturulması, tapu ve kadastro işlemlerinin yürütülmesi, Avrupa 

standartlarına uygun yolların yapılmasına, ulaşımın kolaylaştırılması için köprülerin 

yapılması, enerji ve sulama için baraj ve enerji santralarının inşası, eğitim ve öğretim için 

gerekli okulların sağlam bir şekilde yapılması için çalışan bir kurumdur. 

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı teşkilat yapısı 

Bu çerçeveden baktığımızda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teşkilat yapısını incelersek; 

Bakanlığın Teşkilat ve Görevlerine Ait Kanun Hükmünde Kararname 13.12.1983'de arka 

arkaya çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler arasında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. Ülkenin altyapı 

ihtiyacını karşılamak üzere; yapı işleri, karayolları, demiryolları, limanlar ve kıyı yapıları, 

hava meydanları, akaryakıt ve tabii gaz boru hatları ve tesisleri inşaatı ile esaslı onarımların 

yapılması ve yaptırılması, fiziki planlama, imar planı uygulaması, konut, yapı malzemesi, afet 

uygulaması hizmetlerinin etkili, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı'nın kurulduğunu belirten bu Kanun Hükmünde Kararnamede, Bakanlığın 

görevleri; Milli Savunma Bakanlığı’nın inşaat, milli ve NATO altyapı hizmetleri ile Ulaştırma 

Bakanlığı'na bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas 

işleri hariç olarak, on üç bölümde açıklanmıştır. Bu görevler, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar 

ve İskan Bakanlığı’nın görevlerinden ibarettir. Bu görevleri yerine getirmek üzere öngörülen, 

ana hizmet birimleri de aynen bu iki Bakanlıktaki birimlerdir. Yani, Bayındırlık 

Bakanlığı’ndaki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 

İnşaatı Genel Müdürlüğü ile İmar ve İskan Bakanlığındaki Planlama ve İmar Genel 

Müdürlüğü, Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, 
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Yapı Malzemesi ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'dür. 

Bu kararname il, Bayındırlık Kurulu’na ilaveten Toplu Konut Yüksek Kurulu, İmar 

Koordinasyon Yüksek Kurlu, İmar ve İskan Şurası olmak üzere üç yeni kurul meydana 

getirilmiştir. İki bakanlığın birleştirilmesi sureti ile kurulan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na, 

İller Bankası Genel Müdürlüğü de iştirak ettikleri ortaklıkları ile birlikte bağlanmışlardır. 

Bakanlığa, katma bütçeleri ile bağlı olan kuruluşlar ise, Bayındırlık Bakanlığı'na ait 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile İmar ve İskan Bakanlığı'na ait Arsa Ofisi Genel 

Müdürlüğü'dür. 

3.2.1. 209 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapılan Değişiklikler 

Bakanlığın teşkilat ve görevlerini belirleyen 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

öngörülen yeniliklerin bazılarında, altı aylık uygulama sonucu değişiklikler yapılması 

gerektiği anlaşılmış ve 8.6.1984'de çıkarılan 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı 

maddeleri yeniden düzenlenmiştir. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Bu yeni düzenlemede ortaya çıkan “Teknik 

Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü”, afetler konusu hariç olmak üzere, eski İmar ve 

İskan Bakanlığı'na ait diğer merkezi görevleri yürütecektir. Bunlar; yapı malzemeleri ile ilgili 

araştırma ve mevzuat konuları, deprem zararlarının en aza inebilmesi için gereken araştırma 

ve tedbirler konusu, imar planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili merkezi hizmetler, 

yapıların sivil savunma hizmetlerine uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin 

araştırılması ve uygulanması, bilgi işlem ve değerlendirme hizmetleri, müteahhitlik belgeleri, 

yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gerekli kıldığı işlemler, bayındırlık ve iskan konularında 

yurt dışı kuruluşlarla olan ilişkiler gibi hizmetlerdir. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Eski İmar ve İskan Bakanlığı’ndan devredilen bir genel 

müdürlük olup, afet öncesi ve sonrası yapılabilecek tespit ve değerlendirmeler, afet 

sonrasındaki yardımlar ve bunlara ilişkin araştırma hizmetlerini yürütecektir. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Bayındırlık Bakanlığı’ndaki Kara Yolları Genel Müdürlüğü gibi 

katma bütçeli bir kuruluştur. Düzenli şehirleşmeyi sağlamak, arsa fiyatlarını kontrol 

edebilmek ve gelecekte sanayi, konut, turizm ve kamu hizmet tesisleri ihtiyaçlarına devlet 

eliyle cevap verebilmek amacıyla Türkiye çapında kamulaştırma hizmetleri yapmakta, değişik 

bir ifade ile arsa üretmektedir. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü Bankacılık hizmeti yapmakla birlikte, asıl görevi; il özel 

idareleri, belediye ve köy idareleri, katma bütçeli idare ve kurumların yapacakları mahalli 

tesislerin yapımı olup harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon, çeşitli yapı ve enerji 

sektörlerinde faaliyetini sürdürmektedir. 
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Toplu Konut Yapımı Toplu konut fonunun işleyişini sağlamak üzere, özel bir birimin 

kurulması gerektiği anlaşılmış, bunun için de “Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 

Başkanlığı” kurulmuştur. Bu başkanlık emrinde teşkil edilen fondan, daha sonraki yıllarda 

Karayolları ve Devlet Su işleri Genel Müdürlükleri de faydalanmıştır. 

İmar Kanunu 1956 yılında çıkarılan 6785 sayılı İmar Kanunu’nu ve imar konusundaki diğer 

mevzuatı yürürlükten kaldıran yeni İmar Kanunu, Mayıs 1985'de kabul edilmiş 

bulunmaktadır. 3194 sayılı bu yeni kanunun en önemli vasfı, imar konularında mahalli 

idareleri yetki sahibi yapmasıdır 

İkinci Boğaz Köprüsü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) İstanbul'un fethinin yıldönümüne 

rastlayan 29 Mayıs 1985'de temel atma töreni yapılarak çalışmalarına başlanan bu büyük 

proje, Türk-Japon-İtalyan ortak müteahhitlik grubu tarafından yürütülmüştür. 1973'te hizmete 

açılan Boğaziçi Köprüsü’nden sonraki ikinci boğaz köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü planlandığı gibi 29 Mayıs 1988'de bitirilmiş ve 3 Temmuz 1988'de açılışı 

yapılmıştır. 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanlarının Bakanlıktan ayrılışı ve Devlet Su İşlerinin 

Bakanlığa bağlanması: Bakanlığın görevleri yönünden 1986 yılı içinde pek önemli iki 

değişiklik meydana gelmiştir. Bunlardan birincisi Ekim 1986'da,DSİ Genel Müdürlüğü’nün 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ayrılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 

bağlanmasıdır. İkinci değişiklik, Kasım 1986'da Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 

İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan ayrılarak Ulaştırma 

Bakanlığı’na bağlanmasıdır. 

BELEDİYE İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 

İmar kelimesinin Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’ndeki tanımı şöyledir: "Bayındırlık, 

bayındır duruma getirme, geliştirme" anlamındadır. İmar etmek ise "bayındır duruma 

getirmek, bayındırlaştırmak" demektir. Bayındır da yer için "gelişip güzelleşmesi hayat 

şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan; mamur” anlamındadır. 

Bayındırlaştırma ise bayındırlaştırma işi, imar etme anlamındadır. 

İmar Bilgisi Bu tanımları yaptıktan sonra, imar; yer için, bir yeri hayat şartlarına göre 

düzenleme ve geliştirmedir. Bu tanımda hayat şartlarının sınırı nedir? diye bir soru akla 

gelebilir. Bu sınır ise geleneklere, insan bilinç seviyesine göre sürekli değişim gösteren 

ihtiyaçlardır. Bunları alan olarak şöyle sıralamak mümkündür. Barınma alanı Çalışma alanı 

Sosyal ihtiyaçları karşılama alanı Ulaşım alanı En önemlisi bu alanlar için sağlıklı ve gelişmiş 

bir çevre bütünü gerekmektedir. 
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Türkiye’de Şehirleşme 19. yüzyılın başında itibaren Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde 

sanayinin gelişmesi ve yüzyılın sonlarına doğru büyük aşama göstermesi bu ülkelerde 

şehirlerin o zamana kadar küçük değişmelerle süregelen statik yapısını sarsmış şehirler hızla 

değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Yani hızlı şehirleşme sürecine girilmiştir. Bu hızlı 

şehirleşme beraberinde sorunlar da getirmiştir. Sorunu şu şekilde açıklamak mümkündür. 

Önce, tarımın sanayileşmesi, değişmesi ile şehir ortaya çıkmıştır. Sonra yine sanayileşme 

süreci sürerken yeni şehir olgusu doğmuştur. Bu olgu ülkelere göre ayrıntılarda bazı 

farklılıklar gösterse de genelde önemli bir değişiklik yoktur. Ülkemiz için de durum aynıdır. 

Ülkemizde şehirleşme İkinci Dünya Savaşı sonunda 1947 yılından itibaren tarımda makinenin 

kullanılmasıyla başlar. Değişme önce kırda (tarımda) olmuş daha sonra şehirlerde hareket 

başlamış ve özellikle 1950'den sonra hız kazanmıştır. Ayrıntıya girilmeden ülkemiz 

şehirleşmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir. Makineleşmeden Doğan Topraktan Kopma 

Olayı: Tarıma makine girdiği zaman emek açığı çıkmaktadır. Bir traktörün on tarım işçisini 

açığa çıkardığı hesaplanmıştır. Toprak Mülkiyetindeki Kutuplaşma Olayı: 200 dekardan 

küçük toprak sahipliliğinin yaygın olduğu bölgelerde toprakların 4/1 'nün yitirildiği 

gözlenmiştir. Toprağını yitiren şehre göç etmektedir. Ulaşım ve Haberleşme Olanaklarının 

Artması: Ulaşım ve haberleşme olanaklarının artması, kırdakilerin şehrin yöresel durumunu 

yakından tanımalarına ve şehre göçme isteklerini artırmaktadır. Yaşam Güvensizliği: Az da 

olsa kırdaki yaşam güvensizliği (asayişsizlik) şehre göçe neden olmaktadır. 

Şehirleşmeye ilişkin sorunların genel bir sınıflaması yapılmak istendiğinde şu şekilde bir 

sıralama yapmak mümkündür. 

 Ekonomik sorunlar (sanayileşememe, örgütleşememe), 

 Sosyal sorunlar, 

 Fiziksel sorunlar (yerleşme ve tabakalaşma sorunları), 

 Alt yapı sorunları, 

 Malî (parasal) sorunlar, Sorunların her biri çok yönlü araştırmayı ve incelemeyi 

gerektirecek niteliktedir. 

Ayrıntıya girilmeden konu bu başlıklar altında tanım düzeyinde açıklanmaya çalışılacaktır. 

Ekonomik Sorunlar: Ekonomik sorunlar sanayileşeme ve örgütleşememe olarak söylenebilir. 

Aslında sanayileşememe öteki sorunların da ana nedeni olmaktadır. Ülkemizde özellikle 

1950'den sonra makineli tarıma geçilmesiyle açığa çıkan insan gücü, iş bulduğu yerde 

yığılmaya başlamıştır. Öte yandan tarımdan elde edilen gelir bir yandan dış alımlar nedeniyle 

yabancı sanayi destekçisi olurken bir yandan da arsa alış verişi ve lüks inşaat gibi faydasız 

yatırıma harcanmıştır. Tarım geliri sanayi yatırımına yöneltilmediği için sanayinin hızı 

şehirleşme hızına yetişememektedir. Araştırmalara göre bu dönemde ülkemizdeki şehirleşme 
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oranı yaklaşık % 18 dolayında iken sanayileşme hızı % 7’dir. Aradaki açık fark şehirde nüfus 

yığılmasına neden olmaktadır. 

Öte yandan sanayileşmeden ötürü şehirlere gelenlere yeterli iş ve gelir sağlanamamaktadır. 

Bunlar geliri düşük olan işlerde (kapıcılık, boyacılık, sırt taşımacılığı gibi) çalışmaktadırlar. 

Bu şekilde çalışanlar gelir düzeylerine uygun barınaklar bulmaya çabalamaktadırlar. Böylece 

büyük şehirlerin çevresinde bir gecede yapılan ve adına gecekondu denilen konutlar 

yapılmaktadır. Örgütleşme deyiminden genellikle üretim ve tüketimin koordinasyonunu 

sağlayan ara kurumların doğması anlaşılmalıdır. Sanayi geliştiği ölçüde üretimi, tüketimi ve 

ürünlerin dağılımını yan kuruluşlar aracılığı ile sağlamak yoluna gidilir. Böylece yeni örgütler 

doğar. Bu örgütlerde insanlar çalışır. 

Sosyal Sorunlar: Ulaşım ve haberleşme teknolojisinin daha doğrusu sanayinin gelişmesi 

nedeni ile kırdan gelen nüfus şehirden uzaklaşamamakta hemen şehrin kenarında 

yığılmaktadır. Gelen nüfusun şehre uyumda güçlük çekmesinin yanında bunlara yeterince 

sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetler sağlanamamaktadır. 

Fiziksel Sorunlar: Şehirde büyük nüfus yığılması gecekondu denilen bütünleşmemiş şehir 

alanlarının doğmasına neden olmaktadır. Bu durum bir yandan yerleşme sorunu yaratırken bir 

yandan da şehirlerde çok düşük standartlı yerleşme kesimiyle, çok yüksek standartlı yerleşme 

kesimlerinin belirmesine, dolayısı ile tabakalaşma sorununa neden olmaktadır. 

Alt Yapı Sorunları: Şehirlerde aşırı ve gelişi güzel yığılmalar sonucu çevre kirlenmesi, trafik, 

yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı sorunları çözümsüz ya da çok pahalı olmaktadır. 

Malî Sorunlar: Yetersiz sanayileşme vergi gelirini azaltırken var olan vergilendirmede 

yaşanan tahsilat, dağılım gibi sorunlar ülke hazinesini zor duruma sokmaktadır. 

Sanayileşememe sonucu şehirlerin çoğunluğunun vergi verme gücü sınırlı kalırken, bir de 

vergi verebileceklerin türlü yollarla vergi kaçırma eğilimleri kamunun parasal gücünü oldukça 

düşürmekte dolayısıyla hizmet verme olanağını ortadan kaldırmaktadır. Oysa kamu 

hizmetlerinin yapılması ve düzeyinin yükseltilebilmesi toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla 

mümkündür. Görüldüğü gibi şehirleşmenin ana sorunu sanayileşememesidir. Öteki sorunlar 

ayrı özellikte görülseler de aslında onlarında kökeninde sanayileşememe sorunu yatmaktadır. 

Türkiye’de Planlama Çalışmaları Anayasamız kalkınma için kaynaklarımızı planlı kullanmayı 

zorunlu kılmıştır. Kalkınmayı yakından ilgilendiren kentleşmenin de planlamada yer alması 

doğaldır. Bu planlamada Devlet Planlama Teşkilatı hükümete yardımcı olur. Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığının da araştırıcı yatırımcı düzenleyici ve yol gösterici görevleri vardır. 

Şehirleşmeyi etkileyecek önlemlerin uygulanmasında yalnız Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

değil başka birçok bakanlık kamu kurumlarında yardımcı olur. Bu alanda en önemli görevler 
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belediyelere düşer. Türkiye’de şehircilik ve planlama çalışmalarını üç ayrı dönemde ele almak 

mümkündür. 

Bu dönemler; Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan Tanzimat Dönemine kadar olan 

dönem. Tanzimat’tan, Cumhuriyet’e kadar olan dönem. Cumhuriyet Dönemi. 

 Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Tanzimat Dönemine Kadar Olan Dönem 

Bu dönem plansız yapılaşmada bir sınırlamanın olmadığı dönemdir. Bu dönemde yapılaşma, 

vakıf yöneticileri ve beldede oturanların kendi isteklerine uygun olarak gelişirdi. Bu dönem 

yapılaşma için bir kuralsızlık dönemidir. Osmanlı Devletinin kuruluşundan Tanzimat 

Dönemine kadar yerleşim yerlerindeki yapılaşma yani şehirleşme vakıfların yöneticileri ve 

yerleşim yerlerinde oturanların çabaları ile olurdu. Şehirleşme herhangi bir plan 

hazırlanmadan orada yaşayan insanların isteklerine göre gelişirdi. Şehir ve kasabalarda 

yaptırılan camiler, hastaneler, hanlar, hamamlar, çeşmeler, aş evleri ve köprü gibi tüm yapılar 

herhangi bir plana bağlı kalmaksızın devlet yöneticileri: padişahlar, vezirler ve devletin önde 

gelen kişileri, vakıf yöneticileri ve belde yaşayanların ileri gelenlerince yaptırılırdı. Yerleşim 

yerinde eski uygarlıklardan kalma kanalizasyon veya başka bir yapı varsa ona uyma ve ondan 

yararlanma yoluna gidilirdi. Böyle bir yapı yoksa pis sular açıktan akıtılarak belde dışına 

atılırdı. Yerleşim yerlerinin içme suları açık arklardan, kutu ve sarnıçlardan sağlanırdı. O 

zamanki şehirleşme anlayışı ile bu günkü şehirleşme anlayışı çok farklı idi. O zaman plansız, 

kişilerin kendi düşünce ve becerilerine uygun bina yapılırdı. Şimdi olduğu gibi önceden plan 

hazırlama gibi bir çalışma yoktu. 

 Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadar Olan Dönem 

Tanzimat Dönemi hür düşüncenin kıpırdamaya başladığı dönemdir. Bu düşüncelerdeki 

gelişmeler şehirlerin oluşmasına da yansıdı. Tanzimat ile birlikte batı ülkeleri ile ilişkiler de 

arttı. Batıdaki gelişmiş şehirleri ülkemizden gidip görenler çoğaldı. Özellikle batı ülkelerinden 

Fransa ve Almanya ile ilişkiler arttı. Batı ülkeleri ile ilişkilerin artması, planlama  

düşüncesinin oluşmasına neden oldu. Planlama düşüncesinin oluşması konuyla ilgili yasa, 

tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasına ve yürürlüğe girmesine neden oldu. Bunlar: Ebniye 

Nizamnamesi (Yapı Tüzüğü): Ebniye Nizamnamesi 1848 yılında çıkarıldı. Bu nizamname 

İstanbul’un; Üsküdar, Galata ve Eyüp semtlerinde yapılacak yapıların yapılış biçimi ve 

şehirleşme hakkında kurallar getiriyordu. Ebniye Kanunu (Yapı Yasası): Turuk ve Ebniye 

Nizamnamesi 1882 yılında kaldırılarak yerine Ebniye Kanunu yürürlüğe girdi. Yeni ve ileri 

hükümler getiren bu yasa, uzun sayılabilecek bir süre yürürlükte kaldıktan sonra 1933 yılında 

çıkarılan “Belediye Yapı ve Yollar Kanunu” ile bir kısım maddeleri, 1956 yılında çıkarılan 

“İmar Kanunu” ile tamamı yürürlükten kaldırılmıştır. 
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 Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyet döneminde şehir ve şehirleşme kavramlarının büyük önem kazandığı 

görülmektedir. Yine bu dönemde imar tüzüğü, teknik ve hukuksal açıdan büyük aşama 

göstermiştir. Lozan Antlaşması’nın getirdiği yerleşme sorunu ile şehirleşme ve imar 

konusunda gelişmeler başlamıştır. Sonra şehirleşme ile ilgili tüm yasa, tüzük ve 

yönetmeliklerin arka arkaya yürürlüğe konulduğu görülmektedir. Özellikle 1950 den sonra 

çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan şehirleşme için en 

önemli olan ve en son çıkarılıp yürürlükte olan 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanuna 

dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerdir. Görülüyor ki ülkemizde imara ilişkin 

çalışmalar yüz yılı aşkın bir süreden beri devam etmektedir. Şehirleşme ve imar ile ilgili 

çalışmalar ne kadar uzun süreli olursa olsun, çıkarılan yasa, tüzük ve yönetmelikler ne kadar 

iyi hazırlanırsa hazırlansın, uygulayıcılar doğru uygulama yapmazlar ise bu kadar çalışmanın 

bir önemi olmaz. Onun için uygulayıcıların yasaları ve yönetmelikleri gerektiği gibi 

uygulamaları gerekir. Bunun içinde şehirde yaşayan insanların şehirleşme ve imar 

konularında bilgi sahibi olmaları yasa uygulayıcılarının işini kolaylaştırır, hem de yasal 

olmayan uygulamaların yapılmasını zorlaştırır. 

Yönetim Yönetme işi; çekip çevirme, idare etme işidir. Toplumlarda yönetimin en ileri 

örgütlenmiş şekli devlettir. Her devlet kendi yönetim biçimini ve ayrıntılarını kendi hukuk 

kuralları ile belirler. Türkiye’de yönetim teşkilatlanma yapısı; merkezden yönetim, yetki 

genişliği ve yerel yönetimler şeklinde örgütlenmiştir. Merkezden yönetim; cumhurbaşkanı, 

başbakan ve bakanlıklar şeklinde yapılanmıştır. Yetki genişliği yapılanması; il yönetimi; vali, 

il idare kurulu şeklindedir. Yerinden yönetim yapılanması ise: il özel idaresi yönetimi, köy 

yönetimi ve belediyeler şeklindedir. Yetki Genişliği İlkesi: Merkezden yönetimin 

sakıncalarını önlemek amacı ile yönetim, taşra kuruluşlarında belli konularda karar alma 

uygulama yetkisi görevini yüksek memurlara tanımıştır. Bu yönetim şekline yetki genişliği 

adı verilir. Yetki genişliğinde kararlar merkezî yönetim adına yönetimin memuru tarafından 

alınmaktadır. Gerçekten yönetim kararlarının, durumu yakından gören yetkililerce verilmesi 

gecikmeleri ve yanlışlıkları bir ölçüde önleyebilir. Böylece yönetim daha iyi işler. Birçok 

devlet yönetiminde yetki genişliği ilkesini benimsemiş ve sistemin bir gereği olarak ülkesini 

değişik isimler altında bölgelere ayırmıştır. 

Anayasamızda 126. Maddede yetki genişliği ilkesi kabul edilmiştir. Türkiye; kamu 

hizmetlerinin gerekleri, coğrafi durumu ekonomik ve sosyal ilişkileri göz önünde 

bulundurularak illere, iller ilçelere, ilçelerde beldelere bölünmüştür. Bunlara mülkî (sivil) 

yönetim bölümleri denir. Bölümler aşağıdan yukarıya birbirine yani bucaklar ilçelere ilçelerde 

illere bağlıdır. İl Yönetimi: İlde iki türlü yönetim vardır. İl merkezî yönetimi (il genel 

yönetimi) ve il özel yönetimi (il özel idaresi) İl genel yönetimi, merkezi yönetimin bir taşra 
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örgütüdür. İl özel yönetimi ise bir yerel yönetim birimidir. Vali, il genel yönetimini, il genel 

yönetimini şube başkanları ise ildeki hizmetleri yöneten kuruluşların başıdır. İl yönetim 

kurulu valinin başkanlığında; il hukuk işleri müdürü, defterdar, millî eğitim, bayındırlık, 

sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden oluşan yönetsel ve yargı görevlileri 

bulunan bir kuruldur. İl Özel İdaresi Yönetimi: İl çapında belli ve sınırlı görevleri yürütmek 

üzere kurulan bir tüzel kişiliktir. Organları il genel meclisi, il daimî encümeni ve validir. İl 

genel meclisi ve il daimî encümeni karar, valide yürütme organıdır. Köy Yönetimi: 18 Mart 

1924 Tarih ve 442 Sayılı “Köy Kanunu” nüfusu 2000’den aşağı yerleşim yerlerini köy 

saymıştır. Tüzel kişiliğe sahip köy yönetiminin organları köy derneği, köy ihtiyar kurulu ve 

muhtardır. Muhtar köyün yürütme organı ve aynı zamanda da merkezi yönetimin köydeki 

temsilcisidir. Köy derneği ve ihtiyar kurulu danışma ve karar organıdır. 4.1.4. Belediyeler 

Kuruluş Kanunu Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene 

kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, kamu tüzel kişilikleridir. 

Görev ve Yetkileri Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik 

planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 

hazırlamak, Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, 

yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, Büyükşehir içindeki belediyelerin nâzım plana uygun 

olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, 

parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve 

uygulanmasını denetlemek, Nâzım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 

içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe 

belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, 

Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, 

bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her 

türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 Tarihli Gecekondu 

Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan 

veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan 

alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek, Belediye Kanunu’nun 68 ve 72’nci 

maddelerindeki yetkileri kullanmak. 

Borçlanma Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 

aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir: Dış 

borçlanma, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
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hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin 

finansmanı amacıyla yapılabilir. 

İller Bankası’ndan yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme planını bu 

bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme planını yeterli görmediği 

belediyenin kredi isteklerini reddeder. Tahvil ihracı yatırım programında yer alan projelerin 

finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Belediye ve bağlı kuruluşları ile 

bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış 

borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının Vergi Usul Kanununda 

belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir 

belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. 

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 

oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen 

yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç 

borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye 

tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir. 

Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Kabul edilen 

projeleri için yapılacak borçlanmalar yukarıda belirtilen miktarın hesaplanmasında dikkate 

alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. Yukarıda 

belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha 

ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi hükümleri 

uygulanır. Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî 

tablolarını üçer aylık dönemler halinde İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Planlama 

Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıklarına gönderir. Borç ve alacakların takas ve mahsubu. Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine 

alacakları hariç olmak üzere belediyenin, genel bütçeli kuruluşlardan, sosyal güvenlik 

kuruluşlarından, mahallî idarelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan özel hukuk 

ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçları takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve 

kuruluşların bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur. 

Bu madde gereğince yapılacak takas ve mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçişleri 

Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir 

yönetmelikle düzenlenir. Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve 

uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, 

deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 

sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit 
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etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki 

meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, 

kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin 

yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını 

belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki 

binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının 

korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl 

depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların 

taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık 

yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma 

istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, 

depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler 

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri 

yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek 48 veya işlettirmek; deniz 

araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri 

yapmak. 

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak 

ve işletmek. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta 

hizmetlerini yerine getirmek. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, 

yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 

Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, 

hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, 

yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek 

ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi 

ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis 

kararıyla ödül vermek. 

Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak 

ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent 

tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla 

bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 

inşa etmek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli 
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tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki karada ve 

denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, 

kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen 

suları pazarlamak. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, 

işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları 

yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak 

olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer 

hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç gereç ve 

malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı 

madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi 

kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden 

denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. Sağlık merkezleri, 

hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve 

çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla 

sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya 

işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu 

kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan 

tahliye etmek ve yıkmak. Büyük şehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen 

yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. 

Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve 

ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

Sıhhî işyerlerini, 2’nci ve 3’ncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları 

yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel 

hizmetler sunmak; meslekî eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıklarını ve tarihî dokuyu korumak; 

kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin 

hizmetler yapmak. 
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Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı 

dışındadır. 

Alt Yapı Hizmetleri Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde 

yürütülmesi amacıyla büyük şehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin 

başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların 

temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk 

kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde 

koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına 

ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst 

kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından 

büyük şehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara 

uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu 

amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin 

isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. 

Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması 

gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve 

diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı 

koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. 

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin 

bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı 

kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt 

yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da 

dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı 

kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, 

büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan 

yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı 

koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden 

yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili 

kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı 

koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve 

kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
 

 

 

 



Sayfa 185 

 More Payroll UZEM  

 

E  

 

 

İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve 

ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet 

Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı’nın görüşünü alır. 

Ulaşım Hizmetleri Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü 

taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye 

başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum 

ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve 

ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde 

koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına 

ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst 

kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Bu 

kanun ile büyük şehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve 

güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile 

sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyük şehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun 

yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi 

kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon 

merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile 

bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve 

yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli Karayolları Trafik Kanunu’nun bu kanuna 

aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri; görevli oldukları konularda bu kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer 

mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere 

sahiptir 

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe 

belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili 

her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı 

içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç 15 gün içinde verilir. İmar 

uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik 

ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre 

içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyük şehir belediyesi eksiklik ve 

aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya 

ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. 
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Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği 

takdirde, Büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli İmar Kanununun ilgili maddelerinde 

belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak İmar Kanunu’nun söz konusu madde 

kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. 

Çalışma Düzenleri Belediyenin organları: Büyükşehir Belediye Meclisi Belediye Encümeni 

Belediye Başkanı 

Büyükşehir Belediye Meclisi 

Belediyenin genel karar organıdır. Belediye meclisi belediye seçimlerinde aday olanlardan 

oyu fazla olanlar seçilir. Siyasî partilerin adayları aldıkları oylara göre seçilirler. Büyük şehir 

belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyük şehir belediye 

meclisinin başkanı olup büyük şehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyük şehir 

belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile 

bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri 

uygulanır. Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinde belediye meclisinin görev ve yetkileri 

şöyledir. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar 

planlarını görüşmek ve onaylamak, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını 

kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, 

tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç 

duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi 

beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı 

hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, 

resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar, 

dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Bütçe içi 

işletme ile Türk Ticaret Kanunu’na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan 

ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 

Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap- işlet-devret 

modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar 

vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 

seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 

ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 
 



Sayfa 187 

 More Payroll UZEM  

 

E  

 

 

Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, 

birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı 

amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili 

kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama 

yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu 

olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, 

trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere 

kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 

Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

Belediye Başkanı 

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyük şehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin 

başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyük şehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen 

esas ve usullere göre Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan 

seçilir. Büyük şehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. 

Ancak, büyük şehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyük şehir belediye 

başkan vekili olamaz. Büyük şehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye 

başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında 

görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde 

bulunamaz. 

Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.  

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim 

organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve 

yönetiminde bulunamaz. 

Büyükşehir Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri Büyük şehir belediye başkanının görev 

ve yetkileri şunlardır: Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve 

idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plana 

uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere 

uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 

sunmak. 
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Büyük şehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını 

uygulamak. Bu kanunla büyük şehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve 

verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. Büyük şehir belediyesinin 

ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyük şehir 

belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik 

önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. Büyük şehir belediyesinin hak ve 

menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. Yetkili organların kararını 

almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul 

etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. 

Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyük şehir belediyesini 

temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek. 

Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek. Gerektiğinde bizzat 

nikâh kıymak. Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden 

Büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri 

kullanmak. Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe 

belediye başkanına devretmek. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, 

özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak. Büyükşehir 

belediyelerinin 7. maddeye göre ilçe ve alt kademe belediyelerine görevlerini devretmeleri 

için büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü aranır. 

Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin 

hak ve menfaatlerini korumak. 

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 

oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili 

raporları meclise sunmak. 

Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde 

temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 
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Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 

vermek. Belediye personelini atamak. 

Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

Şartsız bağışları kabul etmek. 

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri 

yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

EMLAK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE GAYRİMENKUL SAHİBİ İLE 

SÖZLEŞME YAPMAK 

Emlak komisyoncusunun en önemli çalışma alanlarından biridir. Emlakçılıkta ne kadar çok 

portföy oluşturulursa, kazanç da o oranda artacaktır. Bunun için portföy oluşturma aşaması 

mesleğin devamı için en önemli çalışmadır. Emlak araştırma, portföy oluşturmanın birinci 

aşamasını oluşturur. Portföy oluşturmanın ikinci aşaması ise, gayrimenkul sahibi ile sözleşme 

yapmaktır. Bu şekilde portföyümüzü oluşturmuş oluruz. Bu bölümde araştırma tekniklerini 

anlatırken, bunun emlak komisyoncusu için ne kadar önem taşıdığı, gayrimenkul sahibi ile 

yapılacak sözleşme konusunda anlatılacaktır. 

Araştırmanın Tanımı ve Amacı Araştırma, soru sorma, inceleme, değerlendirme, yorumlama 

ve karar verme çabasının oluşturduğu bir öğrenme ve bilgi edinme sürecidir. Araştırma süreci 

soru sorabilmekle başlar ki, bu da en temelde merak etme yeteneğini gerektirir. Bir 

araştırmanın ortaya konabilmesi, yeni ve faydalı sonuçların oluşturulabilmesi için merak 

şarttır. Eğitimli emlak komisyoncusunu sıradan emlakçıdan ayıran özelliği merakı ve merak 

ettiği konuların sebep ve sonuçlarını ortaya çıkarmada gösterdiği samimi gayretidir. Merak ve 

öğrenme arzusuyla oluşturulan bir sorunun, soru ile ilgili her türlü bilgi ve verinin incelenip 

değerlendirilmesi yorumlanarak bir hükme varılması, bir bilginin ortaya çıkarılması çabasına 

araştırma denir. Emlak komisyoncusu yeni emlakın pazarlanabilirlik araştırmasını amaç 

edinebilir. 

Çünkü, 

Pazar şartları karmaşık tablo oluşturur, 
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Uygulamalar, kanun ve tebliğler sürekli değişiyor, 

Piyasada arz ve talep dengesi sürekli değişiyor. 

Devir hızı, fiyat oynamalarıdır. 

Emlak Araştırmasının Planlanması (süreci) Araştırmaların, araştırmacının niteliklerine, 

beklentilerine ve araştırmanın içeriğine göre planlanmasında ayrılıklar gözlenebilir. Fakat 

genel olarak bir araştırmanın planlanması birbirine benzer aşamalardır. 

Emlak komisyonculuğunda emlak araştırmasının planlanmasında şu aşamalar görülür: 

Fikir Üretme Bu süreç bir merak, ilgi ve ihtiyacın sonuncunda araştırmacıda oluşan ve çözüm 

gerektiren sorulardır. Emlak komisyoncusunun portföyünün azalması onun emlak ihtiyacını 

ortaya çıkarır. Bu durum, emlak komisyoncusunu fikir üretmeye yöneltir. 

Araştırılacak Emlakin Belirlenmesi Araştırılacak emlakın net olarak belirlenmesi gerekir. Bu 

amaçla konuyla ilgili yapılmış çalışmalar, yöntemler ve sonuçlar hakkında genel bilgilenme 

süreci gerekir. Emlakın kimler için araştıracağını net olarak ortaya koymalıdır. 

Araştırılacak Gayrimenkulün Bölgesinin Belirlenmesi Emlak komisyoncusu bürosuna yakın 

bir yerde mi yoksa uzak yerlerdeki emlaklarla da ilgilenip ilgilenmeyeceğini belirlemelidir. 

Bunun için aşağıdaki sorulara cevap aramalıdır: 

Gayrimenkulümüzün olası alıcıları kimlerdir? 

Pazarın arz-talep açısından dengesi 

Bu emlak pazarın ne kadarına hitap eder? 56 o Özellikleri cazip midir? o Konumu cazip 

midir? o Ne kira talep edilebilir? o Talebin ne kadarı karşılanabilir? 

Araştırılacak Gayrimenkulün Hangi Yöntemle Bulunacağının Belirlenmesi Emlak ve 

bulunduğu bölge belirlendikten sonra sıra bu emlakin nasıl elde edileceği sorusuna gelir. İşte 

bu soruya verilecek cevap, araştırmanın yöntemini ortaya çıkaracaktır. 

Emlak Portföyünün Toplanması, Analizi ve Değerlendirme Emlak komisyoncusu araştırma 

süreci anlamına da gelen bu aşamada kendisinin kullanacağı emlakla ilgili her türlü bilgiyi 

toplar ve değerlendirir. 

Pazar araştırmasında bilgi türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

Genel Bilgi 

Özel Bilgi Sırasıyla bunları açıklayalım. 
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Genel bilgi türleri şunlardan oluşur: 

Uluslararası ve ulusal bilgiler o Dış ticaret dengesi o Dövizin gidişatı o Millî gelirin değişimi 

o Fiyat artış hızı, faizlerin değişimi 

Yerel bilgiler o Nüfus değişimi o Hane halkı bilgileri ve gelirleri değişimi o işsizlik oranları 

ve ücret değişimleri 

İnşaat ve yapılaşma eğilimleri ile ilgili bilgiler o Ekonomik iniş çıkışlar o Politik istikrar 

 

 
EMLAKTA REKLAM 

Gayrimenkulün araştırılarak bulunması sonucunda, emlak sahibi ile de sözleşmeyi yaptıktan 

sonra, sıra gayrimenkulün reklamına gelmiştir. Günümüzde reklam, hem işletmeler hem de 

tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgu durumuna gelmiştir. Zira hızla değişen pazar 

koşulları, rekabetin günden güne artması sonucu benzer malları üreten, bu çok sayıdaki 

firmaların başarısı büyük ölçüde pazarlama iletişimi elemanlarını ne kadar profesyonelce ve 

ne kadar rasyonel kullandıklarına bağlıdır. Bu elemanlardan biri olan reklamı daha ayrıntılı 

incelemek için önce reklamı tanımlamak gerekir. 

İşletmeler açısından ele aldığımızda, 

Üretilen emlak hizmetlerin müşteriye duyurulması, 

Pazarda yer alan aynı hizmetlerin çokluğu yüzünden müşterinin, o işletmenin ürettiği hizmeti 

tercihi seçmesi için ikna edilmesi, 

Ürüne olan ihtiyacın ve talebin canlı tutulması açısından reklamın büyük katkıları vardır. 

Yine işletmeler açısından reklam, en elverişli pazarların bulunması ve onların sermayelerini 

verimli alanlara yatırmalarını teşvik eden bir araçtır. 

Müşteri gözüyle reklam ise, 

Pazarda kendi ihtiyacına cevap veren yığınlarca emlak komisyoncusu arasından kendi 

yararına en uygun ve rasyonel bir seçim yapmasına yarayan bir araç olduğu gibi, 

Çeşitli hizmetleri tanıtan, bu hizmeti nereden, nasıl, ne fiyatla sağlayabileceği ve ne şekilde 

kullanacağı konusunda bilgi aldığı, 

Günümüz yaşam biçiminde müşteriye yardımı olan bir araçtır. 

Her iki açıdan düşünüldüğünde gayrimenkulde reklam şöyle tanımlanabilir: 
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Hizmet ve fikirlerin, sosyal ve ekonomik gelişimini, müşteri tatminini ve reklam verinin 

amaçlarına ulaşmasını gerçekleştirmek üzere, inandırıcı iletişim sağlayacak şekilde kitle yayın 

araçlarında tutundurulmasıdır. 

Emlakta Reklamın Özellikleri 

Reklam pazarlama iletişimi içinde yer alan bir elemandır. 

Belirli bir ücret karşılığında yapılır. Ama kiralayandan hiçbir ücret alınmaz. 

Reklam verenden müşteriye doğru akan bir iletiler bütünüdür. 

Bir kitle iletişimidir. 

Reklam yapan kişi, kurum ya da kuruluş bellidir. 

Reklam ile müşteri ikna edilmeye ve bilgilendirilmeye çalışılır. 

Reklam, diğer pazarlama iletişim elemanları ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejileri 

doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordineli bir biçimde çalışır. 

Emlakta Reklamın Amacı 

Gayrimenkulde reklamın genel amacı, hedef müşterilere bir ürün duyurmak, ürüne, markaya, 

işletmeye karşı müşterilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Buna göre reklam, 

hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürüne ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam mesajını 

anlamaya, önerilen satış vaadini kabul ile satın alma arzusu yaratarak hedef tüketicileri satın 

alma davranışına yöneltmeyi amaçlar. Gayrimenkulde reklamın beklenen, gerçekleşmesi 

istenen ana amacı: Emlak komisyoncusunun pazara sunduğu ürünün kiralanmasını sağlamak 

ya da kiralanması istenen bir ürünün pazar tarafından var olan talebini artırmaktır. 

Gayrimenkulde reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki biçimde 

görülür. Kısa vadede reklam, müşterileri motive ederek kısa bir zaman dilimi içinde o 

gayrimenkulü kiralamaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde 

gayrimenkulü tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve hizmete karşı talep 

yaratmayı amaçlar. 

Reklamın, ister uzun vadede isterse kısa vadede satış amacını taşısın şu ortak amaçları içerir. 

Tüketiciyi ya da aracıya bilgi vermek, emlak ya da hizmeti hatırlatmak ve satışa ikna etmek 

Gayrimenkulü ya da hizmetin satışını sağlamak, 

Franchisee işletmelerine yardımcı olmak, 
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Emlak ya da hizmete karşı talebi artırmak, 

Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek. Satış ve iletişim, reklamın ana 

amaçlarıdır. Ancak bu amaçlardan başka emlak komisyoncularının reklam yaparken elde 

etmek istedikleri özel amaçlar da vardır. Bunları şöyle sıralayalım: İşletmenin saygınlığını 

sağlamak, Kişisel satış programın desteklemek, 

Franchesee işletmelerle ilişkileri geliştirmek, 

Sektördeki genel talebi artırmak, 

Gayrimenkulü görmeye ikna etmek, 

İmajı doğrulamak ya da değiştirmek, 

Alışkanlıkları değiştirmek, 

İyi hizmeti vurgulamak, 

Tüketiciyi eğitmek, 

Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek, 

Piyasaya egemen olmak ve monopol yapıya geçmek 

İşletmenin prestijini artırmak. 

Emlakta Reklamının İş Hayatında Oynadığı Rol 

Reklamın iş hayatında oynadığı rol iki çeşittir: 

1. Reklam için olumlu görüşler şöyledir: 

Bilgi dağıtımında önemli rol oynar. Portföyümüz müşterilerce bilinir. 

İş hayıtının belirsizliklerini güvence altına alarak talebi olumlu yönde etkiler. Emlak deyince 

akla gelen ilk isim olmamızı sağlar. 

Yaygın ulaşım ve iletişim sağlamasıdır. Bir firma hedef kitlesini büyütmek, çalışmakta 

olduğu alanı genişletmek ister. Firmanın büyüklüğüne göre semt emlak komisyonculuğundan 

şehir emlak komisyonculuğuna, buradan da ulusal boyutta ve hatta bağlantı kurulduğu andan 

itibaren uluslararası boyut kazanabilecek bir çalışma ile firma çalışmakta olduğu alanı 

genişletebilir. 

Satışların artmasına, rekabetin oluşmasına yardımcı olur. 
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Yapılan reklamla firma ismi yayılması, satışlar artmışsa kâr büyümesi meydana geleceğinden 

reklam maliyeti de düşürücü bir sonuç verecektir. 

• Reklam için olumsuz görüşler şöyledir: 

İkna gücü yoluyla insanları yönetir. İnsanlar ihtiyacı olmayan şeyleri almaya yönlendirir. 

Reklam maliyetleri artırır. Bu da ürünün fiyatına etki eder. 

Portföyünüzün rakip emlak komisyoncular tarafından öğrenilmesini sağlar. 

Reklamda abartı vardır. Gayrimenkulde olmayan özellikler varmış gibi gösterilerek müşteri 

aldatılabilir. Bu da markanızı zedeler. 

Ahlaki ve kültürel değerleri zedeleyebilir. 

Emlakta Reklam Çeşitleri 

çok çeşitli reklam yapılmaktadır. Türlü açılardan gruplanarak reklam çeşitleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir; 

.Hedef kitlelerine göre (coğrafi ) reklamlar 

Yerel reklamlar: Mahalle emlak komisyoncusunun mahallesinde yaptığı reklam 

Ulusal reklamlar: ülke çapında yapılan reklam 

Uluslararası reklamlar: Genellikle franchisor (ana firma-isim hakkını satan firma) veren 

işletmeler tarafından yapılan reklamlardır. 

• Hedef Pazara göre reklamlar 

Müşterilere yönelik reklamlar: doğruda müşterilere yönelik yapılan reklamdır. 

Aracılara yönelik reklamlar: Satışlarda Franchisee (acente-şube) ve bunun gibi aracı 

kazanmak amacıyla yapılan reklamlardır. 3. Reklamın mesajına göre reklamlar 

Emlak (ürün) reklamı: ürünün pazarda yer alan benzer ürünlere kıyasla kalite, fiyat, kullanım 

kolaylığı gibi üstünlüklerinin vurgulandığı reklamdır. 

Kurumsal reklam: Reklamı yapan işletmenin, pazarda saygınlık yaratmak amacıyla yaptığı 

reklamdır. Örneğin, işletme çevre kirlenmesine karşı bir kampanya başlatması gibi. 

• Ödeme açısından reklamlar 
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Bireysel reklam: Kendi adına çalışan emlak komisyoncusunun vermiş olduğu reklamlardır. 

Ortaklaşa reklam: Franchesing sistemi ile çalışan firmanın franchisor ve franchisee tarafında 

ortak olarak verilen reklamlardır. 

Reklam Araçları 

En çok kullanılan araçlara göre başlıca reklam yollarını ikiye ayırabiliriz: 

Yazılı ve resimli reklamlar, 

Sesli- görsel reklamlar 

Yazılı ve resimli reklamlar 

“Söz gider yazı kalır” demiş büyüklerimiz. Bu yüzden reklam yaparken kullanacağımız 

araçları yazılı ve resimli olmasına özen göstermeliyiz. Yazılı ve resimli reklam araçları: Afiş 

Broşür Gazete Katalog Dergi Tabela a-Afiş Gayrimenkulü bildirmek ve özelliklerini 

belirtmek için genel yerlere asılan yazı ve resimlerdir. Hem kâğıda hem de bez üzerinde 

yapılırlar. 

Afişin avantajları şöyledir: 

Çok ucuza mal olur. 

Çok kişiye ulaşır. 

Fiziksel boyutu büyüdükçe daha çekici olur. 

Birim başına düşen maliyeti düşüktür. 

İyi bir afişte olması gereken özellileri şöyle sıralayabiliriz: 

Markamızı açıkça belirtmeliyiz. Örneğin Fatih Özler Emlakçılık gibi. 

İlgili oldukları insanların bulundukları yerlere asılmalıdır. Mesela, fiyatı yüksek bir 

gayrimenkulün afişini burayı kiralayabilecek insanların bulunduğu yere asılmalıdır. 

Afişte kullanılan söz sade ve dikkat çekici olmalı. 

Yazıların renkleri canlı, parlak olmalıdır. b-Gazete İnsanların dünyadan, ülkelerinden hatta 

semtlerinden haber almak için aldıkları yazılı basın aracıdır. Bu nedenle geniş etki alanına 

sahiptir. Böylece reklamın kısa sürede yayılmasını sağlarlar. 

 Gazetenin avantajları, 

 Kısa sürede hazırlanabilir. 
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 Ucuza mal olurlar. 

 Etki alanı geniştir. 

 Tirajı takip edilebilir. 

Gazeteyi gayrimenkulümüzün reklam aracı olarak seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar 

şunlardır: 

 Gazetenin hitap ettiği grup, 

 Satıldığı bölge, 

 Gazetenin tirajı 

 Dergiler 

Dergiler, sosyal, siyaset, kültür, ekonomi, mizah gibi çeşitli konularda yayınlanmaktadır. 

Farklı gruplara (aile, kadın, erkek, çocuk) hitap ederler. Haftalık, aylık, iki aylık, yıllık gibi 

belirli aralıklarla çıkarılırlar. Ulusal veya belirli bir meslek dalı için çıkarılırlar. Genellikle 

renkli baskılıdır. Dergilerin uzun süreli saklanması reklamın çok kişiye gösterilmesini sağlar. 

Dergilere gayrimenkulümüzün reklam aracı olarak seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar 

gazetelerle aynıdır. 

Tek fark dergiye verilen reklamın yayın tarihinden en az bir hafta önce verilmesidir. 

-Broşür 

Broşür, az sayfalı ve bol resimli olarak hazırlanan küçük kitapçıktır. Gayrimenkulümüzü veya 

firmamızı tanıtmak için kullanırız. Baskı kalitesinin iyi olmasına dikkat etmeliyiz. 

Katalog 

Gayrimenkulün tüm özelliklerini, fiyatlarını gösteren kitap veya kitapçıklara katalog denir. 

Gayrimenkulün gerçek fotoğrafları müşteriye gösterilmeye çalışılır. Kataloglar, hazırlama, 

basma ve dağıtım bakımından diğer reklam araçlarına göre daha pahalıya mal olurlar. Bunun 

için fiyatı yüksek olan gayrimenkuller için kullanılmalıdır. 

Tabela 

Üzerine firma adının ve iş konusunun yazıldığı, işletmenin görülebilen yerine konan levhalara 

denir. Dikkat çekmesi ve ilgi uyandırması için tabelalarda kullanılan renklerin ve yazıların 

seçimi önemlidir. 

Sesli – Görsel Reklamlar 

Sesli – görsel reklamlar hem kulağa hem de göze hitap ederler. Günümüzde kullanılan sesli 

görsel reklamlardan bazıları şunlardır: 

 Radyo 
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 Televizyon 

 Satış danışmanı 

Sinema a-Radyo Radyo, her an ulaşılabilen bir araçtır. Kolay erişebilir olması en büyük 

üstünlüğüdür. Hem ulusal hem de yerel radyolar vardır. 

Radyoya verilen reklamlar şöyledir: 

 İlan, 

 Programa sponsor olmak 

 Özel tanıtıcı reklam programıdır. 

Radyo reklam verirken; 

 En çok dinlenme zamanında 

 Önemli programlar sırasında 

 Reklamın sıklığı 

Ücreti konusunda dikkat edilmelidir. Televizyon Hem göze hem de kulağa hitap ettiğinden 

çok etkili bir reklam aracıdır. 

Radyolarda olduğu gibi hem ulusal hem yerel hem de uydudan yayın yapan kanallar vardır. 

Televizyona verilen reklamlar şöyledir: 

 Hareketsiz reklam 

 Hareketli reklam 

 Özel tanıtıcı reklam 

Hareketsiz Reklamlarda sadece gayrimenkulün resmi ile verilirken, hareketli reklamlarda 

hem resmi hem de çevresi tanıtılmaktadır. 

Özel tanıcı reklamda ise birden fazla emlak tanıtılmaktadır. 

Satış danışmanı Emlak komisyonunun yanında çalışan kişidir. Müşteriye ürünleri sunan, 

üstünlüklerini belirten ve kiralamayı gerçekleştiren kişi olarak emlak komisyoncusuna 

yardımcı olmaktadır. 

Satış danışmanı; 

Kiralatacağı ürünün özelliklerini iyi bilmelidir. 

İkna etme yeteneğine sahip olmalıdır. 

Güzel ve akıcı konuşmalıdır. 

Güvenilir, sabırlı ve güler yüzlü olmalıdır. 
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Sinema Reklamı Film başlamadan ve film aralarında verilen reklam aracıdır. 

 

 

 

Reklamı Oluşturma Süreci 

1. Reklamı oluşturmaya oturmadan önce, ne sattığınızı tam olarak tanımlayın. 

2. Kime sattığınızı bilin. Reklamınızı yazarken o kişiyi aklınızda tutun. 

3. Sattığınız şeyin yararlarını net olarak anlatan bir ifade bulun. Özellikler önemlidir; ama 

müşteriyi harekete geçiren, algılanan değerdir. 

4. Müşteriyle bire bir görüşüyormuşçasına yazın. Sizi içine çeken reklamları düşünün. Sizinle 

konuşurlar. Ve belli bir zekâ düzeyine sahip olduğunuzu varsayarlar. 

5. Saygılı, alçakgönüllü ya da esprili olma ustalığını gösteremediğiniz sürece üstünlük 

ifadelerinden kaçının. 

6. Başlığınız ile ana görseliniz arasında güçlü bir bağlantı olduğundan emin olun. Dinamik 

bir yarar ifadesi oluşturmak üzere biri diğerini desteklemelidir. 

7. Reklam ortamınızı dikkatli seçin. 

8. Rakip reklamları inceleyin ve sizinkinin farklı olmasını sağlayın. Göze çarpması için çok 

çalışın. 

9. Yorum almaya çalışın. Sonuçları izleyin. Bir sorun var gibi görünüyorsa, yaklaşımınızı 

değiştirin. Ürün ya da hizmetinizin her tür talebi karşıladığından emin olun. Reklamınız ne 

kadar iyi tasarlanmış ya da uygulanmış olursa olsun, en iyi reklamlarınızı yaratan, memnun 

müşterilerdir. 

.Emlakta Medya Kullanımı 

Hedef pazarın ve gayrimenkulün özelliklerine göre kullanılabilir medyalar hakkında tüm 

bilgilerin edinilmesi için ön çalışmaların yapılması gerekir. Reklam mesajlarının hedef 

kitleyle karşılaştığı yer medyalardır. Bu nedenle medya kararları son derece önemlidir. 

Genel olarak reklam verilen yerler şöyle sınıflandırılabilir: 

 Basılı medyalar ( gazeteler, dergiler, el ilanı, katalog) 

 Yayın medyalar ( radyo, TV) 
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 Diğer medyalar (afiş, fuarlar, açık  hava  reklam  araçları,  elektronik  ortamlar  vb.) 

Emlak komisyoncuları en çok afişi kullanmaktadırlar. 

 Medya kararları verilirken; 

 Reklam amaçlarını en etkili ve ekonomik biçimde

gerçekleştirecek medya belirlenmedir. 

 Medyayı, 

 Hedef kitle seçme imkânı, 

 Mesaj taşıma ve mesaja bağlılık, 

 Çabukluk, 

 Taşınan mesajın kalıcılığı ve etkisi, 

 Maliyet açısından değerlendirilerek medya seçilir. 

 Belirlenen mesajların hangi ölçü ve sıklıkla yer alacağıdır. 

 

 
Emlakta Reklam Yönetimi ve Bütçesi 

İlan vermek, aktif pazarlama ve site tanıtımı gibi çalışmalar ikinci derece ya da önemsiz 

çalışmalar değillerdir. Aksine en az bütçe ile mağazanıza en çok müşteriyi ya da ilgiyi çekme 

araçlarıdır. Birçok firmanın “doğru” yapmamaktan ya da “iyi” planlamamaktan kaynaklanan 

başarısız kampanyalarına şahit olabilirsiniz. Hâlen de milyarlarca liranın harcandığı fakat 

sonucu hiç de iç acısı olmayan birçok kampanya yapılmaktadır. Eğer harcamalarınızı 

düşürmek ve pahalı olmayan tanıtım yöntemlerine başvurmak isterseniz size birkaç önerimiz 

olacak; 

Eğer varsa her türlü bedava reklam olanağını değerlendirin. Zaman zaman gazetelerin 

verdiği bedava ilan alanları, varsa fiziksel dükkânınızın görülen yerleri, arabanız, otopark, 

firma içi kullanılan malzemeler, firmanıza ait kartvizit, antetli kâğıt vb. 

Sektörel dergiler daha ucuz reklam alanları içerirler. Buralardaki listelere girmek eğer bu 

dergi hedef kitlenize ulaşıyorsa çok daha efektif sonuçlar verecektir. 

Sitenize ilişkin broşürlerden bir kısmını sürekli yanınızda taşıyın. Ziyaret ettiğiniz yerlere 

mutlaka bırakın. Ziyaret ettiğiniz yerlerde mesaj ya da duyuru panoları var ise oraya mutlaka 

iliştirin. 

Siteniz ile ilgili gelişmelerden basını haberdar edin. Basın genel kabul görecek geçerlilikte 

sizden gelen bilgileri haber yapabilecektir. 
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Hedef kitlenize yönelik fuar ve seminerlere katılarak toplu erişim imkânını yakalamaya 

çalışın. Bu tip katılımlarınızda olabildiğince çok kişiye broşürlerinizi iletmeye çalışmalı, 

görüştüğünüz kişilerin kartvizitlerini almalısınız. 

Bölgenizdeki ticaret odası ya da üye olduğunuz oda ile irtibata geçin. Onların duyuru 

kanallarından faydalanmanın yollarını öğrenin. Konunuz ile ilgili varsa dernek, birlik vb. 

faaliyetlere katılın ve katılımınızın sürekliliğini korumaya çalışın. 

Her türlü yazışmanızda ya da her türlü firma standart dokümantasyonunda firma adınızın, 

telefon numaranızın ve web adresinizin olmasına özen gösterin. 

Arabanıza zarar vermeyecek şekilde sitenizin adresini arabanızın görünebilir bir yerine 

koyabilirsiniz. Eğer okul kitabı satıyorsanız öğrencilerin reklamınızı görebilecekleri yerlere 

park etmeyi deneyebilirsiniz. 

KİRALAMA İŞLEMLERİ 

Gayrimenkulü araştırdıktan sonra ev sahibi ile komisyon sözleşmesi yapıldı. Sonra emlak için 

reklam verildi ve son aşamaya yani gayrimenkulü kiracıya (kiralayan) sözleşme ile 

verilmesine gelindi. 

Kira Akdi(Kontratı-Sözleşmesi) 

Kira akdi, bir şeyden (kiralanan) bedel mukabili yararlanma ve kullanma hakkını veren ve iki 

tarafa borç yükleyen akittir. Kiralayan gayrimenkulün (kiralananın) kullanma hakkını kira 

akdi süresince kiracıya verir ve kiracı da bunun karşılığında kararlaştırılan (kira parası) bedeli 

öder. Daha kısa ifade edecek olursak kira akdi, taşınır veya taşınmaz bir malın, bir bedel 

karşılığı olarak geçici bir süre için kullanma hakkının başkasına devredilmesidir. Kira akdini 

yapmaya yetkili olanlar, Gayrimenkulün sahibi, intifa hakkı sahibi veya onların yetki verdiği 

kişi yapabilir. Kiralayanın mülk sahibi olması gerekmez. Ancak kiralanan gayrimenkulün 

intifa hakkı sahibinin oluru olmadan kuru mülkiyet sahibi kiraya veremez ve kira parasını 

alamaz. Kira akdini yapamayacaklar, rüştünü ispat etmemiş (iyi ve kötüyü ayırt edemeyenler) 

veya medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar ( 18 yaşını doldurmayanlar) ve 

kısıtlıların tek başına yapamazlar. Yapsalar bile akit geçersiz olur. Bunlar veli veya vasilerinin 

izin ve muvafakati olursa kira akdi yapabilirler. Satış bedelinin Türk parası ile gösterilmesi 

zorunlu olduğu halde, kira kontratları yabancı para üzerinden düzenlenebilmektedir. 

Kira Akdi Çeşitleri 

Gelir Getirmesi Bakımından Adi kira: Gelir getirmeyen taşınmazların kiralanmasına denir. 

Mesela bir dairenin öğretmene kiralanması gibi. Hâsılat kirası: Gelir getiren malların veya 

hakların kiralanmasına denir. Mesela bir dükkânın emlak komisyoncusuna kiralanması gibi. 
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Yazılı ve Sözle Kira Sözleşmesi Olarak ikiye ayrılır Yazılı olarak yapılırsa ispat açısından 

faydalıdır. Hatta noter tarafından da onaylatılırsa anlaşmazlık durumunda çözümü 

kolaylaştırır. Noterde yapılan bir sözleşmenin varlığına, imzasına ve içeriğine yapılan itirazlar 

kabul görmez. Sözlü kira akdi de gerçekleştirilebilir. Ancak sözleşmenin sıhhati ve ispatı 

açısından zorluklar meydana gelebilir. 

Süresi Bakımından ikiye ayrılır Süreli kira sözleşmesi, tarafların özgür iradeleri ile 

kararlaştırdıkları altı ay, bir yıl, iki yıl gibi belirli bir zamanı içeren kira sözleşmelerine denir. 

Süresiz kira sözleşmesi, taraflar anlaşarak süresi belli olmayan kira sözleşmelerine denir. 

Akitte süre belirtilmemiş, ancak yıllık kira miktarı belirtilmişse kira akdi bir yıllık sayılır. 

Akit başlangıç tarihi ve süresi belli olmadığı hallerde bazı hakların kullanılması mümkün 

olmayabilir. Kira akti, kiracının talebi ile veya mahkeme kararı ile her zaman sona erer. 

Düzenleyenler Açısından ikiye ayrılır Noter aracılığıyla düzenlenen kira akdi: Taraflar 

sözleşmeyi noterde onaylatmasıyla yapılan sözleşmedir. Üç nüsha olarak düzenlenir. Biri 

noterde, biri kiralayanda diğeri de kiracıda kalır. Taraflar arasında düzenlenen kira 

sözleşmesi: Kiracı ile kiralayandan başka kimsenin imza atmadığı sözleşmedir. 

Fiyat açısından kira çeşitleri beşe ayrılır: 

Sabit kira mukavelesi: Kiranın aynı fiyatan ödeneceğini gösteren kira sözleşmesidir 

Endeksli kira mukavelesi: TEFE veya TÜFE endeksine göre fiyatın belirlendiği kira 

sözleşmedir. 

Artırmalı/Eksiltmeli kira mukavelesi: Yıl içerisinde fiyatın değişebileceğini belirten kira 

sözleşmedir. Yeniden değerlemeli kira mukavelesi: Yeni yıla girildiğinde fiyatın tekrar 

ayarlanacağını gösteren kira sözleşmesidir. 

Yüzde kira mukavelesi: kiranın belli bir yüzdeye göre belirlendiği kira sözleşmesidir. 

Kira Akdinden Doğan Haklar 

Emlak komisyoncusu kiralama ile ilgili hakları iyi bilmelidir ki hizmetini daha iyi verebilsin. 

Kira konusunda kanunlardan doğan haklar, 

Kiralayanın Akitten Doğan Hakları Kiralayanın (ev sahibinin) akitten doğan haklarını şöyle 

sıralanabilir: 

 Kira parasını isteme hakkı, 

 Kiralananın özenle ve akde uygun kullanılmasını isteme hakkı, 

 Kiralayanın, kiracının kiralayanda bulunan menkul mallarına karşı kullanacağı  hapis 

hakkı, 
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Muacceliyet hakkı: Kiraların geç ödenmesi veya kira sözleşmesi süresi içinde kiracı 

tarafından sözleşmeye aykırı tahliyeye karşı mal sahibinin güvencesidir. 

Depozito hakkı: Mezkur kiracı tarafından verilecek zararlar ve ödenmeyen işletme giderleri 

için güvence hakkıdır. 

Kiracının Akitten Doğan Hakları Kiracının haklarını da şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Kiralananın kendisine teslimini isteme hakkı, 

 Kiralananda meydana gelen bozukluğun giderilmesini isteme hakkı 

 Kiralayanın gideremediği yüksek maliyetli eksiklikleri giderme hakkı, 

 Kiralanana vaki tecavüzün def’ini isteme hakkı, 

 Kira akdinin feshini isteme hakkı. 

Kira Şerhi Kira sözleşmesinin şekline ilişkin bir koşul olmadığından noterler tarafında 

düzenlenen veya taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi tapuya şerh edilebilir. Şerh, 

kazanılan ve bağlayıcı özellikte olan hukuki hakların ve hükümlerin tapudaki defter ve kütüğe 

yazılması, tescil edilmesine denir. Kira akdi, noter tarafından düzenlenmiş ve malik tarafından 

tapuya şerh için yetki verilmişse, kiracının talebi ile de tapuya şerh edilebilir. Sözleşme 

taraflar arasında düzenlenmişse o taktirde tarafların birlikte müracaatları ile tapuya şerh edilir. 

Şerh işlemleri için harç yatırması gerekmektedir. Böylece kiracı şahsi hakkını 

kuvvetlendirmiş olacaktır. 

Şerh için istenen belgeler 

İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını 

belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

Kira sözleşmesi, 

Sözleşmedeki imzalar noterce onaylanmış ise ve şerh yetkisi varsa kiracının istemi. 

Noterce onaylanmamış ise veya şerh yetkisi yoksa taşınmaz malikinin istemi. 

Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 

İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. 

Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz Aziziye 

Mahallesi 777 ada 7 nolu parseli teşkil eden 777 66 m2 miktarındaki kargir apartmanın 8/100 

arsa paylı zemin kattaki (1) müstakil bölüm numaralı, aynı yer aynı arsa paylı aynı kat (2) 

nolu, 10/100 arsa paylı 1. Kat (3) nolu ve 11/100 arsa paylı 1. Kat (4) nolu mesken nitelikli 
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taşınmaz malların 1/3'er payları Şengül ER, 1/3'er payları Abdil ER , 1/9'ar payları İbrahim 

YILDIZ, 1/9'ar payları Salih Yılmaz KAFADAR ve 1/9'ar payları da Ali HAZAL adlarına 

kayıtlı olup, bu kerre adları geçen maliklerle aramızda yapmış olduğumuz Ankara 10. 

Noterliğinden tasdikli 14/07/2006 tarih ve 23258 sayılı kira kontratındaki şartlar gereğince bu 

taşınmazların tamamını 10 yıl müddetle ve yıllığı 100.000 (yüzbin) TL. bedelle x BANKASI 

A.Ş. lehine kiraladığımızdan, anılan kira kontratının tapu siciline şerhini arz ve talep ederiz. 

Tapuya Şerh Örneği Kira: 15.07.2006 tarihinden başlamak kaydıyla on yıl süre ile x 

BANKASI A.Ş. lehine yıllığı (100.000) TL karşılığı kira hakkı. Tarih –Yevmiye 

İşlemin Mali Yönü Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 10. Pozisyonu uyarınca, kira 

sözleşmelerinin tapuya şerhinde sözleşme süresine göre hesaplanacak kira toplamı ve 

sözleşmede süre belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden, Binde 5.4 oranında harç 

tahsili gerekir. Ayrıca noterce düzenlenmemiş ise kira sözleşmelerinin şerhinde damga 

Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun 1.c pozisyonu uyarınca, Binde 1.5 oranında damga 

vergisi tahsil ettirilir. Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil 

edilir. 

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun 

Her emlak komisyoncusunun bilmesi gereken en önemli kanunlardan bir tanesidir. Bu 

kanunla ilgili önemli maddeler şunlardır: 

Madde 4 - Mobilyalı olarak kiraya verilen gayrimenkullerin, bu kanuna göre taayyün eden 

(oluşan) yıllık kira bellerine mobilya için belediye encümenlerince takdir edilen kıymetin 

yüzde yirmisinden fazla zam yapılamaz. Şu kadar ki bu suretle zam olunacak miktar kira 

bedelinin yıllık tutarını geçemez. Kira müddetinin hitamından (bitiminden) bir ay evvel yazı 

ile haber vermek şartıyla kiralayan mobilyalarını kısmen veya tamamen geri alabilir. Bu 

takdirde mobilyalar için yapılan zam nispetinde kiradan indirme yapılır. 

Madde.5 Kaloriferli gayrimenkullerde mahrukat (yakacak) fiyatlarındaki değişikliklerin kira 

bedellerine inikâsı (yansıması) nispeti hükümetçe tespit ve ilan olunur. 

Madde.6 -Kısmen mesken olarak kısmen de meskenden gayrı bir şekilde kullanılmak üzere 

kiralanmış bulunan veya tamamen mesken olarak kullanılmak üzere kiralanmış iken fiilen 

meskenden gayrı surette kullanılan gayrimenkullerin kira bedelleri zam bakımından mesken 

olmayan yerlere ait hükümlere tabidir. 

Madde 7 – Tahliye şartları Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan 

hükümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan, 
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a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen 

tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği gibi, 

b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken (konut) olarak kullanma 

ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında (bitiminde), 

c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icra 

etmesi için kullanma (işyeri olarak) ihtiyacında ise kira akdinin hitamında, 

ç) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadıyla esaslı bir surette tamir, tevsi (genişleme) 

veya tadil (değişiklik) için ve ameliye (çalışma) esnasında içinde ikamet veya iştigal 

(ilgilenme) mümkün olmadığı fennen (uygulama ile) anlaşıldığı takdirde kira akdinin 

hitamında, 

d) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden (hak eden) kimse kendisi 

veya eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi 

veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadıyla iş yeri olarak kullanma 

ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile 

haberdar etmek şartıyla altı ay sonra, 

e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki 

defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddetinin 

hitamında, Tahliye davası açabilirler. Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin 

veya birlikte yaşadığı eşinin uhdesinde (sorumluluğunda) kayıtlı oturabileceği meskeni 

bulunan kimse, kirada oturduğu yeri, malikin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur. 

Madde 8 – Tahliye Şartlarını Bağlayıcılığı Bu kanunla Borçlar Kanununda gösterilen haller 

dışındaki sebeplerle açılacak tahliye davaları, mukavelelerde aksine şart bulunsa dahi mesmu 

(geçerli) olmaz. 

Madde 9 – Kiracının korunması Kira mukavelelerinde (akdinde), bu Kanunun kira 

bedellerinin tayinine mütaalik hususlar müstesna (anlaşılan konular dışında) kiracı aleyhine 

değişiklik yapılamaz. 

Madde 11 – Uzatma Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel mecuru 

tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır. 

Madde 12 – Alt Kiracı Yasağı Kiracı, mukavelede hilafına sarahat olmadıkça, kiralanan yeri 

kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz yahut istifade hakkını veya mukavelesini 

başkasına devredemez veyahut kendisi gayrimenkulü bırakmış olduğu halde hiç bir sebeple 

bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez. Bu maddenin birinci fıkrası 

hükmüne riayet etmeyerek bir gayrimenkule kiracı veya devir alan sıfatıyla girenler veya bu 
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gayrimenkulü işgal edenler hakkında hiç bir ihtara hacet kalmaksızın sulh mahkemelerinde 

tahliye davası açılabilir. 

Madde 15 – Eski kiracının hakları Kiralayan 7’inci maddenin b, c, d bentlerinde yazılı 

sebeplerden dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulü mücbir (mecburi) sebep olmaksızın üç sene 

müddetle eski kiracısından başkasına kiralayamaz. ç fıkrasına göre tahliye edilen 

gayrimenkuller eski hali ile mücbir sebepler olmadıkça üç sene müddetle başkasına kiraya 

verilemez. ç fıkrasına istinaden tahliye edildikten sonra imar planına göre yeniden inşa veya 

esaslı şekilde tadil veya tevsi edilen gayrimenkullerin yeni hali ile ve yeni kira bedeli ile bir 

mesken veya bir ticarethane yerini eski kiracının kiralamağa tercih hakkı vardır. Bu hakkın, 

kiralayanın, yapacağı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde kullanılması şarttır. Bu maddeye 

göre tercih hakkı bertaraf edilmedikçe, gayrimenkul üç yıl müddetle başkasına kiralanamaz. 

Madde 16 – Hava Parası Yasağı Hava parası olarak veyahut her ne nam ve suretle olursa 

olsun bu kanuna göre taayyün eden kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namına hareket 

edenler veya bunlara tavassut edenlere 15 inci madde hükmüne aykırı hareket edenler 

hakkında altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıllık kira bedeli tutarınca ağır para cezası 

hükmolunur. Mükerrerler hakkında bu cezalar bir misli artırılır. 3.4. Kiralama İşlemi 

Kiralanmak üzere işletmemize bildirilen daireyi/işyerini portföyümüze aldığımızda, mal 

sahibinin isteklerini kesinlikle emlakin dosyasına açık bir şekilde yazılmalıdır. 

Dairenin/işyerinin aylık kirası, Peşin alınacak miktar, Depozito miktarı, Nasıl bir 

aileye/işletmeye verebileceği, Ne kadar süre için verilebileceği, Yıllık kira artış miktarı, gibi. 

Bu bilgiler ışığında bu emlaki kiralarken biz Emlak Komisyoncusu olarak neler yapmalıyız? 

 

 
 Büroda Yapılması Gereken İşler 

Kiralamak amacı ile büronuza gelen müşteriye prensiplerimizi çiğnemeden, hizmetimizi 

vermeliyiz. (Karşılama, tanışma, ikram, güler yüz. vb.) 

Tanışılma sırasında yapısı, işini, gelirini not etmeliyiz. 

Çocukların sayısını, hangi okullara gittiğini sormalıyız. Örneğin, yaşamın ne kadar 

zorlaştığını samimi bir hava içerisinde sorarak müşterimizden cevap almaya çalışmalıyız. 

Müşterilerimiz uygun ise kiralanacak daireyi/işyerini göstermeye gidebiliriz 

Emlaki Gösterirken Yapılması Gereken İşler 

Yer gösterme taahhütnamesi yapmalıyız. (taahhütnamede müşterimizin adres ve telefon 

numaralarını mutlaka yazmalıyız.) 
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Dairenin/işyerinin olumlu ve olumsuz tüm özellikleri anlatılmalıdır. 

Okul, pazaryeri, market, otobüs ve dolmuş durakları gösterilmelidir. 

Apartman ortak gider masraf tutarları apartman yöneticilerinden öğrenilerek söylenilmelidir. 

Mal sahibinin istekleri söylenmelidir. Kira tutarı, peşinat miktarı, depozito miktarı, yıllık artış 

oranı, oturma süresi. vb. Müşteri kabul ederse kapora almalıyız. 

Sonra büroya gidip; 

Büroda 

Mal sahibine durum bildirilir. 

Mal sahibi müşterimizi benimser, şartlar yerine getirilir. 

Kira kontratı 2 nüsha olarak tanzim edilir. 

Kira kontratında tüm istek ve dilekler madde madde yazılmalıdır. Mal sahibine ve kiracıya 

verilmelidir. Kontratlarda her sayfa imza altına alınmalıdır. 

Emlak komisyoncusu, kanuni komisyonunu yıllık kira bedelinin toplam miktarı üzerinden % 

12 + KDV olarak kiracıdan alır ve faturası verilir. Kiralama işlemimiz burada bitmiştir. Fakat 

bundan sonra kiracının ve mal sahibinin sorunlarında yardımcı olmak da Emlak 

Komisyoncusunun görevidir. Daire kiralamalarından faklı olarak iş yeri olarak kiralamalarda 

genel uygulama, kira bedelinin net olarak saptanarak kontrata belirtilmesidir. Yürürlükteki 

kanuna göre, kiracı kira bedeli üzerinden %22 stopaj ödemekle yükümlüdür. Örnek-1: Net 

Kirası 1.500- TL olan bir iş yerinin BRÜT kirası nedir? Formül: Net kira: % (100-22) = Brüt 

Kira Net Kira bedeli 1.500- TL: 0.78= 1.923 TL BRÜT Örnek-2: Brüt Kirası 1.500- TL olan 

bir iş yerinin NET kirası nedir? Kira bedeli 1.500 TL x Stopaj 0.22 = 330 TL 1.500 TL – 330 

TL = 1.170 TL olur. Bu konu ile ilgili olarak kontratta şu şekilde bir madde konulmasında 

yarar vardır: Kira bedeli net olup, kiracı netten brüte giderek hesaplanacak gelir vergisi 

ödemekle yükümlüdür. 

 

 
Kapora 

Gayrimenkulün başkalarına pazarlanmasının durdurulması için kapora verilir. Kiralama 

işleminde verilen kapora kiralamak isteyenin ciddiyetinin bir göstergesi kabul edilir. Kapora 

dünyanın her tarafında uygulanan bir yöntemdir. Vazgeçen kiralamak isteyen, talip olup 

kapora ile pazarlanmasını durdurduğundan, belki gerçekten kiralamak isteyen başka birine 

pazarlanmasını engellemiş olacak, boş yere zaman kaybedilmesine; gayrimenkulünü 
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değerlendirmeyi düşünen konut sahibinin de alacağı para ile ilgili değerlendirme hayallerinin 

kaybolmasına neden olacaktır, bunun tazmini sayılan kapora iade edilmez. İşlem 

gerçekleştiğinde alınan kapora hesaba mahsup edilir; ancak konut sahibi (herhangi bir 

sözleşme yapılmamışsa) vazgeçerse kapora kiralamak isteyene iade edilmelidir. 

Emlak ofisi aracılığında, kiracı vazgeçtiğinde, 

Emlak komisyoncusunun emeği ve zamanı kaybolur, konut sahibine karşı zor durumda 

kalabilir. 

Kaybedilen zamanda belki işlem yapabileceği başka bir müşteriyi kaçırmış olabilir. 

Gayrimenkulünü değerlendirmeyi düşünen konut sahibinin de alacağı para ile ilgili 

değerlendirme hayallerinin suya düşmesine ve zaman kaybettirdiği gerekçesiyle emlak 

komisyoncusuna kızabilir, anahtarın iadesini isteyebilir. 

Emlak komisyoncusu hem para kazanamayacak, hem de anahtarı konut sahibine iade etmek 

zorunda kalarak, bir portföy kaybedebilir. Paslaşarak çalışan iki emlak komisyoncuların 

durumu; kiralamak isteyen müşteriden alınan kapora, iş bitmesi amacıyla konut sahibi olan 

emlak komisyoncusuna verilir, (kapora konut sahibinde kalmışsa iade etmeyebilir) ancak 

emlak komisyoncusunda kalması veya hibe edilmesi durumunda emlak komisyoncuları eşit 

paylaşır. Çünkü komisyon gelirinin bir parçasıdır. 

Yer Gösterme Taahhütnamesi Örneği 

Emlak komisyoncusu, kiracının isteklerine göre daire veya iş yerini portföyüne bakarak en 

uygununu bulur. Daireyi veya iş yerine gitmeden önce kiracıya yer gösterme sözleşmesini 

imzalatması gerekir. Daha sonra çıkacak problemleri böylece önlemiş olur. Sözleşmeyi 

düzenlerken müşterinin adı soyadı, imzası ve en az iki telefon numarasının yazılıp 

yazılmadığı kontrol edilmelidir. Sözleşme imzalanıp taraflarca bir kez okunmalıdır. 

KİRALIK YER GÖSTERME SÖZLEŞMESİ 

Kira Sözleşmesi Örneği Kontratlar kişiler arasında düzenlenip imza altına alınırlar. 

Kontratlarda kefil alınması gerekli hale gelmiştir. Noterlerde hazırlanan kontrat en az üç 

nüsha olarak hazırlanır. Birinci nüsha Noterde ikinci ve üçüncü suretle taraflara verilir. Yani 

emlak sahibi ve kiralayana verilir. İş yeri ve fabrikaların kiralamalarının noterden yapılması 

gerektiği gibi kaç yıllık ise Tapu Kütüğüne kira şerhi konularak işlem de yapılmaktadır. 

Kiralamalarda her iki tarafın tebligat adresi ve değişiklikler noter aracılığıyla karşı tarafa 

bildirilmediği sürece, başka tebligat adresi için geçerli adresin mutlaka yazımlı olup kiraya 

verenin tebligat adresi ise, örneğin "Fener sok. No. 1907 Kadıköy / İstanbul" şeklinde 
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yazılması ve imzalatılması gerekir. Kira bedeli de belirtilmelidir. Örneğin kontrat 3 yıllık 

yapılmış, iki yıl sonraki artış, 3. yıl ne kadar olacağı mutlaka belirtmesi gerekir. 

Ortak giderler de önemlidir. Ortak giderlere, otomat ve asansör elektriği, su ve depo yarı ayrı 

olduğunda problem yoktur. Fakat depodan su geldiği zaman bu ortak gidere girer. Ayrı sayaç 

tarzında değilse, kalorifer, kapıcı, yakıt ve giderleri (kullanmayla gereken bakım giderleri 

kiracıya diğer giderler mülk sahibine aittir), temizlik, ortak yerlerin, kapıcının kıdem 

tazminatı, çevre temizlik vergisi, temiz ve atık su, yönetim masrafları girer. Kontrat + 12 

senedi almış, 1 yıl için aylık, 12 senet düzenlenmiş, pulunu yapıştırmış ve imzalanmış. 

Senetler kira karşılığıdır, elde olmayan sebeplerle kontratın fesih edilmesi tahliye halinde baki 

kalan senetler iade edilecektir, senetler ciro edilip, piyasa verilmeyecektir, diye kontrata 

madde koydurulmalıdır. 

Senedi doldurmak tarafların rızası ile olur. Şayet bu yer fatura kesmek durumunda olan 

kimseden kiralanmışsa, mutlaka fatura kesilmesi lazımdır. Fatura kesiliyorsa, onda stopaj 

ödemesi söz konusu değildir. Çünkü K.D.V. fatura üzerinden ödeniyor, gelir vergiside fatura 

üzerinden ödeniyor. K.D.V.yi faturayı kesen veriyor. En sonunda net kira vardır. Sonra 

destekleme fonu ve stopaj vardır. Sözleşmeye net kiranın mutlaka yazılması gerekir. Kıracı bu 

makbuzu verecek, iş yeri sahibi bu makbuzu dolduracak ve götürüp imzalayacaktır. Bir 

koçanı ona verecek, bir koçanı kendisi alacaktır. Muhasebecisine veriyor ve normal stopaj 

ödüyor. Eğer konutsa hiç bir şeye gerek yoktur. İş yeriyse stopaj ödenir, sanayi destekleme 

fonuna gidilir, vergi dairesine kiracı öder. Konutsa banka hesabını biliyorsa zaten yatırılır ve 

elinde makbuz kalır. Konutta ikametgâh istemişse zaten hiçbir şeye gerek yoktur, konuta 

gelir, parayı alır, sonra makbuzunu imzalar ve giderleri ortaya çıkartır. Bu giderleri prensip 

olarak kiracı karşılar. Bu da gerektiğinde belirtilir. Mutlaka yazmaya gerek yoktur. 

Damga Vergisi İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin dernek ve vakıflarca 

yerleşim yeri olarak veya gerçek kişilerce mesken olarak kiralanmasına ilişkin kira 

mukavelenameleri istisna kapsamına alınmıştır. Örneğin, bir tüccarın iktisadi işletmesine 

dahil olmayan gayrimenkulünü bir gerçek kişiye kiralaması durumunda, buna ilişkin kira 

sözleşmesi damga vergisinden istisna olacak, ancak iktisadi işletmesine dahil bir 

gayrimenkulünü bir gerçek kişiye kiralaması durumunda söz konusu kira sözleşmesi damga 

vergisine tabi olacaktır. Bu fıkra ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin gelir 

vergisinden muaf esnaf, gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabı ve basit usulde 

vergilendirilen ticari kazanç sahipleri tarafından iş yeri olarak kiralanması durumunda buna 

ilişkin kira sözleşmeleri istisna kapsamına alınmıştır. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerine 

ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar. (Söz 

konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla 

vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.)” eklenmiştir. 
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Ayrıca; 

1- Sadece kiracı ile kiralayan arasında imzalanan kira sözleşmesine ait damga vergisi; 

mukavele süresine göre bulunacak toplam kira tutarının binde 1,5 damga vergisi oranı ile 

çarpılmak suretiyle hesaplanacak tutar olacaktır. 

2- Sözleşmenin kiracı ile kiralayanın yanı sıra adi kefil tarafından da imzalanması halinde, 

söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisi, mukavele süresine göre bulunacak toplam 

kira tutarının binde 9 damga vergisi oranı ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak tutar olacaktır. 

3- Sözleşmenin kiracı ile kiralayan yanı sıra müteselsil kefil veya müşterek borçlu tarafından 

da imzalanmış olması halinde, söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisi, mukavele 

süresine göre bulunacak toplam kira tutarının binde 7,5 damga vergisi oranı ile çarpılmak 

suretiyle hesaplanacak tutar olacaktır. 

Yukarıda belirtilen kira sözleşmeleri yabancı para cinsinden düzenlenir ise; kira 

sözleşmesinin düzenlendiği tarihteki T.C Merkez Bankası döviz satış kurunun TL’ye 

çevrilmek suretiyle hesaplanacak tutara yukarıdaki oranların uygulanması gerekmekte olup, 

ayrıca kira sözleşmesi bir nüshadan fazla düzenlenmiş ise sözleşmenin her nüshasının ayrı 

ayrı (aslı kadar) aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Damga vergisi kiracı tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır. 

İkinci Kira Yılında Artış 

Konut sahibinin 2. yıl için talep ettiği rakamı kiracı kabul ediyorsa sorun yoktur. En çok 

zorlanılan konu dövizle kiraya verilen yerlerdir. Bir yıllık kontrat yapmak ve yıllık artışı, 

piyasa rayiçleri boyutunda düşünmektir. Her kira dönemi sonunda kiracımız veya mal 

sahibimizle, o dönemdeki aynı tipteki bir daire kirasını temel almak, en iyi çözüm olacaktır. 

Artış nasıl olacak sorusuna gelince burada da yine alternatifler vardır. Döviz türünü daha çok 

mülk sahibi belirler. 

Döviz kurunun iki çeşidi vardır. 

 Efektif satış 

 Efektif alış 

Buradaki efektif satışta mülk sahibi, efektif alışta kiracı avantajlı oluyor. Şöyle bir açıklama 

koymak faydalıdır: Döviz fiilen temin edilmediği takdirde Merkez Bankası efektif satış kuru 

baz alınarak ödenecektir veya alış kuru diye özel bir madde koyulabilir. Sonradan sorun 

çıkmasın diye alış ve satış kurundun biri mutlaka yazılmalıdır. Sözleşmede enflasyon artışı 

bazında kira artırılsın denilebilir. Bundan başka bir yöntem daha vardır. Burada da iki konu 
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karşımıza çıkar. Bunlardan biri toptan eşya veya tüketici fiyat artışıdır. Bunlardan herhangi 

biri önerilebilir. 

 Kiracı Kefili 

Son yıllarda bazı kiracıların kiraladıkları konuta kimi zaman büyük zararlar vermeleri, 

kiracının tahliyesinde, kiraların düzenli ödenmesinde ve kira bedellerinin artırılmasında 

karşılaşılan sorunlar ev sahiplerini hukuki bazda yeni arayışlara yönlendirmiş gözüküyor. Bu 

durum da kira sözleşmesine yeni maddelerin eklenmesi ile kiralayan ve kiracı dışında 3. bir 

taraf olarak kiracının kefilinin de imza atması gibi bir koşulu gündeme getirdi. Kefaletin 

avantaj ve dezavantajları: Kefalet, hukuki anlamda, kira sözleşmesinin geçerli olduğu dönem 

boyunca, kiracının yanı sıra 3. bir kişiye sorumluluk getirmesi açısından ev sahipleri 

tarafından tercih edilmektedir. 

Birkaç yıl öncesine kadar yaygın olmayan bu uygulama, giderek daha fazla tercih ve talep 

edilir hale gelmiştir. Ancak, bu uygulamanın her gayrimenkul sahibi tarafından 

uygulanmaması, kefil aramayan ev sahiplerinin tercih edilmesi yönünde bir riski gündeme 

getiriyor. İkinci bir sorunlu konu ise, bürokratik işlemlerden bıkmış olan Türk toplumu için 

kira sözleşmesinin hazırlanması aşamasında kefil talebinin de yine bürokrasi olarak 

algılanması. Kefil, hangi özelliklere sahip olmalı ve bu özellikleri nasıl kanıtlamalı noktasına 

gelindiğinde, ortaya çıkacak bürokratik evrak talepleri yeni sorunları gündeme getirebilir. Bu 

nedenle, kefil konusunda ısrarlı gayrimenkul sahiplerinin, gayrimenkullerinin kiralanması 

sürecinde belirli bir zaman kaybını dikkate almaları gerekiyor. Kefilin telefonu ve adresi ile 

kefilin kefaletinin müşterek borçlu ve müteselsil kefil durumunda olup, kontrat devam ettiği 

müddetçe kefilin kefillik durumunun devam edeceğinin kira sözleşmesinde mutlaka 

belirtilmesi gerektiğini hatırlatıyor. 

 

 
 Demirbaşlar 

Özel mobilyalı konut içindeki demirbaşlar, yine özel olarak tutanak düzenlenerek teslim 

edilmelidir. Çalışmayan, arızalı, özürlü olanlar belirtilmelidir. Konutta varsa, belirtilmesi ve 

unutulmaması gereken demirbaşlar: 

Çelik kapı, gömme vestiyer, parke, halı, aspiratör, mutfak tezgâhları, ekstra 

dolaplar,radyatör,şofben, duşa kabin,jakuzi,spot-gömme ışık, avize, elektrik düğme-prizler, 

dekorasyon, korniş, sineklik, klima, elektronik cihaz uzaktan kumandaları, 

Kiralama anındaki konut boyasının yeni veya kullanılmış durumu, Hatlı telefonların fatura 

ödemeleri için özel madde konulmalıdır. 
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Depozito 

Kiralamalarda depozito yasaldır. Kiracının taşınma durumunda bırakacağı borçlar ile konuta 

vermiş olduğu zararların karşılanması için depozito alınır. Tahliye halinde konutta bir hasar 

yoksa depozito iade edilir. Varsa mahkemece yapılacak tespit ve masraflar düşülerek bakiye 

kiracıya ödenir. İspat bakımından depozito miktarını yazmak ve imza altına almak gerekir. 

Depozito Türk Lirası veya döviz olarak alınabilir. 

KİRA SÖZLEŞMESİ 

 Kira Akdine İlişkin Diğer Bilgiler 

Kiracının kiralananı devir hakkı ve koşulları Kiracının kira akdinde açıkça kiralananı devir ve 

ciro edemeyeceği yazılmış değilse; kiracı kiralananı devredebilir, başkasına kiralayabilir. 

Bunu önlemek için akde açıkça kısmen veya tamamen devir edilemeyeceği ve kiraya 

verilemeyeceği yazılmalıdır. Ayrıca kiracının devir hakkını kiralayanın yazılı  iznine 

bağlamak da mümkündür. Bu taktirde kiracı kiralayandan alacağı yazılı izinle kiralananı 

devredebilir. Kiracının kiralanandan ayrılması halinde birlikte oturanların durumu Kira akdi 

kurulduğunda ve devamında kiracı ile birlikte oturanlar (kiralayanın) bilgisi, açık veya zımni 

muvafakati ile) kiracının ayrılması halinde de akde devam edebilirler. 

Örneğin kiracı ile birlikte oturan anne-baba kiracının evlenerek ayrılması halinde oturmaya 

devam edebilirler. Akde aykırı kullanma Kiracı tarafından kiralanan akde aykırı olarak 

kullanılırsa kiralayan kiracıya ihtarname göndererek akde aykırılığı gidermesi için süre verir. 

Verilen süre sonunda akde aykırılık giderilmez ise akde muhalefetten dolayı tahliye davası 

açılabilir. Kiracının ve Kiralayanın apartman yönetimine karşı sorumlulukları: Kiracı 

apartman genel giderlerine katılmak ve aidatını ödemek zorundadır. 

Ancak apartman veya oturduğu dairenin kat mülkiyeti kanununun kat malikine yüklediği 

giderlerine katılmaz. Örneğin apartmanın kalorifer kazanının değiştirilmesi mülk sahibinin 

sorumluluğunda olduğundan kiracı buna ilişkin gidere katılmaz. Kiralayan ise kat mülkiyeti 

kanununca kendisine yüklenen giderlerden sorumlu olduğu gibi; kiracı tarafından ödenmeyen 

genel giderlerden (aidat) de kiracı ile birlikte apartman yönetimine karşı sorumludur. 

Kiralananın satılması halinde kiracının yeni malike karşı sorumlulukları Kiralanan satıldığı 

taktirde kiracı kira akdinden doğan tüm sorumluluklarından yeni malike karşı da sorumludur. 

Kiracının kat mülkiyeti kanunundan doğan hak ve yükümlülükleri Kiracı kat mülkiyeti 

kanununun kat malikine tanıdığı bazı hakları kullanabilir. Apartmanın ortak yerlerinden 

faydalanabilir. Oturduğu yerde diğer kat maliklerinin haksız Fiili sonucu meydana gelen 

zararın tazminini isteyebilir. Kiracının kat mülkiyetinden doğan dava hakkı oturduğu bölüm 
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ve onun doğrudan ilişkili olduğu ortak yer veya eklentidir. Kiracı tıpkı kat maliki gibi genel 

giderlerden sorumludur. 

Ortak yerlere el atamaz, gürültü yapamaz, apartmanı pis kullanamaz, yönetim planı esaslarına 

uymak zorundadır. Konutta hayvan besleme Bu konuda öncelikle yönetim planına bakmak 

gerekir. Hayvan besleme hususu düzenlenmiş mi, hangi hayvanların beslenmesine izin 

verilmiş? Ancak bu konudaki en önemli kıstas apartman sakinlerini rahatsız etmemektir. 

Olay yargıya yansıdığında konutta beslenecek hayvan olup olmadığı, rahatsızlık yaratıp 

yaratmayacağına bakılır. Kiracının vergi yasasından kaynaklanan sorumluluğu Kiracı mesken 

olarak kullandığı kiralananın sadece çevre temizlik vergisinden sorumludur. İş yeri olarak 

kiraladığı gayrimenkulün ise çevre temizlik vergisi yanında stopaj oranında vergisini keserek 

kiralayan adına yatırmak zorundadır. 

Kiralananda meydana gelen zararın tespiti ve tazmini Kiralayan kiracının kiralananda 

meydana getirdiği hasarın tespitini gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinden isteyebilir 

ve tespit edilen zararın tazmini için kiracıya dava açabilir. Tevdi yeri tayini Kiracının akit 

hükümlerine uygun olarak vermek istediği veya konutta ödemeli olarak gönderdiği kira 

parasını kiralayanın almaması halinde, kiracı bu durumu kanıtlamak Kaydıylamahkemeye 

başvurarak kiraları ödeyebilmesi için tevdi yeri tayini ister. 

Mahkemece belirlenen tevdi yerine (ki bu bir banka şubesi olmaktadır) kiralarını ödeyerek 

borcundan kurtulur. Kira akdine aykırı sayılacak haller Kiracı kiralananı kira akdine uygun 

kullanmak zorundadır. Akde aykırı her türlü kullanım sonucu aleyhinde akde aykırılığı 

düzeltmedikçe tahliye davası açılabilir. 

Akde aykırılık hallerine şunları örnek verebiliriz: 

 Kiracının devir yasağına rağmen kiralananı başkasına devretmesi veya kiralaması, 

 Başka şahıslarla kiralananı paylaşması 

 , Kiralananda kiralayanın izni olmaksızın tadilat yapması, 

 Mesken olarak kiraladığı yeri iş yeri haline getirmesi, 

 İyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanması, 

Şahsen kiracı olduğu yerde şirket kurması vb. Kira Tespiti Davası Kiralayan ve kiracı 

taşınmazın kira parasını birlikte tespit ederler. Ancak kira sözleşmesinin yenilenmesi söz 

konusu olduğunda ve taraflar yeni dönem için kira parasının tespitinde anlaşamazlarsa 

kiralayan veya malik tarafından mahkemeye başvurularak kira tespiti davası açabilirler. 

Kiralayan veya malik kira sözleşmesinin sonunu beklemeden, ihtar ve ihbar çekme şartı 

aranmadan her zaman kira tespiti davasını sulh hukuk mahkemesinde açabilirler. 
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İhtarname çekmek şart değildir. Ancak dava dilekçesinin kiracıya tebliğ ile yeni dönem kira 

başlangıcı arasında en az 15 günlük süre olması gerekir. Aksi halde mahkemece tespit edilen 

kira bedeli bir sonraki kira döneminden itibaren geçerli olur. 

Dava açabilmek için 

Davacının bu davayı açmasında hukuki yararı olmalı 

Taraflar arasında yazılı veya sözlü bir kira sözleşmesi olmalı 

Taşınmazın 6570 sayılı kanun kapsamına giren yerlerde olması gibi şartları taşımalıdır. 

Kiracılarda kira parasının eksiltilmesi için kira tespit UYARLAMA davası açabilirler. 

 

 
Tahliye Taahhüdü 

Kiracı tarafından verilen ve kiralananı ne zaman tahliye edeceğini belirten tahliye 

taahhüdünün kira akdi tarihinden sonraki bir tarihte (en az 6 ay sonraya) verilmiş olması 

gerekir. Kira akdi ile aynı gün veya önceki tarihte verilen tahliye taahhüdü geçerli değildir. 

İlerde ihtilaflarla uğraşmamak için mümkün olduğunca tahliye taahhüdünün noterden 

düzenlenmesi istenmelidir. Noterden düzenlenmiyor ise tahliye taahhüdünü bizzat kiracının 

yazması veya tarih, isim ve imzasının kiracı tarafından yazılması sağlanmalıdır. 

Tahliye Davaları 

Tahliye taahhüdüne dayanan tahliye davasının taahhüde edilen, tarihi izleyen bir ay içinde 

icra yapılmış olması zorunludur. 

Tahliye davaları şunlardır: 

 Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Koşulları yerine getirilmiş, noterler tarafından 

düzenlenmiş, boşaltma tarihi açıkça belirtilmiş taahhüdüne rağmen kiracı daireyi 

tahliye etmezse, icra müracaatla tahliye istenebilir. Taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay 

içerisinde icra takibi yapılmış olması gerekir 

Konut ya da iş yeri ihtiyacı nedeniyle tahliye Taşınmazı kendisi, eşi veya çocukların konut 

veya işyeri olarak kullanma ihtiyacı nedeniyle kira akdinin sonunda hak sahibi tahliye davası 

açabilir. İhtiyacın gerçek ve samimi olması esastır. İhtiyaç sahibinin bizzat kirada oturması, 

tahliye, tehdidi durumu çocuklarının nişanlık hali, tahliyesi üslenen yerin daha üstün vasıflı 

olması gibi haklılığını belirleyecek nedenler aranır. 

 Taşınmazı yeniden inşa ve imar maksadıyla tahliye 
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Taşınmazı yeniden ve imar maksadıyla ve bu süre zarfında içinde oturmanın mümkün 

olmadığı, hallerde kira akdinin sonunda tahliye davası açabilir. İnşaat isteğinin samimi 

olması, bu talebi destekler nitelikte belediyeden onaylı proje, yardımcı ile yapılan sözleşme 

benzeri belgelerin ibrazı gerekir. 

 Yeniden iktisap nedeniyle tahliye 

iktisap eden kişi kendisi, eşi veya çocukların konut veya işyeri ihtiyacı nedeniyle iktisap 

tarihinden itibaren bir ay içinde bu durumu kiracıya noter vasıtasıyla ihtar ederek, altı ay 

sonra tahliye davası açabilir, yani malik isterse eski malikle yapılan sözleşmenin bitiş tarihini 

takip eden bir ay içinde dava açabilir, iktisap eden kişinin bu yere ihtiyacının olduğunu 

kanıtlaması istenir. 

 İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye 

Kiracı bir ay içinde kira bedelini vaktinde ödememesi nedeniyle iki defa yazılı ihtara muhatap 

kalırsa, kira sonunda kendisine tahliye davası açabilir. Akdin bitişini izleyen bir ay içinde 

dava açılması zorunludur. 

Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturabileceği konutun bulunması nedeniyle 

tahliye 

Aynı şehir veya belediye sınırları içinde kendisinin veya eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği 

bir meskeni olan kimse, bu yeri malikin isteği üzerine tahliye etmek zorunda kalabilir. Dava 

açma süresinde bir sınırlama yoktur. Ayrıca ihtar çekmeye de gerek olmayan bu dava her 

zaman açılabilir. 

Kiralananın devri halinde tahliye 

Mukavelede aksine hüküm yer almadığı hallerde kiracı kiralanan yeri kısmen veya tamamen 

başkasına kiralayamaz, istifade hakkını ve mukavelesini devredemez. Bu hükme riayet 

etmeyenler, bir taşınmaza kiracı veya devralan sıfatı ile girenler veya taşınmazı işgal edenler 

hakkında hiç bir ihtara gerek kalmaksızın sulh mahkemelerinde tahliye davası açabilir ve 

fuzuli işgal kanununun hükümlerinin uygulanması istenilebilir. Kiracıya ise akde ayrılıktan 

dava açılabilir. Misafir gelmesi kiracının kendisine bakıcı tutması, ortak olması, bir ticari 

ortaklığın diğer bir ticari ortaklıkta birleşmesi haller, devredilmiş anlamına gelmez. 

Kiralayanın üçüncü bir kişinin oturduğunu bilmesi ona ses çıkarmaması hatta kira bedelinin 

bu üçüncü kişiden tahsil etmesi halinde fuzuli işgalden dava açılamaz. Bu durumda kiralayan 

ile üçüncü kişi arasında kira sözleşmesi tesis edilmiş sayılır. 
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