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Tapu İşlemleri (10)
İRTİFAK HAKKI TESİSİ
İrtifak hakkı sınırlı ayni haklardandır. Hak sahibinin taşınmazdan yararlanması,
kullanması, ondan istifade etmesini sağlamaktadır. Bu nedenle mülkiyet hakkını önemli
ölçüde sınırlayıcı sonuç doğuran bir haktır. İrtifak hakları çeşitli şekillerde tesis
edilebilmektedir.
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İRTİFAK HAKKI TESİSİ
Taşınmaz irtifak hakları, bir taşınmaz aleyhine başka bir taşınmaz lehine kurulan irtifak
çeşididir. Taşınmaz irtifak haklarında karşılıklı iki taşınmaz vardır. Bunlardan lehine irtifak
kurulan taşınmaza hakim (yararlanan) taşınmaz, aleyhine irtifak hakkı kurulan taşınmaz ise
hadim (yükümlü) taşınmaz denir.
Taşınmaz irtifak hakkı, belli bir şahıs lehine değil, belli bir taşınmaz lehine kurulduğu için
yararlanan (hakim) taşınmaza sahip olan, irtifak hakkına da sahip olur. Buna karşılık yükümlü
taşınmazı sonradan iktisap edenler de bu yükümlülüğe katlanmak zorundadır.
Taşınmaz irtifak, lehine kurulduğu taşınmaza bağlanmıştır. Ondan ayrı olarak
devredilemez. Taşınmazın devrinde de bu hakkın devrinin istisna (ayrık) tutulması mümkün
değildir.
Geçit Hakkı
Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 747 ve
748'inci maddelerine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunabilir.
Aynı zamanda kadastro müdürlüğünce çalışmayı gerektirecek teknik yönü de bulunan
geçit hakkı, uygulamada en çok rastlanan irtifak hakkı çeşididir. 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 katılması gerekir.
Ders Notları
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İRTİFAK HAKKI TESİSİ
İrtifak hakkı tesisi ve terkini, talebe konu parselin yola cephesi yok ise; yola ulaşım
için yol ile konu parsel arasında kalan komşu parsel üzerinden irtifak (geçit) hakkı
kurulması gibi amaçlar için yapılabilir.
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İRTİFAK HAKKI TESİSİ
Taşınmaz maliki, taşınmazı üzerinde bir başka taşınmaz lehine irtifak hakkı tesisini
Tapu Müdürlüğünden talep edebilir. Bu durumda işlem bazı aşamalara tabidir. Örneğin
geçit hakkı tesisi konusunda anlaşıldı, malik veya temsilcisi LİHKAB’a müracaat edecek.
Tescil işlem belgesi ve krokili beyanname tanzim edilerek, yapılan işlem Kadastro
Müdürlüğünce kontrol edilecek, işlem belediye encümeni veya İl Özel İdaresi
encümenince tasdik edilecektir. Bu işlem aşamalarından sonra Tapu Müdürlüğünce tapu
harçları tahsil edilip, resmi senet düzenlenmek suretiyle irtifak hakkı tapu siciline tescil
edilecektir.
Taşınmaz irtifak bedelli veya bedelsiz olarak tesis edilebilmektedir. Bedelsiz olarak
irtifak hakkının tesisi bağış hükümlerine tabidir. Bu tür irtifak hakları genelde süresiz
olarak kurulur. Ancak belirli bir süre için de yapılabilir. Resmi senede dayalı olarak süre
kısaltılması da mümkündür.
İrtifak hakkının tesisi hususunda taraflar arasında anlaşma olmaz ise, mahkeme
kararı ile irtifak hakkı tesis edilebilir. Tapu Müdürlüğü için bu durumda kesinleşmiş
mahkeme kararı aranacaktır.
Taşınmazların mülkiyetinin kamulaştırılması yerine zaman zaman kamulaştırma
yolu ile irtifak hakkı kurulabilir. (Elektrik nakil hatları, teleferik vb.) Rızalı anlaşma
tutanağı ile ya da mahkeme kararı ile gerçekleşebilir.
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İRTİFAK HAKKI TESİSİ
İşlemin Mali Yönü
Üzerine irtifak hakkı tesis edilen taşınmaz, bağış veya miras yolu ile edinilmişse,
veraset ve intikal vergisi ile ilişiği ilgili vergi dairesince kesilir. 492 Sayılı Harçlar
Kanununun 4 Sayılı Tarifesi gereğince, irtifak hakkı tesisinde ödenen bedel üzerinden,
lehine irtifak hakkı tesis edilenden binde 20 (her yıl değişebilmektedir) oranında tapu
harcı tahsil edilir. Tapu harcına esas bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün
emlak vergisi değerinin iki katından çok olamamaktadır. Bedelsiz irtifak hakkı tesisinde
binde 68,31 oranında tapu harcı lehine tesis edilenden tahsil edilir. Ayrıca döner
sermaye bedeli tahsil edilir.
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