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TAPU MEVZUATI

Tapu Siciline İlişkin Temel Prensipler

Tapu sicili, taşınmazların üzerinde mevcut ayni hakların durumunu

devamlı olarak göstermek üzere, devlet tarafından ve devletin sorumluluğu

altında aleniyet sistemine göre tutulan sicildir.
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Tapu Sicili Kavramı

Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler

Tapu siciline hakim olan ilkeler, tescil ilkesi, sebebe bağlılık ilkesi,

tapuya güven ilkesi, devletin sorumluluğu ilkesi ve aleniyet ilkesi olarak

sıralanabilir.



TAPU MEVZUATI

Taşınmazlar üzerindeki ayni haklar ancak tapuya tescil ile kazanılabilir,

değiştirilebilir (TMK Madde 705, 1021,1022). Tapu siciline tescil yapılmadıkça

bu haklar varlık kazanamayacaktır.

Ancak, bu kural mutlak bir kural olmayıp bunun bazı istisnaları

mevcuttur. Bu istisnai hallerde taşınmaz üzerindeki ayni haklar tapudaki

tescil işleminden önce kazanılabilmektedir. Bunlar tescilsiz iktisap halleridir

(miras, kamulaştırma, işgal, cebri icra ve mahkeme kararıyla iktisap). Bu

istisnai hallerde ayni hak tapu sicili dışında kazanılmakta, sonradan yapılan

tescil işlemi ayni hakkın kazanılması bakamından kurucu değil, bildirici bir

nitelik taşımaktadır. Taşınmaz sicil dışında kazanılmasına rağmen, tescil

işlemi yapılmadığı sürece üzerinde tasarruf işlemleri yapılamaz.
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Tescil İlkesi
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TAPU MEVZUATI

Taşınmaz üzerinde bir ayni hakkın kazanılabilmesi için tapu siciline tescil

yeterli değildir. Tescilin geçerli bir hukuki sebebe bağlı olması gerekir (TMK

Maddeler 1015, 1024, 1025). Bir başka ifadeyle tapuda yapılan tescil işleminin

geçerliliği, buna neden olan esas hukuksal işlemin (satış, bağışlama gibi)

geçerliliğine bağlıdır. Buna tescilde sebebe bağlılık ilkesi adı verilmektedir.

Geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan tescil şeklidir ancak yolsuzdur.

Sebebe bağlılıktan yoksun olan bir yolsuz tescil için zarar gören ilgilisi

tarafından “tapu iptali davası” açılabilir.
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Sebebe Bağlılık İlkesi (İlliyet) 
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TAPU MEVZUATI

Tapu sicilleri devlet tarafından tutulan resmi sicillerdir. Bu nedenle bu

sicillerdeki bir kayda güvenen kişilerin bu güvenleri korunmaktadır. Tapudaki

bir kayda güvenerek ayni bir hak kazanan iyiniyetli kişilerin bu kazanmaları,

tapu kaydı doğru olmasa dahi hukuken korunacaktır (TMK Madde 1023).

Buna tapuya güven (ya da tapuya itimat) ilkesi adı verilmektedir.

Ancak hak kazanan kişinin iyi niyet sahibi olması da gerekir. Dayanak

TMK md 1023 de sözü edilen iyi niyet TMK m. 3 de yer alan “sübjektif’ iyi

niyettir. Buna göre, tapu sicilinde kayıtlı bir taşınmazın sahibi olarak görünen

kişinin gerçek hak sahibi olmadığını bilmeyen ve gerekli özeni gösterse bile

bilebilecek durumda olmayan kişinin ayni hak kazanımı geçerli olacaktır.

Örneğin; “sahte vekaletnameye dayanılarak yapılan bir satış işleminde

alıcı TMK md 1023 maddeye tutunmak suretiyle edinmesinin geçerli olduğunu

ileri süremez”. (Mahkeme Kararları)

Geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan tescil işlemi yolsuz tescil

niteliğini taşır ve her zaman iptali istenebilir. Yolsuz tescilin tek istisnası, TMK

madde 1023’te hükme bağlanan iyi niyet kuralıdır.
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Tapuya Güven İlkesi
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TAPU MEVZUATI

Tapu sicilleri Devlet tarafından tutulan resmi siciller olduğundan, bu

sicillerin yanlış tutulmasından dolayı doğan bütün zararlardan devletin

sorumlu olduğu kabul edilmiştir (TMK madde 1007). Bunun sonucu olarak

da tapu sicilindeki kayıtlar doğru tutulmaz ve bundan dolayı bir kimse zarar

görürse bu zararın tazminini devletten talep edebilir.
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Devletin Sorumluluğu İlkesi 
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TAPU MEVZUATI

Tapu sicilleri aleni sicillerdir. Herkese açıktır. Tapudaki tescil işlemiyle

ilgisi olduğunu kanıtlayan her ilgili kişi taşınmazla ilgili sicili ve evrakı

incelebilir. Bunun sonucu olarak da hiç kimse tapudaki bir kaydın varlığından

haberdar olmadığını, bilmediğini iddia edemeyecektir (TMK. Madde 1020).

İlgilisi kavramına, tapu sicilinde kayıtlı hak sahipleri (malik, ipotek

alacaklısı vb.) kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar, avukatlar, lisanslı

arabulucular, değerleme uzmanı, tapu ve emlak müşaviri gibi tapu sicilini

incelemekte faydası, görevi ve işi gereği yararlanacak olanlar dahil olacaktır.

İlgilisinin tespiti tapu sicili ve yasal düzenlemelerden anlaşılmakla

birlikte, inanırlığın belirlenmesi Tapu Müdürünün takdir ve tespitine bağlı

olacaktır.
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Aleniyet İlkesi 
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