
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koç

Tapu Mevzuatı I
Mülkiyet Hakkı ve Taşınmaz Mülkiyeti

Kaynak: Tapu İşlemleri, Gürsel Öcal Dörtgöz, Dorlion Yay, 2017.

Tapu İşlemleri Uygulama ve Mevzuat, Metin Yeşil, 2016, vd.

Uygulamada Tapu Kadastro Mevzuatı, Niyazi Gökçe, 2017 Legal Yay.



TAPU MEVZUATI I

Mülkiyet Hakkı ve Taşınmaz Mülkiyeti 

Mülkiyet hakkı, hakkın konusu olan eşyanın cinsine göre taşınır mülkiyeti ve

taşınmaz mülkiyeti olmak üzere ikiye ayrılır.

Taşınmaz mülkiyeti, konusu bir taşınmaz eşya olan mülkiyettir. Taşınmaz eşya

özüne zarar vermeden bir yerden diğer yere götürülemeyen, ev, arsa, bahçe gibi

maddi şeylerdir. M. K. (704) taşınmaz mülkiyetinin konusunu; arazi, tapu kütüğünde

ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı

bağımsız bölümlerdir.
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Mülkiyet Hakkının Kazanılması

DEVREN KAZANMA

Resmi Şekil+Tapu 
Siciline Tescil

ASLEN KAZANMA

1. İşgal
2. Yeni Arazi Oluşumu
3. Arazi Kayması
4. Kazandırıcı Zaman 

Aşımı

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması



Aslen kazanma, bir başkasının mülkiyetinde bulunmayan taşınmazın doğrudan

doğruya kazanılmasıdır. Taşınmaz mallarda aslen kazanma yolları; işgal, yeni arazi

oluşumu, arazi kayması ve kazandırıcı zaman aşımı ile kazanmadır. Kazandırıcı

zaman aşımı olağan ve olağanüstü zamanaşımı olarak ikiye ayrılır. Birincisi tapu

kütüğüne kayıtlı, ikincisi ise tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlar için söz

konusudur.

Olağan Zamanaşımıyla Kazanma: Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu

kütüğüne malik olarak yazıla kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız

olarak on yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu taşınmazı kazandığı kabul edilir.

Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanma: Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir

taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde

bulunduran kişinin o taşınmazı kazandığı kabul edilir.

Günümüzde teknolojik imkanlar nedeniyle çok rastlanmaz.
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Aslen Kazanma
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Devren kazanma, bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının eski malikinden

hukuki bir işlem ile devir alınmasıdır. Söz konusu hukuki işlem; satış, bağışlama,

trampa, ölünceye kadar bakma akdi vb. olabilir.

✓ Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tapu siciline tescil ile olur.

✓ Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin (satış, bağışlama vb.)

geçerli olması için resmi şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

✓ Sözleşmeler noter huzurunda değil, tapu memurunun önünde yapılır.

✓ Devir sözleşmesinin tapu memuru huzurunda yapılmasından sonra tapu

siciline tescil edilmeleri gerekir.

Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar için yukarıdaki şartlar aranmaz. Bu tür

taşınmazlar zilyetliğin devri sonucunda kazanılır. Zilyetliğin devri sözleşmelerinin

resmi bir şekilde yapılmasına gerek yoktur. Ülkemizde, kadastro-tapulama

çalışmalarının yapılmadığı yerlerde bu tür devirler yaygın olarak yapılmaktaydı.

Muhtar, aza ve iki şahit ile yapılır, kadastro geçtiği zaman dikkate alınırdı.
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Devren Kazanma
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Sınırlı ayni haklar, sahibine mülkiyet hakkının verdiği haklardan sadece

bazılarını kullanabilme yetkisi veren haklardır. Örneğin intifa hakkı eşyayı

kullanma; oturma (sükna) hakkı eşyadan yararlanma, rehin hakkı ise eşyadan

tasarrufta bulunma yetkisi verir. Mülkiyet hakkı ise bu yetkilerin tamamını

içeren bir haktır.

Sınırlı ayni haklar; irtifak hakkı, taşınmaz yükü ve rehin hakları olarak üçe

ayrılır.

İrtifak hakları: bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş

bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı

yetkileri kullanmaktan kaçınmaya ve yararlanan taşınmaz malikinin yüklü

taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya zorunlu kılar. İrtifak hakları

ayni irtifak hakları, kişisel irtifak hakları ve karma irtifak hakları olmak üzere üç

başlık altında incelenebilir.
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Sınırlı Ayni Haklar
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İrtifak Haklarının Türleri
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Kişisel İrtifak Hakları

Karma İrtifak Hakları

Ayni İrtifak Hakları

Bir taşınmazdan birinin

lehine olmak üzere

diğerlerine getirilen

yükümlülüklerdir. Geçit

hakkı niteliği bakımından

ayni irtifak hakkıdır.

Taşınmazından genel yola

çıkmak için yeterli geçidi

bulunmayan malik, tam bir

bedel karşılığında geçit

hakkı tanınmasını

isteyebilir. Tapu kütüğüne

tescil yoluyla kurulur.

Sahibinin değişmesi ile

sonlanmaz.

Belirli bir kişinin yararına,

başkasına ait bir mal

üzerinde tanınan

yararlanma hakkıdır.

İntifa hakkı, oturma

(sükna) hakkı, ve kaynak

hakkı örnek olarak

verilebilir. Yararlanma ve

oturma hakları

başkalarına devredilemez

ve hak sahibinin yaşamı

boyunca devam eder. Üst

hakkı ve kaynak hakkının

başkasına devredilmesi

mümkündür.

Hem ayni hem de kişisel

irtifak haklarının bazı

özelliklerine sahip olan

irtifak haklarıdır. Örneğin

üst hakkı karma nitelikli bir

irtifak hakkıdır. Üst hakkı

bir taşınmaz malikinin,

üçüncü kişi lehine

arazisinin altında veya

üstünde yapı yapma veya

mevcut bir yapıyı

muhafaza etme yetkisi

vermesidir. Aksi

kararlaştırılmamış ise bu

hak devredilebilir ve

mirasçılara geçebilir.



Bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir

kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılar. Taşınmaz yükünün

kurulabilmesi için tapu kütüğüne tescil zorunludur.

Örneğin bir tarla sahibi ile şeker fabrikası arasında yapılan ve tarla

sahibinin beş yıl süreyle tarlasına pancar ekeceği ve bunun tamamını şeker

fabrikasına sözleşmede öngörülen ücret üzerinden satacağına ilişkin anlaşma

bir taşınmaz yüküdür.
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Taşınmaz Yükü (Gayrimenkul Mükellefiyeti)
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Rehin Hakları

Bir alacaklıya bir borcun yerine getirilememesi halinde rehin konusu

malın icra aracılığıyla satılıp paraya çevrilerek alacağın karşılanması yetkisini

veren haktır. Rehin hakkı taşınır ve taşınmazlar üzerinde kurulabilir.

Taşınmaz rehni ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irad senedi

şeklinde kurulabilir.



Kişilerin eşya üzerindeki fiili egemenliğini ifade eden bir kavramdır. Türk

Medeni Kanununa göre, bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun

zilyedidir. Zilyetlik mülkiyetin veya mülkiyet zilyetliğin ön koşulu değildir.

Bir kişi kitabını arkadaşına okumak için geçici süre verdiğinde, kitabın

maliki kendisi, zilyedi ise arkadaşıdır. Kitap kendisine iade edildiğinde sahibi

olduğu kitabın zilyetliğini de kazanmış olur. Bir kişi, malik olmadan zilyet veya

zilyet olmadan malik olabilir.

Taşınır malların zilyedi onun maliki sayılır. Önceki zilyetler de zilyetlikleri

süresince o taşınırın maliki sayılırlar. Bu kural mülkiyet karinesi olarak

adlandırılır. Aksini iddia eden ispat etmekle yükümlüdür. (TMK madde 985)

Zilyetlik aslen ya da devren kazanılır. Sahipsiz bir şeyin zilyetliğini

kazanmak ya da önceki zilyedin onayı olmadan zilyetliği edinmek aslen

kazanmaktır. Zilyetliğin devredilmesi ise önceki zilyedin onayına dayanan devir

ile zilyetliğin kazanılmasıdır.

Örneğin, bir kişinin durakta bulduğu kitabın zilyetliğini aslen kazanır.

Arkadaşından ödünç aldığı kitabın zilyetliğini ise devren kazanır.
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Zilyetlik
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