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1. AİLE KONUTU  NE DEMEKTİR? 

Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur.  Medeni Kanun da ailenin 
oturduğu bu konuta  "yerleşim yeri" adı verilmiştir. Bu tanıma göre  yerleşim yeri, bir ailenin 
sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir.  Ailenin birden fazla evi olsa da bir ailenin birden fazla 
aile konutu olamaz.  Bir aile pek çok yerde ev, yazlık, dağ evi v.s. sahibi olabilir, ancak bunlardan 
sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutudur.  

Tapuda  dükkan, işyeri gibi görünen mülkler aile konutu olamaz. Ancak tapudaki vasfı arsa, bağ, 
tarla gibi olan yerler üzerinde konut yapılmış ve cins değişikliği henüz yapılmamış yerlerde aile 
konutu bulunduğu iddia edilirse ilgili muhtarlığın yazısı ile bu parseller üzerinde aile konutu 
bulunduğu kabul edilebilir. 

Normalde aile konutu şerhi tapuda malik olmayan eşin talebi üzerine tapu kütüğünün şerhler 
sütununa işlenir. Eşlerden ikisi birlikte gelerek de istemde bulunabilirler. Sadece malik olan eşin 
talebi ile de bu şerh işlenebilir.  

Aile konutlarında; "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça”, aile konutu ile ilgili kira 
sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları 
sınırlayamaz. Aile konutu olarak kullanılan taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne 
konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Bu şerh aile birliğini korumak amacıyla 
öngörülmüştür.  
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 Şerh tapu kütüğüne işlendikten sonra malik olan diğer eşin bu konuta ait tasarruf yetkisi 
kısıtlanmış olur. Mülk sahibi olmayan diğer eşin yazılı onayı olmadıkça aile konutu başkasına 
devredilemez, üzerinde ipotek, intifa, oturma (sükna) gibi ayni haklar ile kira gibi kullanımı 
sınırlayıcı şahsi haklar kurulamaz. Diğer eşin rızası alınmadıkça, konut niteliğini bozucu cins 
değişikliği yapılamaz. Örneğin mülkün yıkılıp yapılması ve/veya satılması gibi işlemler için için 
mülk sahibi olmayan eşin onayının alınması gereklidir. 

Diyelim aile konutunuz kiralık, eşinizle sorununuz var ve kontrat onun adına. Bu durumda 
sözleşmenin tarafı olmayan siz, mal sahibine noterden yapacağınız bildirimle sözleşmenin tarafı 
haline gelebilirsiniz.  

2. AİLE KONUTU ŞERHLERİNİN TAPUDA GÖRÜNDÜĞÜ YER 
 
Aile konutu şerhi tapu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdaki şekilde şerh düşülür.   

 
 
 
Tapu kütüğünün şerhler sütununda aile konutu olduğuna dair bir şerh yoksa açık olarak 
belirtilmediği için orası aile konutu değildir diye düşünülebilir , ancak bu doğru olmayabilir.  
 
Değerleme uzmanları, değerleme araştırmaları sırasında  tapu kütüğünün yukarıda gösterilen 
ilgili sütunlarını inceleyerek mülke ait “aile konutu şerhi” olup olmadığına dikkat etmeleri 
böyle bir şerh varsa raporlarında buna deyinmeleri gereklidir.  
 
 
 
 

Aile konutu şerhi kısıtlayıcı 
olması nedeniyle şerhler 
hanesine yazılır. 
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3. İŞLEMİN HUKUKİ YÖNÜ 
 
Aile konutu esas itibariyle Medeni Kanunun 194, 240, 254, 279 ve 652. Maddelerine 
dayanmaktadır. 
 
194. Maddeye göre; "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili 
kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları 
sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen 
eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki 
olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Aile konutu 
eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana 
yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile 
müteselsilen sorumlu olur." 
 
Bu itibarla, şerh tapu kütüğüne işlendikten sonra malik olan diğer eşin bu konuta özgü 
tasarruf yetkisi kısıtlanmış olur. Artık bu belirtmeden yararlanacak olan eşin yazılı rızası 
olmadıkça aile konutunun satış, bağış ve trampa işlemleri yapılamaz, üzerinde ipotek, 
intifa, oturma (sükna) gibi ayni haklar ile kira gibi kullanımı sınırlayıcı şahsi haklar 
kurulamaz. Diğer eşin rızası alınmadıkça, konut niteliğini bozucu cins değişikliği 
yapılamaz. Tasarruf yetkisi kısıtlanmış olacağından malik olan eşin haberi olmadan 
işlenen “aile konutudur” şerhinin malik eşe tapu sicil müdürlüğünce bildirilmesi gerekir.  
 
4. AİLE KONUTU OLAN MÜLKÜN SATILMASI DURUMU 

Bütün bu yazılanlardan da anlaşıldığı gibi “aile konutu” konusu mülk alırken alıcının çok dikkat 
etmesi gereken bir durumdur. Tapuda yapılacak işlemler sırasında işleme konu konutun aile 
konutu olup olmadığı söz konusu edilmeyebilir. Tapu kütüğünün şerhler sütununda aile konutu 
olduğuna dair bir şerh yoksa, doğal olarak  orası aile konutu değil diye düşünülür.   

Aile konutu olmasına rağmen , tapuda aile konutu şerhi olmayan bir taşınmaz, malik 
kişi tarafından satılmışsa, taşınmazı satın alan kişinin iyi niyetli olması halinde, edinim 
korunmaktadır. Ama yine de thlike büyüktür, eğer bir aile konutunu yanlışlıkla edinirseniz 
sonradan olay  tapu iptaline kadar da gidebileceğini unutmamak gerekir. 
 
Ancak taşınmazı satın alan kişi aile konutunu biliyor ve satın alan kişi satıcının yakın 
akrabası olması halinde malik olmayan eş kaydın iptalini talep edebilir.  

Sonuç; Satın alım işlemleri sırasında  bir  konutun aile konutu olup olmadığını sormadan mülkü 
edinmemek gereklidir. Aslında aile konutu olmadığı söyleniyorsa bile, malik olmayan  eşin 
muvaffkatini yine de istemek gerekebilir.  

Nitekim bugün bazı mülk ipoteği karılığı kredi veren finans kurumları, başlarına gelen tapu 
iptalleri nedeni ile  tapu devirlerinde malik olmayan eşin muvafakatini de istemektedirler. 
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 5. TAPUYA AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI ve TERKİN (KALDIRILMASI) İŞLEMİ 
 
Aile konutu şerhi eşlerden ikisi birlikte gelerek de istemde bulunabilirler. Sadece malik olan 
eşin talebi ile de bu şerh işlenebilir. Bu şerh aile birliğini korumak amacıyla öngörülmüştür.  
Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin terkini için her hangi bir harç veya vergi 
alınamaz. 
 
Aile konutu şerhinin terkini (kaldırılması) sırasında; 
 
a) Şerh malik olmayan eşin talebi ile işlenmiş ise, yine malik olmayan eşin talebiyle, 

b) Şerh her iki eşin birlikte talebi ile işlenmiş ise, her ikisinin de talebiyle, 

c) Eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh eşlerden birinin talebiyle 
işlenmiş ise, şerhi işlettiren eşin talebiyle, 

d) Malik olan eşin talebiyle şerh verilmiş ise, malik olmayan eşin de talep veya muvafakatiyle, 
Terkin edilmesi, ancak malik olmayan eşin ya da eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz 
mallarda şerh talebinde bulunan eşin ölümü ya da bu konuda alınmış mahkeme kararının 
ibrazı halinde diğer eşin tek taraflı talebiyle de terkin işleminin karşılanması gerekir. 

 

Aile konutu şerhi konulması sırasında; 
 
a) Aile konutunun bulunduğu yerden alınmış ailenin yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, 

b) Gerektiğinde taşınmaz malın, şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro 
müdürlüğünce tespit edilmesi, 

c) İstemde bulunan eşin, tapudaki malikin eşi olduğuna dair nüfus kayıt örneği, 

d)İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu, varsa bir adet vesikalık fotoğrafı 
belgeleriyle  

 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz malın maliki/hissedarı bulunan ..... ......' ekte sunduğum 
Nüfus Kayıt Örneğinden de anlaşılacağı üzere eşimdir. Yine ekte sunduğum ….. ilçesi, 
……Mahallesi Muhtarlığından aldığım ../../…. 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. Yazısı ile tapuya başvurulur.  
 
İstemde bulunan eşe isterse ve harcını öderse, şerhin tapuya işlendiğine dair resmi bir yazı 
verilebilir.  
 
 
 


