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Bankacılık niteliği gereği riski en aza indirerek, geliri en yüksek seviyeye çıkarabilme
mesleğidir. Bu nedenle bankaların uymak zorunda olduğu en önemli işletmecilik
ilkelerinden biri de teminata dayalı işlem ilkesidir.
Teminatlar, kredilerin ve diğer alacakların geri ödenememesi riskine karşılık banka
alacağının tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık,
garanti ve kefaletler ile sözleşmeden doğan hakları ifade etmektedir.
Uygulamada kredi teminatı olarak kefalet, taşınır ve taşınmaz rehni, ticari işletme
rehini, alacağın temliki ile alacak ve diğer hakların rehni önemli bir yer tutmaktadır.
Oysa paylı mülkiyete konu taşınmaz payı da kredi güvencesi olarak daha fazla
değerlendirilebilecek bir ekonomik unsurdur ve incelemeye değer bir konudur.
Pay hukuk sistemimiz de ayrı bir “hukuk objesi” olarak kabul edilmiştir. Pay
devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Kural olarak
payın rehne konu olması serbesttir.
MK m.857/2 ve 692/2’ye göre paylı mülkiyete konu taşınmazda pay rehni yapılmış ise
taşınmazın tamamının rehne konu edilmesi de mümkün değildir. MK.m.692/2’deki bu
yasak, mutlak emredici bir hüküm olmayıp, yasak ile yararı korunan alacaklının,
yasağın aksine yazılı bir anlaşma ile payın rehninden sonra taşınmazın rehin verilmesini
kabul etmesi mümkündür. Ancak, payın değeri taşınmazın değerine bağlı olduğundan,
taşınmazın rehinli oluşu payın değerini düşürecektir. Bu nedenle, rehin alacaklısının bu
izni verirken durumunu iyi değerlendirmesi gerekmektedir.
Önemli bir diğer konu ise, eklenti ve bütünleyici parçalar ile ürünler gibi ekonomik
değerlerin, payla değil arazi ile ilişkili olduğudur. Ancak, eklenti veya bütünleyici
parçanın araziye kattığı değerin paya da yansıyacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle pay
rehin verildiğinde payın değeri taşınmazın değerine göre şekillenmektedir.
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Hemen belirtmek gerekir ki, yönetim ve yararlanma anlaşması çerçevesinde yapının bir
bölümü bir paydaşa özgülenmiş (ve bu anlaşma tapuya şerh edilmiş) ise rehin hakkının
kapsamına (kullanıma dönük) söz konusu hak da dahil olacaktır. Böyle bir anlaşma
olsun veya olmasın pay rehin verilmekle, yapı üzerindeki mülkiyet hakkı da rehne konu
edilmiş olmaktadır. Ancak şerh edilmiş bir yönetim ve yararlanma anlaşması var ise, her
ne kadar yapı üzerinde payını rehin veren kişinin mülkiyeti bulunsa da, rehnin paraya
dönüştürülmesi sonrası payı iktisap eden yeni paydaşın (yapı üzerinde mülkiyet hakkını
elde etmesine rağmen) binanın, o bölümünden yararlanması mümkün olmayacaktır. Bu
nedenle, binayı kullanma yetkisine sahip olmayan paydaşın payını satın almak isteyen
kişi, payın değerine binanın dahil olmadığını ifade ederek sadece arazi değeri üzerinden
payı satın almak isteyecektir. Bu durum, haliyle payın değerini düşüren bir durumdur.
Bu nedenle bankalar pay rehninde bu durumu dikkatle değerlendirmek durumundadır.
Paylı mülkiyete konu taşınmaz payının piyasa değerinin doğru olarak belirlenmesi ile
ekonomik değeri olan taşınmaz payı daha çok sisteme dâhil edilecek ve kredi alan ile
kredi veren için var olan teminat sorununa bir çıkış yolu daha ekleyecektir.
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ABSTRACT
The nature of the banking business prescribes a maximal income securing a minimal
risk, which means that one of the most important management principals banks abide by
is the principal of collateralized operation.
Collaterals refer to contractual rights which arise from any contract on assets, hedging
and bail that partially or fully secure the amount that the bank receives in the risk that
the debt is not paid.
In practice, bail, mortgage, commercial pledge, transfer of claims as well as pledge of
other rights hold an important place. However, considering the shares of real estate as a
form of secured loan should also be taken into consideration.
Shares are an object of law in our legal system. Shares can be transferred, put into
pledge and impounded. Therefore, in principal it is possible for shares to be subjected to
pledge.
Article 857/2 and 692/2 of the Civic Code prescribes that if there is a pledge of shares
on the real estate subject to joint ownership, it is not possible to subject the whole of the
real estate to pledge, although according to Article 692/2 of the Civic Code, this ban is
not mandatory. It is possible that with the ban and through a written agreement contrary
to the ban, the creditor can pledge the whole of the real estate after a pledge on the
share. However, because the value of the share is bound by the value of the real estate,
the fact that the real estate is put to pledge will decrease the value of the share. For this
reason, the creditor of the pledge should thoroughly evaluate the situation before
granting permission.
Another important point is that economic costs such as goods are related to land but not
shares. It is recognized that what these economic costs put in value to the land are
reflected in the shares as well. Therefore, the value of the shares is dependent on the
value of the real estate in the case of pledge.
It should be duly noted that within the framework of the management contract, if a
portion of a build is allocated to the shareholder and if an annotation is put to the title
deed, the content of the right to pledge will be extended to include the right at hand.
Regardless of the existence of such a contract, with the pledge of shares, proprietary
rights on the build is also a matter of question. However, if there is an annotated
management contract, even though the person who pledges to share has proprietary
rights, it will not be possible for the new shareholder (despite the fact that they hold
proprietary rights) to profit from that portion of the build on the occasion that the pledge
is liquidated. For this reason, the person who wishes to buy out the share of the
shareholder who holds the right to use the build will want to but the share on the price
of the land, advocating that the build is not included in the share value, which will
naturally lead to decreasing the value of the share. This is why banks need to carefully
take into consideration this question in the case of a pledge of shares.
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The accurate determining of the market value of the real estate subject to joint
ownership will lead to the inclusion of real estate with an economic value into the
system and will contribute to the solution of the problem of collaterals between the
borrower and the creditor.
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