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HİSSELİ SATIŞLARA GETİRİLEN 
KISITLAMALARA AİT UYGULAMALAR VE 

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 
(HİSSELİ GECEKONDULAŞMA) 

Yunus AKAY 

Özet 

3194 Sayılı İmar Kanununun 18 ve 42 ci maddeleriyle hisseli satışlara getiri-
len kısıtlamalar, tapuya dayalı satışları bir ölçüde durdurmuştur. Caydırıcılı-
ğı olmakla birlikte, yine de topu dışı sözleşmelerle satışların ve bunlar üze-
rinde yapılaşmaların devam ettiği gözlenmektedir. 
Bu suretle haricen hisse satın almış olan ve hatta üzerine imar ve yapı işleri-
ni düzenleyen mevzuata aykırı yapı yapanlar, bir nevi hisseli gecekondulaş-
maya yol açmakta ve bir çok sorunları da beraberinde getirmektedir. 
Hisseli satışlara getirilen kısıtlamalar gibi kaçak yapılaşmayı önleme gayret-
leri devam ederken, bir yandan bu tür yapılaşmaların bulunduğu alanlara gö-
türülen elektrik, su yol, telefon gibi hizmetler nedeniyle adeta özendirilmesi, 
diğer yandan da satın aldığı ve hatta üzerine yapı yaptırdığı halde getirilen 
kısıtlamalar yüzünden tapusunu alamayan alıcının haklarının, satıcının (tapu 
malikinin) insafına terk edilmesi düşündürücü ve üzerinde durulması gere-
ken konulardır. 
Giriş 

Hisseli yapılaşma deyimi 2805 ve ardından çıkarılan 2981 sayılı İmar Affı 
Kanunları ile ekve değişikliklerinde yer alan bir husus olup, tapu kaydına 
göre arsa veya arazilerde paydaş olan kişilerin bu arazi ve arsalar üzerinde 
imar mevzuatına aykırı olarak yaptıkları yapılan tanımlamaktadır. 
Gecekondu ise, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hüküm-
lere bağlı kalınmaksızın, kendisinin olmayan arsa ve araziler üzerinde yapı-
lan yapılardır. 
Biraz abartılı bir ifade gibi gözükmekle birlikte hisseli gecekondulaşmadan 
ise, haricen hisse satın aldığı halde getirilen kısıtlamalar nedeniyle tapuda, 
hissesini üzerine kaydettirmeyen kişilerin, bu arsa ve araziler üzerine imar 
ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalmaksızın 
yaptıkları yapılar kasdedilmiştir. 
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Özellikle arsa ve arazileri hisse karşılığında parsellere ayırmayı ve bunlar 
üzerinde kaçak yapılaşmayı önler düşüncesiyle 3194 Sayılı İmar Yaşasımnr 
18 ve 42 nci maddelerine konulan hükümlerle, arsa ve arazîlerin tapudaki 
hisseli satışlarına getirilen kısıtlamalar, gerçekten kaçak yapılaşmayı önle-
meye yetmişmidir, yoksa beraberinde başka sorunları da mı getirmiştir. îşte 
bu hususlar bildirinin konusunu oluşturmaktadır. 
Hisseli (Paylı - Müşterek) Mülkiyet 

Hisseli yapılaşma paylı (Müşterek) mülkiyetle ilgili bir konudur. Gerek Me-
deni Kanunumuzun 623 maddesindeki "Birden ziyade kimseler Şayian bir 
şeye malik olup ve hisseleri bilfiil taksim edilmemiş bulunursa onlar o şeyin 
hissedarlarıdırlar" hükmünden gerekse paylı mülkiyetle ilgili diğer hüküm-
lerle bunları açıklayan çeşitli görüş ve düşüncelerden paylı mülkiyetin en 
önemli özelliklerinin şunlar olduğu görülmektedir. 
• Paylı mülkiyete konu eşya bir bütündür. 
• Sözkonusu eşya çok kişinin mülkiyetindedir. 
• Birden çok kişi o eşya üzerinde belirli oranlardaki paylarla mülkiyet hakkı 
na sahiptir. 
Mülkiyete konu taşınır eşya olabileceği gibi arazi, arsa gibi taşınmaz eşyada 
olabilir. 
Kanunlarımıza göre çeşitli şekillerde paylı mülkiyet oluşumu mümkündür. 
Bunlardan biri de konumuzun esasını teşkil eden hisseli satışlardır. Bu tür 
hisseli satışlarda bir bütün olan taşınmaz mal, belirli oranlarda hisselere bö-
lünmek suretiyle birden çok kişinin mülkiyetine geçmektedir. 
Hisseli satışlar yoluyla meydana gelen bu mülkiyet birliğinden, birliğe konu 
taşınmaz malın idaresiyle ilgili kararların nasıl alınacağı Medeni Kanunun 
624 cü maddesinde belirtilmesine rağmen, hissedarlar arasındaki ilişkilerde 
buna pek riayet edilmediği, daha ziyade yaptırılan özel parselasyon planları-
na göre veya hisseye karşılık zeminde yer işgali suretiyle kullanımların sür-
dürüldüğü gözlenmektedir. 
Hisseli Satışa Yönelişin Nedenleri 

Hisseli satışa yönelişin nedenleri şu şekilde saymak mümkündür. 
• Şehirlerdeki hızlı nüfus artışlarından kaynaklanan konut sorunu nedeniyle, 
özellikle az gelirli grupların konut ihtiyacım karşılayacak ucuz arsa üretimi 
nin yeterince sağlanmaması, 
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• Ucuz arsa sağlansa bile, belediye ve imar mevzuatına uygun işlemlerin sı 
kıntılı taraflarının bulunması veya böyle hissedilmesi nedeniyle resmiyetten 
kaçma eğilimi, 
• Kaçak yapıların bazı formalitelerden arındırılmış olarak yapılması nedeniy 
le çok ucuza mal edilmesi, 
• Arazi sahiplerinin imar parseli üretimindeki masraf ve formalitelerden arsa 
kayıplarından kurtulmak için işin kolayına kaçarak gayri resmi parselasyona 
yönelmeleri, bu tür uygulamaları yönlendiren ve yapan kişilerin olması ve 
bunların büyük kazanç elde etmeleri, 
9 Belediyelerce, arazi ve arsa düzenlemelerinin yapılmaması veya yapılma-
sında gecikilmesi, 
• Resmi parselasyon işlemlerinin pahalı gelmesi yanında arazi sahiplerinin 
birbiriyle anlaşamamaları, 
• En önemlisi kaçak yapılaşmaların önlenememesi^ kaçak olduğu bilin 
diği halde, yol, su, elektrik, telefon, otobüs, kanalizasyon gibi hizmetle 
rin götürülerek adeta teşvik edilmesi, arada bir afların çıkarılması, sık 
sık imar planlarında değişiklikler yapılarak tavizler verilmesi, 
• Aynı yöreden gelen grupların veya birbiriyle akraba olan kişilerin şehirle 
rin kenar semtlerinde hisselide olsa bir arsa satın alıp yapı yapmak suretiyle 
bir arada oturmak istemeleri, 
• Hisseli parsellerle ilgili olarak açılan el atmanın önlenmesi ve şufa davası 
gibi anlaşmazlıklar hakkında mahkemelerce ve yargıtayca verilen kararlar 
dan, paydaşların özel anlaşmalarla kendi kullanımlarına ayrılan yerleri belir 
lemeleri halinde, şufa davasının konu olamayacağının ya da el atmanın ön 
lenmesine karar verilebileceğinin anlaşılması üzerine "kayden şayi mahallen 
müstakil" kullanım durumuna bir ölçüde işlerlik kazandırılması, 
Getirilen Kısıtlamalar ve Uygulama 

3194 Sayılı yasanın 18 ci maddesinin son fıkrası ve 42 ci maddesiyle, imar 
planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parsellerin his-
selere ayıracak özel parselasyon planlarına dayalı hisseli satışlara bazı istis-
nalar dışında kısaltmalar getirilmiş, getirilen istisnaların dışında özel parse-
lasyasyona dayalı hisse karşılığı yer satan ve alana 500.000 TL.dan 
25.000.000 TL. ya kadar para cezası verileceği öngörülmüştür. 
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Getirilen istisnalar ise şunlardır: 

a) Veraset yoluyla hisseli intikal işlemleri ve bu hisselerin aynen devri, 
b) İmar Şuyalandıraıasmda doğan hisselendirme ve bunların aynen el değiş 
tirmesi, 
c) Kat irtifakı veya mülkiyeti tesisinden bağımsız bölümlere arsa payı ayır 
mak, 
d) Tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacıyla yapılan hisse- 
lendirmeler, 
e) Cebri icra yoluyla satılanlar, 
f) Mahkeme ilamlarına dayanılarak ilam gereği hisse verme, 
g) Daha evvel satılmış hisselerin bölünmeden aynı miktarda devri, 
Uygulamada, hisseli satış istemi geldiğinde, Tapu Sicil Müdürlüklerince, il-
gili Belediye veya Valiliklerden (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden) du-
ruma göre, satışa konu taşınmaz mal ile ilgili olarak, 
1) Kesinleşmiş genel veya yerel imar planı içinde bulunup bulunmadığı, 
2) İmar planı içinde kalıyor ise; uygulamasına geçilip geçilmediği, yani par 
selasyon planlarının düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmemiş ise asgari 
parsel büyüklüğü, 
3) 2981/3290-3366 Sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca yapılan İslah imar 
planlan sonucu oluşup oluşmadığı, 
4) Hisse satışı, taşınmaz mal üzerindeki yapıya veya yapının katma yönelik 
ise İmar Affı kapsamına girip girmediği, 
Gibi konularda gerekli bilgiler temin edilerek işlemlere yön verilmektedir. 
Özetlemek gerekirse elde edilen bilgilerden hisseli satışa konu taşınmaz mal; 
• İmar uygulaması görmüş veya kadastro parseli bir imar parseli ise, 
• 2981/3290-3366 Sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında kalan yapıya veya 
yapının katma, ya da tapu kaydına göre muhdaset niteliğinde olan yapıya ve 
yapının katma yönelik ise, 
• Kanunda belirtilen istisnalar kapsamında kalıyor ise, 
Hisseli satış taleplerinin karşılanması mümkün olmaktadır. 
Kanunda istisnalar kapsamında gösterilen tarımsal amaca yönelik hisseli sa-
tış talepleri sık karşılaşılan bir husustur. 
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Uygulamada, işleme konu taşınmaz malın; 

• Tanmsal nitelikli olması (İmar Planı veya tapu kaydına göre), 
• İmar planı uygulaması yapılmamış yada imar planı bulunmayan alanlarda 
olması, 
• Satışı talep edilen hisseye zeminde en az 1000 m2 ve daha yukarısı yer isa 
bet ettiğinin tespit edilmesi, 
Halinde satışı yapılabilmektedir. 
Bu satışlarda yapılacak yeni hisselendirmelerde payda 2400'ü geçmemekte-
dir. 
Ayrıca, işlem sırasında ilgili taraflara hatırlatılmakla birlikte "bu hisse satış 
veya devrinin ifraza imkan vermediği yasal gereği yapılmadan bu hisse üze-
rine müstakil bölünmeye veya yapılaşmaya gidilemiyeceği, bundan doğacak 
cezai ve hukuki sorumluluğun devreden ve devir alana ait bulunduğu, şu du-
rumda buna teşebbüs halinde 500.000 TL.dan 25.000.000 TL.na kadar para 
cezasının alınacağı" gibi hususlar hem resmi senede hemde tapu senedine 
yazılmaktadır. 
1. Faydalan; 

Büyük bir vatandaş kitlesi artık her hangi bir taşınmaz malın, tamamına ve-
ya bir kısmına sahip olabilmenin yolunun, tapusunu üzerine almaktan geçti-
ğini bilmektedir. Bu nedenle ilk nazarda tapusunu alma gayretine düşmekte 
ve bir çok husus da bu sırada öğrenme olanağı bulmakta, hatta yakın çevresi-
ne de ister istemez öğretmektedir. Böylece vatandaş bilinçli hale gelmekte-
dir. 
Ülkemizde, yapılaşma amaçlı hisselendirilmeler genelde 200 M2 ile 500 M2 
arasında değişen miktarlar için yapılmaktadır. Büyük miktarlara karşı gelen 
hisselendirmeler daha ziyade tanmsal amaçlı olmaktadır ki bunlar da zaten 
istisnalar kapsamındadır. Dolayısıyla uygulamada, özellikle tanmsal alanlar-
da veya kayden tanmsal nitelikli taşınmazlarda Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğünde 1000 M2'nin altına düşmeyen hisselendirmelerin istisnalar kap-
samında düşünülmesi olumludur. 
Arsa ve arazilerin yapılaşmaya yönelik hisseli satışlannın tapuda yapılama-
ması, hiç şüphesizki alıcı durumundaki kişileri en azından düşünmeye sev-
ketmekte, tapuda hisse alamadığı için de üzerine yapı yapmaktan alıkoymak 
hususunda faydalı olduğu, caydıncı bir etkisinin görüldüğü söylenebilir. 
Ayıca, getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu gibi yerlerin aşın değerlenmesi de 
önlenmiş olmaktadır. 
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2. Sakıncaları: 

Şehirlere göç olayı devam ettiği ve konut yapımına elverişli ve yeterli mik-
tarda ucuz arsa üretimi sağlanmadığı sürece, tapuda hisse satışları ne kadar 
kısıtlanırsa kısıtlansın, yapılaşmaya yönelik arsa ve arazi talepleri devam 
edecektir. Burada önemli olan imara aykın kaçak yapılaşmaların önlenmesi-
dir. Bu önlenemediği sürece konuta ihtiyacı olan kişi yönünden, üzerine yapı 
yaptığı arsanın tapusunu alıp almamak ikinci planda gelmektedir. 
Hisse tapusunu alarak yapı yaptığı takdirde, bunun adı hisseli yapılaşma, 
hisse tapusunu almadan yaptığı takdirde, biraz abartılı ifade de olsa adı ka-
nımca hisseli gecekondulaşma olmaktadır. İlkinde, yapı yapılan yerin elde 
edilmesi resmiyete yani tapuya, ikincisinde ise haricen yapılan sözleşmeye 
dayalı olmaktadır. 
Hisseli satışlara getirilen kısıtlamalar belki bir ölçüde caydırıcı olmuş ve ka-
çak yapılaşmayı azaltıcı yönde etkilemiştir. Ancak herşeye rağmen, tapu dışı 
sözleşmelerle satışların ve kaçak yapılaşmaların yine de devam ettiği bir ger-
çektir. Evvelce kişiler kayden hissedar oldukları taşınmazın muayyen kısım-
ları üzerine kaçak yapı yaparlar iken, bu defa başkasının tapulu yeri üzerine 
kaçak yapı yapmış oluyorlarki, böyle bir durumda pek çok sakınca ortaya 
çıkmaktadır. Günümüz şartlarında imarlı arsaların pahalılığı karşısında, her 
ne pahasına olursa olsun başını sokacak bir ev yapabilme gayreti içinde olan 
kişiyi kötü niyetli kabul etmek mümkün olmasa gerek. Böyle bir durumda 
bu kişiler, tapu kayıt malikinin insafına terk edilmiş olmaktadır. Tapu maliki 
satıp parasını aldığı halde bu yer, 
• Üçüncü kişilere teminat gösterilebilir (İpotek Vb) 
• Haczedilebilir. 
• İcraen satılabilir. 
• Başka takyitlere konu olabilir. 
• El değiştirebilir. 

Tabiki bu gibi durumlarda en fazla zararı haricen satın alan kişiler görecek-
tir. Halbuki paydaş olsalardı bunlar olmayacaktı. 
Sonuç 

Hisseli satışlara getirilen kısıtlamalardaki amaç, yapılaşmayı ve çarpık şehir-
leşmeyi önlemek olduğu kadar başka sorunların çıkmasına da meydan ver-
memek olmalıdır. Getirilen kısıtlamalar bir ölçüde kayden hisseli mülkiyet 
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oluşumunu azaltmakla, hisseli yapılaşmayı önlüyor gözükse de, aslında ilgili 
idarelerce kaçak yapılaşmalar önlenmediğinden oluşmasında bir çok sakınca 
bulunan hisseli gecekondulaşmaya doğru bir gidiş gözlenmektedir. 
Önemli olan kaçak yapılaşmaların önlenmesidir. Şayet bunalara göz yumula-
cak ise, ki öyle olduğu görülüyor, o takdirde bazı mahsurlarına rağmen hisse 
satışlarına getirilen kısıtlamaların ne amacı kalmaktadır? Bence bu tartışıl-
malı ve yeni çözüm yollan aranmalıdır. 
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