
Fiilen Bölünmüş Olan 

Taşınmaz Malın Kamulaştırılması 
Bayram KARAİSMAİL* 

1. GİRİŞ: 
Bu yazıda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12. maddesi 7. (son) fıkrasının 

teknik olarak uygulanması, tescili ve uygulama ile sağlanan yararların meslektaşlarımıza 
aktarılması amaçlanmıştır. 

2. FİİLEN BÖLÜNME VE KAMULAŞTIRMA: 
2.1 FİİLEN BÖLÜNME DURUMU 
Fiilen bölünme; hisseli taşınmaz malın malikleri taşınmaz malı kendi aralarında rıza-

en hisseleri oranında bölmeleri ve bu bölümleri bağımsız bir bölünmüş gibi kullanmaları 
olarak tarif edilebilir. 

Tapuda paydaşlı görünmesine rağmen hiç bîr hukuki bölüştürme, yer ayrımı 
yapılmaksızın her paydaş, payına karşılık olacak miktarda yeri ana parsel üzerinden çe-
virerek üzerine bir ev yapmakta veya o bölümü ekip biçmekte, kısacası bağımsız bir 
bölümmüş gibi tassarruf etmeye başlamaktadır. Bazen paydaşın elinde bulunduğu alan 
ile hissesine düşen miktar birbirine eşit olmamaktadır. Bazı durumlarda paydaşlar 
arasında özel bir parselasyon planı yapılmakta, payını satın alırken, kendine ait olacak 
yer zeminde sınırları itibari ile gösterilmekte, diğer maliklerin tasarrufunda olan kesim-
lere müdahele edilmeyeceğine dair noterde kendi aralarında taahütnameler düzenlenerek 
kendi aralarında doğabilecek müdahaleler önlenmeye çalışılmaktadır. 

2.2 FİİLEN BÖLÜNMÜŞ OLAN TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRILMASI 
Tapuda bir bütün halinde görülen ancak malikleri tarafından fiilen bölünerek her bir 

bölüm bağımsız bir bölümmüş gibi kullanılmakta olan taşınmaz malın kısmen 
kamulaştırılması durumunda, paydaşlardan bir kısmının fiilen tasarruffu altındaki yerler 
ellerinden alınmaktadır. Taşınmaz malın tüm maliklerine idare tebligat çıkararak kamu-
laştırma bedelini ödemektedir. Kamulaştırmadan sonra maliklerin geride kalan hisseleri 
oranında parselin kamulaştırma dışı kalan bölümünden pay almaları gerekmektedir. Bu 
durum fiilen bölünmüş olup birer bağımsız bölümmüş gibi kullanılan taşınmaz malların 
sınırlarının yeniden değişmesini gündeme getirmekte, ya da kamulaştırmadan sonra 
geride kalan kısmı kullanan malikler tarafından; fiilen kullandıkları yeri kamulaştıran 
kişilerin geride kalan hisseleri satın alınarak o parseldeki maliklerine son vermeleri 
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maliklerine son vermeleri gerekmektedir. Bu ise uygulamada çoğu zaman mümkün 
olamamakta, çok değişik sorunlara yol açmaktadır. Bu türlü sorunların aşılması için 2942 
Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12. maddesi 7. (son) fıkrası aşağıdaki şekilde düzen-
lenmiştir. 

"Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz mal, evvelce paydaşlar 
arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış 
ve yapılan kimi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu du-
rumda kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu paydaş veya paydaşlar hakkında 
yürütülerek kamulaştırma bedeli payları oranında kendilerine ödenir. Pay veya 
paydaşların bu kısmı için dava hakları vardır. Taşınmaz malın kamulaştırılmayan kısmı 
üzerinde hakları kalmaz ve adları paydaşlar arasından çıkarılır. Kamulaştırılan bu yer-
ler tapu siciline idare adına tescil olunur." 

Bu hükme göre kamulaştırılma yapılması için; 
1. Taşınmaz mal kısmen kamulaştırımalıdır. 
2. Taşınmaz mal paylı mülkiyete konu olmalıdır. 
3. Taşınmaz mal paydaşlar arasında filen bölünerek paydaşın bağımsız yerleşmesine 

bırakılmış olmalıdır. 

3. FİİLEN BÖLÜNME YOLUYLA KAMULAŞTIRMA TEKNİĞİ: 

3.1 FİİLEN BÖLÜNME YOLU İLE KAMULAŞTIRMA 
YAPILABİLMESİ ŞARTLARI: 
2942 Sayılı Kamulaştınma Kanununun 12. maddesi 7. fıkrasının uygulanabilmesi 

için; 
1. Taşınmaz malın fiilen bölünmüş olduğunu gösterir bir haritasının (özel parselas-

yon haritası v.b )bulunması gerekir. 
Fiili bölünmenin varlığını araştırmak, kamulaştırmayı yapan idarenin görevi olduğun-

dan kamulaştırılan kısmın o kişiye ait olduğunun, hissesi kadar yer işgal edip etmediğinin 
ve herhangi bir ihtilaf bulunup bulunmadığının araştırılması kamulaştırmayı yapan 
idarenin görevidir. 

Şekil l'de görülen kadastro parselinin malikleri tarafından; Şekil 2'de görülen özel 
parselasyon planına göre kullanıldığı ve malikler arasında noterde düzenlenmiş "Samsun 
Merkez Kıran Köyü 16 pafta 653 parsel numarasında 5180 m2 olarak kayıtlı bulunan 
taşınmaz malın 774/5180 hissesi bizlerden Muharrem Yıldız'a 247/5180 hissesi Osman 
Kılıç'a ait olup bizlerden Osman Kılıç'a ait yerin ekili özel parselasyon planında 23 nu-
mara ile gösterilmiş bulunan 30 m2 si yol, 217 m2'si inşaat sahası olmak üzere ayrılmış 
bulunan kısmın olduğunu, biz tarafların yekdiğerimizin yerlerine hiçbir sebep ve suretle 
müdahelede bulunmayacağımızı, şufa, meni-müdahale davaları ikame edemeyeceğimizi, 
bu gibi haklarımızdan yekdiğerimizin lehine şimdiden feragat ettiğimizi, kendi parselim-
izin dışına çıkmayacağımızı kabul ve taahüt ederiz." v.b. şeklinde taahütname bulunması 
gerekir. Eğer parselasyon haritası bulunmuyor ve malikler arasında yukarda belirtilene 
benzer bir taahütname yok ise taşınmaz malın fiilen bölünme durumunu gösterir haritası 
yapılarak Tablo 1 ve Tablo 2'ye benzer şekilde maliklerin hangi parselleri kullandığı tes-
bit edilerek imzaları alınır. İhtiyar heyetine imzalar tasdik ettirilerek fiili bölünmenin bel-
gelenmesi sağlanmış olur. 
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Ayrıca; köy beyan defteri vb. kayıtlardaki fiilen bölünme şeklindeki kullanım 
tanımlanabiliyorsa, beyan defterinin ilgili sayfalarının birer örneğinin de dosyasında bu-
lunmasında yarar görünmektedir. 

İştirak halinde (veraseten iştirak vb.) mülkiyet şeklinde tasarruf edilerek fiilen bölün-
müş olarak kullanılan taşınmaz mal üzerinde bu işlemlerin uygulanabilmesi için öncelik-
le huhuken iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi gerekir. 

2. Fiilen bölünmede malikler taşınmaz maldan tapudaki hisselerine tekabül eden mik 
tarda yeri tasarrufları altında bulundurmaktadır. 

Kamulaştırma işlemleri, hisse terki veya idare adına hisse tescili şeklinde gelişeceğin-
den, maliklerin fiili kullandıkları alan ile hisselerine isabet eden alan birbirlerine eşit ol-
malıdır. 

Özel parselasyon haritası vb. haritaların bulunmadığı ancak tarafların ihtilafsız olarak 
taşınmazı kendi aralarında bölüp kullandığı özellikle kırsal kesimde daha çok karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tür kullanımlarda hisseye tekabül eden alan ile fiilen kullanılan alan 
arasında uyuşumsuzluklar gözlenmektedir. Bazı yörelerde büyük taşınmaz mallar alan-
dan ziyade verim durumuna göre malikler arasında fiilen bölüşülmekte ya da o taşınmaz 
mala hissedar olmakla birlikte fiilen maliklere ait bir başka taşınmaz malın belli bir 
bölümünü kullanmak suretiyle fiilen bir başka taşınmaz üzerinde tassarufta bulunmak 
gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu gibi durumların tesbit edilmesi halinde 
fiilen bölünme yolu ile kamulaştırma yapılması imkansızlaştırmaktadır. 

3. Taşınmaz mal maliklerinin fiilen bölünme kapsamında kamulaştırma yapılmasına 
rıza göstermeleri gerekir. 

Paylı bir taşınmaz malın kamulaştırılması medeni kamunun 927. maddesine göre 
diğer paydaşlara bildirilmelidir. Geniş bir şekilde paylı parselasyonu yapılan yerlerde bu 
yükümlülüğü yerine getirmek idare açısından iş hacmini arttıracaktır. Bu nedenle diğer 
paydaşlara duyurunun yerel yöntemlerle yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bölüm 3.1'de belirtilen belgeleriyle fiilen bölünme kapsamında kamulaştırma 
yapılmasına rıza gösterilmesi hususu belge altına alınmalıdır. Bize göre noter taahüt-
namesi ile birlikte Tablo 1 ve Tablo 2'de görülene benzer belgeler de düzenlenerek tüm 
malikler ya da maliklerin çoğunluğu yapılan işlem hakkında bilgilendirilmeli ve ona göre 
kamulaştırma işlemleri yürütülmelidir. 

Paydaşlı mülkiyette üzerindeki ev veya diğer mütemmim-cüziler yaptıranlardır. 
Zemin paydaşlıdır. Fiili bölünmede ise üzerindeki mütemmin cüzilerde fiilen kullanalara 
aittir. Bu cümleden hareketle yukarıdaki belgelere bina beyannamesi vb. belgelerde ilave 
edilerek fiilen bölünmenin varlığını belgelerle desteklemek gerekir. 

3.2 ÖZEL PARSELASYON PLANLARININ BULUNDUĞU YERLERDE 
KAMUYA AYRILAN YERLERİN DURUMU 
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 35. maddesinde "... özel parselasyon sonunda 

maliklerin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış bulunan yerler için eski 
malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunamaz ve karşılığını isteyemez." denilmek-
tedir. 

İmar planı ve imar uygulaması yapılmış yerlerde özel parselasyonların yapılmakta 
olduğu gözlenmektedir. Özel parselasyonlar sonuçlan itibarıyla iki özellik arz etmekte-
dirler. Özel parselasyon planlan tapu dairesine verilerek medeni kanunun tanımladığı 
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niteliklere haiz, hukuka uygun (ifrazen) parseller üretilmekte ya da taşınmaz mal maliki 
parselasyon planını tapu dairesine vermemekte, fiilen herkesin payı karşılığında 
parsellere ayırmakta, satın alanlara bağımsız bir parselmiş gibi teslim etmemektedir. Bu 
ayırımında yollar, yeşil sahalar, okul yerleri vb. kamuya ayrılan yerler gözükmektedir, 
îster hukuki, ister fiili şekilde yapılmış olsun özel parselasyonlar sonucu kamu hizmetine 
tahsis edilmiş olan yol, meydan, yeşil alan, otopark, park, çocuk bahçesi, okul yeri gibi 
yerler üzerinde eski tapu maliklerinin hiçbir hakkı kalmadığı öngörülmektedir. Herhangi 
bir nedenle parselasyonu yapılan taşınmaz malı kapsamına alan bir yer 
kamulaştırıldığında parsel sahipleri kamulaştırma bedellerini alacaktır. Ancak özel parse-
lasyon dışında kalan ve kamuya ayrılmış olan yerlerden eski malik muvafakati ile elini 
çekmiş bulunduğundan bu yerler karşılığında her hangi bir bedel ödenmeyecektir. 
(Tablo 3) 

Ayrıca herhangi bir planı bulunmamakla birlikte fiilen taşınmazı bölerek kullananlar 
arasında oluşturulmuş olan yol vb. ortak alanlar tesbit edilerek yukarda açıklandığı şek-
linde değerlendirilir. Ortak alanların belirlenmesi -idarece -yapılmış bulunan fiili durum 
haritasına göre yapılır. 

Fiilen tassarruf edilen paylı mülkiyet içinde düzensiz parselasyon nedeniyle kamu 
yararına ayrılan ayrılan yol, yeşil saha vb. yerlerin paylan da bulunmakta, böylece 
esasında tasarruf edilen miktardan daha fazlası mal sahibine satılmış gibi görülmektedir. 
Kamulaştırma payların belirlenmesi bu noktada daha da zorlaşmaktadır. Böylece fiilen 
kullanılan yer tamamen kamulaştmlsa bile tapuda paydaş adına bir miktar yer kalmak-
tadir.Bu kısım orantı yolu ile belirlenerek bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır. 

3.3İRTİFAT HAKKİ TESİSİ KAMULAŞTIRMASI 
İrtifat hakki tesisi kamulaştırmasında da yukarıda belirtilen yöntem aynen tesbit 

edilir. 

3.4 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ 
Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince oluşan kıymet takdir komisyonu 

marifetiyle aynı kanunun 11. ve 12. maddelerinde belirtildiği şekilde taşınmaz malın ka-
mulaştırılan kısmının tüm unsurları dikkate alınarak kamulaştırma bedeli tesbit edilir 

3.5 KAMULAŞTIRMA TEKNİĞİ 
Tebligatın üst yüzü aşağıda görüldüğü sekile benzer bir şekilde yazılarak yasanın 

istediği diğer belgeler ile birlikte ilgilisine tebliğ edilir. 

3.6 TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI YAZILMASI 
VE CEBRİ TESCİL İŞLEMİ : 
Tapu sicil müdürlüğüne aşağıda örneği görülen yazıya benzer bir yazı ile başvuru-

larak ilgililerin ferağ vermesi için gerekli ortam hazırlanmıştır. 
Tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde fiilen bölünme yolu ile kamulaştırma işlerinin 

nasıl yürütüleceği ayrıntılı bir şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce sicil 
müdürü Mustafa Ömer Çan'ın bildirisinde ayrıntısı ile açıklanmıştır. 

Kamulaştırmayı yapan idare fiilen tasarruf edilen yerin ilgili paydaşın payı kadar 
olduğu ve paydaşlar arasında bir ihtilaf bulunmadığını, tapu sicil müdürlüğüne yazılı 
olarak bildirmelidir. 
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İlgililerin rızaen ferağa yanaşmamaları halinde 
Kamulaştırma Kanununu 16. ve 17. maddelerinde uygun olanının uygulanması ile cebri 
tescil yönünde idarece dava açılır. Bu davada husumet fiilin bölünme kapsamında 
kamulaştırma işlemleri adına yürütülenlere yönetilecektir. Rızaen ferağa yanaşmamaları 
halinde Kamulaştırma Kanununun 16 ve 17. maddelerinden uygun olanının uygulanması 
ile cebri tescil yönünde idarece dava açılır. Bu davada husumet fiilen bölünme 
kapsamında kamulaştırma işlemleri adına yürütülenlere yönetilecektir. 

4. SONUÇ 
1. Tapuda bir bütün halinde görünen ancak malikleri tarafından fiilen bölünerek her 

bir bölüm bağımsız bir bölümmüş gibi kullanılmakta olan taşınmaz malın kısmen kamu 
laştırılması durumunda, paydaşlardan bir kısmının tasarrufu altındaki yerler ellerinden 
alınmakta, taşınmaz malın tüm maliklerine, idare tebligat çıkararak kamulaştırma bedeli 
ni ödemektedir. Kamulaştırmadan sonra maliklerin geride kalan hisseleri oranında 
parselin kamulaştırma dışı kalan bölümünden pay almaları gerekmektedir. Bu durum fi 
ilen bölünmüş olup birer bağımsız bölümmüş gibi  kullanılan taşınmaz malların 
sınırlarının yeniden değişmesini gündeme getirmekte, kamulaştırmadan sonra geride 
kalan kısmı kullanan malikler tarafından; fiilen kullandıkları yeri kamulaştıran kişilerin 
geride kalan hisseleri satın alınarak o parseldeki maliklerine son vermeleri gerekmekte 
dir. Bu ise uygulamada çoğu zaman mümkün olmamakta, çok değişik sorunlara yol aç 
maktadır. 

2. İdare o parselle ilgili olarak daha az malikle muhatap olacaktır. 
3. Fiilen kullandığı yeri kamulaştıran kişi veya kişiler kamulaştırma bedelini alacak, 

parselin diğer malikleri kamulaştırmadan etkilenmeyecektir. 
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Hüseyin Abanoz 186/5180 . . . . .  
Feride Abanoz 355/5180 -              -            - 
Mustafa Yılmaz 164/5180 -              -              -               - 
Şöhret Gül 204/5180- - 
AliO.Öztürk 225/5180 -             -              -               - 
Hatice İpekçi 224/5180 -              -             -              - 
Sabri Özkan 247/5180 
Osman Kılıç 247/5180 115              15      130/5180    117/5180   266.146.000 
Cebbar Kelebek 198/5180 
Emine Kütükbaş 202/5180 . . . . .  
Yahya Tiryaki 193/5180 -               -              - 
Şükrü Kaplan 202/5180 -              - 
Hasan Demir 226'5180 -              -               -              -              - 
İsmet Demirci                  .   268/5180 238 30         268/5180     
-         201.274.000 
Mustafa Güneş 337/5180 -              -             -               -             - 
Mustafa Gök 437/5 J 80 119           15     134/5180 303/5180 14.280.000 
Hasan Şahin 252/5180 .              . 
Kurtça Duurmuş 356/5180 -              -              -              - 
Salih Abdullah 240/5180 - 
Mustafa Abanoz 412/5180 . . . . .  

Not: Osman Kılıç ve İsmet Demirci'ye ait kamulaştırma bedeli bina ve arazi 
bedelleri toplamıdır. 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN 
(İmza)                            ■             .           - (İmza) 
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