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1. GİRİŞ 

İnsanların kullanabildikleri üretim 
güçlerinin (üretim araçları, insanlar ve 
üretim deneyi) toplamı, toplumun 
karakterini belirlemektedir. İnsan 
bilincinden ve isteklerinden bağımsız 
ilişkiler olarak adlandırılan üretim 
ilişkileri, toplumun ekonomik yapısını 
oluştururlar. Tüzel ve siyasal tüm üstyapı 
kurumlan bu temele göre biçimlenirler. 
Üretim ilişkileri, tüzel dilde, iyelik 
ilişkileri olarak da adlandırılırlar. 
Gelişmesinin belirli bir aşamasında, 
toplumun üretim güçleri, o zamana kadar 
içinde yer aldıkları üretim ilişkileriyle (ya 
da tüzel tanımıyla, iyelik ilişkileriyle) 
çatışmaya başlarlar. O zaman üretim 
ilişkileri, üretim güçlerinin geliştiricisi, 
destekleyicisi olmaktan çıkıp, engelle-
yicisi olurlar. Bu durumda değişim 
kaçınılmaz olur. Bu nedenlerle insanlık 
tarihi, her zaman, üretimin ve değişimin 
tarihiyle bir arada incelenmekte ve 
açıklanmaktadır. Üretim güçlerinin ve 
ilişkilerinin şekil değiştirmesinin ilk 
etkilediği alan, yeni iyelik biçimlerinin 
oluşmasında kendisini gösterir. 

İyelik denildiği zaman özenle ince-
lenmesi gereken nesnelerin başında toprak 
gelmektedir.       Toplumsal       değişimi 

irdelemek ve yorumlamak açısından da 
toprak üzerindeki iyelik önem 
kazanmaktadır. Toprağın kullanımının, 
kentsel ve kırsal yerleşme düzeni ile 
toplumsal yapıdaki gelişmelerin ve 
bunların iyelik kurumu üzerindeki 
etkilerinin gözden geçirilmesi, içinde yer 
aldığımız toplumsal moment açısından 
gereklidir. 

İyelik, kişilerin vazgeçilmez temel 
hakları olduğu kadar, sosyal, ekonomik ve 
politik görüşlerin de canlı tuttuğu bir 
konudur (Esmer 1983: 57). İyelik 
kurumunun yeniden düzenlenmesi 
yönünde öneriler geliştirilmesini anlamlı 
ve canlı tutan nedenlerin başında, bu 
kurumun içeriğinin tarihsel olarak ortaya 
çıkması ve zaman içinde belirlenmesi 
gelmektedir (Tekeli 1993: 217). 

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, 
Türkiye'nin gereksinmelerine uygun bir 
taşınmazlar siyasasının izlenmesi, 
bununla uyumlu bir imar, kadastro ve 
tapu dizgesinin (sisteminin) kurulması 
için göz önünde tutulacak kuralların ve 
benimsenecek ilkelerin, iyelik kurumunun 
tarihsel evriminin incelenmesinden 
çıkarılabileceği; elde edilecek sonuçların, 
günümüz toplumunun gereksinmelerini 
karşılayacak     bir     anlayışla     değer- 
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lendirilmesinin   de   kaçınılmaz   olduğu 
unutulmamalıdır. 

Tarihsel süreç açısından bakıldığında, 
özellikle feodalizm döneminde, kırsal . 
topraklar önem ve öncelik kazanmış iken, 
kentleşmenin bugün ulaştığı nokta ve 
kazandığı önem bakımından kentsel 
topraklar önceliği ele geçirmişlerdir. Bu 
nedenle, özellikle kentsel alanlarda ya da 
kentsel nitelikli alanlarda imar 
yürütmeliği çerçevesinde ortaya çıkan 
taşınmaz hareketlerinin iyelik kurumu 
üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla bu 
çalışma yapılmıştır. 

Ülke genelinde tekdüze kurallarla 
kentleşme ve yerleşme sorunlarının 
çözümünü erekleyen imar tüzesi ve 
yürütmeliği, iyelik kurumu açısından üç 
temel grupta toplanabilecek altlıklardan 
oluşmaktadır: 

1. Taşınmaz    iyeliğine    ve    arazi 
kullanımına     ilişkin     genel     kuralları 
tanımlayan   9.11.1982   tarihli   ve   2709 
sayılı Anayasa, 17.02.1926 tarihli ve 743 
sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) 

2. Taşınmazların   teknik   ve   tüzel 
durumlarını belirleyerek devlet güvencesi 
ve  sorumluluğu  altında  tapu  sicili  ve 
kadastro    haritalarıyla,    bunların    ko 
runmaları   görevlerini  tanımlayan  3402 
sayılı  Kadastro  Kanunu,  2644  sayılı 
Tapu Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanunu, 7.6.1994 tarihli ve 21953 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan Tapu Sicil 
Tüzüğü    ile    bunlara    ilişkin    olarak 
çıkarılan   yönetmelikler,   yönergeler   ve 
genelgeler 

3. Taşınmazlar üzerinde yapılaşma ve 
yerleşme düzenini tanımlayan 3194 sayılı 
İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 
775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2981- 

3290-3366 sayılı Gecekondu ve İmar 
Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Esaslar Hakkındaki Yasa 
ile bunlara ilişkin olarak çıkarılan 
yönetmelikler, yönergeler ve genelgeler. 

Bunlara ek olarak Arsa Ofisi  
Kanunu, Toplu Konut Kanunu, Çevre 
Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu,  Mi l l i  Park la r  
Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, 
Orman Kanunu, Özelleştirme Kanunu, 
Kamulaştırma Kanunu v.d. yasalar da 
kentleşme ve yerleşme düzenini etkileyen 
tüzeler arasında sayılabilir. 

Bir coğrafya bölgesini, bir kenti 
fiziksel gelişmenin tüm kesimleriyle 
kapsayan ve kentin gelecekteki fiziksel 
gelişmesine ilişkin belli başlı siyasaları 
içeren imar planı, insan, toplum, çevre 
ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile 
toplum yaşamını yakından etkileyen 
fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya 
kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini 
ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve 
toprağın koruma, kullanma dengesini en 
rasyonel biçimde belirlemek amacıyla 
hazırlanır. İmar planlan, "halihazır 
haritalar üzerine, varsa kadastral 
durum iş lenmiş  o larak çiz i len"  
planlardır (3194, m. 5). 

Nazım ve uygulama imar planlarına, 
kadastro durumunun da işlenmesi gereği, 
doğal olarak, planlama ve iyelik kurumu 
arasında ayr ılmaz bir ilişkinin 
bulunduğunu göstermektedir. Bu ilişki, 
planların yapılması aşamasında olduğu 
gibi, planın araziye uygulanması 
sırasında, iyeliğin yer değiştirerek, 
kadastro parsellerinin imar ada ve 
parselleri durumuna getirilmesi sürecinde 
tüm yakıcılığı ile doruğa ulaşmaktadır. 
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İmar planı uygulamalarında, iyelik 
kurumunun bir başka rolü, imar planının 
uygulanması amacıyla, toplumsal, 
ekonomik,  sağ l ık ve  güvenl ik  
nedenleriyle taşınmaz iyeliğine çeşitli 
sınırlamalar konulmasında da ortaya 
çıkmaktadır. Kent planlamasına özgü 
sınırlamaların kökeninde, hem özel tüze, 
hem de kamu tüzesi kuralları vardır 
(Yavuz-Keleş-Geray 1978: 359). Özel 
tüze sınırlamaları, ilgili taşınmaz iyesi 
harekete geçmedikçe, izlemedikçe, 
kovuşturmadıkça etkin olamamaktadır. 
Bu konu, kamu yararını korumakla, 
toplumsal düzeni sağlamakla görevli 
bulunan yönetimin etkin bir duruma 
girmesini gerektirmektedir. 

Keleş (1994: 365), imar planlarının 
uygulanması ile arsa ve konut üretiminde 
özel taşınmaz iyeliğinin geçerli olması 
yüzünden, yerel yönetimlerin yıllarca 
etkin olamadıkları düşüncesindedir. 
Abama'ya (1995: 413) göre, imar planı 
uygulamaları, taşınmaz iyeliği ile ilgili 
yasaların ve yürütmeliğin iyi bilinmesini 
zorunlu kılmaktadır. 

Bildiri, yukarıda belirtilen tüzeler 
çerçevesinde, kent düzeyinde plan olarak 
adlandırılan imar planlarının (nazım plan 
ve uygulama imar planı) araziye 
uygulanmasında, iyelik kurumunun 
rolünün incelenmesi ile sınırlıdır. Bunun 
için öncelikle, ülkemizde bugün gelinen 
noktasında iyelik kurumunun anayasal ve 
yasal tanımlarının gözden geçirilmesi ile 
bunun oluşumuna ilişkin gelişmelerin 
değerlendirilmesinde yarar 
bulunmaktadır. 

2. ANAYASA VE TÜZELE-
RİMİZDE İYELİK KURUMU 

1924 Anayasası'nın edinme ve 
kullanma özgürlükleriyle (m. 70), iyeliği 
bireyin doğal haklarından saymasına 
karşın, 334 sayılı 1961 Anayasası'nın 36. 
maddesi, "Herkes, mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak 
kamu yararı amacıyla, kanunla 
sınırlanabilir., Mülkiyet hakkının 
kullanılması toplum yararına aykırı 
olamaz" kuralıyla, iyeliği sosyal kapsamlı 
temel haklardan biri olarak nite-
lendirmiştir. 

Anayasa'da yer aldığı biçimiyle, iyelik 
hakkının,    Roma    Tüzesi'ndeki    gibi, 
'mutlak bir hak' ve 'iyenin yetkilerinin 
hemen hemen sınırsız sayıldığı, 
kullanma-yararlanma-egenim 
(tasarruf) ve kötüye kullanabilme' 
yönündeki anlamını yitirdiği, iyeliğin 
sınırsız olarak, toplumsal özellikler 
taşıyan bir hak olarak kabul edildiği 
görülmektedir. Anayasa Mahkemesi'ne 
göre (AMKD 1967: 138-139), "iyelik 
hakk ı  s ın ı r s ız  b i r  hak  o l a rak  
tanınmamış, kişi yararı ie toplum 
yararının karşılaştığı alanlarda, toplum 
yaran üstün tutulmuştur". Bu nedenle 
"iyelik hakkını yasayla sınırlamak 
devletin hakkı, yükümlere ve koşullara 
uymak da taşınmaz iyesinin borcu" 
olarak görülmüştür. 1961 Anayasası'nın 
iyeliği düzenleyen maddesi, değişmeden 
ve olduğu gibi kalan çok ender 
maddelerden birisi olarak 1982 tarihli 
Anayasa'nm "Kişinin Hakları  ve 
Ödevleri" bölümündeki 35. maddesinde 
yer almıştır. 

Anayasa'nm 35. maddesinde, herkesin 
iyelik hakkının bulunduğu açıkça 
belirtilmiş olmakla birlikte, 'iyelik 
hakkının niteliği üzerinde herhangi bir 
açıklama' yapılmamıştır. Bunun öğr-
etiden     ve     yasalardaki     kurallardan 
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yararlanılarak ortaya konulması gerek-
tiğini belirten Anayasa Mahkemesi'ne 
göre (AMKD 1991: 288), bu anlamdaki 
iyelik hakkı, "bir kimsenin, başkasının 
hakkına zarar vermemek ve yasaların 
koyduğu sınırlamalara da uymak 
koşuluyla bir şey üzerinde dilediği 
biçimde kullanma, ürünlerinden 
yararlanma, tasarruf etme (başkasına 
devretme, biçimini değiştirme, 
harcama, tüketme ve hatta yok etme) 
yetkilerini anlatır". Görülüyor ki, bu 
nitelikteki iyelik hakkı kavramında, 
başkasına zarar vermemek ve özellikle de 
yasaların koyduğu sınırlamalara uymak 
zorunluluğu vardır. 

Anayasa'nm iyelik hakkına tanıdığı 
kapsam, Anayasa Mahkemesi'nin 
28.4.1966 tarihli ve E. 1966/3, K.1966/23 
sayılı kararında yer alan, "Türk 
toplumunun sosyal yapısının özel 
mülkiyet esası üzerine kurulmuş 
bulunduğu" şeklindeki tanımla özel bir 
önem kazanmıştır. Buna göre, taşınmazlar 
açısından iyelik hakkı, 'belirli bir 
zamanda, devletin izin verdiği ölçüde, 
taşınmazdan olabildiğince yararlanma 
hakkı' olarak tüzelerimize yerleşmiştir. 
Gerçekten yasa koyucunun değerlen-
dirmesiyle, Anayasanın 35. maddesinde, 
devlet, ancak kamu yararı amacıyla iyelik 
hakkı üzerinde sınırlama yapmaya yetkili 
kılınmış ve iyenin de bu hakkı, toplum 
yararına aykırı biçimde kullanması 
engellenmek istenmiştir. 

Anayasa Mahkemesi'nin 21.6.1989 
tarihli ve E. 1988/34, K. 1989/26 sayılı 
kararında       da       belirtildiği       üzere, 
"Anayasa'nm bu hükümleri karşısında 
iyelik hakkının, söz konusu iki yöndeki 
sınırlamalardan başka herhangi bir 
koşulla sınırlandırılması mümkün 
değildir".    Diğer    bir    deyişle,    yasa 

koyucunun   yetkisi   de   bunlarla   sınır-
landırılmıştır. 

İyelik, maddeler dünyasına egemenlik 
sağlayan, tüzel olarak 'ayni hak' olarak 
bilinen, yalnızca 'maddi eşya' üzerinde 
kurulan bir kurumdur. Çok kapsamlı 
olarak görülse bile, bu, 'sınırsızlık' ve 
'sonsuz yetkililik' anlamına gelme-
mektedir. Hiçbir tüze düzeninde, ne kadar 
güçlü ve kapsamlı olarak kabul edilmiş ve 
düzenlenmiş olursa olsun iyelik hakkının, 
iyesine 'sonsuz ve sınırsız' yetkiler 
vermesi öngörülmemiştir (Aybay 1991: 
117). Buna karşın, iyelik konusundaki 
tartışmalarda kolayca çözüm buluna-
mayışı, iyeliğin hem kişinin kişi 
üzerindeki egemenliğinin bir aracı, hem 
de devlete karşı kişi özgürlüğünün bir 
güvencesi olmasından kaynaklan-
maktadır. Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi yargıcı P. Badura'ya göre 
(AMKD 1991: 297), "bireyler için iyelik, 
var olmanın, bağımsızlığın ve 
özgürlüğün maddi bir güvencesidir". 
Bu nedenle, çağdaş tüzede iyelik hakkı, 
doğal tüze kuramına göre değil, özel 
iyeliğin siyasal özgürlüklerin güvencesi 
olduğu gerekçesine dayanarak savu-
nulmaktadır (Özen 1971: 66). 

Tekeli'ye göre (1993: 223), 
liberalizmin kendi kabulleri altında, iye 
olanın 'mutlak' denetimini öngören 
anlayışı, her mülk iyesinin kendi hakkını 
kullanmasının diğerinin hakkını ortadan 
kaldırma sonucunu doğuracağından, bazı 
yeniden düzenlemelerle bu anlayışın 
toplum yaran açısından sınırlandırılması 
gerekmektedir. İyelik hakkını sınır-
landırmanın hangi durumlarda hakkın 
özüne dokunacağı sorusunu yanıtlamak 
kolay olmasa da, Anayasa Mahkemesi 
8.4.1963 tarihli ve E. 1963/17, K. 1964/84 
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sayılı     kararında,     bir     hakkın     ve 
özgürlüğün, 

• Amacına uygun şekilde kullanılmasını 
son derece zorlaştıran 

• Veya onu kullanılmaz duruma düşüren 

sınırlamaların o hak ve özgürlüğün 
özüne dokunulmuş sayılması görü-
şündedir. 

Öngörülen bu ölçüt, Anayasanın iyelik 
hakkına ilişkin 35. maddesindeki kuralın, 
yine Anayasanın 13. maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan, "temel hak ve 
hürriyetlerle ilgili genel ve özel 
sın ırlamalar demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve 
öngörüldükler i  amaç d ış ında 
kullanılamaz" kuralı ile birlikte değer-
lendirildiğinde yerindedir. 

İyeliğin sınırlanması açısından üze-
rinde durulması gereken iki soru vardır: 

• Sınırlama kuralının ya da ilkesinin 
dayanağı nedir? 

• İyeliğin  sınırlanmasında iyelik hak 
kının içeriği değişmekte midir? 

Sınırlamanın ilkesinin toplum yaran 
olduğu düşüncesi yaygındır. Bu, 
Anayasanın da öngördüğü bir kuraldır. 
Çağdaş tüzede geçerli olan bunun en ileri 
şekli ise 'mülkiyetin sosyalleşmesi' 
tezidir. Ancak 'sosyalleşme' sözcüğünü 
'özel ve bireysel iyeliğ in '  reddi 
anlamında düşünmemek gerekmektedir 
(Aybay 1991: 118). İyeliğin, 'ancak 
yasayla sınırlanabileceği' hükmü ile 
yasa koyucuya, 'toplum yararına aykırı 
olamaz' hükmü ile de gerek yasa 
koyucuya ve gerekse iyelere bir yönerge 
(talimat)   niteliğinde   olmasına   ilişkin 

düzenleme de, gerçekte, iyeliğin içeriğine 
ilişkindir. 

Teknik anlamda iyeliğin niteliğine 
ilişkin tanım, Türk Medeni Kanunu'nda 
(TMK) yapılmıştır (m. 618, 639 ve 644). 
TMK'nun 618. maddesine göre, "bir 
nesnenin iyesi olan kimsenin o nesnede 
yasa sınırları içinde dilediği gibi eğenim 
(tasarruf) hakkı vardır". Yasada eğenim 
hakkından söz edilirken hem 'dilediği 
gibi' denmesi, hem de 'yasa sınırlan 
içinde' olacağının söylenmesi bir çelişki 
gibi gözükmektedir. TMK, gerçekte 
iyenin, iyelik hakkını kullanırken uymak 
zorunda olduğu temel kuralları, 
"doğruluk" (m. 2) ve "iyi niyet" (m. 3) 
olarak belirlemiştir. Bu yaklaşım, 
Anayasanın kişi ve toplum yararını 
uzlaştırma gereksinmesinin TMK'ndaki 
farklı bir yorumu olarak görülse bile, 
Anayasanın öngördüğü iyelik kurumuyla 
tam örtüştüğünü söylemez. 

Gerek Anayasa ve gerekse TMK'nda 
iyeliğe ilişkin kurallar incelendiğinde, 
her ikisinin de iyelik hakkının niteliğinin 
ve kapsamının belirlenmesini, özel 
yasaların öz görüsüne (takdir gücüne) 
bıraktıkları anlaşılmaktadır. Ülkemizde 
özel yasalar denildiğinde öne çıkanlar ise 
şunlardır: Kadastro (ve eski Tapulama) 
Yasası, Tapu Yasası, Kıyı Yasası, İmar 
Yasası, Gecekondu ve İmar Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Esaslar 
Hakkındaki Yasa, Özelleştirme Yasası. 
Anayasa, TMK ve özel yasalardaki iyelik 
kurumuna ilişkin gelişmeler ince-
lendiğinde, bunun, toplumun sosyal, 
ekonomik, kültürel ve politik gelişme 
süreçleriyle doğrudan ilişkisinin 
bulunduğu, bu ilişkinin kavranması için, 
iyelik anlayışının zaman içindeki 
değişiminin gözden geçirilmesinin yeterli 
olduğu   söylenebilir.    Zaman   içindeki 
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değişim, iyelik kurumunun tarihselliğini 
kanıtladığı gibi, aynı zamanda, iyelik 
anlayışının içeriğinin büyük ölçüde 
toplumdaki birey-devlet ilişkisinin nasıl 
görüldüğüne bağlı olduğunu da ortaya 
koymaktadır (Tekeli 1993: 223). 

Tarihsel gelişmeler irdelendiğinde, 
toplumsal yapıda oluşan ekonomik, sosyal 
ve politik değişimlerin hemen ardından, 
üretim ilişkilerinin biçimlenmesinin temel 
öznesi durumundaki iyelik kurumunda da 
yeni düzenlemelerin yapıldığı görül-
mektedir. 1839 yılında başlayan Tanzimat 
Dönemiyle taşınmaz iyeliğinin Batı tüzesi 
çerçevesinde, tapu sicili kapsamına 
alınması yönündeki gelişmeler bunun en 
çarpıcı örneğidir. 

Cumhuriyet öncesi, Osmanlı arazi 
yönetim biçiminin yol açtığı karışıklıklar 
ve düzensizlikler nedeniyle, ülkemizde, 
iyeliğe konu tüm taşınmazların kadastro 
haritaları ile sınır güvenliğinin sağlanarak 
tapu sicili ile de kütüklenimlerinin 
gerçekleştirilemediği, tapu dışı alım-
satımlarm bir dizge anlayışı temelinde 
düzen içine alınamadığı, bu durum 
karşısında da Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yapılan düzenlemelerin temel amacının, 
üretim ilişkilerinin (ve dolayısıyla iyelik 
ilişkilerinin ve kurumunun) geliş-
tirilmesine yönelik olduğu görülmektedir. 
Cumhuriyet Dönemi ile birlikte, iyelik 
kurumunun oluşturulması için tüzel 
kadastronun • benimsenmesi (TMK, m. 
645-910), o dönemde, ülkemizin 
beklentilerine ve gereksinmelerine denk 
düşen bir seçim olmuştur. 

Gerçekten Osmanlı Döneminin miri 
arazi yönetim biçiminin sonucu oluşan 
senetsiz tasarrufların tasfiye edilmesi ve 
ülkede tapusuzluk sorununun çözümü için 
pek çok yasa çıkarılmıştır. Bunların çoğu 

ise, TMK'nca konulan kurallara aykırı 
hükümler taşımışlardır. Kazandırıcı 
zamanaşımı ve elmenlikle taşınmaz 
edinimi, TMK'nca getirilen ana kuralın 
ayrıcalıkları olan yasaların özünü 
oluşturmuştur. Cumhuriyet Dönemi 
boyunca kadastro (ve tapulama) 
yasalarının gereğinin ve özünün ka-
zandırıcı zamanaşımı ve elmenliğe dayalı 
olarak iyelik hakkının belir-lenmesine 
ilişkin esaslarda görülmesi (Esmer 1983: 
1059), bu yaklaşımların sonucudur. Bu 
gelişmeler, elmenlikle taşınmaz edin-
menin önemli bir araç olmasına ve halen 
de olmaya devam etmesine neden olduğu 
gibi, doğal kaynak olan toprakların 
ülkemizde tümden kontrol ve denetim dışı 
kalmasının, Osmanlı arazi yönetim 
biçiminin günümüzde bile tasfiye 
edilememesinin önemli nedenlerinden ve 
başlıcalarmdan birisini oluşturmuştur. 
Tapu dışı alım-satımlarm (senetsiz 
tasarrufların) yoğunluğu ve tapusuzluk 
sorununun ağırlığı karşısında, ülkemizde 
şiddetle başvurulan bir yöntem durumuna 
gelen elmenlik (zilyetlik) hakkında 
Anayasa Mahkemesi 17.5.1963 tarih ve E. 
1963/175, K. 1963/114 sayılı kararıyla, 
"zilyetlik ise bir şey üzerinde fiilen 
tasarruf etmek yetkisidir. Zamanaşımı, 
doğrudan doğruya mülkiyet hakki 
bahşetmeyip, mülkiyetin iktisap neden-
lerinden birisidir" değerlendirmesiyle, 
zamanaşımı ve elmenlikle doğrudan iyelik 
hakkının kazanılmış olmayıp, taşınmazın 
edinilmesini, itiraz süresinin geçmesi ve 
yargıcın kütüklenim kararı vermesi 
koşuluna bağlamıştır. Aynı mahkeme, 
elmenlikle yaratılan eylemsel (fiili) 
durumu, 18-19.6.1968 tarih ve E. 
1966/19, K. 1968/25 sayılı kararıyla, 
"Medeni Kanun'la kabul edilmiş  
bulunan şekil şartının, bir defaya 
mahsus olmak üzere aranmamasından 
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ibaret bulunan hükmü, demokratik 
hukuk devleti İlkesiyle bağdaşmaz 
nitel ikte görmek veya mülkiyet 
hakkının özüne dokunan bir tedbir 
olarak kabul etmek mümkün değildir" 
gerekçesiyle yasallaştırmıştır. 

Kadastro (ve Tapulama) Yasalarında, 
elmenliğe dayalı taşınmaz iyeliğinin 
edinilmesini, "sosyal ve ekonomik yapı 
zorunlu kılmıştır" şeklinde değer-
lendiren Anayasa Mahkemesi (AMKD 
1970: 31), "Türk müspet hukuku, 
öteden beri, zilyetliğe hukuki bir değer 
vermiş  ve bunu hak doğurucu bir 
durum olarak kabul etmiştir" 
değerlendirmesiyle, özel yasaların, 
"zilyede iyelik hakkının tespitini isteme 
yetkisi verdip" kuralını kabul etmiştir. 

Türkiye'de kadastro çalışmaları 
dışında tutulan 'devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki' araziler ile ayrıca 
kamu (maliye hazinesi, belediye, vakıflar 
v.d.) iyeliğine geçen araziler üzerinde 
yapılan gecekondu ve kaçak yapılar için 
öngörülen aflar da (2981-3290-3366 sayılı 
yasalar gereği verilen tapu tahsis belgeleri 
özünde zilyetlik belgesidir), haksız ve 
yolsuz taşınmaz edinmenin yasal kılıfını 
oluşturmuşlardır. Bu durum, iyelik 
kurumunun oluşumunda, kişiler arasında 
eşitsizliğe neden olan ve karmaşanın 
kaynağım oluşturan örnekler arasında 
sayılabilir. 

Kazandırıcı zamanaşımı ve elmenlikle 
taşınmaz iyeliğinin edinilmesi, bugün de 
yürürlükte olan 3402 sayılı Kadastro 
Yasası'nın 14. maddesiyle öngörülmüştür. 
Yasada tanımlanan miktarların üzerindeki 
arazilerin edinilmesinin 31.12.1981 
tarihinden önceki yıllara ait vergi kayıtlan 
ile Osmanlı Dönemine ait belgelerin 
varlığına bağlanması,  ayrıca  edinilecek 

arazilerin büyüklüğü için sınır 
konulmaması, çalışmaların ağır yürümesi 
yanı sıra yargının yükünün artmasına 
neden olurken, geçmişin tasfiyesinin bir 
türlü üstesinden gelinememesine de yol 
açmıştır. 

Türkiye'de iyelik (mülkiyet) 
kurumunun bilgi altyapısının oluş-
turulmasında temel (çekirdek) bilgiler 
kadastro çalışmaları ile sağlanmaktadır. 
Kadastro çalışmalarının ormanlar, kıyılar, 
kütüklenim dışı (tapulama harici) 
bırakılan devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerler de içinde olmak üzere, 
iyeliğe konu olan ya da olmayan tüm 
arazileri kavramaması, tapu siciline 
kayıtlı bilgilerin ilgisini kanıtlayanların 
dışındakilere yasaklanması ve bu 
bilgilerin istenildiğinde ve gerek-
sinildiğinde ülke genelinde ya da yerel 
ölçekte sergilenmesini sağlayacak bilgi-
sayar destekli çalışmaların yapılamaması, 
kadastro haritalarının üç boyutlu 
(standart-topoğrafık-kadastral) 
üretilememesi, arazinin güncel durumunu 
yansıtmaması ve teknik açıdan var olan 
yetersizlikler, iyelik kurumunun teknik 
açıdan bilgi altyapısının yeterli ve 
sağlıklı olmadığının işaretleridir. Bu 
durum, iyelik kurumunun tüzel altyapısını 
da olumsuz etkilemekte ve imar planı 
uygulamalarında ortaya çıkan birçok 
sorunun kaynağını oluşturmaktadır. 

Ülke topraklarının harita ve tapu sicili 
ile kayıtlanarak iyelik kurumunun bilgi 
altyapısının oluşturulmasını sağlayan ve 
'ilk tesis' ya da 'kuruluş' kadastrosu 
olarak adlandırılan çalışmalar, 1925-1994 
yılları arasındaki 69 yıllık zaman 
içerisinde, BYKP'nda öngörülen; 

•   kırsal alanlar için 410 000 km2, 
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•   kentsel alanlar için 5 milyon parsel ya 
da 20.000 km2 

olmak üzere, toplam 430 000 km2'lik 
genel hedefin ancak %68.57'sine 
götürülebilmiştir (Çizelge 1, Çizelge 2). 

1.1.1994 görünümüyle, kadastro 
hizmetlerindeki genel gerçekleşme 
miktarı (%68.57) ile 1985-1994 yıllan 
arasındaki (10 yılda) gerçekleşme miktarı 
(% 15.89) irdelendiğinde, kadastro 
çalışmalarındaki yıllık gerçekleşmenin 
%1-1.5 dolaylarında olduğu ve bu bilginin 
de, "kuruluş" ya da "ilk tesis" olarak 
adlandırılan kadastro çalışmalarının ne 
zaman   bitirilebileceği   konusunda   bir 

ipucu verdiği söylenebilir. Günümüzde 
ise, kadastro çalışmalarının daha çok 
ormanla sının bulunan ya da kent 
merkezlerinin uzağında kalan kırsal 
alanlarda (köylerde) yoğunlaştığı ve bu 
alanlann da, kadastronun bir an önce ülke 
genelinde tamamlanması konusunda 
yeterince bir baskı unsuru yaratamadığı 
söylenebilir. Son yıllarda önem açısından 
önceliği alan kentsel alanlardaki kadastro 
bilgilerinin yukanda belirtilen yet-
mezliklerinin nasıl ve ne zaman 
giderileceğinin belirsiz olması da kadastro 
üzerindeki tartışmaların daha uzun yıllar 
devam edeceğinin işaretleridir. 
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Çizelge  2:   Türkiye  Kadastrosunda BYKP  Dönemlerinde  ve  Toplam  Olarak 
Gerçekleşme Miktarları (01.01.1994) 
_ , , . , , ,       , , ,                 -i   • J duruma getirilmesi amacıyla yapılan ve 
Türkiye de kuruluş kadastrosu venlermde kadastro            Uerinin    imar    ada    ve 
kapsam ıdepm ve yenilemeye yol açan ^  f c  d g  d ü z e n l e n m e s i  
gelişmeler kentsel alanlarda imar planı j ^ ^  ö s t e r i l m e s i  l a r a  k o t  
uygulamaları (arsa ve arazı düzen- v e r i l m e s i  y b  ^ ^  ö z e ü e n e b i l e c e k  
eme en) biçiminde ortaya çıkmaktadır. w 
'IyehgiE5> şeklim ve konumunu m  1 5  y e  a l a n k n  
değiştirmiş bir taşınmazdaki kesintisiz ^  e  d e  l m a k t a d ı r  
devamı olarak da tanımlanan arsa ya da f m 2981-3290-3366, m. 10).  
arazı düzenlemeleri, planların uygu 
lanmasını kolaylaştırmak, böylece planla- Ülkemizde imar planlarının ne ölçüde 
mayla güdülen amaçların gerçekleşmesini uygulandığına ilişkin somut bilgiler 
sağlamak üzere, kentsel alanlarda iyelik bulunmamakla birlikte, bazı bilgilerden 
durumunu yeniden düzenleme olanağı yola çıkarak bu konuda bir sonuca 
yaratmaktadır. Kentsel arazinin, imar ulaşmak da olanaklıdır. Kentsel ve kırsal 
tüzesi ve yürütmeliğinde ortaya konulan alanlarda, arsa ve arazi düzenlemeleri 
yönetsel kararlara göre, imar planında sonucu 58 yılda (1936-1994) 3.362.186 
belirtilen    kullanma    biçimine    uygun adet değişiklik işlemi Tapu ve Kadastro 
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Genel Müdürlüğü' nce kontrol edilerek kü-
tüklenmiştir. işlem sayısı, kadastro çalış-
maları ile "tahdidi" ve "tesbiti" yapılarak 
(1925-1994 yıllan arasında) tapu siciline 
kaydedilen 28.452.649 adet kadastro par-
selinin %11.8'ini oluşturmaktadır. Deği-
şiklik işlemlerinin birden fazla kadastro 
parselini içerdiği varsayılırsa bu oranın da-
ha da artması gerektiği söylenebilir. Bu ve-
riler ışığında, gerek kentsel ve gerekse kır-
sal alanlarda planlama-uygulama yoğunlu-
ğunun oldukça düşük olduğu söylenebilir. 
Buna karşın, son yıllarda giderek yoğunla-
şan bu uygulamalar, iyelik kurumunun bil-
gi altyapısının, teknik ve tüzel kapsamının 
kavramsallaştırılması konusunda çeşitli 
yaklaşımlan ve tartışmaları da beraberinde 
getirmektedir. 

3.   İYELİK   KURUMU   İLE 
ÎMAR    PLÂNI    UYGULAMALARI 
ARASINDAKİ ÎLÎŞKÎLEM 

Kent planlaması amaçlarıyla iyelik 
hakkına konan kayıtlamaların ya da iyelik 
kurumunun imar planı uygulamalarındaki 
rolünün anlaşılması için öncelikle şu soru-
ların yanıtlanması gerekmektedir: 

• imar Planı Uygulamalarında Pay 
lı (Müşterek) iyeliğe Son Verilebilir 
mi? 

« Planda Kamusal Tesislere Ayrı-
lan Yerlerde iyelik Sorunu Nasıl Çözü-
lür? 

» Kadastro Parsellerinin Plan Gere-
ği imar Ada ve Parselleri Durumuna 
Getirilmesinde iyelik Yönünden Ölçüt-
ler Nelerdir? 

• Boş Duran Parseller imar Planına 
Uygun Yapıya Zorlanabilir mi? 

• imar Planı Uygulamalarında Ka- 

mu Taşınmazlarının Durumu Nedir? 
• imar Planlan ve Uygulamaları 

Yalnızca Kentsel Rantları Paylaştırma 
Aracı mı Olmalıdır? 

3.1 İmar Planı Uygulamalarında 
Paylı (Müşterek) İyeliğe Son Verilebilir 
mi? 

iyelik hakkı, taşınmaz üzerindeki hak 
sahibinin sayısına göre, tek kişi iyeliği 
(ferdi mülkiyet) ve topluluk iyeliği türünde 
ikiye ayrılmaktadır (Özgür 1995: 7). TMK, 
'topluluk' ya da 'birlikte' iyeliğin yalnız-
ca iki türünü ele alıp düzenlemiştir. Bun-
lar, 

a. Paylı (Müşterek) iyelik (TMK, m. 
623-628) 

b. Ortak (iştirak Halinde) iyelik (TMK, 
m. 629-631) 

Topluluk ya da birlikte iyeliğin diğer 
bir türü de 'kat mülkiyeti'dir. isviçre Me-
deni Kanunu'nda 1963 yılında yapılan ek-
lerle bir tüzel kurum olarak kurulan 'kat 
mülkiyeti', ülkemizde TMK'na ek yapıl-
ması yerine, 2.1.1966 tarihinde yürürlüğe 
giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile 
özel bir yasa olarak çıkarılmıştır. 

Paylı iyelik, imar planı uygulamaları-
nın parselleme (yerbölümleme) aşamasın-
da karşılaşılan en kritik konuyu oluştur-
maktadır. Bildirinin bu bölümünde irdele-
meye çalıştığımız paylı iyeliğin sona erme-
si ise, en geniş anlamıyla hem paylı iyelik 
ilişkisinin bir veya birkaç paydaş için sona 
ermesini, hem de bütün paydaşlar için sona 
ermesini anlatmaktadır. Paydaşların is-
tençleri dışında bazı durumlarda da paylı 
iyelik bütün paydaşlar için sona erebilir. 
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Paylı iyeliğin bütün paydaşlar için sona er-
mesine yol açan bu durumlar, aym zaman-
da tek kişi iyeliğinin (ferdi mülkiyet) sona 
ermesine yol açan durumlardır. Bunun be-
lirgin örnekleri şunlardır: 

1. Taşınmazın kamulaştırılması 
2. iyi niyetli üçüncü kişinin paylı 

taşınmazı başlangıçta veya zamanaşımı 
ile edinmesi 

2. Paylı taşınmazın tamamının pay-
daşlardan birine veya bir üçüncü kişiye 
iradi olarak veya cebri icra yoluyla 
temliki 
4. Paylı taşınmazın yok olması 
5. Taşınmazın paylaşımı (taksimi) 

TMK 627. maddesi uyarınca paydaş-
lardan her biri, paylı iyeliğe son verme 
hakkına sahiptir ve bu hakkı kural olarak 
her zaman kullanabilir. Paydaş bu hakkım 
basit bir istemle kullanabileceği gibi, bu 
konuda mahkemeye de başvurabilir. Pay-
daşlar aralarında yapacakları 'taksim söz-
leşmesi' ile de paylı iyeliğe son verebilir-
ler. Yasanın paydaşlara her zaman, herhan-
gi bir gerekçe göstermeksizin paylı iyeliğe 
son verme hakkını kullanabilme olanağı 
vermesi, tüze dizgesinde (hukuk sistemin-
de), ilişkinin doğası gereği görülmekte, 
paylı iyelik ilişkisinin niteliğinin yalnızca 
paylı taşınmazla ilgili olması, bunun dışın-
da paydaşların paylı iyelik ilişkisinde kal-
masını gerektiren kişisel bir bağlılık yarat-
mamasına dayandırılmaktadır. TMK 627. 
maddesi ile paydaşlara verilmiş olan pay-
laşım isteme hakkı, aym madde ile sınırla-
ra bağlı tutulmuştur. Paylı iyeliğe son ver-
me isteklerini geçici olarak sınırlandıran, 
dolayısıyla son verme hakkının kullanıl-
masını engelleyen 3 durum vardır: 

1. Tüzel Bir İstemle Sınırlandırılmış 

Olması Durumu: Paydaşların tamamı ken-
di aralarında bir sözleşme yaparak paylı 
iyelik durumunun sürmesini ve paylaşım 
isteminde bulunmamayı kararlaştırabilir-
ler. Uygulamada bu tür işleme, 'paydaşlığı 
sürdürme sözleşmesi' (îdame-i Şüyu 
Mukavelesi) adı verilmektedir. TMK, bu 
sözleşmenin süresinin en çok 10 yıl olabi-
leceğini belirtmiştir. 

2. Paylı Taşınmazın Sürekli Bir Ama-
ca Ayrılması Durumu: Paylı taşınmazın 
sürekli olarak bir diğer taşınmazın hizmeti-
ne tahsis edilmesi ve bu taşınmazdan ya-
rarlanılması ve onun kullanılması için vaz-
geçilmez bir unsur olması şeklinde tanım-
lanmaktadır. Paydaşların kendi aralarında 
oybirliği ile yapmış oldukları, paylı iyelik 
konusu taşınmazın kullanılmasına ilişkin 
anlaşmalar da, taşınmazın sürekli bir ama-
ca ayrılması kapsamında değerlendiril-
mektedir. Konumuz gereği buna 2 örnek 
verilebilir: 

2.1. Apartmanlarda katların veya da 
irelerin, paydaşların ayrıca yararlanma 
sına tahsis edilmesi durumu: Kat Mülki 
yeti Yasası'mn 7. maddesine göre, "kat 
mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan 
gayrimenkiîlde ortaklığın giderilmesi is 
tenemez". Apartmanlardaki bağımsız bö 
lümler bu kuralın dışındadır. 

2.2. Bir arazi üzerinde bulunan çeşitli 
binaların veya doğrudan arazinin özel 
parselasyona dayanan belirli kısımlarının 
paydaşlara tahsisi: Günümüzde imar planı 
uygulamalarında  sıkça karşılaşılan  ve 
'kaydan şayi fiilen müstakil' paylı iyelik 
rejimi olarak adlandırılan bu durum, kaçak 
yapılaşmaya yol açması ve payı devralmak 
isteyenler açısından çoğu kereler aldatıcı 
da olması (Öğüz 1995: 124) açısından Ha- 
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rita-Tapu-Kadastro Sektörü'nde önemli 
konular arasında yer almaktadır. Birçok sa-
kıncayı önlemek üzere, 3194 sayılı imar 
Yasası'nın 18. maddesinin son fıkrasında, 
imar planı bulunmayan yerlerde bazı ayrı-
calıklar dışında, "özel parselasyon planla-
rı, satış vaadi sözleşmeleri" yasaklanmış-
tır, imar planı bulunan yerleri kapsamayan 
bu kural öncesindeki uygulamalara ilişkin 
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 15.11.1978 ta-
rih ve E. 1978/10883, K. 1978/11938 sayılı 
kararıyla, "paylı mülkiyet hükümlerine 
bağlı taşınmazda, taşınmazın, paylarını 
karşılayacak belirli bir bölümü üzerine 
paydaşların bina yaparak 'kayıtta paylı 
(şayi), eylemsel olarak bağımsız' bir kul-
lanma biçimine ilişkin anlaşmanın ge-
çerli olduğuna" karar vermiştir. Yargı-
tay'ın bu karan ile özel parselasyona dayalı 
pay satışlarına önemli bir tüzel güvence 
sağlanmış ve böylece paydaşların özel par-
selasyona dayanarak münhasıran yararlan-
malarına tahsis edilen yerler bağımsız iye-
liğe bağlıymışcasma devredilmişlerdir. 
TMK'nda, anlaşmaların sonraki paydaşla-
ra karşı etkili olmasını sağlayacak bir hü-
küm bulunmamaktadır. Yargıtay'ın yasal 
dayanak olmamasına karşın kabul ettiği ve 
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 16.4.1990 
tarih ve E. 1990/5478, K. 1990/5682; 
12.10.1993 tarih ve E. 1993/9652, K. 
1993/10076 sayılı kararlarında da belirtil-
diği üzere, özel parselasyona konu yerler-
deki pay satışları için şuf'a (onalım) hakkı-
nın kullanılması, dürüstlük kuralına aykırı 
olacağı gerekçesiyle kabul edilmemiştir. 

3. İstemin Uygun Olmayan Bir Za-
manda Yapılmış Olması: Tüzel bir işlem 
ve paylı taşınmazın sürekli bir amaca ayrıl-
ması gibi nedenler var olmasa da, uygun 
olmayan bir zamanda paylı durumun sona 
erdirilmesi istenemez. Bu kural, paylılığa 

son vermek isteyen paydaşm bu isteğini, 
diğer paydaşlar için zararlı olacak bir şekil-
de kullanılmasını önlemek amacıyla ko-
nulmuştur. 

Tüzelerimizde tek kişi iyeliği asıl, top-
lu iyelik ayrıcalık olarak düzenlenmiştir. 
Paylı iyelik, bir ortak yarar amaçlanarak 
kurulmadığı için, kendi içinde her zaman 
tek kişi iyeliğine geçiş eğilimi taşımaktadır 
(Özgür 1995: 72). Bu nedenle paydaşlar, 
genellikle, tek kişi iyeliğine geçiş amacı ile 
her zaman paylı taşınmazın paylaşımım 
(taksimim) isteyebilirler. Paylaşım, paylı 
iyeliğin sona erme yollarından biridir. Paylı 
iyelik konusu taşınmazda, paylaşımın 
nasıl yapılacağı TMK 628. maddesinde dü-
zenlenmiştir. "Paylı mülkiyet (iyelik), 
(malın) doğrudan doğruya bölüşülme-
siyle sona erebileceği gibi, (elde edilecek) 
karşılığı paydaşlara bölüştürülmek üze-
re pazarlık veya artırma yoluyla satımı 
veya paydaşlardan biri ya da birkaçı ta-
rafından öteki paydaşların edinimi ile 
de sona erebiSir". Bu kural gereğince paylı 
taşınmazın paylaşımı iki türlü olmaktadır: 

1. Paydaşların Oybirliği ile Paylaşıma 
Karar Vermeleri (Rızai Taksim): Paylı 
iyeliğin sona erdirilmesi, payların oluşu 
mu, paylan oluşturan değerlerin paydaşla- 
nn tek kişi iyelik alanlarına geçirilmesi 
amacıyla, tüm paydaşlann oybirliğiyle ka 
bul ettikleri 'paylaşım sözleşmesi'ne göre 
yapılır. Sözleşmenin resmi şekli tapu sicil 
müdürü huzurunda yapılmadıkça, geçerli 
değildir (Tapu Yasası, m. 26). 

2. Yargıç Kararıyla Yapılan Paylaşım 
(Kazai Taksim): TMK 628. maddesinin 2. 
fıkrasına göre, paydaşlar paylaşımın nasıl 
yapılacağında oybirliği ile anlaşamazlarsa, 
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paylaşım yargıç tarafından yapılır. Yargıç, 
taşınmazın değerinde önemli bir eksilme 
olmaksızın taşınmazın paylaşılmasına ka-
rar verebileceği gibi, paydaşlar arasında ya 
da kamuya açık artırma ile satılmasına da 
karar verebilir. Paydaş olmayan üçüncü ki-
şilerin paylaşım davası (izale-i şüyu dava-
sı) açma haklan yoktur. Bunun ayrıcalığı, 
3194 sayılı yasanın 16. maddesinde getiril-
miştir: "Şuyulandınlan gayrimenkulle-
rin sahipleri ilgili idarenin tebliği tari-
hinden itibaren altı ay içinde aralarında 
anlaşamadıkları veya şeyinin izalesi için 
mahkemeye müracaat edilmediği tak-
dirde, ilgili idare hissedarmış gibi şuyu-
un izalesi davası açabilir". Yürürlükten 
kaldırılan 6785 sayılı yasanın 46. maddesi-
ne göre bu yetki yalnızca belediyelere ve-
rilmiş iken, 3194 sayılı yasa 'ilgili idare' 
tanımı ile yetki kullanımını genişletmiştir. 
Ancak belediyelerin bu kurala dayanarak 
paylaşım davası açtıkları hemen hemen 
görülmemiştir (Artukmaç 1979: 296, Gür-
ler 1983: 284, Abama 1995: 435). 

Yargıç paylı taşınmazın satışı yerine 
paylara bölünmesine karar vermişse, Yar-
gıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 6.12.1996 
tarih ve E. 1244, K. 861 sayılı kararma gö-
re, "aynen taksimde her paydaşa o taşın-
mazdan müstakil birer bölümün isabeti 
gerekir". Bunun için öncelikle, imar Ya-
sasına ve yönetmeliklerine uygunluğun 
araştırılması zorunludur. Her paydaşa ba-
ğımsız bir imar parselinin verilip verilme-
yeceğine ilişkin konuda, Yargıtay, "imar 
alanı içinde kalan taşınmazın ifrazen 
tescili, ancak imar yönünden ifraz sa-
kıncası bulunmadığı takdirde mümkün-
dür. Bu nedenle, ifrazda sakınca bulu-
nup bulunmadığının merciinden sorula-
rak araştırılması gerekir" kararma ulaş-
mıştır (Yargıtay 6 HD, 20.2.1989 tarihli ve 

E. 832, K. 2791; 22.11.1984 tarihli ve E. 
11364, K. 11645; 3.5.1976 tarihli ve E. 
2851, K. 3099; 8.4.1988 tarihli ve E. 
14394, K. K. 5477; Yargıtay 14. HD, 
5.2.1993 tarihli ve E. 1992/5426, K. 
1993/896). 

Paylaşımın uygunluğu, belediye ve 
komşu alanlar içinde belediye encümenin-
ce, dışında ise il idare kurulunca kabul edi-
lip onanmadıkça, tapu kütüğüne tescili ola-
naklı değildir. Bu kural, 3194 sayılı yasa-
nın 16. Maddesinin son fıkrasında belirtil-
diği üzere, "tarafların rızası veya mahke-
me karan şuyuun izalesi ve arazi taksi-
mi için de geçerlidir". 

Özetle söylemek gerekirse, TMK, pay-
lı iyeliğin sona ermesini düzenleyen 627. 
ve 628. maddelerinde, (paylı) iyeliğin pay-
daşların oybirliği ile almış oldukları karar-
la bölünerek, uyuşmazlık durumunda ise, 
ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası 
yoluyla mahkeme kararma dayanılarak so-
na erdirilebileceğini öngörmüştür. 

3194 sayılı imar Yasası'mn 18. madde-
si, imar planı uygulamalarında (arsa ve 
arazi düzenlemelerinde), TMK'nun öngör-
düğü kuralların dışında başka bir yönteme 
yer vermemiştir. Uygulamada ise, çoğu 
kez, 'bilgisizlik', 'çaresizlik' ya da 'çeşitli 
nedenler'le belediyelerce, yönetsel ka-
rarlara dayanarak,, paylı iyeliğin yerbö-
lümleme (parselleme, parselasyon) işlemi 
ile 'ferdiieştirildiği' görülmektedir. 

Danıştay 6. Dairesi, 11.10.1989 tarihli 
ve E. 1989/265, K. 1989/1913; 5.3.1993 
tarihli ve E. 1992/1205, K. 1993/826 sayılı 
kararlarıyla, "müşterek mülkiyete konu 
bir taşınmazın 3194 sayılı yasanın İS. 
maddesine göre parselasyon işlemine ta- 
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bi tutulması halinde oluşacak tüm İmar 
parsellerinin yine müştereken verilmesi 
gerektiği, ferdileşmeyi öngören parse-
lasyon planının mevzuata aykırı olması 
nedeniyle tapuya tescil işleminin reddin-
de isabetsizlik görülmediği" kararını ver-
miştir. Bu karara ulaşılmasında, TMK 627. 
ve 628. maddelerinin hükmü kadar, 625. 
maddesinde yer alan, "paylı malı geçirim-
iemek, onun üzerinde nesnel bir hak 
kurmak veya onun yararlanıra yöntemini 
değiştirmek için oybirliği ile başka bir 
kural kabul ediimemişse, bütün paydaş-
ların onamı gereklidir" kuralının da etkili 
olduğu görülmektedir. 

Bunun tek ayrıcalığı ise, 22.5.1986 ta-
rihli ve 3290 sayılı yasa ile 2981 sayılı ya-
saya eklenen Ek 1. maddesindeki hüküm-
dür: "îmar planı olan yerlerde, 9.5.1985 
tarihli ve 3194 sayılı îmar Kanunu'nun 
18. maddesi gereğince arsa ve arazi dü-
zenlemelerinde, binalı veya binasız arsa 
ve arazilere bu kanundan önce özel par-
selasyona dayalı ve hisse karşılığı satın 
alman yerler dikkate alınarak müstakil, 
hisseli parselleri veya üzerinde yapıla-
cak binaların daire miktarları göz önün-
de bulundurularak kat mülkiyeti esası-
na göre arsa paylarını sahipleri adına 
tescil ettirmeye valilikler ve belediyeler 
yetkilidir". 2981-3290-3366 sayılı yasa-
nın uygulama yönetmeliğinin 26. maddesi 
de yasa ile koşut kuralları tanımlamaktadır. 

Danıştay 6. Dairesi 19.2.1992 tarihli ve 
E. 1991/1649, K. 1992/624 sayılı karan 
ile, "2981-3290-3366 sayılı yasa, 3194 sa-
yılı yasanın 18. maddesine koşut hü-
kümler getirmekle birlikte, anılan dü-
zenleme ilkesinden farklı olarak beledi-
yeler, üzerine imar mevzuatına aykırı 
olarak bina yapılmış hisseli arazilerin if- 

razından sonra, yapıları, yeniden doğan 
imar parselleri içinde kalan yapı sahip-
lerine müstakilen tahsis etmek yetkisi-
nin de verildiği" belirtilerek, 10/c madde-
sinin uygulanması sonucu, "üzerinde yapı 
bulunan imar parselinin yapı sahibine 
müstakilen tahsisinde mülkiyetin ferdi» 
leşmesinden söz etmek mümkün değil-
dir" kararım vermiştir. 

2981-3290-3366 sayılı yasa ve uygula-
ma yönetmeliğindeki kurallar bir bütün 
içinde değerlendirildiğinde, paylı iyeliğin 
tek kişi iyeliğine ayrılması koşulunun, özel 
parselasyonla arazide (zeminde) eylemsel 
(fiili) bölümlemenin varlığına bağlandığı 
görülmektedir. Bu kesin kurala karşın, be-
lediyelerin, hiç yapılaşma bulunmayan, 
boş arazilerde bile 2981-3290-3366 sayılı 
yasayı uygulamaya kalkıştıkları ve bu uy-
gulamaların da yargı organlarınca iptal 
edildikleri bilinmektedir. 

Sonuç olarak, ülkemizde imar planı uy-
gulamalarında paylı iyeliğin sona ermesine 
ilişkin kurallar incelendiğinde; arazide 
özel parselasyona dayalı eylemsel bölün-
me olmadığında, 3194 sayılı îmar Yasa-
sı'mn 18. maddesine göre yapılan imar uy-
gulamalarında, paylı (hisseli) kadastro par-
selinin her bir iyesine ayrı ayrı bir bağım-
sız imar parselinin verilmesi olanaksızdır, 
iyeliğin bölünmesi ve her paydaşa bağım-
sız bir imar parseli verilmesi isteniyorsa, 
işlemin mahkemelerce iptal edilmemesi 
için, kesinlikle tüm paydaşların yapılacak 
paylaşımı kabul ettiklerine ilişkin yazılı 
açıklamalarının alınması zorunludur (Be-
yaz 1995: 6, Abama 1995: 465). Dolayı-
sıyla, 3194 m. 18'e göre yapılan uygulama-
larda, kadastral parsel sahiplerinin sayısı 
ne kadar olursa olsun, bu parseldeki iyelik 
oranlan korunarak, yeni oluşan imar par- 
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