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UMUMİ HİZMET ALANLARINDA MÜLKİYET VE KULLANIM ANALİZİ:  

KONYA İLİ’NDEN SEÇİLMİŞ TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa KABAK 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde kamu orta malları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 

715’inci maddesine göre devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Kamu orta 

mallarının 3402 Kadastro Kanunu’na göre ya tescile konu edilemeyeceği ya da özel 

sicillere kayıt edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede uygulama imar 

planlarında yer alan “umumi hizmet alanları” ile “kentsel donatı alanları” tescile konu 

edilmemektedir. Ancak bazı şehir merkezlerinde yer alan umumi hizmet alanlarında 

altyapı tesisleri ile birlikte sosyal, kültürel ve ticari amaçlı tesislerin inşaatı için tescil 

işleminin yapıldığı dikkati çekmektedir. Bu tesisler genellikle metro, yaya altgeçit veya 

üstgeçit ile umumi hizmet alanlarının olduğu yerlerde yoğunlaşmaktadır. Bu tür alanlar 

tescil harici bırakılması gereken yerler olmasına rağmen, bir kısmında kat mülkiyetinin 

tesis edildiği ve bir kısmında ise, yeraltı ve yer üstünde inşa edilmiş yapıların mevcut 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada öncelikle literatür çalışmasına göre umumi hizmet alanlarının mülkiyet ve 

kullanım analizi yapılmış ve daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve 

özellikle merkez ilçelerde yoğunlaşan ticari nitelik taşıyan bu alanlardan seçilen 

örneklerle mülkiyet ve kullanım durumları irdelenmiştir. Tescil edilmeyen umumi 

hizmet alanlarının tescile konu olabilmesi için nasıl bir yöntemin izlendiği ve ayrıca 

tescil edilmeden umumi hizmet alanlarına inşa edilen yapıların ne şekilde kullanıldıkları 

araştırılmış, uygulama sorunları tespit edilmiş ve bazı çözüm önerileri sunulmuştur. 



ii 

 

Araştırma kapsamında; merkez ilçelerde yer alan kentsel donatı alanlarına isabet eden 

ticari nitelik taşıyan toplam beş adet örnek alan incelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre 

tescil harici olması gereken umumi hizmet alanların üstünde veya altında gerek tescil 

edilerek, gerekse tescil harici olarak ticari alanlar inşa edilerek fiilen kullanıma 

açıldıkları tespit edilmiştir. Tescil harici alanların daha etkin ve verimli kullanımlarının 

sağlanması için öncelikle yasal düzenleme yapılarak tescile konu edilmeli veya mera 

arazilerinde olduğu gibi, bu tür alanlar için özel sicillerin oluşturulması gerekli 

görülmektedir. Bu yönde yapılması zorunlu olan yasal düzenlemenin ardından 

taşınmazların kullanım amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçların dışında başka 

kullanımlara dönüşümü engellemek için tapu kütüğünün şerhler hanesine şerh verilmesi 

veya en azından beyanlar hanesine belirtme yapılmasının umumi hizmet alanlarının 

daha etkin kullanımına imkân verebileceği düşünülmektedir. Buna ilave olarak umumi 

hizmet alanlarının sınırlı ölçüde kentsel kullanım biçimlerine yönelik olarak tapu 

tescillerinin yapılması, proje geliştirme ve finansmanı ile işletme modellerinin 

geliştirilmesi bakımından da yerel idarelere önemli avantajları sağlayacaktır. Belirtilen 

çalışmaların yerel düzeyde başarılı olarak planlanması ve etkin uygulanabilmesi için 

belediyelerin başta imar ve şehircilik, kentsel dönüşüm ve gelişim, emlak ve istimlak, 

mali hizmetler, işletme ve fen işleri gibi birimleri olmak üzere ilgili bütün birimlerinde 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi, 5393 sayılı 

Belediye Kanununda bu uzmanların görev ve yetkilerinin tanımlanması ile gerek 

mülkiyete konu taşınmazların, gerekse yerel yönetimlerin sorumluluğu altında bulunan 

diğer alanların yönetim modellerinin geliştirilmesi ve başarılı olarak uygulama 

yapılarak yerel ekonomik gelişmeye önemli ölçüde katkı yapılmasının mümkün 

olabileceği vurgulanmalıdır. 

Haziran 2018, 41 sayfa 

Anahtar Kelimeler:Umumi hizmet alanları, kentsel donatı alanları, mülkiyet, üç 

boyutlu kadastro, gayrimenkul geliştirme ve yerel yönetimlerde 

gayrimenkul yönetimi.  
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Mustafa KABAK 

Ankara University 
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Advisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 

Under Article 715 of the Turkish Civil Code No. 4721, public benefit assets are under 

the Sovereignty and Disposal of the State in the Republic of Turkey. According to the 

Cadastral Law of 3402, public benefit assets either may not be subject to registry or 

may be registered in special registers. In this context, “public service areas” and “urban 

facility areas” in the application development plans are not subjected to registry. 

However, it is noteworthy that in public service areas located in some city centers, along 

with infrastructure facilities, registration procedures are followed for the construction of 

social, cultural and commercial facilities. These facilities are usually concentrated in 

places where there are metros, pedestrian underpasses or overpasses and public service 

areas. Although such areas are places that should be kept out of registry, it has been 

found that condominium ownership has been established in some of them and 

underground and aboveground structures are constructed in some others.  

In this study, ownership and usage analyzes of public service areas were carried out 

based on literature study and then, ownership and use cases were investigated with 

samples selected from these commercial areas concentrated in Konya Metropolitan 

Municipality borders and especially in central districts. What kind of a method of 

registration of unregistered public service areas and how the structures built in public 

service areas without registration are used were investigated and implementation 

problems have been identified and some solutions have been proposed. In the scope of 



iv 

 

the research, a total of five sample sites with commercial character located at urban 

facility areas in the central districts were investigated. According to the results of the 

research, registered and unregistered commercial areas have been constructed both 

above and below public service areas, which should be exempted from registration, and 

they are actually used. In order to ensure more efficient and effective use of non-

registration areas, it is first necessary to conduct legal arrangements to make these areas 

subject to registration or to establish special registries for such areas, just as the case for 

pasture lands. It is thought that following the obligatory legal regulations to be made in 

this direction, it is possible to make more effective use of general service areas through 

determination of the purpose of use of the real estate and to prevent conversion to other 

uses, annotations should in the annotations column or at least, a statement in the 

declarations column of the title deed registry should be made. In addition, registration of 

public service areas to title deed registry for limited forms of urban use will also provide 

significant advantages to local administrations in terms of project development and 

financing and development of business models. It should be emphasized that real estate 

development and management specialists are required to be employed in all relevant 

units of municipalities, especially in departments such as zoning and urban planning, 

urban transformation and development, real estate and expropriation, financial services, 

business administration and construction works, in order to successfully plan and 

effectively implement the mentioned activities at the local level and identification of 

duties and authorities of these experts in the Municipal Law no. 5393 to ensure 

development and successful implementation of management models for both real estate 

subject to ownership and other areas under the responsibility of the local 

administrations could make a significant contribution to local economic development.  

June 2018, 41 pages 

Keywords: Public service areas, urban facility areas, ownership, three-dimensional 

cadastre, real estate development, and real estate management in local 

governments.  
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TEŞEKKÜR 

 

Ekonomik gelişmede doğal kaynaklar yanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi 

ve iyi eğitimli insanlara değer verilmesi, yerel ekonomik kalkınmanın temel 

koşullarından biri olmuştur. Bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara 

ihtiyacın her geçen gün arttığı günümüzde özellikle belediye çalışanları ve 

yöneticilerine uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim olanağı sağlamak üzere işbirliği 

protokolü yapan Türkiye Belediyeler Birliği ile Ankara Üniversitesi Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığına minnettar kaldığımı ve eğitim 

sırasında aldığım derslerin proje geliştirme ve belediyede başarılı çalışma yapmama 

rehberlik ettiğini belirtmek isterim. Lisansüstü eğitim boyunca desteklerini benden 

esirgemeyen, dönem projesi kapsamında bana yol gösteren ve çalışmam boyunca bilgi 

ve önerileri ile kolaylık sağlayan başta danışman hocam Prof. Dr. Harun 

TANRIVERMİŞ’e, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 

öğretim elemanlarına ve teknik desteklerinden dolayı Aksaray Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine, Eskişehir Defterdarlığı Milli 

Emlak Müdürü Kemal ALICI’ya çok teşekkür ederim. Çalışmalarım süresince desteğini 

esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Uygulama Şube Müdürüm Cüneyd 

D. GEDİK’e, işyerinde bulunan çalışma arkadaşlarıma, Taşınmaz Geliştirme bölümü 

hocalarım ve öğrencilerine ayrıca birçok fedakârlık göstererek beni destekleyen eşim ve 

oğluma teşekkür ederim. 

Mustafa KABAK 

Ankara, Haziran 2018 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde kent halkının ihtiyaçlarına paralel olarak kentin mahalli ihtiyaçlarını 

karşılamakla görevli yerel yönetim birimlerinin görev ve sorumlulukları da hızla artış 

göstermektedir. Yerel yönetim birimlerinin hizmet alanları ve kapsamının genişlemesi 

ile daha fazla mekana ihtiyaç duyulması kaçınılmaz olmaktadır. Kentsel alanda yerel 

idareler ve merkezi kamu kurumlarının mekan gereksinimi; imar uygulamaları, bağış, 

Hazine taşınmazlarının bedelsiz veya bedelli edinimi, iki kamu kurumu arasında 

taşınmaz devri, kamulaştırma, trampa ve diğer yollarla karşılanabilmektedir 

(Tanrıvermiş 2017). Taşınmaz edinim yöntemlerinden bazıları bedelli ve bazıları 

bedelsiz, bazıları tescil gerektiren ve bazıları ise tescil gerektirmeyen işlemler olarak 

yapılmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesi uygulamasından sonra 

imar plan ile düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı 

yol, su yolu, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol 

gibi umumî hizmetlere ayrılan parsellere
1
  ilave olarak sağlık tesis alanı, kreş, belediye 

hizmet alanı gibi kamu tesislerine yönelik kullanılarak ayrılmış parsellerin de edinimi 

mümkün olmaktadır.   

Planlama sahasının sınırları içinde düzenleme ortaklık payı olarak planlama alanına 

giren parsellerin yüzölçümlerinin % 40’ınına kadar olan kısmının kesilmesi yoluyla 

oluşturulan umumi hizmet alanlarının, 3194 Sayılı Kanunun 18’inci maddesinde sayılan 

ve yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili tesislerden başka amaçlarla kullanılması 

mümkün değildir. Düzenlemeye tabi tutulan alan içinde bulunan taşkın kontrol tesisi 

alanlarının, 3194 Sayılı Kanunun 18’inci maddesinde belirtilen kullanımlar için 

düzenleme ortaklık payı düşülmesini müteakip kalan hazine mülkiyetindeki alanlardan 

karşılanması esas olacaktır. Düzenleme ortaklık payından ayrılan alanlarının tapu 

tescillerinin yapılamamasına karşın, kamu tesisleri payı olarak ayrılan parsellerin tescil 

işlemlerinin yapıldığı ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz 

konusu kullanımlara yönelik olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.  

                                                 
1Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (Resmi Gazete, Tarihi: 03.07.2017, Sayı: 30113)’nde umumi hizmet alanı; Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları ile yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, 

ibadet yeri, karakol, pazar yeri, semt spor alanı gibi kamusal hizmete ayrılan alanlar olarak ifade edilmiştir.  
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3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun
2
 16’ıncı maddesinde sayılan kamusal mallar ile 4721 

sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
3
 (TMK) 715’inci maddesi gereğince umumi hizmet 

alanlarının tescil harici bırakılması gerekmektedir. Tescil harici bırakılan alanların 

yeterli kontrol mekanizmasının kurulamaması nedeniyle tescile konu edilerek amacı 

dışında kullanım alanları oluşturulduğu görülmüştür. Günümüzde birçok büyük kentte 

imar planı ile oluşturulan umumi hizmet alanının hem altı, hem de üstü belediyeler 

tarafından farklı amaçlarla kullanılmakta, artan kent nüfusu ve kullanım yoğunluğu 

belediyeleri buna adeta zorlamaktadır. Hatta bu tür alanların bir kısmında kat 

mülkiyetinin kurulduğu ve bir kısmında ise yeraltı ve yerüstüne yapıların inşa edildiği 

tespit edilmiştir. Türk Hukuk Sistemi ve kadastro sisteminin buna uygun olmamasına 

rağmen, tescil harici alanlar belediyelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar gibi 

algılanmakta, yeraltı otoparkları ve çarşılar gibi kullanımlara yönelik yapılar inşa 

edilmektedir. Umumi hizmet alanlarının mevcut kullanımları ve sorunlarının tespiti 

yapılarak bu alanların etkin ve verimli kullanılabilmesi için bazı çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi zorunlu görülmektedir.   

Birçok yerel yönetim biriminin görev alanı içinde umumi hizmet alanlarının kullanımı 

ve özellikle altyapı ve üstyapı projelerinin geliştirilmesi ve finansmanında sorunların 

yaşandığı ve bu alanların tescil harici olarak bırakılmasının da uygun finansman 

modellerinin geliştirilmesini kısıtladığının vurgulanması gerekir. Belirtilen amaçla 

yapılan bu çalışmada Konya Büyükşehir Belediyesi (KBB) tarafından umumi hizmet 

alanlarında inşa edilen ve işletilmekte olan, tapu kütüğünde tescil işlemi yapılmış veya 

yapılmamış taşınmazların kullanımı, tescili yapılan taşınmazların ise hangi yöntemler 

kullanılarak tescile konu edildikleri ve başlıca uygulama sorunlarının analizi 

yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre belediyelerin umumi hizmet alanlarında 

tasarrufta bulundukları ve tescil harici bırakılması gereken bu tür alanların bir kısmının 

tapuda tescil işleminin yapıldığı ve bir kısmının ise mevcut hali ile yapılaşmaya açıldığı 

hipotezinin test edilmesi örnek olaylarla yapılmış ve imar planlarında ayrılmış olan 

umumi hizmet alanlarının yapılaşma açılmasının temel sorunları ve bunlara yönelik 

başlıca çözüm yaklaşımları ana hatları ile ortaya konulmuştur.  

                                                 
2 TC Resmi Gazete, Tarih: 9/7/1987, Sayı: 19512.  
3 TC Resmi Gazete, Tarih: 08.12.2011, Sayı: 24607.   
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Literatür araştırmasının sonuçlarına göre kentlerde umumi hizmet alanları ve bu 

alanların kullanımına yönelik bilimsel çalışmaların sınırlı sayıda olduğu tespit 

edilmiştir. Öncelikle kentlerde ve kırsal alanda mülkiyet parselleri ile umumi hizmet 

alanlarında kalan parsellerin üzerinde veya altında irtifak hakkı tesis edilerek 

yararlanma ilkelerinin tespiti ve uygulamalarının değerlendirilmesi;  Tanrıvermiş (1998) 

tarafından “İrtifak Hakkı Kurulmasının Teorik Esasları ve Türkiye’deki Uygulamaları” 

ile Tanrıvermiş (2008) “Türkiye’de Tünel, Köprü ve Viyadükler İçin Kamulaştırma 

Tekniği ve Değerleme İlkeleri ve Uygulamaların Değerlendirilmesi” adlı araştırmalarda 

kapsamlı olarak incelenmiştir. Çelik (2006) tarafından yapılan “Hazineye Ait Veya 

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Belediyelere Devri” konulu tez 

çalışmasında, Hazine taşınmazları ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin 

belediyelere devri incelenmiştir. Yapılan devir işlemleri nedeni ile genel bütçeli 

idarelerin gelecek yıllarda olası taşınmaz ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük 

çekebilecekleri ve ileride yapılacak planlama çalışmalarında, planlama yetkisine sahip 

olan kurumların kararlarını etkileyecek taşınmaz ihtiyacının olması halinde farklı temin 

yollarına başvuracağı ve bu nedenle taşınmazların devir işlemleri yerine merkezi ve 

yerel yönetimlerin ortaklaşa yapacakları projelerde kullanılması gerektiği önerilmiştir.  

Özmüş (2007) tarafından yapılan “Y eni Kentsel Alanlarda Kamusal Alan Parsellerinin 

Oluşturulmasında Uygulama Sorunları ve Çayyolu Örneği” konulu tez çalışmasında ise, 

imar uygulamaları ile elde edilen kamusal alanlar incelenmiş ve plan kapsamında 

ayrılan alanların yeterliliği değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında imar uygulamaları 

ile elde edilen kamusal alanların yetersiz olduğu ve imar planları incelenerek kamusal 

alanların artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Önceki çalışmalardan farklı olarak 

bu çalışmada imar planları ile oluşturulan umumi hizmet alanlarının kullanım amacına 

uygun olarak kullanılmasını sağlamak üzere mevcut kadastro ve mülkiyet sistemi ile 

tapu sistemi incelenmiş ve bu alanların kullanım amacına uygun olarak 

değerlendirilmesine yönelik bazı öneriler ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında 

sadece literatür tarama ve yargı kararlarının analizi yerine ilgili belediyenin sınırları 

içinden seçilmiş beş önemli örnek olayın analizine dayalı olarak değerlendirme 

yapılması, sorun analizi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması yoluna gidilmiş olup, 

çalışma sonuçları gerek incelenen örnek olayların nitelikleri, gerekse alan çalışmalarının 
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sonuçları ve bulguları yönlerinden bu alana önemli ölçüde katkı yapabilecek nitelikte 

bulunmaktadır.  

Araştırmanın literatür taraması ve örnek olay analizlerini kapsayan sonuçları altı bölüm 

olarak sunulmuştur. Konunun önemi, amaçları, araştırma materyali ve yöntemlerinin 

açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde Türkiye’de kadastro sisteminin 

gelişimi ve kadastro sisteminde bulunan eksikliklerden kaynaklanan sorunlar özet 

olarak irdelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde taşınmazlar ile ilgili hak kavramları 

açıklanmış ve dördüncü bölümünde araştırmanın ana konusu olan umumi hizmet 

alanlarının hukuki ve mevcut kullanımları ele alınmış ve temel sorunlarının tespiti 

yapılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde Konya Büyükşehir Belediyesi (KBB) 

sınırları içinde kalan ve özellikle merkez ilçe olarak bilinen yerleşimlerden seçilen beş 

adet umumi hizmet alanı ve çevresinde yapılan inceleme sonuçları, imar planı ve tapu 

tescillerinin birlikte değerlendirilmesine dayalı olarak örnek olay analizlerinin sonuçları 

sunulmuştur. Araştırmanın başlıca sonuçları ile temel sorunlara yönelik başlıca öneriler 

ise altıncı bölümde verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre umumi hizmet alanlarının 

tescil harici bırakılması yerine yasal düzenlemeler yapılarak tescil edilmeleri sağlanarak 

kullanım amaçlarına uygun şerhler ile koruma altına alınması ile daha verimli bir 

kontrol mekanizması oluşturulacağı vurgulanmış ve genel olarak kamu idareleri ve yerel 

yönetimlerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesinin 

başarılı gayrimenkul yönetimi ve bu kapsamda umumi hizmet alanlarının tesisi ve 

rasyonel kullanımına olanak verebileceği ortaya konulmuştur.  
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2. KADASTRO SİSTEMİ VE 3 BOYUTLU KADASTRO 

Tarihte kadastroyu ilk olarak Mısırlılar mülkiyet sınırlarını belirlemek için 

kullanmışlardır. İlk çağın başlarından (eski mısır krallarından) itibaren ülkelerin sınırları 

içinde kalan arazilerin yalnızca yüzölçümü değil, beraberinde arazi varlığı ve 

niteliklerinin de yer aldığı bir kadastrodan yararlanmış oldukları görülmektedir. 

Romalılar ise, Mısırlılardan aldıkları kadastro ile arazi vergisi toplamışlardır (Tahiroğlu 

2001). Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan kadastro (tapulama) 

çalışmaları halen 1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa
4
 (KK) göre 

yürütülmekte ve kanun kapsamında yenileme, imar, toplulaştırma ve kamulaştırma 

çalışmaları ilgili kamu idareleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 3402 Sayılı Kanunun 

yürürlüğe konulmasının temel amacının 4721 sayılı Türk medeni Kanununun 

öngördüğü tapu sicili ve mekânsal bilgi sisteminin altyapısını oluşturmak olarak ifade 

edilebilir.   

2.1 Kadastronun Gelişimi 

Günümüzde kadastro arazi idaresi sistemleri içinde değerlendirilmektedir. Arazi idaresi 

sistemleri ve bu sistemlerin temel bileşenlerinden olan kadastro sürekli olarak bir 

değişim göstermektedir. Bunun sebebi, toplum ihtiyaçlarının devamlı değişmesi 

yanında özellikle son elli yılda insan ile arazi arasındaki ilişkinin daha dinamik bir 

nitelik kazanmış olmasıdır (Steudler vd. 2004).  

1900’lü yılların başlarında hemen hemen tüm toplumlar kırsal alanlarda yaşamakta ve 

tarımla uğraşmaktaydılar. Bu dönemde kentlerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların yok 

denecek kadar düşük düzeyde kaldığı bilinmektedir. Kenetlerdeki ve kırsal alanlardaki 

kültürel farklılıklar büyüktür. Toplumlar küresel meselelerden çok yerel problemlerle 

ilgilenmekteydiler. Toprak, su ve diğer doğal kaynaklar alınıp satılan ticari bir varlık 

olmaktan çok ailenin ihtiyacının karşılanması için gerekli olan bir varlık olarak kabul 

görmüştür. Ancak, bu yapı yüzyılın sonuna doğru önemli ölçüde değişmiştir. Nüfus 

büyük oranda artarak bölgesel nüfus yapılarında önemli değişimler meydana gelmiştir. 

                                                 
4
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 21.06.1987, Sayı: 19512.   
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Kırsal toplumlar yerini kentsel toplumlara bırakmaya başlamıştır. Kişiler tarafından 

değil, kanunlar tarafından belirlenen kurallar kavramı kabul görmüştür.  

Kırsal ve kentsel toplumlar arasında ayrım oluşturan kültürel, ekonomik ve diğer 

farklılıklar azalmaya başlamıştır. Çevre, biyosfer ve yeryüzünün kullanımında sınır 

değerlere ulaşılması neticesinde sürdürülebilirlik küresel bir problem olarak kabul 

edilmeye başlanmıştır. Bu süreç içerisinde, insan-arazi ilişkisinin ana evreleri ve bu 

evrelerin kadastro üzerindeki etkileri dört bölümde ele alınarak aşağıdaki gibi şematize 

edilmiştir (Şekil 2.1) (Ting ve Williamson 1999). Buna göre; insanların araziye fiziksel 

olarak bağlı olduğu tarım devrimi süresince, arazi bir varlık kaynağı olarak kabul 

edilmiştir. Bu dönemde kadastronun rolü ekonomik amaçlar yanında mülkiyetin kayıt 

edilmesi olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte ulaşım imkânlarının da gelişmesi sonucu 

toprak alınıp satılan ticari bir varlık olarak algılanmaya başlamıştır. Bu dönemde arazi 

piyasasının oluşmasıyla birlikte kadastroda arazilerin el değiştirmesini destekleyecek 

yasal ve kurumsal değişiklikler ortaya çıkmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan hızlı nüfus artışı, arazinin sürekli artan bu 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada, yetersiz ve sınırlı bir kaynak olduğunu göstermiştir. 

Bu dönemde şehir ve bölge planlama, kadastro için önemli bir amaç olmuştur. 1980’li 

yıllardan itibaren çevrenin bozulması, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalet ile ilgili 

problemler arazinin toplumsal ve sınırlı bir kaynak olarak algılanmasına neden 

olmuştur. Bu dönemde problemlerin çözümü için daha detaylı ve karmaşık arazi ve 

arazi kullanım bilgisine ihtiyaç olmuş ve bu ihtiyaç çok amaçlı kadastro kavramını 

ortaya çıkarmıştır.  

 
Şekil 2.1 İnsan-arazi arasındaki dinamik ilişki ve kadastronun gelişimi (Ting ve 

Williamson, 1999). 
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İlk çağlarda tek boyutlu ve sadece vergi amaçlı kullanılan kadastro, artık çok boyutlu ve 

kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olmuştur. Bu dinamik yapı, kadastronun değişik 

türlerini ortaya çıkarmıştır. Kadastronun çeşitleri; vergi kadastrosu (mali kadastro), 

mülkiyet kadastrosu (hukuki kadastro), ekonomik kadastro, çok amaçlı kadastro, arazi 

bilgi sistemleri ve taşınmaz idaresi amaçlı kadastro olmak üzere altı grupta toplanabilir 

(Demir 2002). 

2.2 Üç Boyutlu (3B) Kadastronun Gereksinimi 

Arazi üzerindeki mülkiyet, yüzey üzerindeki iki boyutlu sınırlarla tanımlanır ve düşey 

boyutta açıkça çizilmiş bir sınır yoktur. Genellikle arazinin mülkiyeti parselin altında ve 

üstündeki kısımları ayrıca bu arazide kalıcı olarak bulunan tüm yapıları içermektedir. 

Sonuç olarak arazideki mülkiyet kadastroda iki boyutlu parseller aracılığı ile oldukça iyi 

bir şekilde tescil edilmekte iken düşey boyuttaki mülkiyet, sınırlı haklar, kat mülkiyeti 

tesisi ya da kamu yasaları tarafından oluşturulan sınırlamalar ile tescil edilmektedir. 

Mülkiyet çok eskiden beri üst üste konumlandırılmakla birlikte kadastronun üçüncü 

boyutu da içermesinin gerekli olup olmadığı sorusu son yıllarda ortaya çıkmıştır.  

Üç boyutlu (3B) kadastroya ilginin artmasına neden olan temel faktörler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Stoter ve Salzmann 2003): 

 Taşınmaz değerlerinin önemli ölçüde artması, 

 Su, elektrik, kanalizasyon, gaz ve telefon hizmetleri için gerekli olan tünel, boru hattı 

ve kabloların; yer altı alışveriş merkezi, park yeri gibi yapıların; altından kara yolu ya 

da demiryolu geçen binaların sayılarının artması, 

 3B coğrafi coğrafi bilgi sistemleri (CBS), 3B planlama gibi alanlarda yaşanan 

ilerlemelerin 3B kadastral tescili teknik açıdan mümkün kılması. 

Kadastro sistemleriyle ilgili olarak Uluslararası Ölçmeciler Birliği (FIG) ve Birleşmiş 

Milletler (UN/BM) tarafından yayımlanan raporlar dikkate alındığında, mevcut 

sistemlerin araziyle ilgili karmaşık hak, sınırlama ve sorumlulukları yönetmede yetersiz 

olduğu görülmektedir (Anonymous 1996). FIG’nin yedinci komisyonu (Kadastro ve 

Arazi Yönetimi) 1998 yılında, gelecek 20 yılsonunda kadastronun nasıl olacağına dair 

bir rapor hazırlamıştır. Bu raporun hazırlanmasında teknolojinin kadastro üzerindeki 
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etkileri, değişen insan-arazi ilişkisi, özel sektörün kadastro çalışmalarındaki rolü gibi 

yönelimler dikkate alınmış ve sonuç olarak raporda altı ifade yer almıştır (Kaufmann ve 

Steudler 1998). 

Günümüzde tüm bu hak, sınırlama ve sorumluklar sıklıkla üst üste çakıştığından, 

mevcut iki boyutlu kadastral sistemler, bazen 3B durumlarında yetersiz kalmaktadır. 

Bunun sonucu olarak son yıllarda, iki boyutlu parseli temel alan geleneksel kadastral 

tescilin modern dünyada ortaya çıkan tüm koşulları tescil etmede yeterli olup olmadığı 

sorusu ve kadastro için üç boyutlu bir yaklaşımın gerekliliği gündeme gelmiştir. 

Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen çalışmalara göre günümüzde dünya 

nüfusunun % 45’i kırsal alanlarda yaşamakta iken, % 55’i kentsel alanlarda yerleşmiş 

durumdadır. 2050 yılında ise dünya nüfusunun % 68’inin kentsel alanlarda yaşayacağı 

öngörülmektedir (Anonymous 2017)
5
. Türkiye’de halen nüfusun % 92,5’i kentlerde 

yaşamakta olup, kırsal alan hızla boşalmakta ve kırsal nüfusun yaş ortalaması 

yükselmektedir(Anonim 2018)
6
. Buradan da anlaşılacağı üzere, sınırlı miktardaki arazi 

üzerinde giderek artan yoğunluk arazinin düşey boyutunun daha fazla kullanılmasına 

neden olacaktır. Dolayısıyla daha fazla sayıda mülkiyet birimi üst üste binecek, 

kesişecek veya daha karmaşık ve yüksek yapıların inşa edilerek kullanıma açılması 

zorunlu olacaktır.  

Türk Hukuk Sistemi çerçevesinde bu gelişimi karşılayacak mülkiyet haklarının 

oluşturulması mümkün olmakla birlikte, söz konusu hakların kadastroda tanımlanıp 

temsil edilmelerinde problemler yaşanmaktadır. Buradaki zorluk, üst üste binen ve 

kesişen yapıların, iki boyutlu parselleri temel alan kadastrodaki tescillerinin yüzeye 

indirgendiklerinde nasıl yapılacağıdır. Arazi kaynaklarının bütün boyutlarındaki hakları 

açık ve tartışmaya neden bırakmayacak şekilde güvence altına alabilmek, modern 

dünyada ortaya çıkacak karmaşık problemlerin çözümüne katkı sağlamak üzere 

kadastronun üçüncü boyuta genişletilmesi zorunlu olmaktadır. Belirtilen değişim 

                                                 
5
 Anonymous 2017 Birleşmiş Milletler’in 16.05.2017 tarihli Basın Bülteni  Web Sitesi:   

   https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-PressRelease.pdf 
6
 Anonim 2018 Türkiye İstatistik Kurumunun 01.02.2018 tarihli Haber Bülteni  Web Sitesi:     

   http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587  

 

http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587


9 

 

kentsel alanda taşınmaz piyasalarını bir bütün olarak etkileyecek ve yeni yatırım 

fırsatlarının da ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.   

2.3 Türk Kadastro Sisteminde 3B Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar 

Türkiye’nin büyük kentlerinde arazi kullanımı yoğunluğunun çok yüksek olduğu, 

neredeyse tamamı deprem tehdidi altında olan ülkede hızla yapı yoğunluğu ve 

yüksekliğinde artış olduğu dikkati çekmektedir. Bu yoğunluk sebebi ile arazinin hem 

altı, hem de üzerinin kullanılması zorunlu olmaktadır. Bu sebeple 3B nesneler özel 

mülkiyete konu olmaktadır. Üç boyutlu kadastro kavramının doğmasının nedenleri 

arasında; (i) yeraltı binaları ve yapıları (metro istasyonları, yeraltı park yerleri gibi), (ii) 

birbirinin üzerinde olan yapılar (örneğin bir yeraltı park yeri, alt geçitler gibi), (iii) 

apartmanlar, (iv) tarihi yapılar ve (v) kaynak izinleri sayılabilir (Akçın ve Yüceer 2005). 

3402 Sayılı Kanunun 16’ıncı maddesine göre kamu malı olarak tespit edilen, ancak özel 

mülkiyete konu olmayan taşınmazların tescil dışı bırakıldıkları görülmektedir. 3402 

Sayılı Kanunun 16’ıncı maddesine göre kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu 

hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

sahipsiz yerlerden; (i) kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya 

yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler kayıt, belge veya özel kanunlarına veya 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, 

belediye köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği adlarına ve (ii) mera, yaylak, 

kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun 

yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle 

veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmazlar sınırlandırılarak 

parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanmakta ve bu gibi taşınmazlar özel siciline 

yazılmaktadır. Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen 

taşınmazlar, özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete 

konu teşkil etmezler. Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle 

yetinilecek olup, ayrıca tescil işleminin yapılmasına gerek olmayacaktır. Buna ilave 

olarak Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan 

çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi 

genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi olmamakla birlikte istisnalar saklı tutulmuştur. 
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Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, 3402 Sayılı Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde, özel kanunları hükümlerine tabidir. 

Tescil dışı bırakılan bu alanların yer altında veya üstünde veya üzerinde yer alan özel 

mülkiyete konu olan taşınmazların tescilinde; hem Türk Anayasası, hem de 4721 Sayılı 

Kanuna göre kadastronun görevi olan mülkiyet hakkının güvence altına alınmasında 

sorunlar yaşanmaktadır. Karmaşık mülkiyet yapısına örnek olarak Bursa’da Gökdere 

üzerindeki tarihi Irgandı Köprüsü verilebilir. Uzun süre çarşı olarak hizmet veren 1442 

tarihli Irgandı, bu özelliğiyle dünyadaki dört arastalı köprü örneklerinden biri olarak 

gösterilmektedir (Şekil 2.2). 

 

Şekil 2.2 Arastalı Köprüsü’nden görünüm (Atlas 2005) 

 

Özellikle kentlerde yaşanan trafik sorunları, raylı sistemler, yaya alt ve üst geçitleri gibi 

yapılarla aşılmaya çalışılmaktadır. Yaya alt ve üst geçitleri ile metro istasyonlarında yer 

alan yeraltı çarşılarında da mülkiyetin üçüncü boyutu sebebiyle sorunların yaşandığı 

gözlenmektedir. Bu geçitler ve istasyonlar genellikle tescile konu olmayan yerlerin 

altında inşa edildikleri için, buralarda kadastral bir işlem uygulanamamaktadır. Bu 

koşullarda özellikle İstanbul ve Ankara gibi taşınmaz piyasa değerlerinin çok yüksek 

olduğu şehirlerdeki yeraltı çarşılarında bulunan dükkânların mülkiyeti de güvence altına 

alınamamaktadır. Burada yaşanan mülkiyet sorunu sebebiyle hem mevcut kaynakların 

ekonomiye kazandırılması, hem de yatırımların finansmanında güçlükler 

yaşanmaktadır. Örneğin, İstanbul ilindeki metro istasyonlarında açılması tasarlanan 

yeraltı çarşıları belirtilen nedenlerden dolayı açılamamakta ve yerel yönetimlerin bu 

mekanlardan almaları gereken kira parası ile vergi gelirleri de tahsil edilememektedir. 

Mevcut çarşılardan alınan kira ve vergilerin de adaletli olarak toplandığı konusunda 
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kuşkular oluşturmaktadır. Bu sebeplerden dolayı mülkiyet hakları üzerindeki devletin 

güvenirliliği kaybolmaktadır (Ayazlı 2006). 

Üç boyutlu kadastrosunun konularından biri de, kent planlamanın önemli bir bileşeni 

olan teknik altyapı nesneleridir. Teknik altyapı nesneleri 4721 Sayılı Kanuna göre 

taşınmaz kapsamında olmadığı için, kadastro çalışmasına da konu olamamaktadır. 

Bunların tescil işlemleri yapılamaz ve teknik altyapı veya yeraltı hatları kadastrosundan 

söz edilemez (Erkan 1991). Yeraltı veya teknik altyapı kadastrosunun kapsamı ve 

taşınmaz yönetimi ile şehir ekonomisi bakımından öneminin açıklanması zorunlu 

görülmektedir. 

Ülger’e (1987) göre teknik altyapı kadastrosu; “üç boyutlu teknik altyapı tesislerinin 

geometrisinin birleşik, grafik, sayısal gösterimi olmalı ve tesisler kendi doğrusal 

konumu içinde doğru olarak belirlenmeli, gösterilmeli günlük kullanım için yeterli 

niceliksel ve niteliksel bir lejant ile donatılmalı” biçiminde tanımlanmıştır. Bununla 

birlikte gerek mevzuat yetersizliği, gerek uygulama deneyiminin olmaması, gerekse 

kent yönetimlerinin kaynaklarının sınırlı olması gibi nedenlerle altyapı kadastrosu 

çalışmalarının çok yetersiz olduğunun vurgulanması gerekir. 

Türkiye’de ilk olarak 1970 yılında İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından teknik altyapı kadastrosu ile ilgili olarak “Türkiye 

Kurumlararası Yeraltı Hatları Kadastrosu Araştırma ve Koordinasyon Kurulu” 

kurulmuş, ancak yasal nedenler ve kurumsallaşma sorunları nedeni ile yapılan 

çalışmalar bir sonuca kavuşamamıştır (Erkan 1991). Erkan’a (1991) göre teknik altyapı 

tesisleri yerin altında konumlandırılırken, belirli bir düzen içinde ve birbirlerinden zarar 

görmeyecek şekilde konumlandırılması zorunlu görülmektedir. 

Bir tesisin bakımı, onarımı ve yenilenmesi gibi durumlar söz konusu olduğunda, diğer 

tesislere zarar verilmeyecek şekilde aralarında belirli mesafenin bırakılarak 

konumlandırma yapılması gerekir. Tesislerin birbirlerinden zarar görme ihtimalleri göz 

önünde bulundurularak, bazı tesislerin altlı-üstlü konumlandırılması gerekmektedir. 

Örneğin, telefon hatları, yüksek gerilimli elektrik hatlarından ve içme suyu tesisleri, 

kanalizasyon tesislerinden zarar görebilirler. 
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Türkiye’de Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu tarafından hazırlanarak 16.02.1972 

tarihinde kabul edilen TS 1097 numaralı “Şehir İçi Yollarında Yeraltı Tesisleri (su, 

havagazı, elektrik, PTT, kanalizasyon) ve Bunlarla İlgili Yerüstü Tesislerinin 

Planlanması ve Yerleştirilmesi Kuralları” isimli Türk Standardına göre söz konusu 

tesislerin yerleştirilmesi zorunludur. Bu konumlandırma sebebi ile mülkiyete konu olan, 

nesnelerin gerçek sınırları değil nesneye yaklaşma sınırı olarak isimlendirilebilecek olan 

sanal sınırları olmalıdır. 

Türkiye’de mevcut tesislerin birçoğu standart düzenlenme dikkate alınmadan yeraltında 

konumlandırıldığı için, bu standarda uyulduğu söylenemez (Erkan 1991).  Standarda 

göre kanalizasyon tesislerinin yolun taşıt altı kısmından geçmesi gerekirken, tesislerin 

bir kısmı taşıt altı bölümünden, bir kısmı ise tretuvar altından geçmekte ve kanalizasyon 

tesisleri ile su tesisleri arasında belli bir uzaklık olması gerektiği halde, her iki hattın da 

birbirlerine çok yakın inşa edildiği birçok örneğe rastlanmaktadır (Erkan 1991). 

Kentlerde altyapı hatları için galeri inşa edilmemesi nedeni ile mevcut hatların bakım-

onarım ile yeni yatırımlar veya yenileme yatırımları için sıklıkla kazı yapılması zorunlu 

olmakta ve bu da sınırlı kaynakların etkin kullanımını olumsuz etkilemektedir. 

Kentlerde altyapı yatırımlarının planlanması, proje geliştirme ve değerleme ile proje 

yönetimi hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi bakımından gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının söz konusu alanlarda istihdam edilmesi yararlı sonuçlar 

verecektir. 
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3. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE HAK 

KAVRAMI VE KAPSAMI 

4721 Sayılı Kanunda hak kavramı, kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde kullanma, 

yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini kapsamaktadır. Taşınmazın tüm haklarını 

sınırsız kullanma hakkına mülkiyet hakkı adı verilir. Taşınmaz üzerinde kullanma ya da 

yararlanma gibi haklara ise sınırlı ayni hak denir. Sınırlı ayni haklar ise; irtifak 

hakkı, rehin hakkı ve taşınmaz yükü olmak üzere üç gruba ayrılır. 

3.1 Mülkiyet Hakkı 

Toplumların gelişmesinde önemli olan mülkiyet, 4721 Sayılı Kanunun ayni haklar 

bölümünde incelenir; kişilerin mallarla olan ilişkileri eşya hukuku bölümünde incelenir. 

4721 Sayılı Kanunun 704’üncü maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin konusuna; arazi, 

tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti 

kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler girmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ise 

4721 Saylı Kanunun 704’üncü maddesine göre tescile konu olmaktadır. 4721 Sayılı 

Kanunun 705’inci ile 715’inci maddeleri arasında kazanma biçimleri (yasal işlem, işgal, 

yeni arazi oluşması, arazi kayması ve kazandırıcı zamanaşımı/zilyetlik) düzenlenmiştir.  

Tarih içerisinde mülkiyetin yerin altındaki ve üstündeki sınırlamalarına ait ilk 

tartışmalar, kuralları günümüze kadar gelen ve Avrupa’daki hukuk sistemlerinin 

altlığını oluşturan Roma Hukuk Sisteminde yapılmıştır. Milattan önce (MÖ) V’inci 

yüzyıldan başlayarak mülkiyet kavramı hakkında önemli değişiklikler olmuş ve bir 

hukuk kavramı niteliği kazanmıştır. Mülkiyet hakkı için kavmin bütününün, hukukunun 

güvencesi fikri doğmuştur ve mülkiyet hakkı, üzerinde bulunduğu eşya ile karışarak ilk 

mülkiyet fikri ortaya çıkmıştır (Tahiroğlu 2001). 

Türkiye Cumhuriyeti’nde mülkiyet hakkının 3B sorunu, Türk Anayasası ve TMK ile 

çözülmeye çalışılmıştır. Türkiye Anayasası’nın 35’inci maddesine göre mülkiyet hakkı; 

“Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, 

kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” 

şeklinde ifade edilmektedir. 4721 Sayılı Kanunun 718’inci maddesinde ise taşınmaz 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rtifak_hakk%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rtifak_hakk%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehin_hakk%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ta%C5%9F%C4%B1nmaz_y%C3%BCk%C3%BC&action=edit&redlink=1
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mülkiyetinin içeriği şu şekilde tanımlanmaktadır: “Arazi üzerindeki mülkiyet, 

kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını 

kapsar. Bu mülkiyetin kapsamına, yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler 

ve kaynaklar da girer”. Mülkiyet hakkı, özellikle kentsel arazilerde, su, atık su, elektrik, 

metro, monoray, köprü gibi yatırımlar için araziler çok boyutlu kullanımlarda 

yatırımlarla sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlandırmalar, kamu yararı için mülkiyete 

yatayda ve düşeyde olmaktadır (Karataş 2014). 

3.2 İrtifak Hakkı 

Bilinen en eski sınırlı ayni hak olan irtifak hakkı, kişiye, bir başkasının mülkiyetinde 

bulunan taşınmaz malın yüzeyinden, üstünden veya altından tanınan, maddi olmayan 

yararlanma hakkıdır. Ancak irtifak hakları mevcut mülkiyete mükellefiyet yüklerken, 

yine sınırlı ayni bir hak olan rehin hakkında rehinli alacaklı kendisine verilen malı 

satabilir (Erdoğmuş 2000). 

İrtifak hakkı, taşınmaza veya kişi adına tesis edilebilir ve irtifak hakkı tesisi malikin 

talebi üzerine, mahkeme kararı ile veya kamulaştırma yoluyla yapılır. İrtifak hakkı 

tesisinde, bir bedel ödenebileceği gibi, bu işlem bedelsiz olarak da gerçekleştirilebilir 

(Yeşil 2002). İrtifak hakları sınırlandırma krokilerinde genişlikleri ve uzunlukları 

belirtilerek röperlenir ve gösterilirler (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 İrtifak hakkının gösterimi (Erkan 2001) 
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Türk Hukuk Sistemine göre (TMK md. 725-727, Md.744-748 ve Md.756) taşınmaz 

üzerinde tesis edilebilecek olan irtifak hakları; üst hakkı, mecra hakkı, geçit hakkı, 

kaynak hakkı, intifa hakkı ve sükna hakkı olarak sıralanabilir. Bunlardan üst hakkı, 

mecra hakkı, geçit hakkı ve kaynak hakkı taşınmaza bağlı irtifak hakkı iken intifa hakkı 

ve sükna hakkı kişiye bağlı irtifak haklarıdır. 

 

3.3 Rehin Hakkı 

Rehin hakları; malın paraya çevrilmesi yetkisi sağlayarak bir alacağı teminat altına alan 

haklardır. Rehin hakları bir alacağı teminat altına alınmakta ve bu nedenle bir rehin 

hakkından söz edebilmek için öncelikle bir alacak hakkının bulunması gerekmektedir. 

Rehin hakkı ferî (yan) bir hak olup, alacak hakkına bağlıdır. Taşınmaz rehininin 

temelinde, taşınmazın alacağının güvencesi yer almaktadır. Taşınmaz rehin haklarının 

tamamında rehin hakkına konu taşınmazın maliki ile alacağı güvence altına alınan 

alacaklı arasında hakkın kurulmasına dayanak oluşturan bir borçlandırıcı işlem olan 

sözleşme yer almaktadır. 

3.4 Taşınmaz Yükü 

Taşınmaz yükü; bir yandan taşınmaz malikini hak sahibine bazı edimlerde bulunma 

borcu altına sokar ve diğer yandan da hak sahibinin bu alacağını, o taşınmaza karşılık 

olarak kabul edilmek üzere teminat altına alır. Diğer bir ifade ile taşınmaz yükü ile 

taşınmaz maliki, bu hakkın sahibine karşı bazı edimleri yerine getirme borcu altına 

girer. Malik bu borcunu yerine getirmediği takdirde, taşınmazın satılması suretiyle, 

malikin yerine getirmediği borç temin edilmeye çalışılır. Taşınmaz yükünde teminat 

gösterilen taşınmaz borcun doğrudan konusunu teşkil etmek zorundadır. Borç ilgisi olan 

taşınmaz yerine başka bir taşınmaz teminat gösterilirse, taşınmaz yükü yerine ipotek 

kurulmuş olur. Taşınmaz yükü uygulamada çok fazla örneği olan bir hak değildir. 
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4. KENTLERDE UMUMİ HİZMET ALANLARININ KULLANIMI 

Umumi hizmet alanlarının kapsamı, 3402 Sayılı Kanunda ve 3194 sayılı İmar 

Kanununda tanımlanmıştır. 3194 Sayılı Kanunun “kamuya ait gayrimenkuller” başlıklı 

11’inci maddesine göre imar planlarında; “meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu 

taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar 

Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile 

ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve 

savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve Özel İdareye ait arazi ve arsalar, Belediye veya 

Valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye 

bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina 

bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın hâlihazır kıymeti için takdir edilecek 

bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur.” hükmünü amirdir.  

Belirtilen amaçla devredilen arazi ve arsalar, belediye veya özel idare tarafından 

satılamaz ve başka bir maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine gerekli şerh konur. Umumi hizmet alanlarının kullanılış şekli, yeni bir 

uygulama imar planıyla değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale getirildiği 

takdirde, bu yerler devir alınan idareye belediye veya özel idarece aynı usulle iade 

edilmesi gerekir. Buna aykırı davranışı sabit olan ilgililer şahsen sorumludur. Bu 

terkinler hiçbir şekilde resim, harç ve vergiye tabi değildir. Bununla birlikte 

uygulamada Hazine taşınmazlarından belediyelere tahsis edilen taşınmazların 

envanterinin olmaması ve devredilen taşınmazlara ilişkin izleme – değerlendirme 

sisteminin kurulamamış olması nedeni ile bedelsiz devir alınan taşınmazların amaç 

dışında kullanımı, mülkiyet parseline dönüştürülmesi ve hatta satışının yapıldığı 

örneklerin ortadan kaldırılması mümkün olamamaktadır. 

3194 Sayılı Kanunun 11’inci maddesinde “Hazırlanan imar planı sınırları içindeki 

kadastral yollar ile meydanlar, imar planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden 

kaybederek, onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve tabi 

olurlar” hükmü yer almaktadır. Bu tanımda yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark 

gibi kentsel kullanımların tümünün sıralanmamış olduğu ve bu nedenle söz konusu 
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kapsamda devir alınan taşınmazların birçoğunun umumi hizmet alanı olarak kullanıldığı 

dikkati çekmektedir. Esasen ilgili yasal düzenlemelerde umumi hizmet alanlarının tescil 

harici alanlar olduğu belirtilmiş olmasına karşın, planda umumi hizmet alanı olarak 

ayrılan mekanların kültürel, sosyal ve ticari kullanımlara ayrıldığına ilişkin birçok 

örneğe rastlandığının vurgulanması gerekir. 

4.1 Hukuki Kullanım 

Mülkiyet hakkı parsel üzerinde tesis edilir ve yüzey parselinin altında ve üstündeki tüm 

mekâna uygulanır. Bir parselin mülkiyeti üçüncü boyutta sınırlandırılmamıştır. Parselin 

sahibi bir parsel sütununun kullanımında; parsel üzerinde sınırlı bir ayni hak tesis 

edilerek, kat mülkiyeti tesis edilerek ya da yasalarla açıkça belirlenen kısıtlamalarla 

sınırlandırılabilir. 

Umumi hizmet alanları tescil harici alanlar olması nedeniyle mülkiyet hakkı söz konusu 

değildir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile umumi hizmet alanlarında yapılaşma için 

sınırlı koşullarda izin verilmiştir. Yönetmeliğin “muvakkat yapı” başlıklı 61’inci 

maddesine göre uygulama imar planlarına göre tamamı veya bir kısmı umumi 

hizmetlere rastlayan yerler ile 3194 Sayılı Kanunun 18’inci madde hükümleri tatbik 

olunmadan normal şartlarla yapı izni verilmeyen umumi hizmetlere ayrılan ve müracaat 

gününde 5 yıllık imar programına dâhil olmayan taşınmazlara, taşınmazın kamu eline 

geçişi sağlanıncaya kadar muvakkat yapı izni verilebilmektedir. Yönetmeliğin 

“elektronik haberleşme istasyonları” başlıklı 62’inci maddesine göre kamuya ait umumi 

hizmet alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi 

yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli 

tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınmak suretiyle 

ruhsat alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmektedir.  

324 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında umumi hizmet alanlarının 30 

yılı geçmemek kaydı ile emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 

birinden az olmamak üzere belirlenecek rayiç değer üzerinden  “kullanma izni” 

verilebileceği belirtilmektedir. Tebliğde kamulaştırılması ilgili kurumca yapılan 
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taşınmazlar üzerinde tesis edilecek kullanma izinlerinde bedel alınamayacağı hüküm 

altına alınmıştır.  

4.2 Mevcut Kullanım 

Umumi hizmet alanlarına isabet eden yerlerin 3402 Sayılı Kanuna göre tescil harici 

bırakılması gerekmekte ve bu nedenle umumi hizmet alanlarında mülkiyet hakkının söz 

konusu olmaması gerekir. Bununla birlikte kullanımı ve düzenlenmesi belediyelerin 

sorumluluğunda olan umumi hizmet alanı olan taşınmazların uygulamada mülkiyeti 

adeta belediyeye ait olan taşınmazlar gibi algılanarak farklı amaçlarla da kullanıma 

açılması eğiliminin olduğu gözlenmektedir. Umumi hizmet alanları tescil harici alanlar 

olmasına rağmen, çeşitli yöntemlerle tescil edilmekte ve kullanımı değiştirilmektedir. 

Ancak imar planlarında umumi hizmet alanları olarak yer alan altyapı veya teknik 

altyapıların tescilinde bazı sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. 

Umumi hizmet alanlarında mevcut altyapı tesisleri ile birlikte ticari amaçla bazı tesisler 

de inşa edilmiş ve fiilen kullanıma açılmaktadır. Birçok kentte metro, yaya alt veya üst 

geçitleri, otopark, sosyal, kültürel ve ticari tesislerin kuruluş yerinin, imar planlarında 

umumi hizmet alanı olarak ayrılan mekanların üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. 

Tapuda tescil işleminin mümkün olmadığı umumi hizmet alanlarının kullanıma açılarak 

çeşitli yollarla tescile konu edildiği ve imar planı kararlarına aykırı olarak söz konusu 

alanlarda işyerlerinin inşa edildiği dikkati çekmektedir. Tescil harici alanlarda yapılan 

tesislerin sorumluluğunun belediyelere ait olması, umumi hizmet alanlarının rahatlıkla 

ticari alanlara yönelik kullanımlara dönüştürülmesine imkan verdiği saptanmıştır. 

Özellikle il ve ilçe düzeylerinde kontrol ve denetim mekanizmasının yetersizliği, umumi 

hizmet alanlarının amacı dışında kullanımını da beraberinde getirmektedir.  
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5. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEN SEÇİLMİŞ 

UMUMİ HİZMET ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

İmar planlarında umumi hizmet alanları olarak yer alan altyapı veya teknik altyapıların 

tescilinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle nüfus artışına bağlı olarak şehir 

merkezlerinde pek çok alanda altyapı tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut altyapı 

tesisleri ile birlikte ticari amaçla bazı tesislerin de yapıldığı görülmektedir. Bu tesisler 

genellikle metro, yaya alt-geçit/üst-geçit ya da umumi hizmet alanlarının olduğu 

yerlerde yoğunlaşmaktadır. Umumi hizmet alanlarında oluşan bu tesisler, kamu orta 

malı niteliğinde olduğu için tescile konu olmamaktadır. Ancak şehir merkezlerinde yer 

alan bu tesislerin birçok il ve ilçede yer alan tapu müdürlüklerinde tescile konu edilmiş 

olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmada KBB sınırları içinde yer alan ve özellikle 

merkez ilçelerde yoğunlaşan ticari nitelik taşıyan bu alanların incelemesi yapılmıştır. 

Bunun için; merkez ilçelerde yer alan umumi hizmet alanı veya kentsel donatı alanlarına 

isabet eden, ticari nitelik taşıyan toplam beş adet örnek alanda inceleme yapılmıştır. 

Selçuklu Tapu Müdürlüğü ile Meram Tapu Müdürlüğü’nün sınırları içinde yer alan 

ticari nitelikteki alanların tapu kayıtları çıkarılmış ve imar durumları ile yapı kullanma 

belgeleri KBB’den temin edilmiştir. Tescile konu olmayan bu alanların tescil 

edilebilmesi için nasıl bir yol izlenmiş olduğu çalışmada değerlendirilmiştir. 

5.1 Sarraflar Yeraltı Çarşısının Değerlendirilmesi 

KBB sınırları içerisinde şehrin gelişmesine paralel olarak birçok umumi hizmet alanı 

yer almaktadır. Bu alanlar tescil harici bırakılması gereken yerler olmasına rağmen, bir 

kısmında kat mülkiyetinin kurulduğu ve bir kısmında ise, yeraltı ve yer üstüne yapılmış 

yapıların bulunduğu tespit edilmiştir. Nitekim Meram İlçesi sınırları içinde ve Sarraflar 

Yeraltı Çarşısı olarak bilinen tesisler kat mülkiyetine konu edilerek KBB adına tapuda 

tescil edilmiştir. Tapu kütüğünde bu yapıların 221 ada ve 11 nolu parsel olarak kat 

mülkiyeti şeklinde tescile konu edilmiş olduğu belirlenmiştir (Şekil 5.1). 

İncelenen çarşı; Konya ilinin en eski merkezi olan Alaaddin Tepesi ile Mevlana 

Müzesini birbirine bağlayan Mevlana Caddesi üzerinde yer almaktadır. Sarraflar Yeraltı 

Çarşısının toplam tescile konu olan alanı 3.859,53 m
2
’dir. Kat mülkiyetine konu olan ve 
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tescile konu olmayacak alanlar olarak yer almasına rağmen, tescil edilen bu alanlarda 68 

adet dükkân ile 1 adet banka ofisi ve 2 adet büfe olarak kullanılan toplam 71 adet 

bağımsız bölüm yer almaktadır. 

 

Şekil 5.1 Sarraflar Yeraltı Çarşısının TAKBİS görüntüsü 

 

1986 yılı öncesinde kesinleşen imar planında “Sarraflar Yeraltı Çarşısı” yol ve meydan 

alanı olarak tasarlanan kısımda yer almaktadır. Söz konusu alan imar planında yol ve 

meydan alanına isabet ettiği için “kamu yararı” gereğince Konya Belediyesi (mülga) 

tarafından kamulaştırılmıştır (Şekil 5.2). 

 

Şekil 5.2 Sarraflar Yeraltı Çarşısı İmar Plan Durumu 

 

İmar planında yer alan umumi hizmet alanları (yol, meydan, park ve otopark gibi) ilgili 

belediyeler tarafından ya kamulaştırma yapılarak hayata geçirilmekte ya da 3194 Sayılı 

Kanunun 18’inci maddesi gereğince yapılan “arazi ve arsa düzenlemesi” ile imar 
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uygulamasının neden değer artışı karşışığında, uygulama alanındaki parsellerinden en 

fazla % 40 oranında yapılan kesinti ile arazi elde edilmesi yoluyla yapılmaktadır. Bir 

taraftan kadastro sonrası mülkiyet yapısı imar planına uygun yeniden düzenleme ile 

imar parselleri oluşturulurken, diğer taraftan umumi hizmet alanları değer artışı 

karşılığında bedelsiz olarak düzenleme ortaklık payı alınmak suretiyle kamuya 

kazandırılmaktadır.  

İmar planlarının hayata geçirilmesinde bir diğer yöntem 3194 Sayılı Kanunun 15’inci ve 

16’ıncı maddeleri uygulaması yapılmayan planlı alanlarda belediye encümen kararı 

gereğince yapılan ifraz ve tevhid işlemidir. Bu yöntem taşınmaz sahiplerinin kendi 

isteğiyle yapılan bir uygulamadır. İmar planlarını hayata geçirmek için imar adalarına 

(konut/ticaret adaları) isabet eden kadastro parselleri 3194 Sayılı Kanunun 15’inci ve 

16’ıncı maddeleri gereğince ifraz şartları oluşan alanlarda ifraz/tevhid yapılmak 

suretiyle bir taraftan imar parselleri oluşturulurken, diğer taraftan taşınmaz sahipleri 

umumi hizmet alanlarını rıza’en terk etmektedir. Mevcut proje kapsamında yer alan 

taşınmazların kamulaştırması Sarraflar Yeraltı Çarşısı Projesinin hayata geçirilmesi 

amaçlı olarak yapılmış olduğu intibası vermektedir. Nitekim proje kapsamı dışında 

kalan taşınmazların yol ve meydan alanına isabet eden kısımlarında kamulaştırma 

yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Konya Belediyesinin (mülga) mevcut 

yeraltı çarşısı amaçlı olarak kamulaştırma yaptığını göstermektedir. Kamulaştırmaya 

konu parseller  538 ada 1,2…9 nolu parseller ile 221 ada 1,2…10 nolu parsellerden 

oluşmaktadır (Şekil 5.3). 

 

Şekil 5.3 211 ada ve 11 parsele ilişkin ölçü krokisi 

 



22 

 

 Belirtilen parsellerin tamamı 19.02.1986 tarihinde Konya Belediyesi (mülga) tarafından 

kamulaştırılmıştır. Kamulaştırılan taşınmazlar, KBB Encümeni tarafından 19.9.1989 

tarih ve 1989/1828 sayılı kararı ile “işlem kolaylığı” bakımından yola terk yapıldığı 

vurgulanmaktadır. Bu noktada tartışılması gereken hususlar bulunmaktadır. Zira, imar 

planında umumi hizmet alanlarına isabet eden yol ve meydan alanı kamu yararı ile 

kamulaştırma yapılmak suretiyle kamuya kazandırılmıştır. Diğer taraftan kamuya 

kazandırılan alanlar “yeniden terk” edilerek oluşturulduğu görülmektedir. İmar planında 

revizyon ya da tadilat yapılmadan söz konusu işlemin yapılması teknik olarak mümkün 

değildir. Mevcut tescil işlemi detaylı olarak incelendiğinde, encümen kararında vurgu 

yapılan işlem kolaylığı amaçlı olarak terk işlemi yapılması hukuki olarak izaha muhtaç 

görünmektedir. Çünkü yerel yönetimler tarafından yapılan imar uygulamamlarında 

işlem kolaylığı gibi bir kavram söz konusu uygulamada görülmüştür. Sonuç olarak 

anılan kararın hukuki bir işlem niteliğinin tartışmalı olduğu ve kamu yararı kavramı ile 

örtüşmesinin güç olduğu vurgulanmalıdır (EK 1). 

Belirtilen kararda, imar planında Belediye Yeraltı Çarşısı olarak belirtilen alanın, 2644 

sayılı Tapu Kanunu’nun
7
 21’inci maddesine istinaden, KBB adına tescil edilmesine 

yönelik açıklama da bulunmaktadır. Meram Tapu Müdürlüğü’nün 02.11.1989 tarih ve 

5294 yevmiye numarası ile KBB adına yeniden tescil edilmiştir. 55/18 LIII pafta, 221 

ada 11 nolu parselde bulunan 3.859,53 m
2
’lik alanda bulunan taşınmaz üzerinde yeraltı 

çarşısı inşa edilmiştir. Meram Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün vermiş olduğu 12.2.1991 

tarih ve 1/40 sayılı kararla yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Bu belgeyle 

birlikte kat mülkiyeti de tesis edilmiştir. 

Sarraflar Yeraltı Çarşısının üzeri uydu fotoğrafından da görüleceği üzere dinlenme 

amaçlı banların olduğu ve meydan olarak işlevini sürdürdüğü görülmektedir (Şekil 5.4). 

Meydanın üzerinde bulunan KBB’ye ait taşınmazlar 19.9.1989 tarih ve 1989/1828 sayılı 

Encümen Kararı ile önce yola terk işlemi yapılmış ve ardından yoldan ihdas edilerek 

KBB adına Yeraltı Çarşısı olarak tescil edilmiştir. Encümen kararı ile yolda kalan kısım 

ve meydanda kalan kısım tescil harici kalması gerektiği halde tescil edilmiştir. 

                                                 
7
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.12.1934, Sayı: 2892.   
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Şekil 5.4 Sarraflar Yeraltı Çarşısı uydu görüntüsü 

 

Sarraflar Yeraltı Çarşısı, KBB encümen kararı, Meram Belediyesinin de yapı kullanma 

izin belgesi düzenlenmesinin ardından kat mülkiyet tapularının vermesiyle birlikte 1991 

yılından bu yana fiilen kullanılmaktadır (Şekil 5.5). 

 
 

Şekil 5.5 Sarraflar Yeraltı Çarşısı Görünümü 

 

 

Sarraflar Yeraltı Çarşısında bulunan bağımsız bölümlerin mülkiyetinin KBB adına 

tapuda tescil işleminin yapılmış olduğu ve çarşı içindeki dükkanların gerçek ve özel 

hukuk tüzelkişilerine kiralama işleminin yapıldığı tespit edilmiştir (EK 2). Kamu yararı 

gerekçesi ile yapılan imar uygulamasına dayalı olarak elde edilen ve toplumun ortak 

gereksinimlerinin karşılanması için kullanılması gereken umumi hizmet alanlarında 

ticari mekanların oluşturulması ve daha da önemlisi söz konusu alanların tapuda ilgili 
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belediye adına tescilinin yapılması ile mülkiyet parseline dönüştürülmesinin tamamen 

hatalı bir işlem olduğunun vurgulanması gerekir.  

5.2 Afra Yeraltı Çarşısının Değerlendirilmesi 

Tescil harici bırakılması gereken yerler olmasına rağmen, tescile konu edilen bir diğer 

yer ise Afra Yeraltı Çarşısıdır. Tescil harici bırakılması gereken yerler içinde bulunan 

Selçuklu İlçesi sınırları içindeki Afra Çarşısı olarak bilinen tesiste kat mülkiyeti 

kurularak KBB adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır. Tapu kütüğünde bu yapılar 873 

ada 279 nolu parsel olarak kat mülkiyeti şeklinde tescile konu edildiği tespit edilmiştir 

(Şekil 5.6). 

 

 

Şekil 5. 6 Afra Yeraltı Çarşısı ilk kat mülkiyet tapusu 

 

Kat mülkiyetine konu olan ve tescile konu olmayacak alanlar olarak yer almasına 

rağmen, tescil edilen bu alanlarda altında 2 kat yeraltı çarşısı, alışveriş merkezi, lokanta 

ve yeraltı otopark ile üzerinde ise büfe ve çay bahçesi olmak üzere 5 bağımsız bölüm 
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olarak tescil edilmiştir. 1996 yılı öncesinde kesinleşen imar planında “Afra Yeraltı 

Çarşısı” yol ve meydan alanı olarak tasarlanan kısımda yer almaktadır (Şekil 5.7). 

 
 

Şekil 5.7 Afra Yeraltı Çarşısı imar plan durumu 

 

İncelenen çarşı alanı; imar planında yeşil alan ve rekreasyon alanına isabet ettiği için 

“kamu yararı kararına” uygun olarak Konya Belediyesi (mülga) tarafından 

kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemi tamamlandıktan sonra 3194 Sayılı Kanunun 

15’inci ve 16’ıncı maddelerine istinaden yapılan uygulama sonucunda 19.848,12 m
2 

 

yüzölçümüne sahip olan 873 ada ve 279 parsel nolu taşınmazın 06.11.1996 tarih ve 

4866 sıra no ile tescili yapılmıştır. Taşınmaz üzerine Selçuklu Belediyesi tarafından 

KBB adına 41.459 m
2
 inşaat alanına sahip 21.04.1997 tarih ve 13 nolu yapı ruhsatının 

düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir (EK 3). 

İnşaatın tamamlanmasının ardından yine Selçuklu Belediyesi tarafından 08.07.1997 

tarih ve 5-16-1997 sayı numarası ile yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği 

belirlenmiştir. Alınan yapı kullanma izin belgesine istinaden 26.08.1997 tarih ve 3133 

yevmiye numarası ile kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Afra Yeraltı Çarşısının üzeri uydu 

fotoğrafından da görüleceği üzere, bankların olduğu dinlenme yeri ve kafe olarak işlev 

görmektedir (Şekil 5.8). 
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Şekil 5.8 Afra Yeraltı Çarşısının uydu görüntüsü 

 

Park ve rekreasyon alanı üzerinde bulunan kamulaştırma yolu ile KBB adına tescil 

edilen taşınmaz ile yoldan ihdas edilerek yine KBB adına 18939,37 m
2
 alan 879 ada 278 

parsel numarası verilen taşınmazlar tevhid edilmiştir (Şekil 5.9). Oluşan yeni parselde 

terk işlemi yapılarak 19.848,12 m
 2 

 alanlı 873 ada ve 279 parsel olarak 06.11.1996 tarih 

ve 4866 sıra no ile KBB adına tescil edilmiştir. Tapu kütüğünde ihdasen oluşturulan ve 

KBB adına tescil edilen 879 ada 278 parsel nolu taşınmaz 2644 sayılı Tapu Kanununun 

21’inci maddesine göre ilgili ilçe belediyesi adına tescili gerekmektedir. 

 

Şekil 5.9  İhdasen oluşturulan parsele ait tapu kütüğü 
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Taşınmaz üzerinde 23.07.2007 tarihinde yapılan tevhid işlemi ile birlikte yüzölçümü 

20.835,12 m
2
‘ye yükselmiştir. Afra Yeraltı Çarşısında bulunan bağımsız bölümlerin 

mülkiyeti tamamen KBB adına olup, kiralanmak suretiyle kullanılmaktadır (Şekil 5.10). 

 

Şekil 5.10 Afra Yeraltı Çarşısına ait güncel tapu kaydı 

5.3 Yeraltı Çarşısı ve Yaya Alt Geçidinin Değerlendirilmesi 

2000 yılı öncesinde kesinleşen imar planında “Yeraltı Çarşısı ve Yaya Alt Geçidi” yol 

ve kavşak alanı olarak tasarlanan kısımda yer almaktadır (Şekil 5.11). Çarşı ve alt geçit 

alanı KBB binasının doğu kısmında, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, Sultanşah Caddesi 

ile Vatan Caddesi kesişimindeki kavşağın altına inşa edilmiştir. Çarşıda 32 dükkân tesis 

edilmiştir. Çarşı, umumi hizmet alanı olan yolun altına yapılmış ve tescil haricidir. 

Tamamı KBB tarafından işyeri olarak kiraya verildiği belirlenmiştir (Şekil 5.12). 

 

Şekil 5.11 Yeraltı Çarşısına ait imar plan durumu 
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Şekil 5.12 Yeraltı Çarşısı Giriş Kapısı 

5.4 Melike Hatun Yeraltı Otoparkının Değerlendirilmesi 

1992 yılı öncesinde kesinleşen imar planında “Melike Hatun Yeraltı Otoparkı” yol ve 

kavşak alanı olarak tasarlanan kısımda yer almaktadır (Şekil 5.13). Melike Hatun 

Yeraltı Otoparkı, Karatay ilçesi, Mengüç Caddesi ile Aziziye Caddesi kavşağı ile bir 

kısmı Melike Hatun çarşısının altında yer almaktadır. Otopark inşaatı 1992 yılında 

başlanmış olup 1994 yılında tamamlanmıştır. Otoparka ait tescil bulunmamasına 

rağmen, 1994 yılında Karatay Belediyesi, KBB adına yapı kullanma izni düzenlenmiştir 

(Ek 4). Otoparka girişler kavşağın orta kısmından sağlanmaktadır (Şekil 5.14). Otopark 

KBB tarafından işletildiği belirlenmiştir. 

 

Şekil 5.13 Melike Hatun Otoparkı imar plan durumu 
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Şekil 5.14 Melike Hatun Otoparkı giriş kapısı görüntüsü 

 

5.5 Kayalıpark Alanındaki İşyerlerinin Değerlendirilmesi 

Tescil harici bırakılması gereken yerler olmasına rağmen, tescile konu edilen bir diğer 

yer ise Kayalıpark olarak tespit edilmiştir. Kayalıpark; Konya ili, Meram ilçesi, 267 ada 

ve 1 nolu parsel üzerinde yer almaktadır. İmar planında yeşil alana isabet eden yerde bir 

adet büfe bulunmaktadır. Takbis kayıtlarında taşınmaz mülkiyeti orta malı olarak 

görünmektedir (Şekil 5.15). 

 

Şekil 5.15 Kayalıpark 267 ada 1 parsel Takbis görüntüsü 

 

Parkta bir adet büfe bulunmakta olup KBB tarafından işletilmektedir (Şekil 5.16). Mera 

arazilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)’nde ‘‘kamu orta malı’’ olarak 
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kayıt altına alındığı görülmektedir. 4342 sayılı Mera Kanunu’na
8
 göre imar planları ile 

niteliği değişecek alanlar için kurulca karar alınmak suretiyle niteliğinin değişebileceği 

belirtilmiştir. Ancak imar planında yeşil alan olarak ayrılan kayalıpark için herhangi bir 

terkin işlemi yapılmadığı kayıtlarda görülmektedir. 

 

Şekil 5.16 Kayalıpark’ta yer alan büfeye ait görüntü 

  

                                                 
8
T.C. Resmi Gazete, Tarih: 28.02.1998, Sayı: 23272.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de birçok büyükşehir ve il belediyesi sınırları içinde imar planları ile tespit 

edilen umumi hizmet alanlarının fiilen belediyeler tarafından belirtilen amaçlarla 

kullanıldığı, ancak bu alanlarda mevzuata göre irtifak hakkı tesisi, yap-işlet-devret ve 

hatta kamu-özel işbirliği gibi proje finansmanı modellerinin kullanılması yerine 

belediye bütçesinden kaynak ayrılmasının zorunlu olduğu ve işletmeciliğin ise belediye 

şirketleri veya üçüncü kişi ve kurumlara verildiği görülmektedir. Bu koşullarda yapılan 

bu çalışmada öncelikle umumi hizmet alanlarının teknik ve hukuki yapısı ve başlıca 

kullanım biçimleri incelenmiş ve daha sonra örnek olarak KBB sınırları içindeki Konya 

Sarraflar Yeraltı Çarşısı, Afra Yeraltı Çarşısı, Melike Hatun Yeraltı Otoparkı, Yaya Alt 

Geçidi ve Yeraltı Çarşısı ile Kayalıpark Alanı gibi örneklerle söz konusu alanların 

teknik ve hukuki durumları ve mevcut kullanım durumları detaylı olarak incelenerek 

genel değerlendirme yapılması tercih edilmiştir. 

Değişen ekonomik ve sosyal koşullar ve özellikle artan kentsel kalabalıklaşmanın bir 

sonucu olarak gerek kent içinde, gerekse kentlerin yakın çevresindeki su yüzeyleri dahil 

toplam arazi varlığının değerinde hızlı artış olmakta ve zaman içinde artan talebe bağlı 

olarak mekanın yoğun kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede kentlerde imar 

planı ile umumi hizmet alanı olarak ayrılan yerler ile özellikle park ve rekreasyon alanı, 

çocuk oyun alanı ile cadde ve sokakların altında veya üzerinde kent yaşamının zorunlu 

kıldığı kullanım alanları, otopark, trafo yeri, radyo, televizyon ve baz istasyonu tesisi, 

sosyal, kültürel ve ticari tesisler gibi kullanımların inşa edilmesi zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. Belirtilen sahaların imar planı ile oluşturulması ve özellikle 3402 sayılı 

Kadastro Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tapu tescillerin 

yapılmaması veya özel sicillerinin olmaması, yerel yönetimlerde altyapı ve üst yapı 

projelerinin geliştirilmesi ve proje finansmanı yapılması olanaklarını kısıtlayan bir 

sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Kentlerde yaya alt veya üst geçidi ve yeraltı çarşısı gibi alanlar tescil harici bırakılması 

gereken yerler olmasına rağmen, incelenen örneklerin bazılarında kat mülkiyetinin 

kurulduğu, bazılarında ise yeraltı ve yer üstüne yapılmış yapıların mevcut olduğu tespit 

edilmiştir. İmar planında park, yol,  meydan gibi alanlara isabet eden yerler için “kamu 
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yararı kararı” gereğince ilgili kurum tarafından kamulaştırması yapılarak terkin edilmesi 

gereken mekanların fiilen ticari gelir getiren kullanım biçimlerine dönüştürüldüğü 

gözlenmektedir. İmar planlarında umumi hizmet alanları olarak yer alan altyapı veya 

teknik altyapıların tescilinde bazı sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Bu alanlarda 

mevcut altyapı tesisleri ile birlikte ticari amaçla bazı tesisler de inşa edilmiş ve fiilen 

kullanıma açılmıştır. Birçok kentte metro, yaya alt veya üst geçitleri, otopark, sosyal, 

kültürel ve ticari tesislerin kuruluş yerinin, imar planlarında umumi hizmet alanı olarak 

ayrılan mekanların üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Tescili mümkün olmayan 

umumi hizmet alanlarının kullanıma açılarak çeşitli yollarla tescile konu edilmiş olduğu 

ve imar planı kararlarına aykırı olarak söz konusu alanlarda işyerlerinin inşa edildiği 

tespit edilmiştir. Tescil harici alanlarda yapılan tesislerin sorumluluğunun belediyelere 

ait olması, umumi hizmet alanlarının rahatlıkla ticari alanlara yönelik kullanımlara 

dönüştürülmesine imkan vermektedir.  

İnceleme sonuçlarına göre tescil edilmemesi gereken umumi hizmet alanlarının 

kullanımı her ne kadar Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Maliye Bakanlığının 324 

Sıra Nolu Tebliği ile düzenlenme yapılmış olsa da yapılan tescil işlemlerinin takibi 

açısından söz konusu düzenlemenin yetersiz kaldığı dikkati çekmektedir. İmar planında 

ayrılan umumi hizmet alanları ile sosyal donatı alanlarının kullanımına yönelik olarak 

yeniden düzenleme yapılmasının zorunlu olduğu ve bu çerçevede Planlı Alanlar Tip 

İmar Yönetmeliği ile 324 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği’nin yeniden gözden 

geçirilmesi ile umumi hizmet alanlarının mutlaka halkın ortak yararlanmasına ayrılması 

zorunluluğuna yerel düzeylerde uyulmasının zorunlu kılması gerekmektedir.  

Taşınmaz mevzuatının çok parçalı bir yapıda olması, taşınmaz yönetim sisteminin 

iyileştirilmesini güçleştirmektedir. Tescil harici alanların daha etkin ve verimli 

kullanımlarının sağlanması için öncelikle yeni yasal düzenleme yapılarak ya bu 

alanların tescile konu edilmesi ya da mera arazilerinde olduğu gibi özel sicillerin 

oluşturulması gerekli görülmektedir. Bu yolla taşınmaz piyasalarında belirsizliğin 

giderilmesi ve özellikle büyükşehirlerde kent altyapı yatırımları için cadde ve sokakların 

başta olmak üzere umumi hizmet alanlarının altının kullanılması ve proje finansman 

yöntemlerinde yararlanılması mümkün olabilecektir. Yasal düzenlemelerin ardından 

taşınmazların kullanım amaçları plan kapsamında belirlenerek kullanım amaçlarının 
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dışına çıkarılmasını engellemek için tapu kütüğüne şerh verilmesi yerinde olacaktır. 

Buna ilave olarak uygulamada Hazine taşınmazlarından belediyelere tahsis edilen 

taşınmazların envanterinin oluşturulması ve devredilen taşınmazlara ilişkin izleme – 

değerlendirme sisteminin kurulması yoluyla bedelsiz devir alınan taşınmazların amaç 

dışında kullanımı, mülkiyet parseline dönüştürülmesi ve hatta satışının yapıldığı 

örneklerin ortadan kaldırılması mümkün olamamaktadır.  

Türkiye’de birçok yerel idare biriminde altyapı projelerinin geliştirilmesi, kaynak 

sağlama ve proje yönetimi konularından uzman personelin büyük ölçüde eksik olduğu 

bilinmektedir. Uzman kişilerin istihdamı ile yatırımların mümkün olduğu ölçüde düşük 

maliyet ve yüksek verimlilik ile gerçekleştirilmesi ve özellikle uzun ömürlü yatırım 

kararlarının rasyonel olarak verilmesi mümkün olabilecektir. Birçok merkezi kamu 

kurumu ve yerel yönetim birimlerinde su ve kanalizasyon hizmetleri, ulaşım ve toplu 

taşıma, kentsel gelişim ve dönüşüm, konut ve ticari gayrimenkul geliştirme projeleri ile 

ilgili diğer alanlarda proje ve kuruluş yeri seçimi, proje geliştirme, proje fizibilitesi, 

proje finansmanı, proje yönetimi ve denetimi, izleme –  değerlendirme sistemlerinin 

kurulması, ileri proje analizleri, taşınmaz kiralama, sınırlı ayni hak tesisi ve yapı 

ekonomisi gibi konularda teorik bilgi, uluslararası standartlar ve uygulama deneyimine 

sahip olan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi 

zorunluluğu açıktır. Yerel altyapı hizmetleri, konut, ticari gayrimenkul ve diğer uzun 

ömürlü yatırım projelerinin büyük bir kısmının, mali yönden yüksek kaynak 

gerektirmesi, geri dönüş risklerinin olması ve risk yönetiminin önemli olması nedeni ile 

bu tür projelerin geliştirilmesi ve yönetiminde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

branşında uzmanlaşmış kişi ve kurumların desteğinin alınması zorunlu görülmektedir. 

Hazine mülkiyeti ve yönetimindeki taşınmazların amacı dışında kullanımlarının önüne 

geçmek, etkin ve verimli kullanım şekillerinin tespit edilmesi ile devletin taşınmaz 

varlığından elde edeceği gelirin artırılmasını sağlanmak için mevzuat ve uygulama 

becerisine sahip olan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının başta milli 

emlak müdürlükleri olmak üzere bütün kamu kurumlarının inşaat, emlak, kamulaştırma 

ve mali hizmetler gibi birimlerinde istihdam edilmesi, taşınmaz yönetiminin etkinliğinin 

artırılması ve taşınmaz varlığının ekonomiye entegrasyonu hedefine ulaşmak için 

zorunlu görülmektedir.   
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EK 1 Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı 
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EK 2 Sarraflar Yeraltı Çarşısı Bağımsız Bölüm Numaraları  

 
Sarraflar Yeraltı Çarşısı Bağımsız Bölümleri 

B.BÖLÜM 

NO CİNSİ 

KAT 

ADEDİ 

ARSA 

PAYI DEĞERİ MALİK 
1 Dükkan Zemin 2/482 24.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

2 Dükkan Zemin 2/482 24.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

3 Dükkan Zemin 2/482 24.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

4 Dükkan Zemin 2/482 24.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

5 Dükkan Zemin 2/482 24.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

6 Dükkan Zemin 3/482 36.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

7 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

8 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

9 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

10 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

11 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

12 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

13 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

14 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

15 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

16 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

17 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

18 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

19 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

20 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

21 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

22 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

23 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

24 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

25 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

26 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

27 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

28 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

29 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

30 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

31 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

32 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

33 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

34 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

35 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

36 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

37 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

38 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

39 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

40 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

41 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

42 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

43 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

44 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

45 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

46 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

47 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

48 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

49 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

50 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

51 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

52 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

53 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

54 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

55 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

56 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

57 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

58 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

59 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

60 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

61 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

62 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

63 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

64 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

65 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

66 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

67 Depolu Banka Zemin 31/482 372.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

68 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

69 Depolu Dükkan Zemin 7/482 84.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

70 Büfe Zemin 2/482 24.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

71 Büfe Zemin 2/482 24.000.000 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
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EK 3 Afra Yeraltı Çarşısına Ait Yapı Kullanma İzin Belgesi 
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EK 4 Melike Hatun Otoparkına Ait Yapı Kullanma İzni 
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