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ÖZET 

Dönem Projesi 

KAT İRTİFAKI VE MÜLKİYETE DÖNÜŞÜMDE ARSA PAYININ DAĞITIM 

ESAS VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 

Murat TEKMEN 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

  
Danışman: Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 

Kentsel alanda artan nüfusa bağlı olarak oluşan mekan gereksiniminin karşılanması için 

anataşınmaz ve kat mülkiyetinin tesisi zorunlu olmuştur. Her bir anataşınmazın bağımsız 

bölümlerinin maliyeti ve piyasa değerlerini etkileyen temel parametrelerin başında arsa 

payının geldiği görülmektedir. Konu ile ilgili olarak 1965 tarih ve 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu ile yapılan düzenleme, bağımsız bölüm arsa payının tespitinin değer 

esaslı olması gerektiğini hüküm altına almıştır. Bununla birlikte bu dağıtımda esas alınan 

bağımsız bölüm değerinin, kat irtifakı veya kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değer 

olduğu ve zaman içinde anataşınmaz veya bağımsız bölümlerin kullanım biçimi ve 

değerindeki değişime göre yeniden arsa payının dağıtılmasının mümkün olamayacağı 

açıktır. 634 Sayılı Kanunda arsa payının nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin bu 

düzenlemenin günümüz ihtiyaçlarına cevap veremediği, yargı kararları ile çeliştiği ve 

uygulamada değere dayalı dağıtım yerine keyfi arsa payı dağıtımına devam edildiği 

görülmektedir. Özellikle 2012 yılında yürürlüğü giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’dan sonraki dönemde arsa payı ile ilgili 

sorunlar daha belirgin bir görünüm kazanmış, bağımsız bölümlerin zaman içinde değişin 

kullanım biçimi ve değerleri dikkate alınarak arsa payının yeniden hesaplanarak 

güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve konu ile ilgili olarak yerel mahkemelerde açılan 

dava sayıları hızla artış göstermiştir.   

Bu çalışmada anagayrimenkul üzerinden hareketle tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya 

kaydedilen bağımsız bölümlerin kat irtifakına veya kat mülkiyetine geçişinde arsa payı 
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verilmesine ilişkin yapılan uygulamalar; hem genel olarak, hem de seçilmiş örnek olay 

analizlerinin sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Çorum ili Merkez ilçesi Ayarık ve 

Ulukavak mahallelerinden örnek olarak seçilen dört adet anataşınmazın arsa payı dağıtımı 

ve sorunları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kat irtifakı veya kat mülkiyetine 

geçişte yapılan uygulamaların birbirlerinden farklı olduğu ve belirli bir kurala uyulmadığı 

tespit edilmiştir. Yapılan uygulamaların belirli bir standarda kavuşturulması gerektiği 

ortaya çıkmakta olup, değer esaslı arsa payı dağıtımına yönelik analiz ve değerleme için 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olan uzmanlardan danışmanlık ve rapor alınması ve söz konusu raporlara dayalı 

olarak tapu işlemleri ve tescilin yapılmasının zorunlu görüldüğü vurgulanmalıdır.  

Temmuz 2019, 37 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Anagayrimenkul, kat irtifakı, kat mülkiyeti, arsa payı dağıtımı, 

bağımsız bölüm değeri ve arsa payının düzeltimi davalarının sonuçları.  
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ABSTRACT 

Term Project 

ASSESMENT OF PLOT SHARE ALLOCATION PRINCIPLES AND PRACTISES 

OF TRANSFORMATION INTO PROPERTY AND CONSTRUCTION SERVITUDE  

Murat TEKMEN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

  
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 

Due to the increasing population in the urban areas, a condominium facility has been a 

mandatory option based on the main property in order to meet the space required to 

accommodate the population. Among the basic parameters that affect the cost and market 

values of the independent parts of the real estate share of the plot factor come at first. In 

relation to the subject, in 1965 the regulation was made by Law of Condominium 

Ownership No. 634 of 1965 stipulates that the arrangement of the independent section 

with land share should be done upon value based. However, it is clear that the value of 

the independent segment, which is the basis of this distribution, is the value at the time 

the floor easement or condominium is established and that it is not possible to redistribute 

the land share according to the change in the usage and value of the independent sections 

over time. It was observed that regulation on how the land share should be calculated in 

Law No. 634 does not comply with the needs of today, contradicts with the judicial 

decisions and, and in practice, arbitrary land share distribution is continued Instead of 

value-based distribution. In particular, in the period following the Law No. 6306 on the 

conversion of areas at risk of disaster, which came into force in 2012, problems related to 

land share became more apparent, it shows that the need to recalculate and update the 

land share by taking into account of the change of use patterns on and values of the 

independent sections over time top of that it is observed that the number of cases filed in 

local courts has increased rapidly in relation to the issue. 

In this study, the applications of land share in the transition to floor easement or floor 
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ownership of independent sections recorded on a separate page in the land registry by 

means of main property were both evaluated in general and in accordance to the results 

of selected case studies. The distribution of land share and problems of four main real 

estates which were selected as examples were chosen an examined from the Ayarık and 

Ulukavak neighbourhoods of Çorum province. According to the results of the research, it 

was determined that the applications made in the transition to floor easement or floor 

ownership were different from each other and that no specific rules were followed. It is 

evident that the practices have to be brought to a certain standard and for the analysis and 

valuation of value-based land share distribution, it is deemed necessary to obtain 

consultancy and reports from experts graduated from the undergraduate and graduate 

programs of real estate development and management departments, and it must be 

emphasized deed transactions and registration should be done based on these reports. 

July 2019, 37 pages 

Key Words: Main real estate, floor easement, condominium ownership, distribution of 

land share, independent section value and results of correction of land share. 
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TEŞEKKÜR 

Gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi çalışmaları; birçok meslek 

disiplininin ilgi alanına girmekte ve bu alanda kapsamlı eğitim ve uzmanlık bilgisine 

kamu ve özel kurumlarda büyük ölçüde gereksinim duyulmaktadır. Zaman içinde 

mülkiyet hakkının kapsamı ve kullanımı ile kentsel alanlarda artan bireysel ve 

kurumsal gayrimenkul yatırımları; başta değerleme, gayrimenkul finansmanı, proje 

geliştirme ve değerleme, gayrimenkul yönetimi, vergileme ve kamulaştırma olmak 

üzere birçok alt dalda uzmanlık derecesine sahip olunmasını zorunlu kılmaktadır. 

Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında lisansüstü eğitim çalışmalarım 

boyunca yardımını, araştırma, kaynak ve önerilerini esirgemeyen değerli hocam 

sayın Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU (Ankara Üniversitesi Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) ile Anabilim Dalının bütün 

öğretim elemanlarına, halen görev yaptığım Çorum Kadastro Müdürlüğündeki 

meslek arkadaşlarıma, yüksek lisans programı boyunca destek veren ve anlayış 

gösteren eşim Zehra TEKMEN’e, çocuklarım Ahmet Metehan TEKMEN ve 

Mehmet Emin TEKMEN ’e en derin duygularımla teşekkür ederim. 

Murat TEKMEN 

Ankara, Ağustos 2019 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede kentlerin nüfusu hızla artmakta ve dünya 

nüfusunun yarısından fazlasının kentsel alanlarda yaşadığı görülmektedir. Yirminci 

yüzyılda ortaya çıkan yeni iş şekilleri ekonomik büyümenin tarımdan hizmetler sektörüne 

kaymasına neden olurken kırsal nüfus azalmış, şehirlerin sayısında ve büyüklüğünde artış 

meydana gelmiştir (Tanrıvermiş 2016). İş bulabilmek, eğitim almak, sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak ve daha iyi bir hayat standardına sahip olmak için kırsal 

bölgelerden kentsel bölgelere göç eden insanlar, kent nüfusunun doğal nüfus artışının 

üzerinde büyümesine neden olmaktadır. Kentsel bölgelerin gelişimi ile gayrimenkul 

yatırımlarının talebi arasında önemli bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Nüfus artışının 

ek konut ihtiyacı ortaya çıkartmasının yanı sıra, istihdamdaki yükseliş de daha fazla ofis 

alanı ihtiyacı yaratmakta ve bu koşullarda kentlerin büyümesine paralel olarak 

gayrimenkul yatırımlarının cazibesini de artmaktadır (Şarkaya İçellioğlu 2015)  

Hızlı nüfus artışı sebebiyle özellikle kentlerde müstakil yapılaşmadan çok katlı 

yapılaşmaya geçilmiştir. Yapılaşma sonucu aynı arsa üzerinde bulunan ve birbirinden 

bağımsız kişilerce kullanılabilen yapılar meydana gelmiştir. Bu durumu yasal olarak 

düzenleyen kanun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. 634 Sayılı Kanun, kat mülkiyeti 

açısından kat mülkiyetinin niteliğini, kurulmasını, kat malikleri arasındaki ilişkileri ve 

özellikle paylı mülkiyet ilişkisini, kat maliklerinin haklarını ve borçlarını ve paylı 

gayrimenkulün yönetimini düzenlemektedir. 

Tamamlanmış bir yapıda bulunan daire, işyeri, depo gibi müstakil olarak kullanılabilen 

bağımsız bölümler malikleri tarafından kat mülkiyeti kanununa göre bağımsız mülkiyet 

hakkını kullanabilirler. Tamamlanmamış veya ileride tamamlanması mümkün olan ve 

tamamlandığında kat mülkiyetine geçmek üzere malikler tarafından kat mülkiyeti 

kanununa göre kat irtifakı kurabilirler (Anonim 1965). Kat mülkiyetine konu bir bloğun 

bütün bağımsız bölümleri için yapı kullanma izin belgesi veya uygunluk belgesi 

olmalıdır. Aksi durumu 634 Sayılı Kanunun 10. maddesi olan “Anagayrimenkulün 

tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün bir veya birkaç bölümü 
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üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz” hükmüne aykırıdır. Dolayısıyla bütün bağımsız 

bölümler birbirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak birbirleri arasında anagayrimenkul 

üzerinde hangi oranda irtibatlandırılacağı önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı; gayrimenkul değerlerinin sürekli olarak değişmesinin kurulan kat 

mülkiyetindeki arsa payını ne derecede etkileyeceği ve etkilenecek oranın nasıl ve ne 

sıklıkla güncellenmesi gerektiği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulurken, anagayrimenkul 

ile bağlantılı olan arsa payının mevcut örnekler üzerinden nasıl hesaplandığını veya nasıl 

uygulandığını ortaya koymaktır. Devamında mevcut uygulamaları 634 Sayılı Kanunu ve 

yargı kararlarında belirtilen esaslara göre karşılaştırmak ve bilimsel olarak belirli bir 

standarda kavuşması için önerilerde bulunarak uygulamaların nasıl yapılması gerektiği 

hakkında örneklerle çözüm üretmektir. 

1.2 Kaynak Araştrıması ve Çalışmanın Kapsamı   

Literatür çalışmasında öncelikle kat mülkiyeti, kat irtifakı ve arsa payı kavramlarının 

yasal düzenlemedeki yeri ve önemi irdelenmiştir. Daha sonra yapılan bilimsel çalışmalar, 

yayınlar ve makaleler incelenmiştir. İncelenen çalışmalardan araştırma konusu ile ilgili 

dikkat çekenler şu şekildedir: 

Reisoğlu (1963) “Kat Mülkiyeti Konusunda Yeni Gelişmeler” adlı çalışmasında; Kat 

Mülkiyetinin tarihçesini Türkiye’deki yasal zemine nasıl kavuştuğunu, kat mülkiyeti ve 

kat irtifakının yasal mevzuatının dayanak noktaları hakkında açıklayıcı bilgilere yer 

verilmiştir. 

Yalçıner’in (2006) “İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler” adlı eserinde; konut 

ipotek piyasasının kurumsal bir kimliğe kavuşması gerektiğini, ipotek karşılığı 

menkulleştirilmiş kredilerin dayanağı olan gayrimenkullerin kimlik tespitlerinin düzgün 

yapılmasının son derece önemli olduğunu ve aksi takdirde menkulleştirilmiş 

gayrimenkullerin bir balona dönüşeceği ifade edilmektedir. 

Yılmaz ve Demir (tarih yok) tarafından yapılan “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında 

Arsa Payı Sorunu” adlı makalede; özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarında bağımsız 
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bölüm arsa paylarının değerlerine göre tespit edilmediği, bu durumun komşuluk 

ilişkilerini bozduğu ve mahkemelere dava konusu olduğu gözlemlenmiş ve bu hususlar 

hakkında çözüm önerilerine değinilmiştir. 

Alpöğünç’ün (2010) “Arsa Payı Kavramı, Önemi, Hesaplanması, Düzeltme Davası” adlı 

çalışmasında; müşterek mülkiyet pay oranının önemi, pay oranının gerçek oranı yansıtıp 

yansıtmadığı ve eğer yansıtmıyorsa hangi hallerde nasıl düzeltim davalarının açılması 

gerektiği ortaya konulmuştur. 

Oğuzman vd. (2012) tarafından yapılan “Eşya Hukuku” adlı çalışmada; kat mülkiyeti ve 

kat irtifakı kavramını, uyulacak esasları, hakları ve borçları hakkında ayrıntılı bilgi 

vermişlerdir. Aynı çalışmada Kat Mülkiyeti Kanununun eksiklikleri hakkında eleştirisel 

bir yaklaşımda bulunmuşlardır. 

Koçak’ın (2013) “Tapu-Fen İşlemleri” adlı makalesinde; kat mülkiyeti veya kat irtifakı 

kurulmasında hangi evrakların olması gerektiği, işlemlerin nasıl yapıldığı, karşılaşılan 

problemlerde işlemlere nasıl yön verilmesi gerektiği ve konu hakkında teknik ayrıntılara 

da değinerek ifade etmiştir. 

Şanlı (2015) tarafından yapılan “Anayasa Mahkemesinin, arsa paylarının düzeltilmesine 

ilişkin 10.09.2015 tarihli ve 2015/81 sayılı kararına eleştirisel bir yaklaşım” adlı 

makalede; arsa payı düzeltim davalarında herhangi bir süre sınırının bulunmadığını, bu 

durumun tapu kütüğüne güven ilkesini zedeleyeceğini, mülkiyet sahibinin sürekli bir 

endişe içerisinde bırakıldığı eğer hata mevcut ise, bunun sorumlusunun belirli olmadığı 

gibi hususlar hakkında eleştirisel bir yaklaşımda bulunulmuştur. 

Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu (2015) tarafından yapılan “Kentsel Dönüşüm Sürecinde 

Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde 

Değerlendirme” adlı çalışmada; öncelikle anagayrimenkulun mevzuatta tanımlanan 

ölçütlerine göre arazi ve arsa durumlarının tespit edilmesi ve tespit edilen özelliklerine 

göre değerlemesinin yapılması gerektiği, anagayrimenkul üzerine kurulan bağımsız 

bölümlerin arsa paylarının yüzölçüme göre değil yasal düzenleme, yargı kararları ve 
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gayrimenkulün özellikleri dikkate alınarak bulunacak değerle orantılı olması gerektiği ve 

yapılan arsa payı belirleme uygulamalarındaki hata ve sorunlar hakkında bilgiler 

sunulmuştur. 

Uğur vd. (2016) tarafından yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun’a Göre Riskli Yapı Tespitinde Karşılaşılan Uygulama Problemlerinin 

Vaka Tabanlı İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği” adlı araştırmada; kentlerin üzerinde 

bulunan yapıların sürekli olarak değiştiği, bu değişiklikler beraberinde belirli sorunları 

getirdiği, Türkiye’deki çoğu anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmadığı, kurulu 

olanların ise hisselerinin değer esaslı olmadığı, yapılan uygulamaların ihtilafa yol açacağı 

hususlarına değinilmiştir. 

Tanrıvermiş’in (2017) “Gayrimenkul Değerleme Esasları” adlı rehberinde; Türkiye’de 

arsa payı tespitinin bilimsel bir metoda dayanmadığı, uzman kişilerce belirlenmediği, 

mevcut yasal durumun güncellenmesi gerektiği ve arsa payı tespit işleminin gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi konusunda eğitim almış uzmanlar tarafından yapılması gerektiği 

hakkında bilgiler sunulmaktadır. 

Yerel düzeyde kentsel alanda anataşınmazın bağımsız bölümlerinin arsa paylarının 

dağıtımında önemli sorunların olduğu ve özellikle büyük kentlerde kentsel dönüşüm 

projelerinde arsa payı dağıtımı ile ilgili önemli sorunların olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmada öncelikle teorik ve yasal yönleri ile olarak arsa payı dağıtımı sorunu ele alınmış 

ve daha sonra Çorum ili Merkez İlçesi Ayarık ve Ulukavak mahallelerinden seçilen dört 

adet anagayrimenkulde arsa payı dağıtımı incelenmiş ve arsa payı dağıtımına ilişkin temel 

sorunların tespiti ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. İncelenen anagayrimenkullerde 

bağımsız bölümlerin arsa payı tespiti yeniden yapılmış ve mevcut arsa payları ile 

karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Literatür ve yargı kararları taraması ile örnek olay 

analizlerinin sonuçlarına dayanan çalışma sonuçları dört bölüm olarak sunulmuştur. 

Konunun önemi, amaç ve kapsamı giriş bölümünde, kavramsal çerçeve ve tanımlama 

ikinci bölümde, seçilmiş örnek olayların analizi ve değerlendirme sonuçları üçüncü 

bölümde ve araştırmanın bir bütün olarak bulguları, sorun alanlarının tespiti ve temel 

öneriler ise son bölümde verilmiştir.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TEMEL İLKELER 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat mülkiyeti ve kat irtifakına nasıl geçiş 

yapılacağına, nasıl uygulanacağına ve nasıl sonlandırılacağına ilişkin kurallar kanun 

koyucu tarafından belirlenmiştir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı malikler arasındaki paylı 

mülkiyet kurmayı mülkiyetle ilgili hak ve borçlarını ortaya koymayı hedefleyen bir 

araçtır. 634 Sayılı Kanunda belirtilen temel kavramlar aşağıda açıklanmıştır: 

 Anagayrimenkul (anataşınmaz); kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünü, 

 Ana Yapı; yalnız esas yapı kısmı,  

 Bağımsız Bölüm; anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli 

olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri, 

 Eklenti; bir bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş 

olan yerler, 

 Kat mülkiyeti; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, 

 Kat maliki; kat mülkiyeti hakkına sahip olanlar, 

 Ortak yerler; anagayrimenkulun bağımsız bölümleri dışında kalıp korunma ve 

ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerler, 

 Kullanma hakkı; kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler 

üzerindeki faydalanma hakları, 

 Kat irtifakı; bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve 

yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki 

veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakları, 

 Kat irtifakı sahibi; kat irtifakı hakkına sahip olanlar, 

 Arsa payı; arsanın, bu kanunda yazılı esaslara göre bağımsız bölümlere tahsis edilen 

ortak mülkiyet payları, 

 Sözleşme; kat mülkiyetinin veya kat irtifakının kurulmasına ait resmi senet. 

“Kanunda kat mülkiyeti olarak adlandırılmasına rağmen, bu özel hak, gerçekte bir 

mülkiyet hakkı değildir. Üzerinde münhasır yararlanma hakkı olan kısımları dahil bütün 

anagayrimenkul, kat maliklerinin paylı ortak malı olarak kalmaktadır” (Oğuzman vd. 

2012). Dolayısıyla ortak kullanıma ait olan yerler ile birlikte müstakil kullanılan bağımsız 
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bölümlerde birbirlerinin ayrılmaz parçası olup, bu hak özel bir mülkiyet hakkıdır. 

Bağımsız bölüm üzerinde kim mülkiyet hakkına sahipse arsa payına ve ortak yerlerdeki 

paylı mülkiyet hakkına sahip olur. Tasarruf hakkı malike aittir.  

Özellikle yapılaşmanın çok olduğu veya toplu yapılaşmanın olduğu yerlerde kat 

mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilirken dikkatli olunmalıdır. Vaziyet planı, mimari 

proje, bağımsız bölüm planı, gayrimenkulün cinsi gibi mülkiyete ait bilgiler doğru, 

zemine uygun ve birbirleriyle tutarlı olmalıdır. Hatalı olan bilgiler üzerine arsa payı 

hesaplamak da hatalı olacaktır. Bu kısımlarda yapılacak hatalar mülkiyet sahiplerini veya 

mülkiyete ait hak ve borç sahiplerini zor durumda bırakabileceği düşünülmektedir. 

İpotek karşılığı menkulleştirilmiş kredilerin bir kolu olan gayrimenkul sektöründe söz 

konusu gayrimenkulün ilk önce fiziksel ve yasal kimliğini tespit ettirilir (Yalçıner 2006). 

Bunun için kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulan gayrimenkul bilgileri, o gayrimenkulün 

değerinde oldukça önemlidir. Bunlardan biri de bağımsız bölümün arsa payıdır. 

Dolayısıyla arsa payının oldukça hassas bir şekilde tespit edilmesi gerekir. 

2.1 Kat Mülkiyeti Kavramı, Kurulması ve Sona Ermesi 

634 Sayılı Kanuna göre bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına “kat 

mülkiyeti” adı verilir. Kat mülkiyetinde ana prensip anagayrimenkul üzerindeki yapının 

tamamlanmış olmasıdır. Bağımsız bölüm niteliği, ancak binanın ayrı ayrı, başlı başına 

kullanılmaya elverişli bir bölüm teşkil eden kısımları veya bir binanın bütünü için söz 

konusu olmaktadır. Diğer bağımsız bölüm dışındaki yerler ortaklaşa kullanma ve 

yararlanmaya yarayan ortak yerlerdir. Ortak yerlerin bağımsız bölüm olarak tescil 

edilmesi mümkün değildir. Bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanımında olan sosyal tesis, 

yüzme havuzu, tenis kortu vs. niteliğindeki bağımsız bölümü ortak yerler ile 

karıştırmamak gerekir. Bu kısımlarda bağımsız bölüme bağlı olarak ayrı bir sayfada tescil 

edilirler. Ancak bu kısımlar sözleşme yapılarak veya yönetim planında belirtilerek 

belirlenebilir. 634 Sayılı Kanuna göre aşağıda yazılı yerler ortak yerlerden sayılmaktadır: 

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile 

taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan 
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ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, 

koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel 

çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve 

havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar 

ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, 

sığınaklar, 

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile 

kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke 

ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,  

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. 

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya 

faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (ortak yer) konusuna girmektedir 

(Anonim 1965). 

Bağımsız bölüm dışında olup tek başına kullanılabilen o bağımsız bölüme tahsis edilmiş 

olan eklentiler (kömürlük, su deposu, garaj gibi) o bağımsız bölümün bütünleyici parçası 

sayılır. Dolayısıyla bağımsız bölümün maliki, eklentinin de maliki olur. Eklentiler, 

anagayrimenkul içinde kat mülkiyeti kurulan ana yapıdan ayrı bir yerde ise tapu planında 

gösterilir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir. Bağımsız bölümün el 

değiştirmesi sonucu o bağımsız bölümdeki eklentiler de el değiştirmiş olmaktadır. 

Kat mülkiyetinin el değiştirmesiyle ona bağlı olan arsa payı da birlikte el değiştirir. Arsa 

payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi miras 

yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamamaktadır. Kat mülkiyetine konu 

bağımsız bölümler arasında ortaklığın giderilmesi davası açılamaz. Ancak bağımsız 

bölümler üzerinde ortaklığın giderilmesi davası gibi hak ve borçlara ait davalar açılabilir. 

Ortaklığın giderilmesi davalarında önalım hakkı bağımsız bölüm hissedarlarınındır. 

Kat mülkiyetinin kurulmasında temel kural proje ve anagayrimenkul üzerinde bulunan 

tüm bağımsız bölümler üzerinde kurulabilir olmasıdır. Kat mülkiyetine geçişte 

anagayrimenkulün maliki veya maliklerinin talebi ve onayı olması gerekir. Kat mülkiyeti 

proje ve yönetim planına ve yapı kullanma izin belgesine bağlı olarak tapu memuru 
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huzurunda düzenlenen resmi senet (sözleşme) ve tapu kütüğüne tescili ile kesinlik 

kazanır. Eğer tüm bağımsız bölümler dahil edilmemişse o talep kat mülkiyeti kanununa 

göre reddedilmektedir (Koçak 2013). 

Kat mülkiyetini kat irtifakından ayıran özellik, anagayrimenkul üzerindeki yapının 

tamamlanmış olmasıdır. Kat mülkiyeti kurulmadan önce ilk önce yapılacak işlem, imar 

parseline anagayrimenkul üzerindeki binanın işlenmesidir. Bu işlem kadastro müdürlüğü 

tarafından yapılmaktadır. Kat mülkiyetine geçilecek gayrimenkule ait yapı kullanma izin 

belgesi, vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı ile o gayrimenkulun bağlı bulunduğu 

yerdeki varsa, yetkili lisanslı harita ve kadastro bürosuna yoksa kadastro müdürlüğüne 

“cins değişikliği” için başvurulur. Kadastro müdürlüğü anagayrimenkul üzerindeki tüm 

bağımsız bölümlerin yapı kullanma izin belgelerini kontrol ederek alır ve eksiklik olması 

durumunda tamamlattırır. Daha sonra anagayrimenkul üzerinde bulunan yapıyı zemine 

giderek ölçer ve tapu planına işler. Yapı kullanma belgesi üzerindeki bilgileri kullanarak 

gayrimenkulün cinsini belirler ve yapılacak değişikliğin tescili için “tescil bildirimi” 

düzenlenir. Düzenlenen tescil bildirimi ve ekindeki yapı kullanma izin belgesi (tüm 

bağımsız bölümler için), vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı tapu müdürlüğüne 

gönderilir.  

Tapu müdürlüğü, kadastro müdürlüğünden gelen belgeler ile birlikte anagayrimenkulde, 

yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin 

ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle 

oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden 

numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje 

müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları 

tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ve 

kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış yönetim planıyla kat 

mülkiyeti kurulmakta ve bağımsız bölümleri kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilmektedir. 

Anagayrimenkul ile bağımsız bölümlerin kaydedildiği kat mülkiyeti kütüğü 

irtibatlandırılıp anagayrimenkul geçici olarak beyanlar hanesine not düşülerek 

kapatılmaktadır. 
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Kat mülkiyeti mahkeme kararı ile de kurulabilir. Anagayrimenkule ait ortaklığın 

giderilmesi davalarında maliklerin talebi ile Kat Mülkiyeti Kanunun 10. madde 5. 

fıkrasına göre hâkim kat mülkiyeti kurulmasına karar verebilir. Mahkemenin kat tahsisi 

yolu ile paylaşmaya karar verebilmesi için kat mülkiyetine çevrilmeye elverişli bir bina 

olması gerekmektedir. Ayrıca her malike bir bağımsız bölümün isabet etmesi de gerekli 

görülmektedir. Bu şartın gerçekleşmemesi durumunda mahkemece kat mülkiyetinin 

kurulmasını müteakip gayrimenkul katlarının satış yoluyla paylaşmasına karar verilebilir. 

Bu davada ortaklardan birinin talebi yeterlidir (Oğuzman vd. 2012). 

Kat mülkiyetine, kat irtifakı kurulmuş yerlerde kat irtifakına dayanarak 23.06.2009 

tarihinde 5912 Sayılı Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununa yapılan ekleme ile re’sen 

çevrilebilir. Arsa üzerinde inşaatı tamamlanmış yapıda yapının tamamı için alınmış yapı 

kullanma izin belgesinin alınması ve irtifak hakkı sahibi ortak maliklerden birinin talebi 

ile yapılabilir. Bu işlem içinde yukarıda bahsi geçen cins değişikliği işlemi maliklerden 

birinin talebi ile gerçekleştirilerek tapu müdürlüğüne tescil için gönderilmektedir. Tapu 

müdürlüğünde zorunlu deprem sigorta poliçesi ile yapı kullanma izin belgeleri haricinde 

başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine re’sen geçilmektedir. Kat irtifakı kat 

mülkiyetine geçilmesi ile sona ermektedir. Kat mülkiyeti kurulmasında mutlak olması 

gereken yapının ortadan kalkması (yıkılması, harap olması), bağımsız bölümlerin tek bir 

malike ait olması ve malikin talebi veya kamulaştırma amacıyla ortadan kaldırılması 

sonucu kat mülkiyetinin kat mülkiyeti kütüğünden silinmesi ile kat mülkiyeti sona 

ermektedir. 

Anagayrimenkul deprem, sel, toprak kayması gibi sebeplerle arsası ile birlikte yok olması 

halinde kat mülkiyeti sona ermektedir. Kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar 

kapatılmaktadır (Anonim 1965). Kat mülkiyetinin sona erdirilmesi işlemi bütün 

maliklerin talebiyle mümkündür. Kat mülkiyeti kütüğündeki arsa payları aynen alınarak 

anagayrimenkule geçirilir. Kat mülkiyeti kamulaştırma sonrası sona ermiş ise, kat 

maliklerinin arsa payları oranında kamulaştırma bedeli ödendikten sonra kat mülkiyeti 

sona ermektedir. 
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2.2 Kat İrtifakı Kavramı, Kurulması ve Sona Ermesi 

Anagayrimenkul üzerinde proje aşamasında olan veya tamamlanmamış olan yapılarda kat 

irtifakı kurulabilir. Bu irtifak hakkının tescil olabilmesi için mimari proje, yönetim planı 

ve tüm maliklerin talebinin olması yeterlidir. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakının 

tanımı şöyledir: “Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak 

veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki 

veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat 

irtifakı” denir. Kat irtifakı sahibi olanlara da kat irtifak sahibi adı verilmektedir. 

Başka bir ifade ile “Paylı mülkiyet paylarına, inşaat yapma ve kat mülkiyeti kurma borcu 

bağlaması da kat irtifakı olarak adlandırılmıştır” (Oğuzman vd. 2012). Kat irtifakı kat 

mülkiyetine çevrilmesi öngörülen tamam binayı veya tamamlanacak binayı tamamlama 

borçlusu adına tamamlama yükümlülüğü getirmektedir. Tek malikli ana 

gayrimenkullerde gayrimenkulü paylara ayırarak bu paylara inşaat borcu bağlayabilmesi 

öngörülmüştür. 

Uygulamada kat mülkiyetine göre daha çok kat irtifaklı gayrimenkuller bulunmaktadır. 

Bunun nedeni kat irtifakı kurulmasında istenilen belgeler ile kat mülkiyetinde istenilen 

belgelerin farklı olmasıdır. Proje müellifleri yapı kullanma izin belgeleri, oturma (iskan) 

belgeleri, vaziyet planı, bağımsız bölüm planı gibi belgeleri hazırlamaktan veya maddi 

olarak külfet getirdiği için hazırlatmaktan kaçınmaları sebebiyle çoğu gayrimenkul kat 

irtifaklı olarak el değiştirmektedir. Bu nedenle bağımsız bölüm planı ile zeminde oturulan 

bağımsız bölümler arasında tutarsızlık olmaktadır. Bu hatanın düzeltilmesi de proje 

müellifinin sorumluluğunda olmasına rağmen çoğu kez gayrimenkul malikleri tarafından 

düzeltilmektedir. Hatalı bağımsız bölümlerin düzeltilmesi de ayrıca bir maddi külfeti 

vardır. Kat irtifakı kurulmuş yerlerde 23.06.2009 tarihinde 5912 Sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklik ile re’sen kat mülkiyetine çevrilmenin önü açılmıştır. Ancak yine de yeterli 

talep görmediği söylenebilir. 

Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin 

üçte ikisi kullanmaya başlamışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana 

gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri geçerli olmaktadır. Kat irtifakının 
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kurulması işlemi anagayrimenkul paydaşlarının ortak iradesi ile mümkündür. Kat irtifakı 

kurulacak anagayrimenkul üzerindeki yapının tamamlanmamış veya proje aşamasında 

olması gerekmektedir. Tamamlanmış yapılarda kat irtifakı kurulamamaktadır. Ancak 

uygulamada tamamlanmış binalarda da kat irtifakı kurulduğu görülmektedir. Bunun 

nedeni kat irtifakının kat mülkiyetine göre daha kolay ve hızlı olmasıdır. Kat irtifakına 

konu bağımsız bölümlerin ileride kat mülkiyetine çevrilmesinde altlık olacağından, arsa 

payının oranlarına göre tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu arsa payı mülkiyet hakkı 

sahibine anagayrimenkuldeki hissesini göstermektedir. Bu sebeple kat irtifakı arsa payına 

bağlı olarak kurulmalıdır. 

Kat irtifakı kurulması için anagayrimenkulün bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne 

başvurulur. Başvuruda olması gereken anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış 

cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız 

bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, 

kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve 

bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi 

mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından 

imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ve kat 

mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış yönetim planıyla birlikte 

tapu memuru, resmi senet düzenleyerek kat irtifakını kurabilir. Bağımsız bölümler kat 

mülkiyeti kütüğüne tescil edilmektedir. Ana gayrimenkul ile bağımsız bölümlerin 

kaydedildiği kat mülkiyeti kütüğü irtibatlandırılıp ana gayrimenkul geçici olarak beyanlar 

hanesine not düşülerek kapatılmaktadır. 

Anagayrimenkul üzerindeki yapının tamamlanması ile kat irtifakı sahipleri, 23.06.2009 

tarihinde 5912 Sayılı Kanuna yapılan ekleme ile re’sen kat mülkiyetine geçebilirler. 

Bunun için bir önceki bölümde değinilen cins değişikliği işleminin re’sen yapılarak kat 

irtifakı sahiplerinin yapı kullanma izin belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kat 

irtifakı anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi, anagayrimenkulün tamamen yok 

olması, paydaşların talebi veya gayrimenkulün kamulaştırılmasıyla sona ermektedir. 

Ayrıca kat irtifakı kurulan anagayrimenkul üzerinde yapının beş yıl yapılmaması 

durumunda maliklerin birisi kat irtifakının sona ermesi için sulh hukuk mahkemesine 

başvurabilir. 
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2.3 Arsa Payı Kavramının Yasal Düzenleme ve Yargı Kararları Yönünden 

Önemi 

Arsanın, 634 Sayılı Kanunda yazılı esaslara göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ana 

gayrimenkuldeki ortak mülkiyet paylarına “arsa payı” denir. Arsa üzerindeki mülkiyet 

payları için bağımsız bölümün kat irtifakının kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat 

mülkiyetine geçilmesi halinde ise kat mülkiyetinin kurulması zamanındaki konum ve 

büyüklüğüne göre hesaplanan değeri esas alınmalıdır. Bu değerin tüm gayrimenkul 

değerine olan oranı arsa payını vermektedir. Bu değerde sonradan vuku bulacak 

değişiklikler, 634 Sayılı Kanunun 44. maddesine göre yeni bölüm ilavesi dışında, arsa 

payını değiştirmeyi gerektirmeyecektir. Aynı şekilde kat maliklerinin ortak yerler 

üzerindeki mülkiyet payları, arsa payı oranında, yani bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti 

kurulurken taşıdıkları değer oranında olmaktadır. Uygulamada arsa payının çoğu kez 

gelişigüzel tespit edildiği görülmektedir. 

634 Sayılı Kanunun 3. maddesinde 14.11.2007 tarih ve 5711/1 madde ile yapılan 

değişiklikte; “Arsa paylarının bağımsız bölümlerinin payları ile orantılı olarak tahsis 

edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden 

düzenlemesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra 

uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma 

veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44’üncü madde hükmü saklıdır” hükmüne amirdir. 

Bu değişikliğe göre açılan davalar ile ilgili Yargıtay kararları incelendiğinde Yargıtay 20. 

Hukuk Dairesinin E:2017/4756, K:2017/2449 sayılı kararında; arsa payı düzenlemesinin 

yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerinin değerleriyle 

oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu hususa dayalı istemlerde mahkemenin tüm 

kanıtları değerlendirerek bağımsız bölümün değeri ile bölüme özgülenen arsa payını 

karşılaştırıp denklik sağlamaya çalışılmalıdır. Bu işlemin yapılmasında da bağımsız 

bölümlerin; cinsi, bulunduğu kat, alan, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari özellikleri, 

kullanımı ve konumu, cephesi ve manzarası gibi hususlar değerleme için esas alınır. 

Değerlemeye esas alınacak tarihten sonraki imar durumu ile cins ve manzara 

değişiklikleri, bakım ve onarım çalışmaları nedenleriyle meydana gelen değer artış ve 

eksilmeleri dikkate alınmayacaktır.  
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Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin E:2017/4756, K:2017/2449 sayılı dosyasında dava konusu 

anagayrimenkulde kat irtifakının 15.10.1971 tarihinde kurulduğu, bilirkişi raporunda kat 

irtifakına geçiş tarihi olan 1971 yılında arsa paylarının orantılı olarak dağıtılmadığı 

belirtilmişse de bağımsız bölümlerin değerinde ve dolayısıyla arsa paylarının tespitinde 

dikkate alınmayan arsa payları arasında orantısızlığa yol açan somut ve haklı nedenler 

ortaya konulmamıştır. Dava konusu gayrimenkulde 1971 yılında kat irtifakı kurulduğu 

dikkate alındığında aradan geçen süre zarfında gayrimenkulde arsa paylarına herhangi bir 

itiraz olmaması, bağımsız bölümlerin kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerlerinin 

yukarıda açıklanan unsurlara göre tapu sicilinde kayıtlı arsa paylarında düzeltilmesi 

gereken bir yanlışlık olduğu konusunda mahkemece herhangi bir değerlendirme 

olmaması ve gerekçe içermeyen soyut ve genel ifadeli bilirkişi raporu esas alınarak 

hüküm kurulması doğru görülmemiş olup verilen hüküm bozulmuştur. Yine 18. Hukuk 

Dairesinin E:2016/4321, K:2016/9947 sayılı, E:2016/3350, K:2016/8898 sayılı ve 

E:2016/4321, K:2016/9947 sayılı kararları yukarıda belirtilen nedenlerle aynı doğrultuda 

olduğu görülmektedir.   

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin E:2016/5072 K:2016/7675 sayılı kararı incelendiğinde 

dava konusu anagayrimenkul üzerinde dört adet dükkan ile normal katlarında üçer daire 

olmak üzere toplam on bağımsız bölümden oluşan kargir yapı mevcut olduğu, paydaş ve 

bağımsız bölümlerin sayısı itibari ile her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düştüğü 

tespit edilmiştir. Gayrimenkulün üzerindeki yapının 634 Sayılı Kanunun 50/2. maddesi 

hükmüne uygun nitelikte olduğu belirtilerek, mahkemece 634 Sayılı Kanunun 12. 

maddesinde sayılan işlemlerin ve belgelerin tamamlattırılması için kat mülkiyetine geçiş 

suretiyle ortaklığın giderilmesini isteyen davalı tarafa yetki ve yeterli süre verilmesi bu 

hususlar eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirtmiştir. Dava konusu anagayrimenkul 

üzerindeki yapıda her biri bağımsız bölümün; konumu, yüzölçümü, kullanım amacı ve 

eklentileri yerinde incelenip irdelenerek değeri ve bu değere göre özgülenecek arsa payı 

uzman bilirkişi araçlığıyla saptanmalıdır. Varsa fiili taksimata göre, taksim yoksa kura ile 

önce her bir paydaşa bir bağımsız bölüm özgülendikten sonra gerekiyorsa değer farkı 

nedeni ile ödenecek ivaz da belirlenmek suretiyle paylarının denkleştirilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Yönetim planı gibi belgeleri paydaşların imzalamaktan kaçınması halinde 

bunların imzalanmış sayılması suretiyle tahkikatın ikmal edilmesinden sonra kat 
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mülkiyetine geçiş yoluyla ortaklığın giderilmesine ve belirtilen koşulların oluşmaması 

durumunda satış yoluna gidilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar da en önemli 

kısım arsa payının tespit edilmesi işleminin uzman bilirkişi vasıtasıyla yapılması 

gerektiğinin belirtilmesidir (Anonim 2016, Anonim 2017). 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. 

maddesinin birinci fıkrasında yapının yeniden değerlendirilmesinde bağımsız bölüm 

sahipleri sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az 2/3 çoğunluğu ile karar 

verebilecekleri belirtilmiştir. Dolayısıyla kişilerin yapı ile ilgili gerek 634 Sayılı Kanun 

gerekse 6306 Sayılı Kanun kapsamında sahip oldukları hak ve yükümlülükleri 

kullanmaları arsa payları ile orantılıdır. Bu nedenle arsa payının doğru belirlenmesi 

önemlidir. 

Binanın yıkım sürecinin bitiminden sonra arsa payı tapularındaki hisseler yeni binanın 

yıkılmasından sonra toprak tapusu hissesi şekline dönmektedir. Yapılarda bir işyeri ile 

bodrum katta bulunan bir meskenin payları tapuda eşit olarak kayıtlı olabilmekte, yıkım 

süreci sonunda arsaya geçen hisseler gerçekte değerleri birbirinden farklı bağımsız 

bölümler eşit hisse sahibi olabilmektedir. Bu şekilde daha sonra yapılacak yeni bina için 

uzlaşma sorunu ortaya çıkmaktadır (Uğur vd. 2016). 

634 Sayılı Kanun ve yargı kararları dikkate alındığında bağımsız bölümlerin; konum ve 

büyüklükleri, cinsi, bulunduğu katı, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari 

özellikleri, kullanımı, cephesi ve manzarası gibi özellikleri tespit ederek değerinin 

belirlenmesi ve belirlenen bağımsız bölüm değerinin toplam yapı değerine 

oranlanmasıyla ayrı ayrı arsa paylarının tespit edilmesini istemektedir.  

Kentlerde 1950 ile 2000 yılları arasındaki dönemde kooperatiflerin konut ve ikinci konut 

üretiminde önemli paya sahip oldukları bilinmektedir (Tanrıvermiş 2016). Konut yapı 

kooperatifinin kurulmasından sonra arsa edinimi, imar ve inşaat işlemlerinin 

yapılmasından sonra ferdi mülkiyete geçiş aşamasında arsa payı verilmesi ve şerefiye 

uygulamalarında önemli sorunların olduğu ve yapılan işlemlerin hem bilimsel esaslar, 

hem de 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri ile çeliştiği açıkça dikkati 

çekmektedir. Benzer biçimde tek malik tarafından yapılan yapılardaki arsa payı belirleme 
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işlemi tek kişide olduğu için, bağımsız bölüm arsa paylarını gelişi güzel belirlendiği veya 

önemsenmediği de dikkati çekmektedir. Her iki durumda da gayrimenkullerin el 

değiştirmesi veya kentsel dönüşüm uygulaması aşamasında arsa payı sorunu gündeme 

gelmektedir. Bununla birlikte resmi senette arsa payı oranı yazılı olduğu için, alıcı konu 

hakkında bilgisi olmasa bile, bilerek ve isteyerek bağımsız bölümü satın almış olduğu ve 

dolayısıyla bu işlemin proje müelliflerinin sorumluluğunda olmadığı için daha sonra 

düzeltilmesi, ancak yargı yoluna başvurulması ile mümkün olabilmektedir. İnceleme 

sonuçlarına göre bütün mesken ve ticari gayrimenkul projelerinde arsa payı dağıtımın 

önemli bir sorun olduğu, dağıtımın değer esaslı yapılması gerektiği, tapu sicilinde 

bağımsız bölümlerin brüt ve net alanları ile ortak alan paylarının ayrı ayrı gösterilmesi 

gerektiği ve bütün belirtilen çalışmaların -gelişmiş ülkelerde olduğu gibi- gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan 

uzmanların yönetimi ve gözetiminde yapılması gerektiği vurgulanmalıdır. Belirtilen 

biçimde bir kontrol mekanizması oluşturulması ve denetlenmesi gerektiği ve bu 

işlemlerin de gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev ve yetki alanı 

içinde olması ortaya çıkmaktadır.  
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3. ARSA PAYI DAĞITIMI UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAY 

ANALİZLERİ 

Bu kısımda Çorum ili Merkez ilçesi Ayarık ve Ulukavak mahallelerinde bulunan çeşitli 

parseller seçilerek örneklendirilmiştir. Çorum ili, Orta Karadeniz bölgesinde yer almakta 

ve merkez nüfus 300.000 kişi civarındadır. Özellikle kentsel dönüşüm ve yeni imar 

uygulamaları ile yapılaşmanın son yıllarda oldukça arttığı görülmektedir. Yapılaşmanın 

çok hızlı olarak ilerlediği bölgelerden örnekler alınarak ilgili tapu müdürlüğünden elde 

edilen kaynaklar ile birlikte zeminde yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Yapılan çalışmada ilk önce çalışılacak parseller tespit edilmiştir. Daha sonra parselin dış 

görünümünün belirlenmesi için zemin durumunun fotoğrafı çekilmiştir. Ardından Çorum 

Tapu Müdürlüğünden seçilen örneğin mimari projesi ve arsa payının tespitine ilişkin 

evraklar temin edilmiştir. Seçilen örnek gayrimenkuller aşağıda ayrıntılı incelenmiştir. 

3.1 Çorum İli Merkez İlçesi Ayarık Mahallesi 3061 Ada 4 Parsel 

Örnek gayrimenkul olan Çorum ili Merkez ilçesi Ayarık mahallesi 3061 ada ve 4 

numaralı ve yüzölçümü 1.695,14 m2 olan parselin kentin gelir seviyesinin yüksek olan 

kesimlerinin mesken olarak tercih ettiği bölgede bulunduğu düşünülmektedir. Bölgede 

bağımsız bölümlerin el değiştirme oranının yüksek olduğu ve kentin gelişme alanında 

bulunduğu söylenebilir. 

  

Şekil 3.1 3061 ada ve 4 nolu parseldeki binanın dış görünümü 
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Şekil 3.2 3061 ada ve 4 nolu parseldeki binanın mimari projesi 

 

Şekil 3.3 3061 ada ve 4 numaralı parseldeki bağımsız bölümlerin arsa payları 
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Örnek gayrimenkule ait mimari proje ve bağımsız bölümlerin arsa paylarına ait liste 

incelendiğinde, her katta dört bağımsız bölüm olduğu ve toplamda zemin kat ile birlikte 

altı kattan oluştuğu görülmektedir (Şekil 3.2-Şekil 3.3). Toplam 24 bağımsız bölümün 

mevcut olduğu anagayrimenkulde; zemin kattaki bağımsız bölümlere aynı değerin ve 

diğer katlardaki dairelere de aynı değerin verilmesiyle arsa paylarının dağıtıldığı tespit 

edilmiştir. Tüm bağımsız bölümler kat irtifakı kurulurken tek bir malike aittir. Bu değer 

farkı da muhtemelen sundurma altı olmasından kaynaklanan bağımsız bölüm alanının 

diğerlerine göre daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 3.4). 

Zemin kattaki dairelerin kendi aralarında, 1, 2, 3, 4 ve 5. katların ise kendi aralarında 

gruplandırıldıkları tespit edilmiştir. Bu da bu arsa payı belirleme işleminin kanun ve yargı 

kararlarına uygun olarak yapılmadığı, yapılan hesaplanmanın basit bir oranlama yöntemi 

ile gerçekleştirildiği, hiçbir matematiksel, bilimsel ve kanuni yönteme dayanmadığı ve bu 

hesapla da tescil işleminin yapıldığı açıktır. 

Çizelge 3.1 3061 ada 4 nolu parsele ait bağımsız bölümlerin serbest piyasa değerleri 

Bağımsız Bölüm No Bulunduğu Kat Bulunduğu Cephesi Brüt Alanı (m2) Değeri (TL) 

1 Zemin Kat Kuzey+Batı 130 280.000 

2 Zemin Kat Kuzey+Doğu 130 280.000 

3 Zemin Kat Güney+Doğu 130 290.000 

4 Zemin Kat Güney+Batı 130 290.000 

5 1.Kat Kuzey+Batı 135 300.000 

6 1.Kat Kuzey+Doğu 135 300.000 

7 1.Kat Güney+Doğu 135 310.000 

8 1.Kat Güney+Batı 135 310.000 

9 2.Kat Kuzey+Batı 135 330.000 

10 2.Kat Kuzey+Doğu 135 330.000 

11 2.Kat Güney+Doğu 135 340.000 

12 2.Kat Güney+Batı 135 340.000 

13 3.Kat Kuzey+Batı 135 330.000 

14 3.Kat Kuzey+Doğu 135 330.000 

15 3.Kat Güney+Doğu 135 340.000 

16 3.Kat Güney+Batı 135 340.000 

17 4.Kat Kuzey+Batı 135 330.000 

18 4.Kat Kuzey+Doğu 135 330.000 

19 4.Kat Güney+Doğu 135 340.000 

20 4.Kat Güney+Batı 135 340.000 

21 5.Kat (Son) Kuzey+Batı 135 320.000 

22 5.Kat (Son) Kuzey+Doğu 135 320.000 

23 5.Kat (Son) Güney+Doğu 135 325.000 

24 5.Kat (Son) Güney+Batı 135 325.000 
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Oysa ki zemin kattaki bağımsız bölümlerin birbirleri ile diğer kattaki bağımsız bölümlerin 

de birbirleri ile değerlerinin aynı olmasının mümkün olmadığı yerinde yapılan 

çalışmalara göre saptanmıştır (Çizelge 3.1). Bu durumda konu gayrimenkulü satın almak 

isteyen gerçek veya tüzel kişiler, arsa payı konusunda bilgi sahibi olmadıklarından dolayı 

itiraz edemedikleri düşünülmektedir. Aksi takdirde her birey, kurum veya kuruluş satın 

aldığı eşyanın karşılığını hem maddi, hem de kanuni olarak görmek isteyecektir. Arsa 

payının tespiti sırasında yapılan hatanın farkına varılmadığı veya görmezden gelindiği, 

bu konuda halkın büyük çoğunluğunun yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı söylenebilir. 

3.2 Çorum İli Merkez İlçesi Ayarık Mahallesi 3060 Ada 8 Parsel 

Örnek gayrimenkul olan Çorum ili merkez İlçesi Ayarık mahallesi 3060 ada 8 numaralı 

ve yüzölçümü 1337.97 m2 olan parselin kentin gelir seviyesinin yüksek olan kesimlerinin 

mesken olarak tercih ettiği bölgede bulunduğu düşünülmektedir. Bölgede bağımsız 

bölümlerin el değiştirme oranının yüksek olduğu ve kentin gelişme alanında bulunduğu 

dikkati çekmektedir. 

 

Şekil 3.4 3060 ada ve 8 nolu parseldeki binanın dış görünümü 
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Örnek gayrimenkul üzerindeki yapı tamamen bitmiş durumda olup tapu müdürlüğündeki 

kat irtifakına esas projesine göre bağımsız bölüm numaraları tescil edilmiştir. Zeminde 

yapılan incelemede örnek gayrimenkulde bağımsız bölüm numaralarının farklı 

olmasından kaynaklanan herhangi bir hataya rastlanılamamıştır.  

Çizelge 3.2 3060 ada ve 8 nolu parsele ait bağımsız bölümlerin serbest piyasa değerleri 

Bağımsız Bölüm No Bulunduğu Kat Bulunduğu Cephesi Brüt Alanı (m2) Değeri (TL) 

1 Zemin Kat Kuzey+Batı 125 250.000 

2 Zemin Kat Kuzey+Doğu 125 250.000 

3 Zemin Kat Güney+Doğu 125 260.000 

4 Zemin Kat Güney+Batı 125 260.000 

5 1.Kat Kuzey+Batı 130 270.000 

6 1.Kat Kuzey+Doğu 130 270.000 

7 1.Kat Güney+Doğu 130 275.000 

8 1.Kat Güney+Batı 130 275.000 

9 2.Kat Kuzey+Batı 130 300.000 

10 2.Kat Kuzey+Doğu 130 300.000 

11 2.Kat Güney+Doğu 130 320.000 

12 2.Kat Güney+Batı 130 320.000 

13 3.Kat Kuzey+Batı 130 300.000 

14 3.Kat Kuzey+Doğu 130 300.000 

15 3.Kat Güney+Doğu 130 320.000 

16 3.Kat Güney+Batı 130 320.000 

17 4.Kat Kuzey+Batı 130 300.000 

18 4.Kat Kuzey+Doğu 130 300.000 

19 4.Kat Güney+Doğu 130 320.000 

20 4.Kat Güney+Batı 130 320.000 

21 5.Kat (Son) Kuzey+Batı 130 280.000 

22 5.Kat (Son) Kuzey+Doğu 130 280.000 

23 5.Kat (Son) Güney+Doğu 130 290.000 

24 5.Kat (Son) Güney+Batı 130 290.000 

Gayrimenkul üzerinde yapılan fiyat araştırmasında her kattaki bağımsız bölüme farklı bir 

fiyat istendiği gözlemlenmiştir (Çizelge 3.1). Ancak gayrimenkulün arsa paylarının tespit 

edilmesine ilişkin evrakları incelendiğinde arsa paylarının eşit olduğu ve birbirlerinden 

farklı olmadığı anlaşılmıştır (Şekil 3.6). 

Örnek gayrimenkule ait mimari proje ve bağımsız bölümlerin arsa paylarına ait liste 

incelendiğinde, her katta dört bağımsız bölüm olduğu ve toplamda zemin kat ile birlikte 

altı kattan oluştuğu görülmektedir (Şekil 3.5-Şekil 3.6). Toplam 24 bağımsız bölümün 

mevcut olduğu anagayrimenkulde; zemin kattaki bağımsız bölümlere aynı değerin ve 

diğer katlardaki dairelere de aynı değerin verilmesiyle arsa paylarının dağıtıldığı tespit 
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edilmiştir. Bu değer farkı da muhtemelen sundurma altı olmasından kaynaklanan 

bağımsız bölüm alanının diğerlerine göre daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır 

(Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.5 3060 ada ve 8 nolu parseldeki binanın mimari projesi 

634 Sayılı Kanununa göre yapı üzerindeki bağımsız bölümlerin birbirlerine kıyasla; 

konumu veya cephesi, büyüklükleri, cinsi, bulunduğu katı, alanı, ısınma sistemi, 

aydınlanması, mimari özellikleri, kullanımı, cephesi ve manzarası gibi özellikleri tespit 

ederek değerlerinin belirlenmesi ve belirlenen bağımsız bölüm değerinin toplam 

anagayrimenkul değerine oranlanmasıyla bulunması gerektiği daha önceki kısımlarda 

belirtilmiştir. Ancak örnek gayrimenkul incelendiğinde bu kriterlere uyulmadığı, her 

gayrimenkule rastgele bir değer verildiği görülmektedir.  

Zemin kattaki dairelerin kendi aralarında, 1, 2, 3, 4 ve 5. katların ise kendi aralarında 

gruplandırıldıkları tespit edilmiştir. Bu da arsa payı belirleme işleminin kanun ve yargı 

kararlarına uygun olarak yapılmadığı, yapılan hesaplanmanın basit bir oranlama yöntemi 

ile gerçekleştirildiği, hiçbir matematiksel, bilimsel ve kanuni yönteme dayanmadığı ve bu 

hesapla da tescil işleminin yapıldığı açıktır. 
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Şekil 3.6 3060 ada ve 8 nolu parseldeki bağımsız bölümlerin arsa payları 

Oysa ki zemin kattaki bağımsız bölümlerin birbirleri ile diğer kattaki bağımsız bölümlerin 

de birbirleri ile değerlerinin aynı olmasının mümkün olmadığı yerinde yapılan 

çalışmalara göre saptanmıştır. Bu durumda konu gayrimenkulü satın almak isteyen 

gerçek veya tüzel kişiler, arsa payı konusunda bilgi sahibi olmadıklarından dolayı itiraz 

edemedikleri düşünülmektedir. Aksi takdirde her birey, kurum veya kuruluş satın aldığı 

eşyanın karşılığını hem maddi, hem de kanuni olarak görmek isteyecektir.  

Arsa payının tespiti sırasında yapılan hatanın farkına varılmadığı veya görmezden 

gelindiği, bu konuda halkın büyük çoğunluğunun yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı 

söylenebilir.  

3.3 Çorum İli Merkez İlçesi Ayarık Mahallesi 3060 Ada 6 Parsel 

Örnek gayrimenkul olan Çorum ili Merkez ilçesi Ayarık mahallesi 3060 ada 6 numaralı 

ve yüzölçümü 1611.31 m2 olan parselin kentin gelir seviyesinin yüksek olan kesimlerinin 

mesken olarak tercih ettiği bölgede bulunduğu düşünülmektedir. Bölgede bağımsız 
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bölümlerin el değiştirme oranının yüksek olduğu ve kentin gelişme alanında bulunduğu 

söylenebilir. 

Örnek gayrimenkul üzerindeki yapı tamamen bitmiş durumda olup tapu müdürlüğündeki 

kat irtifakına esas projesine göre bağımsız bölüm numaraları tescil edilmiştir. Zeminde 

yapılan incelemede örnek gayrimenkulde bağımsız bölüm numaralarının farklı 

olmasından kaynaklanan herhangi bir hataya rastlanılamamıştır.  

Gayrimenkul üzerinde yapılan fiyat araştırmasında her kattaki bağımsız bölüme farklı bir 

fiyat istendiği gözlemlenmiştir (Çizelge 3.2). Ancak gayrimenkulün arsa paylarının tespit 

edilmesine ilişkin evrakları incelendiğinde arsa paylarının eşit olduğu ve birbirlerinden 

farklı olmadığı anlaşılmıştır (Şekil 3.7). 

 

Şekil 3.7 3060 ada ve 6 nolu parseldeki binanın dış görünümü 

Örnek gayrimenkul üzerindeki binanın toplamda 6 kattan oluştuğu, binanın tamamlanmış 

bir halde bulunduğu ve çevre düzenlemesinin de yapıldığı görülmektedir. Ancak 634 

Sayılı Kanunda tamamlanmış bir binada kat irtifakı kurulamayacağını ve kat mülkiyetine 

geçilmesi gerektiği açık olarak belirtilmektedir. Daha önceki iki örnek gayrimenkulde de 

durum aynıdır. Buradan proje müelliflerinin kat mülkiyetine geçişe zorlanmadığı, kat 
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irtifakına geçişinde daha basit olması sebebiyle kat mülkiyetini tercih etmedikleri 

görülmektedir. Bağımsız bölümlerin satışından sonra kat mülkiyetine çevrilme işlemleri 

kat maliklerine bırakılmaktadır. Bu konuda da yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.  

Çizelge 3.3 3060 ada ve 6 nolu parsele ait bağımsız bölümlerin serbest piyasa değerleri 

Bağımsız Bölüm No Bulunduğu Kat Bulunduğu Cephesi Brüt Alanı (m2) Değeri (TL) 

1 Zemin Kat Kuzey+Batı 140 280.000 

2 Zemin Kat Kuzey+Doğu 140 280.000 

3 Zemin Kat Güney+Doğu 140 290.000 

4 Zemin Kat Güney+Batı 140 290.000 

5 1.Kat Kuzey+Batı 140 300.000 

6 1.Kat Kuzey+Doğu 140 300.000 

7 1.Kat Güney+Doğu 140 305.000 

8 1.Kat Güney+Batı 140 305.000 

9 2.Kat Kuzey+Batı 140 320.000 

10 2.Kat Kuzey+Doğu 140 320.000 

11 2.Kat Güney+Doğu 140 340.000 

12 2.Kat Güney+Batı 140 340.000 

13 3.Kat Kuzey+Batı 140 320.000 

14 3.Kat Kuzey+Doğu 140 320.000 

15 3.Kat Güney+Doğu 140 340.000 

16 3.Kat Güney+Batı 140 340.000 

17 4.Kat Kuzey+Batı 140 320.000 

18 4.Kat Kuzey+Doğu 140 320.000 

19 4.Kat Güney+Doğu 140 340.000 

20 4.Kat Güney+Batı 140 340.000 

21 5.Kat (Son) Kuzey+Batı 140 310.000 

22 5.Kat (Son) Kuzey+Doğu 140 310.000 

23 5.Kat (Son) Güney+Doğu 140 330.000 

24 5.Kat (Son) Güney+Batı 140 330.000 

Üzerinde durulması gereken diğer bir konuda bağımsız bölüm numaralarının kontrol 

edilmesidir. Zeminde görünen bağımsız projelerin gerçekte şekil 3.8’de görülen bağımsız 

bölümlerle birebir örtüşüp örtüşmediğidir. Kat malikleri bu durumu genellikle ya 

görmezden gelmekte ya da bu konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarından 

bilememektedirler.  

Proje müellifleri veya bağımsız bölüm satıcıları arasındaki irtibatsızlık da bu konuda 

yapılan hatalardan biri olduğu düşünülmektedir. Bu şekilde hatalı bir bağımsız bölüm 

numarası ile alınacak gayrimenkul daha sonra büyük sıkıntılara yol açabilir. Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün 2011/3 Sayılı Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm 

Numaralarının Düzeltilmesi hakkındaki genelgeye göre bağımsız bölümler düzeltilebilse 
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de tüm bağımsız bölümler ile birlikte yapılan bu işlem belirli bir maliyet gerektirmektedir. 

Bu sebeple söz konusu gayrimenkul alınırken bağımsız bölüm numarasına dikkat 

edilmesi kaçınılmazdır. 

Örnek gayrimenkule ait mimari proje ve bağımsız bölümlerin arsa paylarına ait liste 

incelendiğinde, her katta dört bağımsız bölüm olduğu ve planda zemin kat ile birlikte altı 

kattan oluştuğu görülmektedir (Şekil 3.8 ve Şekil 3.9). Toplam 24 bağımsız bölümün 

mevcut olduğu anagayrimenkulde; zemin kattaki ve diğer katlardaki dairelere aynı 

değerin verilmesiyle arsa paylarının dağıtıldığı tespit edilmiştir. Anataşınmazın bağımsız 

bölümleri tek bir malike aittir. Bütün bağımsız bölümlere aynı değerin takdir edilerek arsa 

payının hesaplanması yargı kararları incelendiğinde, arsa payının bozularak dava 

açılabilmesi için yeterli olacağı düşünülmektedir. 

 

Şekil 3.8 3060 ada ve 6 nolu parseldeki binanın mimari projesi 
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Şekil 3.9 3060 ada ve 6 nolu parseldeki bağımsız bölümlerin arsa payları 

Tek maliki olan gayrimenkul üzerinde kat irtifakı veya mülkiyeti tesisinde malikin arsa 

payları konusunda hassas davranmadıkları örnekte de mevcuttur. 634 Sayılı Kanuna göre 

yapı üzerindeki bağımsız bölümlerin birbirlerine kıyasla; konumu veya cephesi, 

büyüklükleri, cinsi, bulunduğu katı, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari 

özellikleri, kullanımı, cephesi ve manzarası gibi özellikleri tespit ederek değerlerinin 

belirlenmesi ve belirlenen bağımsız bölüm değerinin toplam anagayrimenkul değerine 

oranlanmasıyla bulunması gerektiği daha önceki kısımlarda belirtilmiştir. Ancak örnek 

gayrimenkul incelendiğinde, bu kriterlere uyulmadığı her gayrimenkule rastgele bir 

değerin verildiği görülmektedir.  

Arsa payı belirleme işleminin kanun ve yargı kararlarına uygun olarak yapılmadığı, 

yapılan hesaplanmanın basit bir oranlama yöntemi ile gerçekleştirildiği, hiçbir 

matematiksel, bilimsel ve kanuni yönteme dayanmadığı ve bu hesapla da tescil işleminin 

yapıldığı açıktır. Arsa payının tespiti sırasında yapılan hatanın farkına varılmadığı veya 

görmezden gelindiği, bu konuda halkın büyük çoğunluğunun yeteri kadar bilgi sahibi 

olmadığı söylenebilir.  
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İncelenen örnekte zemin kattaki bağımsız bölümlerin birbirleri ile diğer kattaki bağımsız 

bölümlerin de birbirleri ile değerlerinin aynı olmasının mümkün olmadığı yerinde yapılan 

çalışmalara göre saptanmıştır. Bu durumda konu gayrimenkulü satın almak isteyen 

gerçek veya tüzel kişiler, arsa payı konusunda bilgi sahibi olmadıklarından dolayı itiraz 

edemedikleri düşünülmektedir. Aksi takdirde her birey, kurum veya kuruluş satın aldığı 

eşyanın karşılığını hem maddi, hem de kanuni olarak görmek isteyecektir. 

3.4 Çorum İli Merkez İlçesi Ulukavak Mahallesi 2903 Ada 1 Parsel 

Örnek gayrimenkul olan Çorum ili Merkez ilçesi Ulukavak mahallesi 2903 ada 1 

numaralı ve yüzölçümü 801.29 m2 olan parselin kentin gelir seviyesinin orta olan 

kesimlerinin mesken olarak tercih ettiği bölgede bulunduğu düşünülmektedir. Bölgede 

bağımsız bölümlerin el değiştirme oranının normal olduğu ve kentin gelişme alanında 

bulunduğu söylenebilir. 

 

Şekil 3.10 2903 ada ve 1 nolu parseldeki binanın dış görünümü 

Örnek gayrimenkul üzerindeki binanın toplamda beş kattan oluştuğu, binanın 

tamamlanmamış bir halde bulunduğu ve çevre düzenlemesinin de yapılmadığı 

görülmektedir (Şekil 3.10). 
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Şekil 3.11 2903 ada ve 1 nolu parseldeki binanın mimari projesi 

Örnek gayrimenkul üzerindeki yapı tamamen bitmiş durumda olmayıp tapu 

müdürlüğündeki kat irtifakına esas projesine göre bağımsız bölüm numaraları tescil 

edilmiştir. Zeminde yapılan incelemede örnek gayrimenkulde bağımsız bölüm 

numaralarının farklı olmasından kaynaklanan herhangi bir hataya rastlanılamamıştır.  

Örnek gayrimenkule ait mimari proje ve bağımsız bölümlerin arsa paylarına ait liste 

incelendiğinde, 1, 2, 3 ve 4. katlarda üçer adet bağımsız bölüm olduğu, planda zemin kat 

ile birlikte beş kattan oluştuğu ve zemin katta iki adet işyeri olduğu görülmektedir (Şekil 

3.10, Şekil 3.11). Toplam 14 bağımsız bölümün mevcut olduğu anagayrimenkulde, 

bağımsız bölümlere ait arsa paylarının tespit edildiği görülmektedir (Şekil 3.12). Tüm 

bağımsız bölümler hisseli olarak aynı beş malike aittir (Şekil 3.12). 

Gayrimenkul üzerinde kat irtifakı tesisinde malikin arsa payları konusunda değere göre 

hesap yapıldığı ancak değerin nasıl hesaplandığı veya neye göre belirlendiği hakkında bir 

tespit bulunamadığı görülmektedir. Gayrimenkul üzerinde yapılan fiyat araştırmasında 

her kattaki bağımsız bölüme farklı bir fiyat istendiği gözlemlenmiştir (Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.4 2903 ada ve 1 nolu parsele ait bağımsız bölümlerin serbest piyasa değerleri 

Bağımsız Bölüm No Bulunduğu Kat Bulunduğu Cephesi Brüt m2  Değeri (TL) 

1 1.Kat Kuzey+Doğu+Güney 90 280.000 

2 1.Kat Güney+Batı 100 290.000 

3 1.Kat Kuzey+Batı 110 290.000 

4 2.Kat Kuzey+Doğu+Güney 90 300.000 

5 2.Kat Güney+Batı 100 320.000 

6 2.Kat Kuzey+Batı 110 320.000 

7 3.Kat Kuzey+Doğu+Güney 90 300.000 

8 3.Kat Güney+Batı 100 320.000 

9 3.Kat Kuzey+Batı 110 320.000 

10 4.Kat Kuzey+Doğu+Güney 90 300.000 

11 4.Kat Güney+Batı 100 320.000 

12 4.Kat Kuzey+Batı 110 320.000 

13 Zemin Kat Güney+Batı+Doğu 111 350.000 

14 Zemin Kat Kuzey+Batı+Doğu 135 400.000 

 

 

Şekil 3.12 2903 ada ve 1 numaralı parseldeki bağımsız bölümlerin arsa payları 
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634 Sayılı Kanuna göre yapı üzerindeki bağımsız bölümlerin birbirlerine kıyasla; konumu 

veya cephesi, büyüklükleri, cinsi, bulunduğu katı, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, 

mimari özellikleri, kullanımı, cephesi ve manzarası gibi özellikleri tespit ederek 

değerlerinin belirlenmesi ve belirlenen bağımsız bölüm değerlerinin toplam 

anagayrimenkul değerine oranlanmasıyla bulunması gerektiği hususlarına daha önceki 

kısımlarda değinilmiştir. Ancak örnek gayrimenkul incelendiğinde bu kriterlere 

uyulmadığı, her gayrimenkule rastgele bir değer verildiği görülmektedir.  

Arsa payı belirleme işleminin kanun ve yargı kararlarına uygun olarak yapılmadığı, 

yapılan hesaplanmanın basit bir oranlama yöntemi ile gerçekleştirildiği ve hiçbir 

matematiksel, bilimsel ve kanuni yönteme dayanmadığı ve bu hesapla da tescil işleminin 

yapıldığı açıktır. 

3.5 Örneklerin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi 

Örnek olarak seçilen anagayrimenkuller ve bağımsız bölüm analizleri çalışmasının 

sonuçlarına göre; bağımsız bölüm arsa payları belirleme işleminin her örnekte farklılık 

gösterdiği ve konu ile ilgili genelleme yapılmasında ihtiyatlı olunması gerektiği ortaya 

konulmuştur. Diğer bir ifade ile kat irtifakı veya kat mülkiyetine geçişte yapılan 

uygulamaların birbirlerinden farklı olduğu ve belirli bir kurala uyulmadığı açıkça dikkati 

çekmektedir. Arsa payının belirlenmesinde ilgili kanun ve yargı kararları bulunmakta 

olup, proje müellifleri ve ilgilileri tarafından arsa payının ne işe yaradığı ve niçin önemli 

olduğu gibi hususların tam olarak önemsenmediği düşünülmektedir. Oysa ki yeni üretilen 

bir oluşumun her aşaması düşünülmeli ve ileride yaşanabilecek sorunlar öngörülebilmeli 

ve yeni sorunların oluşma olasılığının azaltılmasına özen gösterilmelidir. 

Örnek gayrimenkuller genellikle yeni oluşan kentsel alanlardan seçilmiş olup, bunun 

temel amacı; problemin ne kadar güncel olduğunun gözlemlenmesinin istenmesidir. 

Örnek gayrimenkullerin sayısı artırılabilir. Ancak uygulamada sayı ne kadar artarsa artsın 

hep aynı şekilde gelişigüzel bir değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Çalışmada arsa 

payının belirlenmesinin bir problem olduğunu ve bu problemin araştırılarak bir çözüme 

kavuşturulması gerektiği hususlarına değinmek üzere örnekler üzerinden gidilmiştir. 

Örnekler mevcut haliyle yaşayan ve tescilli gayrimenkuller olduğu unutulmamalıdır. Her 
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yapının bir ömrü olduğu ve yapı ömrünün bir gün tamamlanacağı bilinmektedir. İlerleyen 

zamanlarda bu yeni oluşan yapılarında kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları gibi 

uygulamalara tabi tutulacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak yerel 

düzeylerde yapılan uygulamaların belirli bir standarda kavuşturulması gerektiği ortaya 

çıkmakta olup, değer esaslı arsa payı dağıtımına yönelik analiz ve değerleme için 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olan uzmanlardan danışmanlık ve rapor alınması ve söz konusu raporlara dayalı 

olarak tapu işlemleri ve tescilin yapılmasının zorunlu görüldüğü vurgulanmalıdır.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentsel kesimde anataşınmazın arsa paylarının düzenli olarak dağıtılmamış olduğu ve 

bunun da özellikle kentsel dönüşümde önemli sorunlara neden olduğu bilinmektedir. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. 

maddesinin birinci fıkrasında yapının yeniden değerlendirilmesinde, bağımsız bölüm 

sahipleri sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az 2/3 çoğunluğu ile karar 

verebilecekleri belirtilmiştir. Kişilerin yapı ile ilgili gerek 634 Sayılı Kanun, gerekse 6306 

Sayılı Kanun kapsamında sahip oldukları hak ve yükümlülükleri kullanmalarının, arsa 

payları ile orantılandığı ve bu bakımdan arsa payının doğru belirlenmesinin özel önem 

taşıdığı vurgulanmalıdır.  

Türkiye’nin yapı stokunun önemli bir kısmı ruhsatsız, yapı kullanma izinsiz, kat irtifakı 

kurulmamış ve dolayısıyla kat mülkiyeti tapularının oluşmamış olduğu görülmektedir. 

Buna ilave olarak kat mülkiyetinde olanlarında tapu sicilinde arsa payı dağıtımının ya 

hatalı ya da sadece brüt alana (m2) göre yapılmış olduğu dikkati çekmektedir. Arsa payı 

dağılımı değer tespiti esasına göre yapılmamaktadır. Arsa payı dağılımının önemi bina 

yıkımından sonraki dönemde artış göstermektedir. Özellikle 2012 yılında yürürlüğü giren 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’dan 

sonraki dönemde arsa payı ile ilgili sorunlar daha belirgin bir görünüm kazanmış, 

bağımsız bölümlerin zaman içinde değişin kullanım biçimi ve değerleri dikkate alınarak 

arsa payının yeniden hesaplanarak güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve konu ile ilgili 

olarak yerel mahkemelerde açılan dava sayıları hızla artış göstermiştir (Aliefendioğlu ve 

Tanrıvermiş 2015). Zira rapor sonucunda riskli binaların yıkımından sonra yeni binanın 

yapılabilmesi için gerekli olan 2/3 oranında katılım şartı arsa payı dağılımına göre 

belirlenmektedir. Ayrıca uzlaşı olamadığında 2/3 uzlaşan tarafa diğer 1/3'ün hissesini 

satın alabilme hakkı getirilmiştir. Burada sorun olan husus çekimser kalan 1/3 hisse 

sahibinin satın alma işleminde taraf olamamasıdır. Bu tarafın tapu sahibi olarak ihaleye 

katılamayacağı hususunda yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. Bu durumun insani 

ilişkilerde ve hukuki açıdan çok önemli ayrışmalara yol açacağı aşikardır (Uğur vd. 

2016). 
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Kentsel alanda meskenlerin arsa payları; gayrimenkul malikinin ortak yerler karşısındaki 

durumu, ortak giderlere katılma yükümlülüğü, sigorta giderleri ve bedelin paylaşımı, 

devir işlemleri, toplantı ve karar yeter sayısı, kat mülkiyeti veya irtifakının 

sonlandırılması durumlarında son derece önemlidir. Gerek 634 Sayılı Kanun, gerekse 

yargı kararları incelendiğinde; arsa payı tespiti sorununa net bir çözüm bulamadığı 

görülmüştür. Kat mülkiyeti veya irtifakı kurulurken yapılan bir hatanın sürekli devam 

ettiği, proje müellifi veya hesabı yapanın sorumlu olmadığı bir yapı mevcuttur. Bu durum 

bilinçli üçüncü şahıslar tarafından tespit edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Oysa ki bu 

duruma yasa koyucunun el atarak gerekli önlemleri alması gerekir. Aksi takdirde bu 

durum tapu siciline güven ilkesini de zedelemektedir (Şanlı 2015). 

Seçilmiş örnek gayrimenkul analizlerinin sonuçlarına göre; arsa payı dağıtımının rastgele 

yapıldığı ve gelişigüzel yapılan hesapların hiçbir bilimsel bir metoda dayanmadığı 

gözlemlenmiştir. Ayrıca gayrimenkul üzerinde belirlenen değerin belirli bir kaynağa 

dayandırılmadan rastgele verildiği tespit edilmiştir. Arsa paylarının hesaplanmasında 634 

Sayılı Kanun ve yargı kararları esas alınarak yapılacak hesaplamalar, gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış uzman kişiler tarafından 

yapılması halinde, arsa payı hesaplamasında sorumlu bir yapı ortaya çıkaracaktır. 634 

Sayılı Kanuna da bu kısmı itibari ile ilave edilmesi gerekmektedir. Belediyeler ve ilgili 

Bakanlıklarda mimari projelerin onaylanmasından sonra proje ve varsa maketin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarına gönderilmesi ve söz konusu uzmanlarda 

tarafından hazırlanacak inceleme ve değerleme raporuna göre herbir gayrimenkulün kat 

irtifakı öncesi değerlemesinin yapılması ve arsa payı dağıtımının da değer paylarına göre 

gerçekleştirilmesi zorunlu olmalıdır. Bu durumda yapılacak hesaplar daha şeffaf, hesap 

verilebilir ve bu işin eğitimini almış uzman kişiler tarafından yapılmış olacaktır. Bu 

uygulama için 634 Sayılı Kanun hükümleri yeterli iken, Tapu Sicil Tüzüğü ve ilgili 

mevzuatta sınırlı ölçüde düzenleme yapılmasına gereksinim bulunmaktadır  

Onaylı mimari proje analizi, mekanların dağılımı, imar planına uygunluk ve değer tespiti 

çalışmalarını içeren teknik ve bilimsel raporun gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarınca hazırlanmasından sonra söz konusu raporun hem resmi senedin eki olması 

sağlanmalı, hem de tapu müdürlüğünde tescil aşamasında ibraz edilen rapordaki birim ve 

toplam değer üzerinden harçlar ve diğer yasal yükümlülüklerin belirlenmesi zorunlu 
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olmalıdır. Hatta maket üzerinden satış veya ön ödemeli konut satışları ve yapım işinin 

tasfiye edilmesi süreçlerinde söz konusu analiz ve değerleme raporu esas alınmalıdır. Bu 

yolla imar planı ve arsa payı ile ilgili bütün uygulamalar, mekan dağılımı, brüt ve net alan 

hesabı ile değerleme için gerekli olan bütün hususların tapu siciline usulüne göre tescil 

edilmesinin altlığı da tesis edilmiş olacaktır. Sonuç olarak yeni inşa edilen bütün 

mekanların mevzuata uygun olması ve taşınmaz piyasalarının şeffaflaştırılması ile 

yatırım ve yatırımcıların korunmasına önemli ölçüde katkı yapılması mümkün olacaktır.    
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