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Mülkiyet hakkı bütün toplumlarda olduğu gibi, Türkiye’de de önemli bir kavramdır. 

Taşınmaz mülkiyeti; miras, satın alma ve bağış gibi yollarla edinilmektedir. Mülkiyet 

hakkını doğuran sebeplerden biri olan miras yoluyla bu hakkın kazanılması ve mirasa 

konu taşınmazların atalardan yadigar olarak görülmesi nedeni ile mülkiyet insanlar için 

daha da önemli bir kavram niteliğini kazanmaktadır. Sosyal ve hukuki yönden önemli 

bir kavram olan mülkiyetin çeşitleri arasında paylı mülkiyete oldukça sık 

rastlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle taşınmaz mülkiyeti, hisse veya malik sayısı ve 

genel olarak çok hisseli parsellerin durumu değerlendirilmiş ve ikinci aşamada 

yüzölçümü içinde tarım arazilerinin yüksek pay aldığı Çukurova Bölgesi’ndeki Seyhan 

ilçesinde tarım arazilerinde parsel sayısı, hisse veya malik sayısı ile çok hisseli 

parsellerin neden olduğu sorunlar irdelenmiştir. Saha çalışmalarının sonuçlarına göre 

paylı mülkiyetin öncelikle malikler ve aynı zamanda kurumlar ve ülke ekonomisi 

açısından olumsuz etkileri tespit edilmiş, bu soruna Türk Hukuk Sistemi ve kurumsal 

uygulamalarda getirilebilecek başlıca çözüm yolları irdelenmiş ve mevcut 

düzenlemelerin yeterliliği değerlendirilmiştir.  

 

Teorik incelemeler ve alan çalışmalarının sonuçlarına göre paylı mülkiyet ve özellikle 

çok hisselilik kırsal alanda önemli sorunlara neden olmakta ve arazi kaynaklarının etkin 

kullanımına imkan vermemektedir. Saha çalışmaları kapsamında yüzölçümü 281.849,68 

m2 ve hissedar sayısı 580 adede ulaşan benzer özellikteki örnek parsellerde; hissedarlar, 

mirasçılar ve uygulayıcı kuruluşlar açısından paylı mülkiyet ve sistematik sorunlar 

ortaya konulmuştur. Bu sorunlardan bazıları; ön alım hakkını kullanmak isteyen 



ii 
 

maliklerin satış aşamasında sorunlarla karşılaşması, intikallerden kaynaklanan sorunlar, 

hissedarların serbest alım-satımlarında farklı fiyatların belirlenmesi, intikaller için 

tebligat sürelerinin uzunluğu, yenileme ve toplulaştırma uygulamalarının mülkiyet 

hususuna değinmemesine rağmen ülke genelinde sıklıkla uygulanmasının kurumlara ve 

ülke ekonomisine ilave yük getirmesi gibi konularda odaklanmaktadır. Emlak ofisleri 

ile yapılan anketin sonuçlarına göre arazinin hisseli olmasının değerini olumsuz 

etkilediği ve potansiyel alıcılarının hisselilik durumunu öğrendiklerinde çoğunlukla 

satın almadan vazgeçtikleri ve doğal olarak hisseli parsellere olan talebin düşüklüğünün 

de söz konusu parsellerin değerlerini olumsuz etkilediği saptanmıştır.  

 

Tarımsal faaliyet yapanların teminatlı kredi ve devlet desteklerinden yararlanma ile 

taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisi gibi konularda sorunlarla karşılaştıkları, ancak 

mevcut yasal düzenlemelere göre yeterli çözümün bulunamadığı gözlenmiştir. 6537 

sayılı Kanun ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda 2014 

yılında yapılan değişiklik ile tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesine yönelik 

düzenleme uygulamaya konulmuş olup, bu kapsamda yeter geliri verecek arazi 

büyüklüğü ölçütü getirilmiş ve terekenin ehil olduğuna karar verilen hak sahibine 

devrinin önü açılmıştır. Saha çalışmalarının sonuçları, taşınmaz maliklerinin mülkiyet 

olgusuna yaklaşım biçimleri ve araştırmacının mesleki deneyimleri birlikte ele alındığı 

zaman mevcut yasal düzenlemelerin ekonomik araçlarla desteklenmemesi halinde 

arazilerin parçalanması sorununun önüne geçilmesinde yeterli olamayacağı ve hisseli 

parsellerin de bir bütün olarak azaltılamayacağı düşünülmektedir. Hisseli arazilerin 

mülkiyet yapısı, mevzuata göre işlem yapılmasındaki sorunlar ve mevcut uygulama 

örneklerinin sonuçlarına göre arazi yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve yasal 

düzenlemelerin mutlaka ekonomik ve sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Ocak 2015, 87 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, paylı/çoklu mülkiyet, bölünmez eşya/mal, arazinin etkin 

kullanımı 
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Property rights are an important concept in Turkey as in all societies. Real estate 

ownership is acquired through such ways as inheritance, purchase, and donations. 

Acquiring this right through inheritance, which is one of the reasons that gives rise to 

the right to property, and seeing the real estate subject to heritage as a relic of the 

ancestors make property ownership even a more important concept for people.  Among 

the types of property ownership, which is a socially and legally significant concept, 

shareholding ownership is quite common. In this study, property ownership, the number 

of shares or owners and the situation of multi-shareholding parcels were assessed in the 

first place and in the second phase, the number of parcels, shares and owners as well as 

the problems caused by multi-shareholding parcels in the Seyhan District in the 

Çukurova Region, where agricultural lands have a high share in the surface area of the 

region. According to the results of the fieldwork, the negative effects of shareholding 

ownership with regard primarily to owners and also to institutions and the economy of 

the country were identified, the main remedies to these problems that can be imposed 

based on the Turkish Legal System and institutional level practices were analyzed and 

the adequacy of existing regulations were evaluated.  

 

According to the results of theoretical analyses and fieldwork, shareholding ownership 

and particularly multiple shareholding structure cause significant problems in rural areas 

and does not allow for efficient use of land resources. Within the scope of the fieldwork, 

in 580 parcels with a surface area of 281,849.68 m2, shareholding ownership-related and 

systemic problems with regard to shareholders, heirs, and enforcement agencies were 
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identified. Some of these problems accumulate around issues such as the challenges 

encountered by owners who want to use the right of preemption at the sales stage, 

problems arising from succession, determination of different prices in free sales and 

buying transactions of shareholders, the length of notice periods for successions, the 

additional burden on institutions and economy of the country brought by the 

countrywide frequent implementation of renewal and consolidation practices although 

the concept of ownership is not properly addressed under these applications. According 

to the results of the survey conducted on real estate agencies, it has been found that 

shareholding structure of a piece of land adversely impacts its value and potential 

buyers usually give up the decision to buy when they learn the shareholding structure, 

and naturally, the low demand for shareholding parcels negatively impact the value of 

the parcels in question.  

 

It has been observed that those engaged in agricultural activities encounter problems in 

utilizing secured loans and government incentives as well as right of tenure on property, 

however, that adequate solutions under the current regulations are not possible to be 

found. With the amendments made in Law No 6537 and the Soil Conservation and Land 

Use Law No 5403, the arrangements aimed at prevention of fragmentation of 

agricultural lands were put into effect in 2014 and a measure of land large enough to 

provide sufficient income has been established and the way to transfer of the probate to 

the owner judged to be competent was opened. A consideration of the results of the 

field study, the approaches of property owners to the concept of ownership, and the 

professional experience of the researcher collectively suggests that the existing legal 

regulations will not be sufficient in preventing the problem of fragmentation of lands 

and in reducing shareholding lands as a whole unless such regulations are supported by 

economic instruments. Based on the ownership structure of shareholding lands, the 

problems encountered in carrying out transactions under the current legislation, and the 

results of the existing practice examples, it appears that land management must be 

rearranged and that existing legislation must definitely be supported by economic and 

social means.  

January 2015, 87 pages 

Keywords: Property rights, ownership rights, shareholding / multi-share property, indivisible 

goods/commodities, effective use of land 
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1. GİRİŞ 

 

Devleti oluşturan iki temel unsurun arazi ve insan olduğu ve bu iki unsur arasındaki 

ilişkinin düzenlenmesinin de kamu düzeninin temelini oluşturduğu bilinmektedir. Arazi 

veya daha genel olarak taşınmaz mülkiyetinin kapsamı ve mülkiyetin el değiştirmesi, 

arazilerin korunması, parçalanma ve arazi kullanım biçimleri ile değişimi, hemen her 

ülkede kamu otoritesi tarafından izlenmekte ve hatta birçok ülkede mülkiyet hakkının 

korunması ve güvenliği devletin sorumluluğu altında bulunmaktadır. Bu çerçevede 

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde Anayasa ve Türk Medeni Kanunu ile özel mülkiyete 

dayalı kamu düzeni oluşturulmuş ve miras olarak bırakılan taşınmazların reel taksimi 

öngörülmüştür. Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’lere kadar olan dönemde nüfusun 

düşük olması nedeni ile arazi üzerinde baskı ve parçalanmanın zayıf olduğu ancak 

1950’lerden sonra makine kullanımı ve destekleme politikalarının da etkisi ile arazilerde 

önemli parçalanma sorununun ortaya çıktığı gözlenmektedir.  

 

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemindeki yetersizlikler, işsizlik ve kırsal alanda tarım 

dışı iş olanaklarının yeterince geliştirilememesi gibi nedenlerle mülkiyet olgusu adeta 

yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelmiş ve özellikle miras yoluyla mülkiyet hakkının 

kazanılmasında, mirasa konu taşınmazların atalardan yadigar olarak görülmesi nedeni 

ile mülkiyet insanlar için daha da önemli bir kavram niteliğine dönüşmüştür. Kırsal 

alanın temel ekonomik ve sosyal özellikleri ve mülkiyet olgusuna yaklaşım biçimleri 

birlikte ele alındığı zaman mevcut yasal düzenlemelerde arazinin korunması ve 

parçalanmanın önlenmesine yönelik düzenleme bulunmamasına rağmen, 2014 yılına 

kadar fiilen reel taksim uygulaması sürdürülmüştür. Hatta kırsal alanda sıklıkla mirasa 

konu olan arazilerin paylaşımında sorunlar yaşanmakta, intikal ve devir işlemleri 

aşamasında genellikle yargı yoluna gidilmesi kaçınılmaz olmaktadır.  

 

Türkiye’de mirasta reel taksim uygulaması, tarım dışı iş olanaklarının gelişmemiş 

olması ve yasal-kurumsal düzenlemelerle arazi varlığının parçalanmasının azaltılmasına 

yönelik politika geliştirme ve uygulamadaki başarısızlıklara bağlı olarak paylı mülkiyet 

çok sık rastlanan bir mülkiyet türü haline gelmiştir. Hisselilik durumu taşınmazın 

kullanımı, kiraya verilmesi, tarla vasıflı taşınmazlarda çiftçi kredisinden yararlanma, 
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tarımsal araziden sağlanan getirinin paylaşımı ve dolayısıyla ilgili kurumlarda önemli 

sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunlar zaman içinde gittikçe büyümüş, ancak halen 

kalıcı, kesin ve yeterli çözüm bulunamamıştır. Mevcut uygulamalarla sorun 

çözülemediği gibi, her yeni uygulamayla durum daha da karmaşık hale gelmiştir. 

Belirtilen uygulamalar; toplulaştırma uygulamaları, yenileme çalışmaları ve ortaklığın 

giderilmesi davaları olarak sayılabilir. Ortaklığın giderilmesi hariç diğer uygulamalar 

doğrudan mülkiyet ve dolayısıyla çok hisselilik sorununun giderilmesi ile ilgili 

bulunmamaktadır. Bu uygulamalara neler eklenebilir nasıl revize edilirse, mülkiyet 

durumuna da değinebilir hususunda bazı analizlerin yapılması gerekmektedir. Bu 

uygulamalar kamu kurumlarına ve bir bütün olarak devlete mali yönden hafife 

alınamayacak kadar ağır yükgetirmekte ve halen yaygın olarak ülke genelinde 

uygulanmaktadır. 

 

Birçok ülkede ve özellikle Avrupa Ekonomik Alanı içindeki ülkelerde 1950’lerden bu 

yana mirasta tarım arazisinin bulunması halinde; büyük erkek evlat kuralı, küçük erkek 

evlat kuralı ve istekli mirasçıya arazinin bırakılması ve seçilen mirasçının mali araçlarla 

devlet tarafından desteklenmesi ile kırsal alanda arazinin parçalanmasının önüne 

geçilmiş ve aynı zamanda kırsal alanda yaşayan işletmelerin oluşturulması ve 

korunması sağlanmıştır (Aksoy 1984, Eren ve Başpınar 2014). Buna ilave olarak tarım 

arazilerinin amaç dışı kullanımı, imar ve inşai faaliyetlere açılmasının genellikle 

önlenmesi ve kırsal alanda yaşayanların özel emeklilik uygulamaları gibi yollarla da 

arazilerin korunması ve etkin kullanımına hizmet edilmiştir. Türkiye’de de son 

dönemde çok hisseli parsel ve arazi parçalanması sorununu önlemek için 6537 sayılı 

Kanun ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yeni düzenleme 

yapılmış ve bu yolla tarım arazilerinin bölünmesinin engellenmesi hedeflenmiştir. Yeni 

yasal düzenlemeler ile yeter gelir veren tarımsal işletme büyüklüğü, ehil mirasçı, mirasa 

konu olan arazilerin değerleme işlemleri, kamulaştırma ve ehil mirasçıların 

desteklenmesi gibi yeni konular zorunlu olarak arazi yönetimi ile ilgili kurumların 

gündemine girmiştir.  

 

6537 sayılı Kanun ile mirasa konu olan arazilerin bir yıl içinde ehil mirasçıya devrinin 

yapılması, teorik olarak kolay gibi görünmesine rağmen kırsal alanda geleneksel yapıda 
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köklü değişime neden olabilecek bir düzenleme olarak değerlendirilmekte ve mevcut 

düzenlemelerin ekonomik araçlarla desteklenmemesi halinde fiilen uygulama olanağı da 

bulunmamaktadır. Türkiye’de henüz yeni düzenlemenin uygulaması başlamamış 

olmakla birlikte mevzuatta tanımlanan modeli re’sen ortaklığın giderilmesi olarak 

tanımlamak doğru bir yaklaşım olacaktır. Sakıncaları olsa da tarımsal arazilerdeki 

hisselilik sorununu gidermeye yönelik bu düzenlemenin gelecek yıllardaki 

uygulamasının oldukça sorunlu geçmesi beklenmektedir. 

 

Hisseli taşınmazlar konusundaki sorunları anlayabilmek için öncelikle paylı mülkiyeti 

ve ferdi mülkiyete göre dezavantajlarını anlamak gerekir. Doğal olarak insanlar belirli 

bir hissesi kendilerine ait olan taşınmazda diledikleri gibi tasarrufta bulunmak 

istemektedirler, ancak bu paylı mülkiyette mümkün değildir. Böyle olunca da çok 

hisseli taşınmazların malikleri tapu müdürlüklerinde işlem yaptırırken veya kadastro 

müdürlüklerinde basit bir kroki talebinde bulunduklarında ya da tarım kredisi ve 

doğrudan gelir desteği alırken sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Aynı şekilde Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları da çok hisseli parsellere ait işlemleri yapmada 

önemli zorluklarla karşılaşmaktadırlar.  

 

Çok hisselilik sorunu hem imarlı ve üstünde yapı bulunan kentsel alanlarda, hem de 

tarım arazilerinde çok sık görülen bir sorundur. Ancak kentlerde imar uygulaması ile 

hisseli parsel sorunu ortadan kaldırılamadığı gibi, kırsal alanda da arazi toplulaştırması 

ile bu soruna çözüm bulunması, her iki düzenlemede minimum parsel büyüklüğü ve 

blokların tasarımının temel ilkeleri yönünden mümkün olamamaktadır. 3402 sayılı 

Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesi kapsamında yapılan kadastro yenileme işlemleri ise 

mülkiyete müdahale aracı olarak görülmemektedir. Mevcut koşullarda çok hisseli parsel 

sorununu ortadan kaldırmanın yolu, hissedarların yasal, mali ve kurumsal araçlarla 

desteklenerek, hisselerinin diğer paydaşlara veya kamuya devrinin yapılmasının 

sağlanması olacaktır.    

 

Bu çalışmada çok hisseli tarım arazilerinde yaşanan sorunlar; mevcut uygulamalar, 

uygulama sorunlarının çözümüne getirilen yasal düzeltmeler ve bu düzenlemelerin 

uygulanmasından kaynaklanan sorunların analizi yapılmıştır. Daha önce özel mülkiyete 
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konu taşınmazların kamu hukuku açısından sınırlandırılması Güvenç (2008) ve 

müşterek mülkiyetin sona erdirilmesi Sarıhan (1994) ve Kürşat (2007) tarafından 

yapılan çalışmalara konu olmuştur. Söz konusu çalışmalarda hisseli mülkiyet sorunları 

ve çözüm yollarına değinilmemiş ve özellikle paylı mülkiyet konusu tarımsal amaçlı 

araziler açısından özel inceleme konusu yapılmamıştır. Bu çalışmada öncekilerden 

farklı olarak paylı mülkiyete konu olan arazilerin kullanım sorunları ve bu sorunların 

temel etkileri; malikler, paydaş kamu ve özel kurumlar ve devlet açısından 

değerlendirilmiş, mevcut uygulamalar alan çalışmalarının sonuçları ve örnek olaylarla 

analiz edilmiş, teorik inceleme sonuçları ve saha çalışmalarının bulgularına dayalı 

olarak temel çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Teorik incelemelere ilave olarak ilçe, 

il ve bölge yüzölçümü içinde tarım arazilerinin yüksek pay aldığı Adana ili Seyhan 

ilçesinde emlak ofisleri ve arazi maliklerine uygulanan anket ile toplanan veriler, genel 

eğilimi ortaya koymak için kullanılmıştır. Buna ilave olarak ilçede Kadastro Müdürlüğü 

tarafından yapılan uygulamalar ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uygulamaları da 

değerlendirilerek paylı mülkiyet sorunu hem arazi yönetimi, hem de ekonomik ve mali 

yönleri ile genel olarak değerlendirilmiştir.    

 

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Araştırma konusunun önemi, kapsamı ve 

sınırlılıklarının açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde hisseli tarım 

arazilerinin mülkiyeti ve konu ile ilgili mevzuat ve üçüncü bölümde hisseli tarım 

arazileri ile ilgili olarak uygulama malikler ve ilgili kamu ve özel kurumların 

karşılaştıkları temel sorunlar ortaya konulmuştur. Hisseli tarım arazilerine ilişkin 

sorunlara yönelik kamu otoritesi tarafından yapılan uygulamalar ve başarı koşullarına 

ilişkin araştırma çıktıları dördüncü bölümde incelenmiş olup, bu kısımda aynı zamanda 

Seyhan ilçesinde yapılan saha çalışmalarının sonuçlarına da yer verilmiştir. Teorik 

incelemeler, örnek olay analizleri ve saha çalışmalarının sonuçları bir bütün olarak 

genel değerlendirme başlıklı beşinci bölümde verilmiş ve bu bölümde araştırmanın 

temel önerileri ve kaba arazi yönetim modeli de ortaya konulmuştur.   
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2. HİSSELİ TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYET VE MEVZUAT 

 

Hakkın konusu eşyaya göre mülkiyet türleri;taşınmaz mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, hak 

ve alacaklar üzerindeki mülkiyet olmak üzere üçe ayrılarak inceleme konusu 

yapılabilmektedir. Burada taşınmaz piyasalarında paylı mülkiyet sorunu ve bunun 

etkileri ile azaltılması olanakları ele alınacağı için sadece taşınmaz mülkiyeti ve bu 

kapsamda paylı mülkiyet konusu değerlendirilmiştir.  

 

2.1 Taşınmaz Mülkiyeti 

 

Diğer bütün hakların kendisinden türediğinin kabul edilmesi nedeniyle hakların anası 

olarak nitelendirilen mülkiyet hakkı, temel hak ve özgürlükler arasında özel bir öneme 

sahiptir (Ertaş 2006). Mülkiyet kavramı, soyut bir fikir olmayıp ilk toplum hayatından 

günümüze kadar töre ve kurumların sürekli gelişmesi sonucu ortaya çıkmış sosyal bir 

kurum olması nedeni ile üzerinde uzlaşılmış bir mülkiyet kavramı olmadığı gibi, hakkın 

niteliği, kapsamı, sınırlandırma amaçları ve şartları yönlerinden devletler arasında 

önemli farklılıkların söz konusu olabildiği gözlenmektedir (Eren 1974). Mülkiyet 

hakkının ele alınması ve malike verilen hakların kapsamı ve sınırları, kamu düzeni ile 

yakından ilişkili bulunmaktadır.   

 

1982 Anayasası’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35’inci maddesi şu hükmü ihtiva 

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

amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 

olamaz.”Anayasa; bir yandan özel mülkiyeti, bir yandan da hakkın sınırlandırılmasını 

ve malike ödevler yüklemesini kabul ederek mülkiyet hakkı açısından karma bir 

yaklaşım benimsemektedir (Eren 1977). 

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 683’üncü maddesi malikin haklarını şu şekilde 

düzenlemektedir: “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey 

üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. 

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği 

gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” 
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Mülkiyet hakkının kapsamını oluşturan unsurun malike sağladığı haklar; malikin bazı 

eylemleri yapmasını sağlayan haklar (mülkiyetin müspet yönü) ve malikin, üçüncü 

kişilerin müdahalesini önlemesine izin veren haklar (mülkiyetin menfi yönü) olmak 

üzere iki kapsamda değerlendirilmektedir. Mülkiyet hakkının müspet yönü, malike 

mülkü üzerinde çeşitli şekillerde haklar vermektedir. Fakat bu yetkileri tek tek saymak 

da mümkün değildir. Mülkü yok etme yetkisinin ise mülkiyet hakkının müspet yönüne 

dahil olup olmadığı tartışmalı olmakla beraber Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkının 

kişiye bu hakkı verdiği görüşündedir (Eren 1974).  

 

Mülkiyetin menfi yönü ise malikin, üçüncü kişilerin mülküne haksız müdahaleleri 

karşısında korunmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda malik başkalarının mülküne 

yaptığı haksız müdahaleleri önleyebileceği gibi, müdahalenin önlenmesi, yıkım ve 

istirdat gibi çeşitli davaları açma hakkına da sahiptir. 

 

Mülkiyet hakkının olağan dönemlerde sınırlandırılması açısından genel hüküm olan 

Anayasanın 35’inci maddesi, mülkiyet hakkının kamu yararı gerekçesi ile açıkça 

sınırlandırılabileceğini öngörmektedir. Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasını düzenleyen 13’üncü maddesi ise, mülkiyet hakkı için de 

uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra 1982 Anayasası’nda mülkiyet hakkının 

sınırlandırılması sonucunu doğuran pek çok hüküm bulunmaktadır. Bu hükümlere örnek 

olarak kıyıların devlet hüküm ve tasarrufunda olduğunu belirten 43’üncü madde, 

arazisiz (topraksız) köylülere arazi (toprak) dağıtımı için büyük arazi (toprak) 

mülkiyetine sınırlama getiren 44’üncü madde, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde 

özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamulaştırılmasını düzenleyen 46’ıncı madde, 

devletleştirme ve özelleştirme işlemlerini düzenleyen 47’inci madde, kültür ve tabiat 

varlıklarındaki özel mülkiyete sınır konulabilmesine imkan tanıyan 63’üncü madde, tabi 

servet ve kaynakların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu düzenleyen 168’inci 

madde, ormanların gözetiminin devlete ait olmasını ve devlet ormanlarının mülkiyetinin 

devredilememesini düzenleyen 169’uncu madde verilebilir. Belirtilen düzenlemeler 

birlikte ele alındığı zaman mülkiyet hakkının kapsamı ve sınırlarının Anayasa ile ortaya 

konulduğu ve taşınmaz mülkiyetinin yitirilmesine yönelik kamu ve özel hukuk kaynaklı 

müdahalelerin de temel altlığının ortaya konulduğu ifade edilebilir.  
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2.2 Çoklu Mülkiyet 

 

Türk Medeni Kanunu’na göre çoklu mülkiyet iki şekilde tarif edilmiştir. Birincisi paylı 

(müşterek) mülkiyet ve ikincisi elbirliği halinde (iştirak halinde) mülkiyettir. Bu iki 

mülkiyet yapısı ve kapsamı aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 

2.2.1 Paylı (müşterek) mülkiyet 

 

Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir taşınmazın 

tamamına belli paylarla maliktir (Dörtgöz 2013). Tapu kütüğünde pay oranları 

gösterilmemiş veya unutulmuş ise tamamlayıcı belgelerden pay oranlarının tespiti 

yapılır. Bu belgelerden de belirlenemiyorsa, ortakların pay oranlarının eşit olduğu kabul 

edilir (TMK688/2). Aksini iddia eden paydaş, iddiasını ispatla yükümlüdür. Paydaşın 

hissesi, taşınmaz üzerinde yüzölçümü olarak karşılığının belirli bir alanda maliki 

olduğunu göstermez. Paydaşlar, hisseleri oranında arazinin tümü üzerinde hak sahibi 

olmaktadırlar. Paydaşlardan her biri kendi payı yönünden malik hak ve 

yükümlülüklerine sahip olmaktadır. Bu paylar; devredilebilir, rehin edilebilir ve 

alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Paydaşlar kendi payları üzerinde tasarrufta 

bulunurken diğer paydaşların haklarını ihlal edemezler. Örneğin, bir paydaş, üçüncü bir 

kişiye geçit hakkı veremez. Bu hakkın verileceği yer üzerinde tüm paydaşlar hakkın 

verileceği yerin tamamında hisseleri oranında hak sahibidirler. 

 

“Paydaşlar, kendi aralarında oybirliği ile anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime 

ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler. Böyle bir 

anlaşma ile paydaşların, paylı mülkiyete konu taşınmazın kullanılabilirliğinin ve 

değerinin korunması için zorunlu yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden 

buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek, taşınmazı bir zarar tehlikesinden veya 

zararın artmasından korumak için derhal alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar 

adına almak gibi hak ve yetkileri kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz niteliktedir. 

Taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşulu ile 

paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir” (TMK689). 
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“Paydaşlardan her biri olağan yönetim işlerini yapmaya, özellikle küçük onarımları 

yaptırmaya ve tarımsal işleri yürütmeye yetkilidir” (TMK 690). 

 

“İşletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi, adi kiraya veya ürün kirasına 

ilişkin sözleşmelerin yapılması, feshi, toprağın ıslahı gibi önemli yönetim işleri için pay 

ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekir. Olağan yönetim sınırlarını aşan ve 

paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli 

bakım, onarım ve yapı işlerinde de aynı çoğunluk aranır. Pay ve paydaşların eşitliği 

halinde hakim, paydaşlardan birinin istemi üzerine bütün paydaşların menfaatini 

gözeterek uygun bir karar verir. Gerekli gördüğü işlerin yapılması için paydaşlar 

arasından veya dışarıdan bir kayyım atayabilir” (TMK691). 

 

“Paylı taşınmazın, kullanımındaki asıl amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan 

şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya taşınmazın 

tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliği ile aksi kararlaştırılmamışsa, 

bütün paydaşların kabulüne bağlıdır. Yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin 

konularda paydaşların yaptıkları düzenleme ve aldıkları kararlar ile mahkemece verilen 

kararlar, tapu kütüğüne şerh edilmesi halinde sonradan paydaş olan veya pay üzerinde 

ayni hak kazanan kimseleri de bağlar” (TMK695). 

 

Müşterek mülkün kiraya verilmesine ilişkin sözleşmenin geçerli olabilmesi için, 

müşterek mülkün yarısından fazla payına malik ve sayıca çoğunluğu oluşturan 

paydaşların birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Esasen bu kural kira sözleşmesini 

birlikte imzalamaları gerektiğine işaret etmektedir. 

 

2.2.2 Elbirliği mülkiyeti (İştirak halinde mülkiyet) 

 

Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla 

mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyeti olarak tanımlanır. 

Ortakların payları yoktur. Her birinin hakkı ortaklığa giren tüm malların tamamındadır. 

Aksi bir hüküm olmadıkça yönetim ve tasarruf işlemleri için ortakların oybirliği ile 

karar almaları gerekmektedir. Paylaşma yapılmaz ve pay üzerinde tasarrufta 
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bulunulamaz. Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi için malın devri, topluluğun dağılması 

veya paylı mülkiyete geçilmesi gerekmektedir. Paylaştırma da aksi belirtilmedikçe 

müşterek mülkiyet esaslarına göre yapılmaktadır. Miras ortaklığı, adi şirket mal 

ortaklığı, aile malları ortaklığı iştirak halinde mülkiyete örnek olarak gösterilebilir. 

 

Müşterek mülkiyetten farklı olarak, iştirak halinde mülkiyette pay oranları yoktur. 

İştirak halinde mülkiyette ortaklar payları belli olmadığı için sadece kendi içlerinden 

birine pay temliki yapabilirler. Ancak üçüncü kişilere temlik edemezler, sadece bütün 

paydaşların arazi üzerindeki gizli hisselerinin tamamını satmaları halinde 

devredebilirler. Müşterek mülkiyette olan şufa hakkı iştirak halinde mülkiyette yoktur. 

Ortaklardan herhangi biri, iştirake konu mal üzerindeki gizli hissesini rehin etme ve 

kiraya verme hakkına sahip değildir. 

 

2.3 Ferdi Mülkiyet ve Çoklu Mülkiyet İlişkisi    

 

Her insan doğası gereği, hem taşınır, hem de taşınmazları üzerinde hakimiyetinin 

sınırlarını, başka insanların müdahalesi olmadan yalnızca kendisinin belirleyeceği 

mutlak bir tasarruf yetkisinin olmasını istemektedir. 

 

Kanunların izin verdiği ölçüde, bir taşınmaz üzerinde tam tasarruf yetkisine sahip 

olabilmek için, o taşınmazın tamamına sahip olmak gerekmektedir. Taşınmaz ile ilgili, 

alım-satım, kiraya verme, teminat gösterme ve taşınmaz üzerinde üçüncü kişilere geçit 

hakkı, üst hakkı gibi haklar tanıma, taşınmaz üzerinde gelir getirici üretim yapabilme, 

işletme kurabilme ve bunlar için destek kredileri alabilmek gibi birçok işlemde, 

taşınmazın tek sahibi olmak tercih edilen bir durumdur. Hisseli taşınmazların 

kullanımında ve işletilmesinde tüm bu konularda hissedarların ortak kararıyla hareket 

edilmekte, bir kişinin hissesi üzerinde karar verdiği bir tasarruf şekli diğer 

hissedarlarında onay ve desteğini almadığı taktirde gerçekleşememektedir. 
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2.4 Çoklu Mülkiyetin Sona Ermesi 

 

Müşterek mülkiyetin sona ermesinde en çok rastlanan uygulama, müşterek mülkün 

bütün hissedarlarının, hisselerini bir paydaşa veya üçüncü bir kişiye temlik etmeleridir. 

Mülkün tamamen kamulaştırılması ile de müşterek mülkiyet sona ermektedir. Kısmi 

kamulaştırma işlemlerinde, arta kalan kısımda müşterek mülkiyet devam etmektedir. 

Müşterek mülkün mahkeme kararı veya icra yoluyla satışı sonucu müşterek mülkiyet 

son bulmaktadır. Şartlar uygunsa, paydaşların anlaşarak müşterek mülkü taksim 

etmeleri veya bu paylaştırmanın mahkemece bir ortaklığın giderilmesi davası 

sonucunda yapılması ile de ortaklık sona ermektedir. 

 

Kendi tutum ve davranışları veya malın kullanılmasını bıraktığı veya fiillerinden 

sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışları ile diğer paydaşların tamamına veya bir 

kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş, mahkeme kararıyla 

paydaşlıktan çıkarılabilmektedir. Davanın açılması, pay ve paydaş çoğunluğuyla karar 

verilmesine bağlıdır. Hakim çıkarma istemini haklı gördüğü takdirde, çıkarılacak 

paydaşın payını karşılayacak kısmı taşınmazdan ayırmaya olanak varsa, ayrılan 

parçanın, paylı mülkiyetten ayrılana verilmesine karar verebilir. Ayrılmasına olanak 

bulunmayan taşınmazdaki payın, dava tarihindeki değeri ile kendilerine devrini isteyen 

paydaş veya paydaşlar, bu isteklerini, paydaşlıktan çıkarma istekleri ile birlikte ileri 

sürmelidirler. Hakim, hüküm vermeden önce re’sen belirleyeceği uygun bir süre içinde 

pay değerinin ödenmesine veya tevdiine karar verir. Davanın kabulü halinde payın 

istemde bulunan adına tesciline hükmolunur. Payı karşılayacak kısım maldan aynen 

ayrılamaz ve bu payı isteyen paydaş da bulunamaz ise hakim, davalıya payı devretmesi 

için bir süre belirler ve bu süre içinde devredilmeyen payın açık artırmayla satışına 

karar verir. Satış kararı, cebri icra yoluyla paraya çevirmeye ilişkin hükümler uyarınca 

yerine getirilir (TMK696).  

 

“Bir paydaşın çıkarılmasına ilişkin hükümler, pay üzerinde intifa veya diğer bir ayni ya 

da tapuya şerh edilmiş kişisel yararlanma hakkı sahipleri için de uygulanır’’(TMK697). 

“Paylaşma, taşınmazın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da arttırmayla satılarak 

bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma biçiminde uyuşma 
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sağlanamazsa, paydaşlardan her birinin istemi üzerine hakim, taşınmazın aynen 

bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi 

halinde, eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. 

Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir 

değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa 

hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün 

paydaşların rızasına bağlıdır”(TMK699). 

 

İştirak halinde mülkiyet ise, müşterek mülkiyete geçilmesi, kamulaştırma, icra yolu ile 

satılması veya mahkeme kararı, iştiraki doğuran sebebin kalkması veya tapu 

müdürlüğünün iştirakçilerden birinin talebi üzerine yapacağı tebligata itiraz edilmemesi 

ile son bulmaktadır. 

 

Taşınmazların taksim edilmesi belli koşullara bağlıdır. Bu koşullar sağlanmadığı 

taktirde taksim veya ifraz gibi uygulamalar söz konusu olamayacaktır. 3194 sayılı İmar 

Kanunu kapsamında, arsa olarak değerlendirilen yerlerde başka, tarım arazisi vasfında 

olan yerlerde başka koşullar aranmaktadır. Bunlar uygulamalar bölümünde ayrıca 

incelenecektir. Kamulaştırma ise yalnızca kamu yararı kararı alınmış ve aynı zamanda 

çok hisseli olan taşınmazların hisselilik durumunu ilgilendirmekte olup, paylı mülkiyeti 

sona erdirmede bir çözüm yolu değildir. Ortaklığın giderilmesi davasına gelindiğinde 

ise paylı mülkiyeti sonlandırmak için başvurulan, ancak tam manası ile etkin çözümler 

sunamayan bir uygulama olarak görülmektedir. Bu bağlamda paylı mülkiyetin 

sonlandırılması ve ferdi mülkiyete geçilmesi açısından hem hukuki hem teknik hem de 

uygulama açısından sorunlar olduğu düşünülmektedir. 

 

2.5 Türkiye’de ve Çalışma Alanında Arazi Piyasasında Çok Hisseli Parsel 

Varlığının Değerlendirilmesi  

Türkiye’dearazi varlığının temel özelliklerinden birini hisseli parsel sayısının çokluğu 

ve kırsal alanda yaygın olan arazi parçalılığı sorunu oluşturmaktadır. Tapu ve Kadastro 

Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre ülkede toplam parsel sayısı 66,7 milyon adet 

olup, toplam parsel sayısının % 63’ü ferdi mülkiyete ve %37’si hisseli mülkiyete 

sahiptir. Adana ilinde toplam parsel sayısının %58’i ferdi mülkiyette ve %42’si hisseli 
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mülkiyette iken, çalışma alanı olarak seçilen Seyhan ilçesinde toplam parsel sayısının 

%38’inin ferdi ve %62’sinin hisseli mülkiyette bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 

2.1). Çalışma alanı olarak seçilen bölgede çok hisselilik sorunu olduğu anlaşılmakta 

olup, gerek ülke geneli, gerekse Adana ili toplamına oranla Seyhan ilçesinde hisseli 

parsellerin toplam parsel sayısı içindeki payının daha yüksek olduğu ortaya 

konulmuştur.  

Çizelge 2.1 Türkiye, Adana İli ve Seyhan İlçesinde Arazi Piyasasında Toplam Parsel ve 

Hisse Sayısının Dağılımı  

Göstergeler 
Türkiye 

Geneli 
Adana İli  

Seyhan 

İlçesi 

Toplam Parsel Sayısı 66.702.923 933.522 103.383 

Toplam Hisse Sayısı 142.025.513 2.927.689 303.337 

Tek Maliki Olan Parsel Sayısı 42.155.250 538.631 39.504 

Hisseli Parsellerin Toplam Parsel Sayısı İçindeki 

Payı (%) 
36,80 42,30 61,79 

 

Ülke, il ve ilçe düzeylerinde arazi piyasalarında parçalanma ve özellikle hisseli parsel 

sayısının toplam parsel sayısı içindeki paylarının değişken olması, hisseli parsel 

sorununun yerleşim yerlerine göre değişken olduğu ve bu sorunun odağında yatan 

etmelerin farklılaştığını ortaya koyması bakımından ilginç bulunmaktadır. Seyhan 

ilçesi, Adana ilinin merkez ilçesi olup,  Seyhan Nehri’nin iki yakasına yayılmış olmakla 

birlikte batı yakada Seyhan ve doğu yakada ise Yüreğir ilçesi yer almaktadır. Kentin ilk 

kuruluş bölgesi olan günümüzdeki Seyhan ilçesi, Adana Büyükşehrinin beş ilçesinin 

nüfus bakımından en büyük olanıdır. 1950 yılındansonra kentin hızla sanayileşmesi, 

ovasında baraj ve sulama kanalları ile sulu tarıma geçilmesi ve buna bağlı tarımın 

özelliklede entansif pamuk tarımının yapılması, ilçenin diğer bölgelerden göç alması ile 

hızlı nüfus artışını beraberinde getirmiştir. İlçede tarım alanlarının hızla yerleşim 

alanları ve sanayi alanlarına dönüşmesi, tarım arazilerinin beklenen yatırım ve piyasa 

değerinin hızla artmasına yol açmıştır. Artan doğum oranı ve iç göçe bağlı olarak artan 

nüfus, bir yandan arazi varlığının parçalanmasını tetiklemiş, diğer yandan da parçalı 

arazilerin elden çıkarılması yerine gelecek için korunması ve olası imar hareketlerine 

bağlı olarak arazilerin mümkün olan en yüksek değer ile el değiştirmesine yönelik 
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beklentinin artmasına yol açmıştır. Özellikle tarım dışı iş ve gelir olanağı olmayan 

haneler ile tarım dışı işlerle uğraşan hanelerin hisseli de olsa arazi varlığını elden 

çıkarmak istememeleri, il içinde çok hisseli arazi yapısının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.      

Türkiye’de parsellerin hisse sayısının oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle hisse sayısının parsel sayısına oranı veya 1 parselde yaklaşık kaç kişinin 

hissedar olduğu önemli bir gösterge olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de 6 kişi, Adana 

ilinde 7 kişi ve Seyhan ilçesinde 5 kişinin tek bir parselin hissedarı olduğu 

belirlenmiştir. Üstelik bu değerlerin, hisse sayısının hisseli parsel sayısına oranlanması 

ile bulunan teorik sonuçlar olduğu göz ardı edilmemelidir. Birçok parselin hissedar 

sayısının, veraset ve intikal işlemlerinin yapılmamış olması nedeni ile tapu 

kayıtlarındaki hissedar sayısından çok daha fazla olduğu bilinmelidir. Örneğin, bu 

çalışmada incelenen Akkapı Mahallesi 1049 ada ve 282 parsel numaralı taşınmazın tapu 

kayıtlarına göre 169 hissedarı bulunmaktadır. Ancak bazı hissedarların ölmüş olması ve 

hak sahiplerinin veraset işlemlerini yapmamış olmaları nedeni ile hissedar sayısının 

169’dan çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Parsellerin hissedar sayısının fazla olması ve her bir hissedarın araziyi fiilen kullanması 

halinde, hissedar başına düşen arazi miktarı azalmakta ve kadastro paftasındaki parseller 

ile fiilen oluşan parsellerin sınırları ve yüzölçümleri farklılık göstermektedir. Ülke, il ve 

ilçe ölçeğinde parsellerin yüzölçümleri hissedar sayısına oranlanarak hisse başına düşen 

arazi miktarı veya hisse yüzölçümleri tespit edilmiştir. Hesaplama sonuçlarına göre 

Türkiye genelinde hisse başına düşen arazi miktarı 2.868 m2, Adana ilinde 3.233 m2 ve 

Seyhan ilçesinde ise 1.256 m2 olarak tespit edilmiştir (Çizelge2.2). Araştırma 

sonuçlarına göre parsellerin hisse sayısı çoğaldıkça hisse başına düşen arazi miktarı 

düşmekte ve hissedar sayısının fazla olması açıkça arazi parçalanmasının kaynağı 

olmaktadır. Buna göre hisse sayısındaki artış yüzünden fiilen işlenen parsel alanının 

küçüldüğünü ifade etmek mümkündür. Çalışma alanı olarak seçilen Seyhan ilçesinde 

hisse başına düşen alan, ülke ve il ortalamasına oranla daha düşük olmuştur. Bu 

sonuçlar kırsal alanda tarım yapılan parseller yönünden çok hisseli veya parçalı arazi 

yapısının analiz edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle Adana ilinin kırsal 
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ve kentsel kesimlerinde parsellerin hisselilik durumu ve parsel başına düşen hissedar 

sayısı analiz edilmiştir. 

Çizelge 2.2 Türkiye, Adana İli ve Seyhan İlçesinde Arazi Piyasasında Hisseli Parseller 

ve Hisse Sayılarının Dağılımı  

Göstergeler Türkiye Geneli Adana İli Seyhan İlçesi 
Hisseli Parsel Sayısı 24.547.673 394.891 63.879 

Ferdi Mülkiyetteki Parsel Sayısı 42.155.250 538.631 39.504 

Hisse Sayısı 142.025.513 2.927.689 303.337 

Hisse Sayısı / Hisseli Parsel Sayısı 5,79 7,41 4,75 

Yüzölçümü (Hektar) 40.735.264,57 946.546,80 38.097,47 

Ortalama Hisse Alanı (m2) 2.868,17 3.233,09 1.255,95 

Adana’daki parsellerde hisse sayısının oldukça yüksek düzeye çıktığı ve özellikle kırsal 

alanda parsel başına düşen hissedar sayısının yaklaşık 30’a çıktığı saptanmıştır (Çizelge 

2.3). Bu sayı, ortalama bir tarım arazisini verimli kullanmak ve sorunsuz bir şekilde 

işletmek için bile çok yüksek bir rakamdır. Bir parseldeki 30 hissedarın ortak karara 

varması, tarım arazisini kimin kullanacağına, diğer hissedarlara ne kadar pay 

verileceğine, satılacak ise satış fiyatının ne olacağına karar vermek, çiftçi kredisi 

kullanmak, doğrudan gelir desteğinden yararlanmak ve ilgili kurum-kuruluşlarda işlem 

yaptırmak çok zor görünmektedir. Birde miras sonrası intikallerden sonra bu sayının 

daha da artacağı düşünülürse, çalışılan alanın kırsal bölgesinde ciddi bir hisselilik 

sorunu olduğu aşikardır. Kentsel alanlar olarak adlandırılan alanlar, bilindiği üzere 

imarlı alanlardır bu nedenle çizelgede de görüldüğü gibi parsel başına düşen hisse sayısı 

yaklaşık 1 olup, bu da zaten neredeyse ferdi mülkiyete işaret etmektedir. Bu nedenle 

çok hisselilik sorununun, çalışma alanında, kentsel alanlardan çok, içinde tarım 

alanlarını da barındıran kırsal alanlarda yoğun bir şekilde görüldüğü 

söylenebilmektedir. Arazi parçalılığı ve hisseli taşınmaz yapısının arazi piyasasını 

olumsuz etkilediği ve hatta arazi kullanımı yanında satış fiyatlarını da doğrudan 

etkilediği görülmektedir. Birçok durumda hisseli taşınmazlardan etkin olarak 

yararlanılamaması nedeni ile hissedarların satış yapma eğilimine girdikleri 

gözlenmektedir. Saha çalışması yapılan komşu Ceyhan ilçesi ve diğer birçok ilde 

yapılan araştırmanın sonuçlarına göre arazi satışının çiftçiliği iş olarak benimsemeyen 

kişiler tarafından gerçekleştirildiği ve bunu mali güçlükler nedeni ile yapılan arazi 

satışlarının izlediği görülmektedir. 
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Çizelge 2.3 Adana İlinde Kırsal ve Kentsel Arazi Piyasalarında Parsel Sayısı, Hisseli 

Parseller ve Hisse Sayılarının Dağılımı  

Göstergeler  Kırsal Alan Kentsel Alan 

Toplam Parsel Sayısı 333.725 599.797 

Ferdi Mülkiyetteki Parsel Sayısı 249.101 289.530 

Hisseli Parsel Sayısı 84.594 310.297 

Hisse Sayısı 2.552.538 375.151 

Hisse Sayısı / Hisseli Parsel Sayısı 30,17 1,21 

Arazi satış nedenlerini borçlu olmak ve araziyi işleyememek gibi nedenlere bağlayan 

çiftçilerin yanında tarımla uğraşmayı bir yaşam tarzı olarak benimseyen, çiftçiliği 

meslek olarak gören kişiler arazi satışına olumlu bakmamakta buna karşın, tarımı 

mirasla kalan arazilerden sadece ek gelir veya hobi olarak gören ve şehirde ikamet edip 

tarım dışı kazançlarını garanti eden kişiler arazi satışı konusunu önemsememektedirler. 

Bu koşullarda arazi satışını sadece ekonomik nedenlere dayandırmanın doğru olmadığı 

ortaya çıkmaktadır (Bedestenci ve Vuruş 2000, Demirci vd. 2007). Bununla birlikte 

değişen ve küreselleşen dünyada gittikçe entansifleşen ve hatta otomasyona geçen 

tarımsal üretim sistemlerine uyum sağlayabilmek için yetiştirilen ürünlerin tür ve 

çeşitleri, verimlilik, kalite,  üretim maliyeti ve pazarlama düzenine önem veren kişilerin 

çiftçiliğe devam edebilecekleri dikkate alınırsa, çok parçalı arazi yapısı ve özellikle 

küçük ölçekli aile işletmeleri ile hem ülkenin gıda ve lif maddeleri gereksinimlerinin 

karşılanması, hem de dünya tarım ürünleri piyasasında söz sahibi olunması mümkün 

görülmemektedir. Bölgesel ve küresel tarım ürünleri piyasasındaki rekabet 

koşullarından korunma ve yaşayabilir tarım işletmelerinin oluşturulması bakımından 

mutlaka arazi parçalılığı ve çok hisseli arazi yapısının ortadan kaldırılması, esas işi 

çiftçilik olan hanelerin arazi varlığının büyütülmesi, arazi verimliğinin korunması ve 

sürdürülebilir arazi kaynakları kullanımının teşvik edilmesi zorunludur.  

Örnek olarak seçilen Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi sınırları içindeki bir mevkide 

yoğun yapılaşmanın olduğu 4 parselden oluşan alanın çok hisseli parsel mülkiyet 

yapısını en iyi şekilde yansıttığı ve yukarıda sayılan bütün sorunları barındırdığı tespit 

edilmiştir. İnceleme alanında 12262 ada ve 19, 20, 63 ve 75 parsellerin toplam alanı 

67,5 hektar olup, tapu kütüğünde 1330 farklı malik ismine rastlanmaktadır. Alanın uydu 
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görüntüsü (Şekil 2.1), malik yapısı ve mülkiyet durumları (Çizelge 2.3, Çizelge 2.4, 

Çizelge 2.5 ve Çizelge 2.6) incelenmiş olup, alandaki mevcut binalar tek tipe 

yakınözellikte ve genellikle tek katlı veya 2 katlı, tarla vasıflı arazilerin üzerine inşa 

edilmiş, hiçbir kural ve yasal düzenleme ile bağdaşmayan yapı adası özelliği 

göstermektedir.  

 

 

Şekil 2.1 Seyhan-Sarıhamzalı Mahallesi 12262 ada 19, 20, 63, 75 parsel numaralı, tarla 

vasıflı taşınmazlarınMegsis uydu görüntüsü(Anonim 2016) 

 

Maliklerin büyük çoğunluğu, bölgenin yerlisi olmayıp doğu illerden göçle gelen 

insanlardan oluşmaktadır. Hiçbir malikin yeri resmiyette tam olarak belli olmadığı için 

burada hisse sahibi olmak veya binadan tam olarak faydalanabilmek için çoğunluğun 

onayına ihtiyaç vardır. İlçede görev yapan tapu müdürü ile yapılan görüşme ile tapu 

kütüğünün analizinden elde edilen bilgilere göre söz konusu ada içinde çok sayıda cebri 

satışın ve devirlerin yapıldığı tespit edilmiştir. Bir yandan hisse sahibi olduğu halde 
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evinde oturamayan insanlar, diğer yandan, bu çok hisselilik durumunun yarattığı 

karmaşadan yararlanarak işgalci olarak bu alandaki yapılara yerleşen insanlar, çok 

hisseliliğin mülkiyet hakkının kullanımını nasıl etkilediğini göstermektedir. Örnek 

parsellerde de görüldüğü gibi 100’ü aşan hissedarın bir araya gelip ortak bir karar 

vermesi zor olmaktadır. Kaldı ki bu hissedarların bir kısmı ölü veya kimliği belli 

olmayan kişilerdir. Çok malikli parsellerde, güç dengesi de taşınmaz üzerindeki tasarruf 

hakkının kullanımını etkilemektedir. Bazı hissedarların şikayet konusu olmayacağını 

varsayarak taşınmaz üzerinde tam malik gibi davranış sergilediği ve diğer hissedarların 

haklarını da bedel ödemeden kullanma eğiliminde oldukları ve doğal olarak her 

hissedarın taşınmazdan hakları nispetinde yararlanma olanaklarının fiilen ortadan 

kalkmış olduğu gözlenmektedir.  

 

Çizelge 2.4 Seyhan-Sarıhamzalı Mahallesi 12262 ada 19 parsel numaralı taşınmazın 

tapu kaydı örneği(Anonim2016a) 
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Çizelge 2.5 Seyhan-Sarıhamzalı Mahallesi 12262 ada 20 parsel numaralı taşınmazın 

tapu kaydı örneği (Anonim 2016a) 

 

 

 

Çizelge 2.6 Seyhan-Sarıhamzalı Mahallesi 12262 ada 63 parsel numaralı taşınmazın 

tapu kaydı örneği (Anonim 2016a) 
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Çizelge 2.7 Seyhan-Sarıhamzalı Mahallesi 12262 ada 75 parsel numaralı taşınmazın 

tapu kaydı örneği (Anonim 2016a) 
 

 

 

Taşınmaz üzerinde tek malik gibi tasarrufta bulunan insanlar, itiraz edebilecek veya bu 

duruma müdahale edebilecek potansiyelde gördükleri hissedarlara hisseleri oranında kar 

payı veya kira bedeli adı altında bir nevi sus payı ödemektedirler. Yurtdışında veya 

bölge dışında yaşayan, ölü olan, kimliği belli olmayan hissedarların hisselerini de, vergi 

ödemeksizin kullanmaktadırlar. Hakkının gasp edildiğini düşünen hissedarlar, 

hisselerini fiziki olarak sınırlandırmak istediklerinde, parselin tamamının sınırlarının 

gösterilebileceğini, hisse tespitinin yapılmadığını öğrendiklerinde, hukuki çözüm yolları 

aramaya başlamaktadırlar. İlk ve maliyeti en düşük hukuki mücadele yöntemi olarak 

kendilerine, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkında Kanun (Resmi Gazete Tarih: 15/12/1984, Sayı: 18606) kapsamında 

kaymakamlıklara müracaat etmeleri önerilmektedir. Hissedarların fiili olarak 

hisselerinin zemin üzerinde belli olmayışı, parselin tamamında payları oranında yere 

sahip olmaları sebebi ile yapılacak herhangi bir şey olmayacaktır. 
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Şikayeti artan ve artık yapacak başka bir şeyi kalmayan hissedarlar ortaklığın 

giderilmesi davasına yönelmektedir. Bu durumda ekonomik olarak parselin tamamını 

satın almaya gücü yetmeyen vatandaşlar, diğer hissedarların da yerini kaybedip, 

mahkemenin satış kararı sonucu hissesi oranında satıştan elde edilecek parayı 

bekleyeceklerdir. Bütün mahkeme ve diğer işlem masrafları da dikkate alındığı zaman, 

zaten gerçek değeri veya adil piyasa değerinin altındaki bedel üzerinden satılmış olan 

taşınmazın elden çıkarılması sonucunda malik veya hissedarın elde ettiği getiri, olması 

gerekenden veya tek malikli parsellerin birim değerinden oldukça düşük düzeyde 

kalmaktadır. Bu durumdahissedar tarla vasfındaki ve geçimini sağladığı arazisini, 

istemediği halde kaybetmiş olacaktır.  

 

İnceleme sonuçlarına göre hisseli mülkiyetin ferdi mülkiyete göre birçok dezavantajının 

olduğunu söylemek doğru bir tespit olacaktır. Belirtilen sorunların hem hissedarların 

tasarrufunu ilgilendiren, hem de kurumların uygulamalarını ilgilendiren yönü 

bulunmaktadır. Özet olarak çok hisselilik sorununun ülke genelinde ve inceleme 

alanında çok geniş ölçekli arazi mülkiyet yapısı ve arazi yönetimi sorunu olduğu ve bu 

sorunun arazinin kullanımı, mülkiyet hakkının malike sağladığı avantajlardan 

yararlanma ve kaynak kullanım etkinliği gibi yönlerden hak sahiplerinin kayba 

uğramasına yol açtığı görülmektedir. Arazi piyasasında çok hisseli mülkiyet yapısının 

yaygınlığına bağlı olarak sayılan sorunların ekonomik ve sosyal etkilerinin önem 

derecesi de değişmektedir. Toplam arazi varlığı içinde tarım arazisinin payının oldukça 

yüksek olduğu ve hatta hane başına düşen arazi varlığının ülke ortalamasının üzerinde 

olduğu Adana ili ve Seyhan ilçesi örneklerinden farklı olarak Karadeniz Bölgesi gibi 

toplam arazi varlığı içinde tarım arazisinin payının düşük olduğu bölge ve illerde de çok 

hisseli parsel yapısının geniş ölçekli bir sorun olduğu ve hatta arazi mülkiyeti ile ilgili 

çatışmaların can ve mal kayıplarına neden olduğu gözlenmektedir.  
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3. HİSSELİ TARIM ARAZİLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA SORUNLARI 

 

 

Bilindiği üzere 09.02.2007 tarih ve 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2’inci maddesi ile en küçük 

alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken veya bölünemez parsel büyüklükleri 

tespit ve ilan edilmiştir. Buna göre mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve 

özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar ve örtü altı tarım 

yapılan arazilerde 0.3 hektar olarak yeniden belirlenmiştir. 5578 sayılı Kanun’un 8’inci 

maddesinin son fıkrasında “bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu 

olmaları ve üzerlerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin 

mevcut olması durumunda, bu araziler ifraz edilemez, payları üçüncü şahıslara 

satılamaz, devredilemez veya rehnedilemez” hükmü amirdir. Söz konusu parsel 

büyüklüklerini sağlamayan tarım arazilerinde oluşmuş hisselerin üçüncü şahıslara 

satılması devredilmesi veya rehin edilmesi yasaklanmıştır, diğer yandan bu şartları 

sağlayan parsellerdeki hisselerin satılmasında, rehnedilmesinde veya devir edilmesinde 

herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Eğer ifraz işlemi yapılacaksa tarım arazilerinde 

bölünemez büyüklüklerin altında parsel oluşturulamamaktadır. Bu durumda bölünemez 

parsel büyüklüğünün üzerinde olan tarım arazileri yukarıda belirtilen miktarların altında 

kalmamak şartıyla oranına bakılmaksızın hisseli olarak satılabilmektedir.  

 

Bölünemez büyüklükteki tarım arazisinde hisseli mülkiyetin varsa, hissedarların veya 

iştirakçilerin tamamının katılımı ile üçüncü kişilere satış yapılabilmekte, devir ve rehin 

işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre yapılan her türlü 

onaylı planların (nazım imar planları, uygulama imar planları ve mevzii imar planları 

gibi) sınırları içinde kalan araziler; tarımsal niteliği korunacak yerler hariç arsa niteliği 

kazanmaları nedeni ile ilgili kanun kapsamı dışında tutulmaktadır. Buna ilave olarak 

imar planı yapılmamış olan, yoğun yerleşim alanları içinde kalan ve tarımsal amaçlı 

kullanımı mümkün olmayan araziler de bu kanun kapsamı dışında kalmaktadır. Bu gibi 

yerlerde paydaşlar kendi aralarında paylarını birbirlerine devredip, satabileceklerdir. 

Tarım arazisin hangi sınıfa girdiği ilgili bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerince 

belgelendirilmektedir. Eğer bölünemez büyüklükte tarım arazisi ise tescilli olduğu tapu 
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kütük sayfasının beyanlar hanesine “5403 sayılı Kanun’un 8’inci maddesine tabiidir” 

şeklinde şerh verilmesi gerekmektedir.  

 

5578 sayılı Kanun kapsamında bölünemez büyüklüğün altında parsel oluşturulması 

mümkün olmadığından, 5578 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 09/02/2007 tarihinden 

önce alınmış olsa da ifraza yönelik belediyelerden ve idare kurullarından alınan 

encümen kararları uygulanmamaktadır. Kadastro çalışmaları açısından ise taksim sebebi 

ile ayırma ve 5403 sayılı Kanun’unyürürlüğe girdiği 19/07/2005 tarihinden sonra tarım 

arazilerinde haricen yapılan her türlü ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin 

yüzölçümleri, söz konusuyasal düzenleme çerçevesinde belirlenecek tarımsal arazi yeter 

büyüklüklerinin altında ise ifrazen taksimin kabul edilmeyeceği hükmü belirtilmiştir. 

19/07/2005 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde ise parsel yeter 

büyüklüğü aranmamaktadır. Bu kaidelere ilaveten 5403 sayılı Kanun’un bazı 

maddelerinde değişiklik yapılmış olup, “ehil mirasçılık” kavramı 6537 sayılı Kanun ile 

uygulamaya dahil olmuştur (5578 SK, 5403 SK). İlgili kanun ve ehil mirasçılık kavramı 

ilerleyen bölümlerde ayrıca irdelenmiştir. Belirtilen mevzuat çerçevesinde uygulamada 

yaşanmakta olan sorunlar; Tapu Müdürlükleri’nin sorunları, Tarım Gıda ve Hayvancılık 

Müdürlükleri’nin sorunları, sosyolojik açıdan yaşanan sorunlar ve vergilendirme 

açısından yaşanan sorunlar olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir. 

 

3.1 Tapu Müdürlüklerinde Yaşanan Sorunlar 

 

Tapu müdürlüklerinde hisseler ve kişi sayısı arttıkça kütük sayfa sayısı artmaktadır. Bu 

nedenle aralarında bağlantı kurmak ve parseli takip etmek zorlaşmaktadır. TAKBİS 

sisteminden önce yapılan tüm işlemlerde, hisse hesaplamaları çalışanları zorlamış, 

paydalar istenmeyecek sayısal büyüklüklere ulaşmıştır. Hisse hatalarını düzeltmek 

zordur. Hatalı hisse sahibi talep etmediği sürece işlem yapılamamaktadır. Tebligat 

yapılması gereken işlemlerde hissedarlar arttıkça işlem zorlaşmakta ve süreç 

uzamaktadır. Bütün hissedarların onayını gerektiren işlemlerde vekaletnameler ve 

onayların takibi zorlaşmaktadır. Evrakların arşivlenmesi ve istendiğinde evrakların 

bulunması konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Hisse sayısının fazla olmasından 



23 
 

kaynaklanan sorunlara örnek olarak malik durumu (Çizelge 3.1) ve uydu görüntüsü 

(Şekil 3.1) aşağıda verilen Akkapı Mahallesi 1049 ada ve 282 parsel nolu taşınmaz 

incelenmiştir. İnceleme konusu parselin toplam 169 hissedarı bulunmakta olup, parsel 

yüzölçümü 419.136 m² olmasına rağmen, halihazırdaki pay ve paydaya göre parselin 

alanının 957.568 m² olması gerekmektedir. Bu sorun ilgili bölgede toplulaştırma 

çalışmaları başladığında fark edilmiştir. Rakamlardan anlaşılacağı üzere parselin 

mevcut hisse durumu, fiili durumun neredeyse iki katı büyüklüğüne ulaşmaktadır. Daha 

önce yapılan hisse satışları nedeniyle bu durum ortaya çıkmış ve halen 

düzeltilememiştir. Düzeltmenin yapılabilmesi için hatalı hisse maliklerinin talebinin 

alınması gerekmekte, ancak hatanın hangi hisselerde olduğu tam ve kesin olarak 

belirlenemediğinden hata giderilememektedir. Tapu Müdürlüğü’nde yapılan hisseli satış 

işlemlerinde hisse büyütmesi sırasında yanlışlık yapılmış olması nedeni ile bütün 

hissedarların payları toplandığında paydadan büyük ya da küçük gelebilmektedir. Bu 

gibi durumlarda hisse hatasının hangi işlemde yapıldığı tespit edilerek Tapu Sicil 

Tüzüğü’nün 74’üncü maddesi gereğince ilgilisinden muvafakat istenerek durum 

düzeltilebilmektedir (Koçak 2015). 
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Çizelge 3.1  Akkapı 1049 ada 282 Parsel Megsis Kaydı (Anonim2016a) 

 
 

 

 

 
Şekil 3.1Akkapı 1049 ada 282 Parsel Megsis Uydu Görüntüsü(Anonim 2016b) 
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3.2 Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüklerinde Yaşanan Sorunlar 

 

Türkiye’de 2000 yılına kadar tarımda ürün fiyat ve girdi desteklemeleri yapılmış ve alan 

bazlı destekleme sistemi kurulamamıştır. Dünya Bankası’nın desteği ile 2001 yılında 

işlenen arazi varlığının dekarı başına destekleme ödemesi sistemine geçilmesi ile Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Çiftçi Kayıt Sistemi tesis edilmiştir. 

Destekleme uygulaması için tesis edilen kayıt sisteminde parsellerin hisseli olması 

nedeni ile sorunlar yaşanabilmektedir. Gerçek anlamda tarımsal üretim yapmak isteyen 

hissedarlar, Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olmak için taahhütname imzalamaktadırlar. 

Çok hisseli tarımsal arazilerde tüm hissedarları bulmak ve onaylarını almak zordur. 

Hissedarlardan biri veya birkaçı, kendi hisseleri için itiraz ettiklerinde, üretim yapan 

çiftçi desteklemeden aldığı parayı iade etmek zorunda kalmaktadır. Bu konuyla ilgili 

sorunları gidermek için 3091 sayılı Kanun gereği ilgili kaymakamlık tarafından 

görevlendirilen Kadastro Birimi personelleri aracılığıyla taşınmaz zilliyetliğine yapılan 

tecavüzlerin önlenmesi sağlanmaktadır. 

 

Kira yolu ile bir tarımsal araziyi kullanmak isteyen çiftçiler, çok hisseli taşınmazın 

çoğunluğunun onayı ile taşınmazı kiralayabileceklerdir. Bu durum sağlanmadığında 

tarımsal arazi, üretime katkıda bulunamayacaktır. Çiftçi destekleme ilk başladığı 

yıllarda, aynı tarımsal arazi için, farklı hissedarlar, parselin tamamı üzerinden 

destekleme almışlardır. Doğrudan gelir desteği ödemesinin başlatıldığı dönemlerde, 

fiiliyatta ekilen tarım arazisi varlığının birkaç milyon hektar fazlası, ekilen arazi varlığı 

olarak bildirilmiş ve bu durum davalara konu olmuştur  (Saçlı 2009). 

 

3.3 Sosyolojik Açıdan Yaşanan Sorunlar 

 

Miras yoluyla terekenin mirasçılara geçmesi, taşınmazların hissedar sayısını arttıran 

başlıca etkendir. Tesis kadastrosunun yapılması sırasında bile taşınmazların hak 

sahibinin tam olarak belirlenemediği durumlarda, görevli memurlar, riske girmemek ve 

kendilerince hak kaybına sebep olmamak için muhtar ve bilirkişilerin beyan ettikleri ölü 

şahıslar adına taşınmazların tespitini yapmışlardır. Köyde ikamet eden taşınmaz hak 

sahipleri, kendi adlarına tespit yaptırmak isteseler de, diğer hissedarlardan kadastro 
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yapıldığı bilgisini alanların başvuruları üzerine, taşınmazın miras malı olduğu ortaya 

çıkmış ve o yıllarda Nüfus Kayıt Sistemi yaygın ve kolay ulaşılabilir olmadığı için, ölü 

malik adına tespitler yapılması kaçınılmaz olmuştur. Günümüzde ehil mirasçı tanımına 

dahil olabilecek hissedarlar, diğer hissedarlara hisseleri karşılığı para, altın veya başka 

bir taşınmazı verdiğini ispatladığında, kendileri adına tam hisse ile tespit 

yaptırabilmişlerdir. 

 

Yine ilk tesis kadastrosu sırasında, mevcut eski tapu kayıtları, vergi kayıtları gibi 

belgeler incelendiğinde, taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğu tespit edilen, soyadı, baba 

adı gibi bilgileri olmayan kişiler adına da tespitler yapılmak zorunda kalınmıştır. Bu 

kişiler o yıllarda dahi kimlikleri tespit edilememesine rağmen, isimleri kayıtlarda 

günümüze kadar gelmiştir. Yasal mirasçıları varsa, kimlik tespitinde bulunup, gerekli 

belgeleri elde ettikten sonra, adlarına intikal yaptırarak adı, soyadı baba adı belli 

yaşayan kişilere intikalleri sağlanmıştır. Ancak hiçbir şekilde başvurusu olmayan, 

mirasçıları ortaya çıkmayan, birçok isim halen tapu kayıtlarında bulunmaktadır. Kimliği 

tespit edilemeyen bu isimlerin mülkleri, illegal kişi ve kişilerin ilgi odağı olmaktadır. 

Arazi ve arsa mafyası tanımına ek olarak intikal mafyası gibi isimlerle anılan kişi 

ve/veya kişiler sahte şahitlerle, sahte raporlarla, bu kişilerin mirasçıları olarak başka 

şahısları öne sürmekte ve haksız kazanç sağlamaktadırlar. Tespit edilebilenler zaten 

haberlere konu olmaktadır. Ancak günümüze kadar illegal yollarla başkaları adına tescil 

edilmiş ne kadar taşınmaz olduğunu bilmek tam olarak mümkün değildir. Sahibi 

belirlenemeyen, mirasçı bırakmadan ölen kişilerin mallarının hazineye kalması esastır. 

Aynı şekilde öldüğü belirlenemeyen kişiler hakkında da gaiplik kararı alınabilir. Türk 

Medeni Kanunu’nun 594’üncü maddesine göre “Mirasbırakanın mirasçısı bulunup 

bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hâkimi uygun araçlarla ve bir 

ay ara ile iki defa ilân yapıp hak sahiplerini son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde 

mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır. İlân süresinde kimse başvurmazsa ve sulh 

hâkimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı 

saklı kalmak üzere miras devlete geçer” hükmü amirdir.  

 

4721 sayılı Kanun’un 588’nci maddesinde “Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin 

malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle 



27 
 

yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin 

gaipliğine karar verilir.Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilân süresinde hiçbir hak 

sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçer. 

Devlet, gaibe veya üstün hak sahiplerine karşı, aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi 

geri vermekle yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.  

 

Sadece Ankara’da, soyadı, baba adı belli olmayan 30 bine yakın malik olduğu Mekansal 

Gayrimenkul Sistemi(MEGSİS) üzerinden yapılan bir sorgulamada ortaya çıkmış olup, 

sonra sistemde bu şekilde arama yapılmasına verilen izin kaldırılmıştır. 

 

Hisseli taşınmazlarda, hissedarların çoğunlukla akrabalık ilişkileri mevcuttur. Ancak 

farklı kimselerde hissedar olabilmektedir. Bu durumda taşınmazın yönetimi ve 

işletilmesi genellikle aile büyüklerinin ya da bölgede sözü geçen hissedarların elinde 

olmaktadır. Bu aile büyükleri aynı zamanda hissedarlar arasında en çok hisseye de sahip 

kişilerdir. Diğer hissedarlar, aile büyüğünün beyanına göre o yıl elde edilen kardan 

hisseleri oranında parasal olarak paylarını alırlar ve başka hiçbir şeye karışmazlar. 

Çukurova Bölgesi’nde tarımsal işletmeler genelde büyük arazilerde yapılmaktadır. 

Ekim-dikim, bakım ve hasat aşamaları zahmetli ve bilgi gerektiren işlemler olduğundan, 

her hissedar işletmenin işleyişine karışmak istememektedir. Diğer hissedarlar yıllık 

olarak ellerine geçen para ile yetinmek zorunda kalmakta ve bu noktada paydaşlar 

arasında sorunlar çıkabilmektedir. Çıkan sorunlar önce akrabalık bağına zarar vermekte 

sonrada bölgede kutuplaşmalara sebep olmaktadır. Adana ilinin iklim ve toprak 

koşullarının sağladığı avantaj ile birçok üretim faaliyetinde ülke tarımına önemli katkı 

sağladığı görülmektedir (Çizelge 3.1). Bölgede tarım arazileriönemli bir gelir kaynağı 

ve istihdam alanı olarak görülmektedir. Arazinin verimliliğinin yüksek olması, sulama 

olanağının bulunması ve iklim koşullarının da etkisi ile yılda aynı araziden 2-3 ürün 

alınabilmekte ve tarımda entansifleşme düzeyi oldukça yüksek düzeye çıkmaktadır. 

Ticari veya pazara yönelik tarımın gelişmesi, arazi varlığının rasyonel kullanımını 

zorunlu kılmakta, ancak artan arazi parçalanması ve hisseli arazilerin işlenme 

güçlükleri, birçok anlaşmazlığın kaynağıolmakla birlikte, mevcut doğal kaynakların 

etkin kullanımı önünde de engel teşkil etmektedir.   
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Çizelge 3.2 2013-2014 Döneminde Adana İlinin Tarımsal Üretimdeki Payı (Anonim 

2016c) 

Başlıca 

Ürünler 

Türkiye Geneli Adana İli 2013 Yılı 2014 Yılı 

Üretim(Ton) Üretim(Ton) Adana İli’nin 

Toplam Üretim 

İçindeki Payı (%) 

Adana İli’nin 

Toplam Üretim 

İçindeki Payı (%) 2013 2014 2013 2014 

Buğday 22.050.000 19.000.000 704.481 583.417 3,20 3,10 

Mısır 5.900.000 5.900.000 915.284 1.006.018 15,50 16,90 

Pamuk 3.127.500 3.196.000 294.741 278.075 9,40 8,70 

Soya 180.000 150.000 119.074 90.869 66,20 60,60 

Yerfıstığı 141.263 123.600 68.375 71.045 48,40 57,50 

Karpuz 3.887.324 3.885.617 775.219 775.219 19,90 20,00 

Narenciye 3.681.158 3.783.517 955.903 979.231 26,00 25,90 

Bal 94.696 102.485 9.601 9.715 10,10 9,50 

 

Kan ve sıhri akraba olmayan kişilerin de hissedar olduğu taşınmazların, özellikle göç 

yolu ile bölgeye yerleşen kişiler tarafından hisse satın alma yoluyla edinildiği ve 

genellikle bu kişilerce işlendiği gözlenmiştir. Özellikle mevsimlik ve daimi tarım 

işçiliği yaparak gelir elde etmek için bölgeye gelen yabancıların zamanla parsellerin 

küçük hisselerini satın alarak bir taşınmaza hissedar oldukları ve daha sonra arazinin 

kullanımında yaşanan sorunlar nedeni ile yabancı kişilerin hissedar oldukları parsellerin 

diğer hisselerini de edinme yoluna gittikleri tespit edilmiştir. Çukurova Bölgesi’ndeki 

çiftçilerin geçmiş yıllarda yüksek gelir düzeyleri ile artan refah seviyeleri ve sosyal 

hayatı sevmeleri gerekçeleri ile tarım işlerini mevsimlik işçiler ve onların yönetimi için 

kahyalara bıraktıkları bilinmektedir. Bu yapı zaman içinde bölgede çok sayıda 

mevsimlik ve daimi tarım işçilerinin iş bulmasına imkan vermiş ve hatta bölgeye gelip 

yerleşik hayatı seçen vatandaşların çoğalmasına yol açmıştır. Başka illerden göç alan 

11’inci il olan Adana, aynı zamanda yüksek kesimlerde arazi yetersizliği ve yaşam 

koşullarının güç olması nedeni ile göç veren bir yerleşim birimidir (Çizelge 3.2). Göç 

ile ilin ova kesimine gelen yabancıların zamanla kendi arazilerini de satın almaları 

yanında fiilen boş olan veya kullanılmayan parselleri işgal etme veya kiralama yollarına 

giderek işletmek suretiyle kendi gelirlerini de artırarak bölgede söz sahibi olmaya 

başladıklarına tanık olunmaktadır. Göç ile gelen hanelerin ekonomik durumlarının 

iyileşmesine bağlı olarak yanlarına gelen hemşeri, hısım ve akraba ile kalabalıklaşarak 

birçok mahallede nüfus içinde sayısal çoğunluk da elde ettikleri görülmektedir. Bu yapı 
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birçok il ve hatta ülkeden farklı olarak arazi piyasasında mülkiyet değişimi açısından 

farklı ve özel bir nitelik taşımaktadır.     

 

Çizelge 3.3 2013-2014 Döneminde Seçilmiş İllerin Aldıkları ve Verdikleri Göçler 

(Anonim 2016d) 

Sıra No İller Aldığı Göç (Kişi) İller Verdiği Göç (Kişi) 

1 İSTANBUL 438.998 İSTANBUL 424.662 

2 ANKARA 203.621 ANKARA 163.612 

3 İZMİR 124.439 İZMİR 101.447 

4 ANTALYA 93.057 BURSA 65.027 

5 BURSA 80.717 ANTALTA 64.631 

6 KOCAELİ 79.697 ADANA 63.181 

7 BALIKESİR 57.551 KONYA 55.453 

8 KONYA 55.798 KOCAELİ 55.060 

9 MERSİN 55.598 MERSİN 54.843 

10 TEKİRDAĞ 52.994 ŞANLIURFA 49.030 

11 ADANA 51.562 DİYARBAKIR 48.019 

 

 

Göçler, geçinmek için ekonomik girişimlerin yanı sıra barınma sorununu da gündeme 

getirdiği için, tarımsal alanlara gecekondu tarzında binalar inşa edilmeye başlanmıştır. 

Hisseli bir tarlada, hiçbir yasal geçerliliği olmadığı halde, tarlanın rastgele seçilmiş belli 

bir bölgesinde hissesi kadar alanı sınırlandırarak, içine tek veya iki katlı bir yapı ve 

bahçesini yapan bir hissedardan sonra, diğer hissedarlar da aynı eğilimde olmuş ve 

zincirleme olarak bu usulsüz taksim ve ifrazlar sonucu tarım arazileri üzerinde 

gecekondulaşma gerçekleşmiştir. Yasal olarak yapılması imkansız olan bu ifraz ve 

taksimler, hukuki olarak olmasa da fiili olarak bölgedeki gayri resmi iş ve işlemler 

yapan emlak ofisleri ve özel mühendislik büroları tarafından yapılmış ve hissedarlara 

para karşılığı yer gösterilmiştir. Çalışma alanındaki Sarıhamzalı Mahallesi 12262 ada 

19, 20, 63 ve 75 parseller açıklanan duruma en güzel örneği teşkil etmektedir (Şekil 

2.1). 

 

3.4  Vergilendirme Açısından Yaşanan Sorunlar 

 

Genellikle kentsel alanlardaki imarlı yerleşim yerlerinde, mesken olarak kullanılan 

hisseli taşınmazlarda, emlak vergisi ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Tarımsal araziler 
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ile ilgili arazi vergisi sorunu ise 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra 

ortaya çıkmıştır. 6360 sayılı Kanun ile 30 büyükşehirde belediye sınırı il idari sınırı 

olmuş ve bütün köyler de mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Bu koşullarda 30 

büyükşehirde bütün parsellerin “arsa sayılacak arazi” ve eski köy yerleşimlerinin de 

“arsa” olarak tanımlanması ve arazilerin emlak vergisinin konusuna girmesi kaçınılmaz 

olmuştur. Yeni statüye kavuşan yerleşim birimlerinde tarım arazileri emlak vergisine 

tabii olmuştur. Çalışma alanı olan Çukurova Bölgesi’nde vergiden muaf gibi 

faaliyetlerini sürdüren çiftçiler, geçen yılın sonundan itibaren emlak vergisi 

ihtarnameleri almaya başlamışlardır. Belediye sınırlarının bir metre dışındaki tarım 

arazisi malikleri vergiden muafken, sınır içinde kalan araziler vergiye tabii olmaktadır. 

Bu durum vergilendirme açısından sorun teşkil etmekte ve bölgedeki çiftçilerin 

karşılaştıkları bu yeni düzenlemeye tepki gösterdikleri bilinmektedir. 

 

Vergi hukuku açısından hisseli mülkiyete sahip olan mükellefler, vergi 

yükümlülüklerini çoğunlukla yerine getirmemektedir. Birçok hissedarın kullanmadığı 

veya işlemediği arazi için vergi ödeme istekliliğinin düşük olmasını normal karşılamak 

gerekir. Ülke genelinde olduğu gibi, taşınmazların malikleri vergi beyanında, arazinin 

piyasa değeri veya yerel alandaki muhtemel alım-satım değeri yerine söz konusu 

değerden çok daha düşük ve gerçekçi olmayan değeri beyan ettikleri ve bu yolla yerel 

idare ve devletin vergi kaybına uğradığı ve hatta yerel yönetimlerin vergi toplamada 

sorunlarla karşılaştıkları gözlenmektedir. Bu noktada değer haritalarının oluşturulması 

önem taşımaktadır. Tarım arazileri, arsa vasfındaki taşınmazlar ve yapılara ait bilgilerin 

bir veri ağı altında toplanması, işlenmesi ve ilgili kurumlar tarafından gerektiğinde veri 

ilavesi yapılarak güncel tutulması gerçek vergi değerlerine ulaşılması konusunda önem 

arz etmektedir. 

 

3.5 Hisseli Taşınmazlara İlişkin Paydaş Görüşlerinin Değerlendirilmesi  

Seyhan ilçesinde arazi piyasalarında hisselilik durumunun etkilerinin incelenmesi için 

öncelikle arazi alım-satımı yapan 10 emlak ofisi ve 10 çiftçi ile aynı zamanda Tapu, 

Kadastro, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürleri ile 

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.  Bu yöntemde araştırmacının bir soru formuna 

bağlı kalarak ya da bağımsız olarak yanıtlayanın belirli sorulara yanıt vermesini 
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sağlaması ve daha sonra bu yanıtların arkasındaki nedenleri öğrenmeye çalışması 

hedeflenmektedir. Ancak nicel yöntemlerde olduğu gibi, tanımlanamayan değişkenlere 

ilişkin sayısal verilere ulaşmak zorlaşmakta hatta mümkün olamamaktadır. Bu noktada 

incelenen olgu ya da olguların derinlemesine incelenmesi, anlamlandırılması, 

birbirlerinin etkileme boyutlarının saptanması, daha yapılabilir ve gerçekçi bir bakış 

açısı yansıtmaktadır. Bu süreçte araştırmacı, nesnellik ilkesi yerine, perspektif 

geliştirerek, incelediği olgu ya da olguları öznelerin gözüyle görmeyi denemektedir 

(Kuş 2003, Yıldırım ve Şimşek 2004). Araştırma sürecinde gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak, birtakım analizler 

yapacaktır. Burada nitel araştırmacının temel amacı, nicel araştırmalarda olduğu gibi 

birtakım sayısal analizler yapmak değil, incelenen durumlara ilişkin derinlemesine bilgi 

ve algı elde etmek olacaktır.  

Emlak ofisleri ile 8 ana sorudan oluşan konularda görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde ; 

arazinin tek veya çok hisseli olmasının değere etkisi, çok hisseli taşınmazlarda satış 

aşamasında yaşanan sorunlar, çok sayıda hissedarı bulunan bir taşınmazın yaklaşık alıcı 

bulabilme süresi ve alıcıların taşınmazın çok hisseli olduğunu öğrendikten sonra 

vazgeçme eğiliminin olup olmadığı, bulundukları bölgede tarım arazilerinin değerini 

etkileyen faktörler ve listelerinde sorunlu çok hisseli bir taşınmazın olup olmadığı 

konularına odaklanılmıştır. Görüşme sonuçlarına göre; (i) 10 emlak ofisinden 10’u da 

taşınmazın ferdi mülkiyette olmasının değeri doğrudan etkileyen bir faktör olduğu 

görüşündedir ve (ii) bütün ofislerin çok hisseli taşınmazların satışında sorun yaşadıkları, 

hissedarları bir araya getirmede zorluk çektikleri tespit edilmiştir. Görüşülen emlak 

ofislerinden 8’i hisseli taşınmazların satışında çok hisselilik durumunu alıcı 

öğrendiğinde vazgeçildiğini ve 2 ofis vazgeçme eğiliminin olmadığını, 7 ofisin satış 

listesinde çok hisseli ve sorun yaşadıkları parsel veya parsellerin bulunmakta olduğu 

görülmüştür. Emlak ofislerinin çok hisseli olarak nitelendirdikleri parseller ankette 

belirttikleri sayılara göre 12 ile 30 arasında hissedar bulunmaktadır. Görüşme yapılan 

ofislerin çok malikli taşınmazlarda yaşadıkları sorunlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:  

i.Ön alım hakkını kullanmak isteyen maliklerin, satış aşamasında sorun çıkarması, 

intikallerden kaynaklanan sorunlar, 
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ii.Maliklerin kendi içlerindeki anlaşmazlıklardan dolayı yaşanan sorunlar (her malikin 

hissesine farklı değer beklentisi ve farklı bedellerin ödenmesini istemesi gibi) 

iii.Hissedarları bir araya getirmekte yaşanan sorunlar, 

iv.İntikaller için yapılan tebligat süresinin uzunluğu, 

v.Belediyeler, gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri gibi kurumlarla yapılan 

yazışmaların alım-satım süresinin uzatmasına neden olması.   

Taşınmaz maliki olan ve fiilen çiftçilik yapanlardan 10 adedi ile derinlemesine görüşme 

yapılmıştır.10 çiftçi ile yapılan görüşmede hisseli ve ferdi mülkiyete tabii çiftçi 

sayısının yarı yarıya olduğu görülmüştür. Bu çiftçiler ortalama 24 yıldan beri aynı 

bölgede tarımla uğraşmaktadırlar. Hisseli malik olan çiftçilerin tamamı hisselilikten 

rahatsız olmaktadır ve mali yükünü de göz önünde bulundurarak tek malik olmak 

istediklerini belirtmektedirler. Katılımcılardan 6’sı sahip olduğu parsellerde tek malik 

olmakla ilgili yasal düzenlemelerden haberdar olduğunu söylemekte ve 4’ü ise ehil 

mirasçılık hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmektedirler. Çiftçilerden biri hariç 

tamamı devletin kredi desteği vermesi durumunda tek malik olabilmek için başvuru 

yapacaklarını belirtmişlerdir. Anket sonuçlarına göre; çiftçilerin gözünden arazi 

değerini etkileyen faktörler arasında; merkeze yakınlık, yola yakınlık, arazinin sulu 

olması, hisselilik durumu, toprak yapısı ve verimi ve DSİ kanallarının bulunması olarak 

belirlenmiştir. Katılımcıların 6’sı değer ile malik sayısı arasında bir ilişkinin olduğunu 

düşünmektedir.  

Çiftçilerin çok hisseli tarım arazilerinde yaşadıkları ortak sorunlar ise aşağıdaki gibi 

tespit edilmiştir:  

i. Araziyi kullanım, pay dağıtımı konularında yaşanan anlaşmazlıklar, 

ii. Ortak karar alamamak, 

iii. Kiralama aşamasında yaşanan sorunlar, 

iv. Çiftçi kredisinden ve doğrudan gelir desteğinden yararlanamama,  
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v. İlgili kurum ve kuruşlarda tek başlarına işlem yaptıramama gibi sorunlardır. 

Çiftçilerin ilgili kurum ve kuruşlardan beklentileri ise; yenileme ve toplulaştırma 

sırasında hisselerin çözülmesi, tarlayı zeminde kullanan gerçek kişinin tespit edilerek 

kurum ve kuruluşlarda o kişiye işlem yapma yetkisi tanınması, kurum ve kuruluşlarda 

işinin ehli kişilerin bulunması, tarım arazilerine gelen emlak vergilerinin kaldırılmasıdır.  

İlçede arazi yönetiminde görev alan Tapu, Kadastro, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve 

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürleri ile yapılan görüşmelerde, hemen her kurumun 

yöneticisinin kendi bakış açısı ile soruna yaklaştıkları görülmüştür. Özellikle Kadastro 

Müdürlüğü yöneticilerine göre hisseli taşınmazlarda kadastral çap ve ayırma 

işlemlerinde sorun yaşandığı ve tapu aşamasında çok sayıda hissedarın tescili ile ilgili 

olarak herbir işlem için artan zaman gereksinimi ve kırtasiyeciliğe neden olduğu ifade 

edilmektedir. Tarım destekleri için kullanılan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri ile kadastro 

verileri arasında entegrasyon kurulmasında sorunların yaşandığı ve haksız devlet desteği 

ödemesinin engellenememesi gibi sorunların yaşandığı vurgulanmaktadır.    
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4. HİSSELİ TARIM ARAZİLERİNDE MEVCUT UYGULAMALAR 

 

 

Çok hisseli tarım arazileriyle ilgili uygulamalar, mevzuat yönünden, yenileme 

çalışmaları, toplulaştırma çalışmaları, 6537 sayılı Kanun ile yürürlüğe konulan ehil 

mirasçılık ve ortaklığın giderilmesi davaları kapsamında incelenmiştir. 

 

4.1 Yenileme Çalışmaları 

 

Yenileme çalışmaları; 23.06.1983  tarih 2859  sayılı “Tapulama ve Kadastro 

Paftalarının  Yenilenmesi Hakkındaki Kanun” ve 21.03.1995  tarih  ve 22234  sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan  “Tapulama ve Kadastro  Paftalarını Yenileme 

Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır. 

 

4.1.1 Yenilemenin amacı ve kapsamı 

 

Esasında yenileme çalışmaları doğrudan mülkiyet konusuna değinen bir uygulama 

değildir. Zaten amaçları arasında da böyle bir madde görülmemektedir. Ancak ülke 

genelinde yapılan yenileme çalışmaları bu çalışmaların mali yükü, harcanan zaman ve iş 

gücü dikkate alındığında, yenileme çalışmaları yerine hem teknik hem de mülkiyet 

düzeltmelerini içeren bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulamak amacıyla 

yenileme uygulamaları ve zayıf yönlerini inceleme gereği doğmaktadır. 2010 yılından 

itibaren 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22’inci maddesinin (a) fıkrasına göre 23.515 

hektar alanda uygulama yapılmıştır. Adana ilinde toplam 6.208 parselden oluşan 

135.966 dekar arazide yenileme çalışmasının yapıldığı, yapılan çalışmalara yönelik 107 

adet davanın açıldığı tespit edilmiştir. Bu davaların sonuçlarının da özel olarak kadastro 

yenileme politikası ve uygulama sorunlarının analizi yönünden değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Çizelge 4.1). 

 

Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama özelliğini kaybeden ve eksikliği görülen, en 

az bir ada ya da mevkii birimindeki paftalar yenilenebilecektir. Ancak geçen yıllarda 

yenileme çalışmalarından istenen randımanın alınamaması sebebi ile yeni yasal 

düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 22 Şubat 2005 tarihinde kabul edilen 
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(Resmi Gazete, Tarih:03.03.2005, Sayı: 25744) 5304 sayılı Kanun ile 3402 sayılı 

Kadastro Kanunu’nunbazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan 

maddelerden biri de 22’inci madde olup, yapılan değişiklik ile birlikte 3402 sayılı 

Kanun’un 22’inci maddesi (A) bendi gereğince de kadastro paftaları yenilenebilecektir. 

 

Çizelge 4.1 2010 Yılından İtibaren Adana İlinde Yapılan 22-A Çalışmasının 

1.EtapVerileri (Anonim 2016e) 

 

1. ETAP 

SIRA 

NO İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. KÖY/MAH. 
Toplam 

Parsel 

Sayısı  

Toplam Parsel 

Yüzölçümü 

(Dekar) 

Düşünceler (Kadastro 

Mahkemesinde Dava 

Açılan Parsel Sayısı) 

1 Adana Seyhan Kuyumcular M 417 4347 7 

2 Adana Seyhan Karakuyu M 403 5332 6 

3 Adana Seyhan Çaputçu M 342 9964 14 

4 Adana Seyhan Gölbaşı M 859 38270 32 

5 Adana Seyhan Dikili M 337 4401 6 

6 Adana Seyhan Camuzcu M 331 4236 - 

7 Adana Seyhan Zeytinli M 798 16638 1 

8 Adana Çukurova Karahan M 573 7504 - 

9 Adana Seyhan Büyükdikili M 849 15163 36 

10 Adana Seyhan Sarıhamzalı M 404 9958 1 

11 Adana Seyhan Yolgeçen M 895 20153 4 

                                                GENEL TOPLAM 6208 135966  107 
 

Yeni düzenlemeye göre tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; 

sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamadan kaynaklanan hataları gidermek üzere 

uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya 

zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritaları tekrar 

düzenlenerek tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılabilecektir. 1983  tarih ve 2859  

sayılı “Tapulama ve Kadastro Paftalarının  Yenilenmesi Hakkındaki Kanun ile yenileme 

alanında prosedürü daha az olan, daha geniş ve yeni açılımlara olanak tanıyan bir 

düzenleme yapılmış olduğu değerlendirilmektedir.  
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Kadastro yenilme uygulamasında önemli olan husus; mevcut eski paftalardan 

yararlanarak, zeminde fiili parsel sınırlarının belirlenmesi ve belirlenen noktaların 

ölçüme tabi tutularak yeni paftaların oluşturulmasıdır. Her iki düzenlemede de hedef ve 

yapılacak çalışmanın mahiyeti aynıdır. Buna göre yenileme çalışmaları mülkiyetle ilgili 

düzenlemeleri içermemektedir. Sadece Hatay Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2009-2014 

yılları arasında yapılan yenileme çalışmalarına aktarılan kaynak tutarı enflasyon oranı 

ve paranın zaman değeri göz ardı edildiğinde 4.488.373,20 TL olarak gerçekleşmiştir 

(Çizelge 4.2). Hiçbir hukuki ve mülkiyet yönü bulunmayan ve çoğunlukla yenileme 

çalışmalarından sonra toplulaştırma uygulamalarına tabii tutularak tekrar hamur haline 

getirilen bu alanlarda yapılan harcamalar ve işgücü boşa gitmektedir. Yenileme 

uygulamalarının ülke genelinde çok yaygın olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

maddi kayıp tutarı küçümsenemeyecek rakamlara ulaşmaktadır. 

 

Çizelge 4.2 Adana’da 2012-2014 Döneminde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünce 

Yapılan Çalışmalar  

Yıllar Açıklama – Adana (Km) Parasal Tutarı (TL) 

2002-2008  - - 

2009 

ADN-SYH 3402 S.K./22-A UYGULAMASI KADASTRAL HARİTA 

VE BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ İŞİ 
563.820,92 

ADN-SYH 3402 S.K./22-A UYGULAMASI KADASTRAL HARİTA 

VE BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ 
752.333,00 

ADANA İLİ 2B-3.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM 

İŞİ 
1.058.911,30 

2010 

ADANA İLİ 2B-3.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM 

İŞİ 
700.755,98 

ADANA İLİ 2B-3.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM 

İŞİ 
934.602,00 

2013  - - 

2014 
ADN-CYH 3402 S.K./22-A UYGULAMASI KADASTRAL HARİTA 

VE HARİTA BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ 
477.950,00 

Toplam   4.488.373,20 

Kaynak: TKGM Hatay Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü Kayıtları, 2015, Hatay.  

 

4.1.2 Yenileme çalışmalarının zayıf yönleri 

 

Yenileme çalışmaları sadece teknik çalışmaları kapsayan tek boyutlu çalışmalardır.  

Yenileme sırasında harici taksim ve ifrazlar ile mülkiyet ve mülkiyete ilişkin 

haklar belirlenememektedir. Yenileme çalışmaları ile kadastroya içerik ve kapsam 

yönünden yeni veriler eklenememektedir. Devletin hüküm ve tasarrufu  altında olup  da 

tescil dışı bırakılmış yerlerin  tescili yapılamamakta ve Hazine bu tür taşınmazlara 
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sahip olamamaktadır. Yenileme çalışmalarında sonradan inşa edilen yapılar ilgili 

kurumlar tarafından verilmiş kullanma izni olmadıkça, haritada gösterilememektedir. 

Bu durum haritaların güncel durumu yansıtmasını önlemektedir. 

 

4.2 Toplulaştırma Çalışmaları 

 

Arazi piyasalarında çok hisseli parsel sayısı ve parsellerin rızaen taksimi, arazinin 

zaman içinde işlenemeyecek kadar küçülmesine sebep olmakta ve toplulaştırma 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, 

ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve tarımsal sulama 

tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, şekilleri bozulmuş dağınık, 

arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde 

birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi, arazi 

toplulaştırması olarak tanımlanır. Esasen toplulaştırma; mülkiyetin planlı düzenlenmesi 

olarak da tanımlanabilecektir. 

 

Arazi toplulaştırma çalışmalarının çok yönlü ve etkilerinin çok boyutlu olduğu 

gözlenmektedir. Özet olarak toplulaştırma çalışmalarının kapsamı aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

i.Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre 

birleştirilmesi, 

ii. Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerininve yüzey tahliye sisteminin inşası, 

iii. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması, 

iv. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi ve çevre planlaması, 

v. Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi, 

vi. Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel taşkınları 

gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması, 

vii.Tarımsal işletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının 

temini için gerekli tedbirlerin alınması, 

viii.aKöy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi 

hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması. 
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4.2.1 Toplulaştırmanın hukuki dayanakları 

 

Arazi toplulaştırması çalışmalarına yönelik kapsamlı yasal düzenlemenin yapıldığı 

görülmekte olup, uygulamanın dayanakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu  

 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (17. Madde) 

 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun 

 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu  

 24.07.2009 tarihli Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi 

Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük  

 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği  

 2001/5 sayılı TKGM Genelge (3083 Uygulaması)  

 1473-1481 sayılı TKGM Genelgeler (3083sayılı Kanun) 

 2013 tarihli “Tarımsal Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar” Konulu Genel Duyuru 

 

Yasal düzenlemeler hem isteğe bağlı, hem de zorunlu toplulaştırma yapılmasına imkan 

vermekte, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı dışında Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzelkişiliği ve kooperatifler gibi kamu ve 

özel kurumlara toplulaştırma projesi yapma ve uygulama olanağı vermektedir. Ancak 

bütün düzenlemelerin toplulaştırma uygulamasında “teknik denklik” kuralını esas aldığı 

ve toplulaştırma öncesi ve sonrası arazi değerlerini büyük ölçüde ihmal ettiği ve 

eşdeğerlilik kuralının çalıştırılmadığı dikkat çekmektedir.  

 

4.2.2 3083 sayılı Kanun kapsamında arazi toplulaştırması 

 

Aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan 

vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını 

güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş, dağınık küçük arazi 

parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde 

birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak 
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tarif edilen toplulaştırmanın uygulama alanı; ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar 

Kurulu’nun kararı ile belirtilen alanlardır. Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, kamulaştırma 

ve diğer işlemler bakımından kamu yararı kararı sayılır ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

 

4.2.3 Uygulamada toplulaştırma 

 

Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uygulama alanlarında ilgili 

kuruluşça, isteğe bağlı veya maliklerin muvafakatı aranmaksızın arazi toplulaştırılması 

yapılabilmektedir. İsteğe bağlı olanlara öncelik verilmek kaydıyla arazi 

toplulaştırmasını teşvik için ilgili kuruluşça arazi genişletmek gibi destekleyici tedbirler 

alınabilir. 

 

Toplulaştırma alanlarında gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait 

araziden projenin özelliğine göre, yol ve kanal gibi kamunun ortak kullanacağı yerler 

için % 10’a kadar katılım payı kesilmektedir. Toplulaştırma nedeniyle kapanan yollarla, 

yol fazlalıkları da aynı amaç için kullanılır. Katılım payı için herhangi bir bedel 

ödenmez. Katılım payı dışında kesilen arazi, öncelikle varsa eş değer Hazine 

arazisinden karşılanır yoksa kesilen arazi için kamulaştırma işlemi yapılmaktadır. 

 

Toplulaştırma sonunda dağıtılan veya sahibine bırakılan tarım arazisi malikleri adına, 

geriye kalan arazi ise Hazine adına uygulayıcı kuruluşun talebi ile tapuya tescil edilir. 

Malikleri adına tescil edilen arazi bu kanun hükümleri dışında o bölge için tespit edilen 

dağıtım normundan daha küçük parçalara rızaen veya resen taksim edilemez ve ifraz 

işlemlerine konu olamaz. Bu husus tapu siciline şerh edilmektedir. 

 

Mirasçıların,  mirasın  açılmasından  itibaren  altı ay içinde  kendi aralarında aile  

ortaklığı  şeklinde  işletmedikleri  veya  rızaen kendi  aralarında  devir ve temlik 

işlemlerini yapmadıkları hallerde, dağıtılan toprak ve mevcutsa işletmeyle ilgili 

gayrimenkullerin bedeli, bu kanun hükümlerine göre ödenmek kaydıyla uygulayıcı 

kuruluş tarafından geri alınır. Uygulayıcı kuruluş, geri alınan işletmeyi, öncelikle 

mirasçılara veya topraksız veya az topraklı çiftçilerden birine tahsis edebilir. 
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Uygulama bölgelerinde kendilerine tarım toprağı bırakılanların ölümü halinde bırakılan 

tarım toprağı o bölge için tespit edilen dağıtım normundan az olmamak üzere ve 

işletmeye ait yapı ve tesisler ile araç ve gereçler, genel hükümlere göre mirasçılar 

arasında taksim ve ifraz edilerek miras ortaklığına son verilebilir. 

 

Tamamlanmış bir toplulaştırma projesi üzerinden bir inceleme yaptığımızda 

toplulaştırma işlemi biten köylerdeki durumun yapılmamış alanlardan çok da farklı 

olduğu söylenemez. Adana ili Karataş ilçesi Kiremitli köyünde DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından toplulaştırma çalışmasının tamamlandığı görülmüştür. Köyde arazi 

toplulaştırma sonrası malik listesinin ilk 2 sayfası verilmiş olup, toplulaştırma sonucu 

oluşmuş parsel listesi incelendiğinde, toplulaştırma işlemi sonucunda; yeni üretilen 

parsel sayısının 113, tam hisse ile tüzel veya özel kişiye tahsis edilmiş parsel sayısının 

28 olduğu görülmektedir (Çizelge 4.3). 

 

2009 yılında ihale edilen ve 2011 yılında tamamlanan Seyhan-1 ve Seyhan-2 grubu 22/a 

çalışmaları için toplam 1.316.153,92 TL harcama yapılmıştır. Bu bölgedeki köy veya 

mahallelerin 34 adedi için toplulaştırma çalışması başlatılmıştır. Keşif bedeli yaklaşık 

21.000.000 TL olmuştur. 22/a çalışması ile paftaları yenilenen bu birimler, 

toplulaştırma çalışması ile tekrar hamur hale getirilerek, eskileri hükümsüz kalmak 

suretiyle, paftaları yenilenmiş olacaktır. 22/a çalışmalarında yenilenmiş paftalardan 

sadece köy içleri aynı kalacaktır. Hem 22/a çalışmalarında, hem de toplulaştırma 

çalışmalarında çok hisseli taşınmazların sorunu çözümlenmemiş olarak kalacaktır 

(Çizelge 4.4).  

 

4.2.4 Toplulaştırma uygulamasının zayıf yönleri 

 

Arazi toplulaştırma çalışmalarının birçok zayıf yönünün olduğu gözlenmektedir. İlke 

olarak uygulanan toplulaştırma projelerinin etki değerleme çalışması yapılmamakta ve 

proje uygulama sonuçlarının fayda-masraf analizleri de yapılmamaktadır. İkincil veriler 

ve önceki çalışmaların sonuçlarına göre toplulaştırma çalışmalarının zayıf yönleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:   
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Çizelge 4.3 Toplulaştırma sonucu malik listesini gösteren liste(Anonim 2016g) (1/2) 
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Çizelge 4.3 Toplulaştırma sonucu malik listesini gösteren liste (devam)   (2/2) 
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Çizelge 4.4 Toplulaştırmaprojesi özet bilgileri (Anonim 2016h) 

 

i. Düzenleme alanı içerisinde kalan ve daha önceden kamulaştırma işlemi tamamlanmış, 

kamulaştırma ücretleri yatırılmış ancak tapuda tescil edilmemiş,kurumlara ait yerlerin 

oluşu, 

ii. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar, proje kapsamındaki tescil harici yerlerin davalı 

olması nedeniyle tescil edilmesinde yaşanan sorunlar, 

iii. Yol ve parsel kenarlarında daha önceden tesisleri bulunan ve kamulaştırma işlemi 

yapılmayan, düzenleme sonrası parsellerin içerisinde kalan pilon yerinin (elektrik ve 

telefon direkleri) oluşturduğu yeni hukuki durum,  

iv. Dere ve dere yatakları doğrudan düzenlemeye alınamadığından, tescili için gerekli 

işlem ve yazışmaların fazla zaman alması, 

v.Mülkiyeti davalı olan parseller düzenlemeye aynen alındığından, davanın eski 

kadastro parseli üzerinden sonuçlanması nedeni ile mahkeme kararlarının tescilinde 

yaşanan sıkıntılar,  

vi.Yüzölçümü düzeltmelerine karşı açılan davaların, dava sonuçlanmadan düzenlemeye 

alınması ile ilgili problemler,  

KİREMİTLİ KÖYÜ TOPLULAŞTIRMA PROJE ÖZET BİLGİLERİ 

  Toplam Blok Değer Sayısı 4.705.015,23 

Toplam Parsel Değer Sayısı 4.896.105,7 

Toplam DopAlınmayacak Parsel Değer Sayısı 297.390,57 

Zayiat 0,041553 

Toplam Kadastro Parsel Sayısı 107 

Toplam Malik Sayısı 260 

Toplam Blok Sayısı 32 

Toplam Blok İçi Parsel Sayısı 113 

Toplam Kadastro Parsel Alanı 5.870.648,21 

Toplam Blok Alanı 5.622.896,89 

Toplam Düzenlemeye Giren Alan 5.870.648,21 

Toplam Düzenlemeye Girmeyen Alan 0 

Min.Blok Parsel Büyüklüğü 1.486,5 

Max.Blok Parsel Büyüklüğü 328.811,58 

Ort.Blok Parsel Büyüklüğü 68.571,91 

Min.Kadastro Parsel Büyüklüğü 188,32 

Max.Kadastro Parsel Büyüklüğü 399.146,22 

Ort.Kadastro Parsel Büyüklüğü 54.867,81 
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vii.Yeni ayrılan köy sınırlarının paftalara işlenmemiş olması, köy sınırları ile ilgili belge 

ve bilgi bulunmaması ve köylerin ayırımı sırasında ifraz işlemlerinin olmasından dolayı 

vatandaş ile sorunlar yaşanması, kadastro paftalarının bir kısmının yıpranmış olması 

nedeniyle paftaların sayısallaştırılması ve kontrolünün sağlıklı yapılamaması (sınır 

binmeleri ve mükerrer parseller), 

viii.Tapu kütüklerindeki hisse, ad, soyadında yapılan yazım hataları, baba adlarının 

yazılı olmaması nedeniyle, bilgisayar ortamında aynı isimle kayıtlı parsellerde yaşanan 

sıkıntılar,  

ix.Mera parsellerinin düzenlenmeye alınması nedeni ile Mera Kanunu’na aykırılıklara 

bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar,  

x.Düzenlemeye alınmayan köy içleri ile mülkiyet açısından hukuki sınır teşkil eden ve 

düzenlemeye alınan arazi arasındaki sınır sorunları,  

xi.Yargı organları ve karar süreci ile ilgili sıkıntılar. 

 

4.3 Ehil Mirasçılık Kavramı   

 

Ehil mirasçı kavramı, 5403 sayılı Kanun’un aşağıdaki maddelerinde yapılan 

değişikliklerle ve 6537 sayılı Kanun ile uygulamaya dahil olmuş, ancak henüz 

uygulamaya taşınamamıştır. Ehil mirasçının nasıl belirleneceği, hangi özellikleri 

taşıması gerektiği, ehil mirasçının bulunmadığı hallerde ne yapılacağı ve ehil mirasçının 

taşınmazın tamamını kendi mülkiyetine almaya şahsi öz kaynaklarının yetmediği 

durumlarda ne yapılacağı konuları kanun maddelerinde tek tek belirlenmiştir. Kanun’un 

amacı; “Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari 

tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve 

bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre 

öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak 

usul ve esasları belirlemektir.”Kanun’un kapsamı ise; “Arazi ve toprak kaynaklarının 

bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal 

arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi 

kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik 

ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış 

kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, 
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yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esaslardır.” Bu kanunla birlikte asgari tarımsal 

arazi büyüklüğü, üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı 

takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha 

fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal 

parsel büyüklüğü olarak tanımlanmıştır.  

 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 8’inci maddesi 

hükümlerine göre tarım arazisi vasfındaki taşınmazların satış, ifraz ve devir gibi 

işlemleri yapılacaktır. Belirtilen işlemlere konu olan arazilerin öncelikle yeter gelirli 

tarımsal arazi büyüklüğü yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. İl ve ilçelerin 

yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu 

Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler, 5403 sayılı Kanun’a ekli 

(1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz 

edilememekte ve bölünememektedir. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak 

üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilgili Tapu Müdürlüğü’ne 

bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin saptanmasında, aynı kişiye ait ve 

Bakanlık tarafından aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım 

arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe 

sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün 

koşullarına göre 5403 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılabilir. 

 

Ekonomik bütünlük analizinde; aynı kişiye ait tarımsal araziler arasındaki ekonomik 

bütünlük olup olmadığının tespiti aşağıdaki kriterlere göre belirlenir: 

i. Örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru 

tarım arazilerinde on dekarın altında olan tarım arazileri ekonomik bütünlük arz etmez. 

ii. Aynı kişiye ait sınırdaş olmayan tarım arazilerinin aralarındaki mesafe on km’den az 

ve örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru 

tarım arazilerinde on dekarın üzerinde ise bu araziler arasında ekonomik bütünlük 

bulunduğu kabul edilir. 



46 
 

iii. Mülkiyeti aynı kişiye ait, sınırdaş olan tarımsal arazilerin ekonomik bütünlük teşkil 

ettiği kabul edilir. 

iv. Aynı kişiye ait tarımsal arazilerden birinin veya birkaçının paylı olması durumunda 

kişinin tarım arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük 

değerlendirmesi yapılır. 

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabiiTürkiye’de kurulu mevduat 

bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurtdışında kurulu bu 

nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri, finansal holding şirketleri, 21/11/2012 

tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na 

tabii finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile tarım kredi kooperatiflerinin 

farklı kişilerden alacaklarına mahsuben mülkiyetine geçirdikleri tarımsal araziler 

arasında ekonomik bütünlük bulunmaz. Bu kuruluşların, aynı kişilerden elde ettikleri 

tarımsal arazilerde bu madde hükmüne göre ekonomik bütünlük değerlendirmesi 

yapılır. Ekonomik bütünlük değerlendirmesi yukarıdaki kriterler doğrultusunda il veya 

ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Topoğrafik koşullar ve kullanım güçlüğünden 

kaynaklanan diğer mücbir nedenlerden dolayı bu kararlara karşı yapılan itirazlar 

Bakanlıkça değerlendirilerek karara bağlanır. 

Çizelge 4.5 İl/İlçe Bazında Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklükleri (Anonim 2016ı) 

İlçe 
Sulu Arazi 

(Da) 

Kuru Arazi 

(Da) 

Dikili Arazi 

(Da) 
Örtüaltı Arazi (Da) 

Aladağ 70 150 10 3 

Ceyhan 50 160 10 3 

Çukurova 65 150 10 3 

Feke 80 175 10 3 

İmamoğlu 55 120 10 3 

Karaisalı 70 160 10 3 

Karataş 65 175 10 3 

Kozan 50 125 10 3 

Pozantı 90 160 10 3 

Saimbeyli 90 120 10 3 

Sarıçam 70 120 10 3 

Seyhan 50 120 10 3 

Tufanbeyli 95 175 10 3 

Yumurtalık 50 135 10 3 

Yüreğir 50 160 10 3 
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Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ise bölge düzeyinde illerin her bir ilçesine göre 

farklılık göstermektedir. İllerin arazi varlığı, iklim koşulları, pazar durumu gibi 

faktörlere bağlı olarak elde edilen gelir ölçüsü esas alınarak her bir ilçe için kıraç, sulu 

ve dikili arazi varlığı ile örtü altı tarım arazisi olmak üzere yeter gelirli tarımsal işletme 

büyüklüğü tespit ve ilan edilmiştir. Adana iline bağlı ilçelerde yeter gelirli sulu arazi 

varlığı 50-95 dekar arasında ve kıraç arazi varlığı ise 120-175 dekara arasında 

değişmektedir (Çizelge 4.5). 

 

Taşınmaz değerleme ilkeleri ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve diğer yasal 

düzenlemelerde kıraç ve sulu arazi değerleri arasındaki farklılık 2,0 kat ile 3,5 kat 

arasında değişmekte (Tanrıvermiş vd. 2004), Adana ilinin ilçeleri için belirlenen yeter 

gelirli sulu ve kıraç arazilerin yüzölçümleri arasında 1,46 (175/95 =1,46) kat ile 2,40 

(120/50=2,40) kat arasında farklılık bulunmaktadır. İlde sulu ve kıraç arazilerin 

kullanım durumu ve gelir düzeyleri arasında yaklaşık 2,5-3,0 kat farklılık olduğu 

dikkate alınırsa, arazilerin nevilerine göre tespit ve ilan edilen yeter gelirli tarımsal arazi 

büyüklüklerinin gerçekçi olmadığı değerlendirmesi yapılabilecektir.  

 

“Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve 

teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe 

erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur. Asgari tarımsal arazi 

büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 

hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 

hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün 

koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında 

ifraz edilemez ve hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak 

üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar 

veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği 

alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden 

daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile 

daha küçük parseller oluşturulabilir.” Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal 

arazilerde “mülkiyetin devri esastır” ilkesi benimsenmiştir. Mirasçılar arasında anlaşma 
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sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl 

içinde tamamlanır.  

 

Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve dava açılmaması hâlinde, devrin 

yapılacağı mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin 

mülkiyeti hakkında; 

i.Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda 

birden fazla mirasçıya devrini, 

ii.22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 373’üncü ve devamı 

maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları 

ortaklığına devrini, 

iii.Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini, 

iv.Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini kararlaştırabilirler. 

 

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh 

hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi 

veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; 

 

i.Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil 

mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması 

hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan 

mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif 

eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek 

bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir. 

 

ii.Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip 

olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak 

veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım 

arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir. 
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iii.Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı 

bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde 

edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır. 

 

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi 

büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, 

yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir. 

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren 

yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım 

nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin 

parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan 

değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin 

mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir. Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 

belirlenen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile finans kurumları 

tarafından anlaşılması hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından Bakanlığa 

bildirilir. Bakanlık bu Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre 

verilmesini öngörmüştür. Süre sonunda devrin olmadığının anlaşılması halinde, 

Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil 

mirasçı yok ise en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devrine karar verebilmekte, aksi 

hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava 

açabilmektedir. 

 

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu kanun kapsamında 

açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaf olmaktadır. Sulh hukuk hâkimi, 

mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının 

bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı 

tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde 

bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması 

durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık 

artırma yoluyla satılmasına karar verir. 
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Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer 

mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu 

ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl 

bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği 

verilebilmektedir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın 

toplamından fazla olamaz şartı bulunmaktadır. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve 

yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 

Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir 

(6537 SK). 

 

Ehil mirasçı uygulaması ve arazinin bölünmez mal kabul edilmesi uygulaması, çok 

hisseliliği önlemek açısından önemli bir adım olmakla birlikte henüz uygulama alanına 

taşınamamıştır. Bu bakımdan elde çok hisseli parsellerden belirtilen yolla ferdi 

mülkiyete dönüşen bir örnek bulunmamaktadır. Ancak öngörüsel olarak konuya 

yaklaşıldığı zaman, kredi desteği verilse bile, çalışma bölgesi olan Çukurova Bölgesi 

koşullarında tarım arazileri ve özellikle çok hisselilik sorunu olan parsellerin alan olarak 

büyük olması nedeni ile ehil mirasçı olarak tanımlanacak hak sahibinin söz konusu 

parselde diğer maliklerin haklarına düşen hisseleri devir alması ve hissedarlar arasında 

değer yönünden uzlaşma yapılması, mevcut ekonomik koşullar ve özellikle çiftçilik 

yapanların ekonomik durumları birlikte ele alındığı zaman oldukça zor görülmektedir. 

Bazı çok hisseli tarım arazilerinde ise zaten geçimini fiilen yaptığı tarım faaliyetlerinden 

sağlayan tek bir hissedar arazinin tamamını diğer hissedarlarla husumet yaşamadan 

onlara paylarını vererek kullanmaktadır. Böyle bir durumda bu şahıs büyük bir borcun 

sorumluluğunu almaya ve bu ek mali külfet sebebiyle tek malik olmaya sıcak 

bakmayacaktır. Bunun sonucu olarak belirlenen süre sonunda tarım arazisi resen satışa 

çıkarılacaktır. Bu aşamada doğal olarak söz konusu bölgede fiilen tarım yapmakta olan 

insanlar zor bir duruma düşecektir, öte yandan resen satışa çıkarılan tarım arazisini 

zengin iş adamlarının yatırım aracı olarak görmesi sonucu tarım faaliyetinden ve 

üretimden uzaklaştırılan arazi, zamanla işlenmedikçe verimliliğini kaybedecek bu da 

makro anlamda tüm ülke tarımını ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. 
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4.4 Ortaklığın Giderilmesi Davaları  

 

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim 

edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde 

paylaştırılmasına izale-i şuyuadı verilir. Ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyorsa, 

mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı 4721 sayılı Kanun’un 628’inci 

maddesinde hüküm altına alınmıştır. İzale-i şuyu davasında temel amaç ortaklar 

arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının 

giderilerek çözülmesidir. Hisseli taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde, 

mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına,aksi durumda açık arttırma yolu ile 

satılmasına karar verilir. 

 

İlke olarak az sayıda hissedarı olan taşınmazlar (1-10) için açılan davalarda kısmen, 

tarımsal araziler için, minimum parsel büyüklükleri sınırlamasından düşük alana sahip 

olmamak kaydı ile ifraz ve taksim yolu ile ortaklığın giderildiği görülmektedir. İfraz ve 

taksim yolu ile giderilen ortaklıklarda, ifraz ve taksim işlemleri bilirkişi kurullarınca 

yapılmaktadır. Genel olarak parsel eşit alanlara bölünerek ifraz yapılmakta, ancak 

D.Ricardo’dan bu yana arazi verimliliği ve gelir değerinin parselden parsele değişim 

gösterdiği ve hatta aynı kadastro parselinin farklı noktalarında verimlilik ve gelir 

farklılığının olduğu bilinmektedir. Mahkemelerce oluşturulan bilirkişi kurullarında 

genellikle harita mühendisi, ziraat mühendisi ve mülk bilirkişisi yer almaktadır. 

Hazırlanan bilirkişi raporları üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçlarına 

göre arazi değerleme çalışmasının kabul edilebilirlik eşiğinden ve değerleme biliminin 

temel ilkelerine uygun olmaktan çok uzak olduğu, ancak mahkeme kararlarının 

genellikle yetersiz bilirkişi raporlarına dayalı olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu 

amaçla oluşturulacak bilirkişi heyetlerinde önce 6306 sayılı Kanun’un 12’inci maddesi 

ve son olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile değişik2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15’inci maddesinde de vurgulandığı üzere mutlaka 

gayrimenkul geliştirme alanında yüksek lisans ve doktora yapmış uzmanların bulunması 

koşulu aranmalıdır. Bu biçimde yapılacak uygulama ile yargı kararlarının toplumsal ve 

akademik yönlerden kabul edilebilirliğine hizmet edilebilecektir.  
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Hissedar sayısı arttıkça ortaklığın satış yolu ile giderilmesi zorlaşmaktadır. Satış yolu ile 

ortaklık giderildiğinde, bölgede arazinin değerli olmasından dolayı, hissedarlar tek 

başlarına taşınmazın bedelini ödeyememektedirler. Taşınmaz üzerinde fiilen üretim 

yapan hissedar veya hissedarların tek başlarına hisseli taşınmazı satın almaya maddi 

anlamda güçlerinin yetmeyeceğini düşündükleri için genelde dava açan taraf 

olmadıkları gözlenmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasını, taşınmazın tasarrufu ile 

ilgisi olmayan, tarımla uğraşmayan ve kendisine verilen paydan memnun olmayan 

küçük hisselere sahip hissedarlar tercih etmektedirler. 

 

Ortaklığın giderilmesi davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler 

ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre bütün mirasçılarının davada yer alması 

gerekmektedir. Miras bırakan ve tüm mirasçıların nüfus kayıt bilgileri ve adreslerinin 

araştırılması ve bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün yolların tüketilmesi 

gerekmektedir. Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak 

mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde 

taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesine geçilir. Bu yapılmadan 

dosyada bulunan güncel olmayan veraset ilamı üzerinde hüküm kurulması mümkün 

bulunmamaktadır1. Bu uygulama ortaklığın yargı yoluyla giderilmesi davasının oldukça 

uzun zaman almasına neden olmakta, ancak hak sahiplerinin dava sürecine katılımları 

bakımından da zorunlu görülmektedir. Hatta taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak 

sahiplerinin bulunması halinde, söz konusu hak sahibinin de davaya dâhil edilmesi 

zorunludur. İntifa hakkı sahibinin usulüne uygun şekilde davaya katılması sağlanmadan 

işin esası hakkında hüküm kurulması bozma nedeni sayılmıştır2.  

Ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmazlar ile üzerlerinde varsa yapılar ile söz 

konusu yapıların her bir bağımsız bölümün konumu, yüzölçümü, kullanım amacı ve 

eklentileri yerinde incelenerek değerinin tespit edilmesi ve bu değere göre özgülenecek 

arsa payının uzman bilirkişi aracılığı ile saptanması ve sonucuna göre karar verilmesi 

                                                           
1 Yargıtay 6. H.D., E: 2010/9430, K: 2010/14277, T: 27.12.2010; Yargıtay 7. H.D., E:2009/1153, K:  

2009/886, T: 24.03.2009. 
2 Yargıtay 6. H.D., E:2010/6430, K:2010/8158, T:29.06.2010. 
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gerekmektedir3. Diğer yandan dava konusu taşınmazın bölünmesi konusunda tarafların 

anlaşamamaları halinde, taşınmazdaki ortaklığın ya satış suretiyle ya da aynen taksim 

yoluyla giderilmesi gerekir. Paydaşlığın giderilmesi davalarında mahkemece malın 

aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için; taşınmazın yüzölçümü, 

niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre 

aynen taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli 

ölçüde değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar 

verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı 

bırakılamaz. Aynen bölünerek paylaştırmanın (taksimin) mümkün olması durumunda, 

bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde, eksik değerdeki 

parçaya para (ivaz) eklenerek denkleştirme yapılır. Paydaşlar arasında anlaşma 

olmadıkça,hakim kendiliğinden bazı taşınmazların bir kısım paydaşlara, kalanın diğer 

paydaşlara verilmesi şeklinde aynen bölünerek paylaştırmaya karar veremez. Eğer 

taşınmazda kat mülkiyeti kurmak mümkünse, hakimin kat mülkiyeti kurulup 

kurulamayacağını iyi araştırması gerekmektedir. Kat mülkiyetinin kurulması mümkün 

olan taşınmazda satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilemez. 

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin E:2009/5052, K:2009/4970 ve T:28.05.2009 sayılı 

kararında taşınmazın ortaklığının giderilmesi istemine ilişkin davada, öncelikle aynen 

bölünmesi istenen taşınmazın Bakanlıkça belirlenen tarımsal niteliğinin ve yeter 

büyüklükteki tarımsal parsel büyüklüğünün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl 

veya İlçe Müdürlüğü’nden sorulup aynen taksiminin mümkün olup olmadığı konusunda 

görüşü alındıktan sonra, uygun görüş bildirilmesi halinde teknik bilirkişiye ifraz projesi 

düzenlettirilerek söz konusu projeye göre taşınmazın belediye veya mücavir alan 

hudutları içerisinde ise Belediye Encümeni’nden karar alınarak belediyeden, Belediye 

dışında ise İl İdare Kurulundan İmar Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre ifraz veya 

taksimin mümkün olup olmadığının sorulması istenmiştir. İfraz projesinde kimlere 

nerelerin verileceği konusunda paydaşlar anlaşamazlar ise,  hakim huzurunda kura 

çekilerek belirlenir. Onay makamından olumsuz cevap gelmesi halinde ortaklığın satış 

suretiyle giderilmesine karar verilmesi gerekmektedir.  

                                                           
3 Yargıtay 18. H.D., E:2010/2167, K:2010/5062, T: 01.04.2010. 
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Anılan kararda ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı ve taraflar için benzer sonuçlar 

doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle 

davacının satış suretiyle paylaşma istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel 

teşkil etmez. Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek 

paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş 

sayısı ile imar mevzuatına göre aynen bölüşmenin mümkün olup olmadığının 

araştırılması gerekmektedir. 

 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 5578 sayılı Kanun’la 

değişik 8.maddesi uyarınca tarım arazileri, doğal özellikleri ve ülke tarımındaki 

önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri-özel ürün 

arazileri-dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılarak yeter 

büyüklükteki tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, 

ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenecektir. Belirlenen 

büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, miras hukuku bakımından “bölünemez eşya” 

niteliği kazanacak ve tarımsal arazinin bu niteliği tapu kütüğüne “şerh” verilecektir. Bu 

amaçla mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 

0,5 hektar, örtü altı tarım yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 

hektardan küçük parsellere bölünemeyecek veya nevilerine göre tarım arazileri 

belirtilen büyüklüklerin altında ifraz edilemeyeceği, bölünemeyeceği veya küçük 

parsellere ayrılamayacağı, bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu 

olmaları ve üzerlerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin 

(elbirliği veya paylı) mevcut olması durumunda, bu arazilerin ifraz edilemeyeceği, 

payların üçüncü şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği veya rehnedilemeyeceği, 

bu araziler hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun özgülemeye ilişkin 

hükümlerinin kıyasen uygulanacağı öngörülmüştür.  

 

Çoğu davada bilirkişi tarafından hazırlanan rapor ve taksim projesinde bölünen alanların 

değerleri üzerinde durulmamakta, paylara göre değer eşitliği sağlanıp sağlanmadığı ve 

ivaz ilavesi gerekip gerekmediği tartışılmamaktadır. İncelenen bazı raporlarda 

taşınmazın gelir değeri ve bazılarında ise piyasa değerinin takdir edildiği görülmektedir. 

Uygulamada birlik olmadığı ağaç ve ürünlerin farklı gelişme dönemlerinde nasıl 
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değerleneceği, yapıların kullanım amaçlarına göre değerleme esasları ile arazi ve 

arsanın değerleme yöntemlerinin de açıkça mevzuatta tanımlanmamış olması önemli bir 

eksiklik olarak görülmektedir. Diğer yandan taşınmazın tamamının aynı toprak yapısına 

sahip olup olmadığı da önemli bir husustur. Mahkemece bilirkişiden seçenekli ve 

denetime uygun rapor alınarak, taksim projesi hazırlatılması ve bu projenin onay 

makamına gönderilerek bölünmeye ilişkin olur alınması, sonucuna göre seçenekler 

arasından kura çekilmek suretiyle taraflara verilecek bölümlerin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Yukarıda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre arazi ve arazi üzerinde yapı ve 

muhdesatın değerlemesinin yapılması ve özellikle paydaşlar arasında taksiminin 

yapılmasında oluşan yeni parsellerin değerleri ve kullanım koşulları arasında farklılık 

olup olamayacağı ile oluşan yeni parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerine uygunluğunun sağlıklı olarak 

değerlendirilebilmesi açısından gayrimenkul bilimlerine çok yönlü bakma ve 

değerlendirme yapma yeteneğine haiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Uzmanlarının bilirkişi heyetinde bulunması zorunlu görülmektedir. Ancak çoğu “uzman 

bilirkişi” raporunun taşınmaz mülkiyeti ve fiili durum değerlendirmesi ile sınırlı olduğu 

ve yapılan değerleme sonuçlarının genel olarak uluslararası standartlara uygun olmadığı 

gözlenmektedir. 

4.4.1 Ehil mirasçılık ve ortaklığın giderilmesine yönelik örnek olay incelemesi 

Tarım arazilerinde gerek ortaklığın giderilmesi, gerekse ehil mirasçıya devir 

aşamasında, taşınmazın değerini belirleme konusunda bazı sorunların ve belirsizliklerin 

olduğu görülmektedir. Bu sorunların kaynağında farklı değerleme yöntemlerine ve 

ölçütlerine göre değer belirleyen bilirkişi komisyonlarının olduğu düşünülmektedir. 

Özellikle yasal düzenlemelerdeki boşluklar ve uygulamadaki yetersizlikler bu duruma 

sebep olmaktadır. Bütüncül olmayan değerleme sistemi doğal olarak bazı belirsizliklere 

mahal vermekte ve bu da sık sık bilirkişi komisyonlarınca bulunan değerlere yapılan 

itirazları, uzun yıllar süren davaları ve devlet otoritesine güven kaybı konularını 

gündeme getirmektedir.  
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5403 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü altında 

tarım parsellerine ifraz, satış ve devir işlemleri yapılamamaktadır. Asgari tarımsal arazi 

büyüklüğü bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik,ekolojik ve teknik özellikleri 

gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş 

taşınmazlar bölünemez eşya niteliği kazanmaktadır. Seyhan ilçesinde yeter gelirli arazi 

varlığı kuru arazide 120 dekar ve sulu arazide 50 dekar olarak belirlenmiştir. 

Bölünemez büyüklükteki asgari yüzölçümleri ise mutlak tarım arazileri, marjinal tarım 

arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde ise 0.5 hektar olarak 

belirlenmiştir. 6537 sayılı Kanun ile gündeme gelen ehil mirasçıya taşınmazın devri 

konusu ve ehil mirasçının bulunamadığı durumlarda üçüncü bir kişiye satış ve istekli 

bulunmaması durumunda ise kamulaştırma yoluyla tarım arazisinin hisselilik 

durumunun giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşama, taşınmazın değerinin en adil, 

gerçekçi ve bilimsel şekilde belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.  

Ortaklığın giderilmesi davasına konu olan tarım arazisinde ortaklığın satış yolu ile 

giderilmesine karar verildiğinde satış memurluğunca kıymet taktiri yapılmaktadır. Satışı 

istenen yerin gelir getiren tarım arazisi vasfında olması durumunda değerin hangi 

yönteme göre belirleneceği hususu çoğu zaman sorun teşkil etmektedir. Çünkü gelir 

getiren tarım arazilerinde gelir yönteminin uygulanmasının daha gerçekçi sonuç 

vereceği düşünülürken, ortaklığın satış yolu ile giderilmesi davasına konu olan yerlerde 

araziye ayrı bir değer, üzerindeki ağaç gibi muhdesata ayrı bir değer biçilip sonrasında 

bunların toplanması yoluyla satış değerinin belirlendiği görülmüştür. Bu durumda 

hakkaniyete aykırı sonuçların doğacağı düşülmektedir. İlgili konuda yapılan 

araştırmalardan  bir örnek vermek gerekirse, bir bölgede kamulaştırma davasında gelir 

yöntemi ile takdir edilen birim arazi değeri 2012 yılı fiyatları üzerinden 9-10 TL/m2 

iken, arazi ve üstündeki muhdesatın ayrı ayrı değerinin hesaplandığı sisteme göre birim 

değerinin 1.25 TL/m2 olarak belirlenmesi dikkat çekici bulunmaktadır. Bahsi geçen 

olayda verilen örneğin, çalışma alanı ile ilgili olmayıp değerleme yöntemleri arasındaki 

farklılığın somut olarak gerçekçiliğinin altını çizmek için kullanıldığı vurgulanmalıdır.  
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Kıymet taktirine itiraz edildiğinde, mahkeme net gelir yönteminin kamulaştırmaya konu 

olan tarım arazilerinde değerleme yöntemi olarak kullanılması hükmü olduğunu diğer 

uygulamalara konu olan tarım arazilerinde ise böyle bir şart olmadığına karar vermiştir. 

Bu bağlamda itirazın doktrinlerle desteklenmesi gerekmekte, ancak doktrin 

oluşturacakkadar ortak olay ve aynı yönlü karar bulunmaması söz konusu sorunu 

çözümsüz kılmaktadır. 

Adana Kadastro Müdürlüğü’ne gelen bir dilekçede kendisine miras yoluyla tarım arazisi 

kalan bir vatandaş 5403 sayılı Kanun kapsamında ehil mirasçı olarak mülkiyetin 

devrinin kendisine yapılmasını istediğini belirtmektedir. Esasen bu dilekçenin muhatabı 

ilgili İl Tarım Müdürlüğü olmalıdır. Ancak konuyu ve halihazırdaki durumu 

anlayabilmek adınayapılan araştırmada vatandaşın 0/493 ve 0/831 nolu parsellerin 24 
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mirasçısından biri olduğu tespit edilmiştir. 493 nolu tarla vasıflı parselin yüzölçümü 

22.386 m2 ve 891 nolu bağ vasıflı parselin yüzölçümü ise 13.000 m2‘dir. Bu durumda 

görevlendirilecek bilirkişi kurulunca tarla arazisi, meyve bahçesi ve bağ arazisinin 

değeri belirlenerek ehil mirasçının toplam 23 hissedara hisselerinin karşılığı olan 

taşınmaz değerleri oranında ödeme yapılması sağlanmalıdır.  

 

İncelenen taşınmazlar elbirliği yani iştirak halinde mülkiyete tabii olduğu için ortakların 

pay ve paydaları yoktur, her birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamındadır, miras 

yoluyla intikal eden taşınmazlar genellikle bu tipte taşınmazlardır. Bu durumda 

taşınmazın tamamına değer belirlenir, veraset ilamındaki hisselere göre hissedarlara 

ödeme yapılır. Bu aşamada taşınmaz henüz kamulaştırmaya konu olmadığı için tarla ve 

üzerindeki muhdesat ayrı ayrı değerlemeye konu olacak ve toplamları taşınmazın 

değerini belirleyecektir. Ancak ehil mirasçı bulunamazsa ve istekli alıcıda olmazsa ki, 

bu ihtimal Adana gibi tarım arazilerinin kıymetli olduğu yerlerde oldukça muhtemeldir, 

bu durumda tarım arazisi kamulaştırılacak ve daha sonra uygun büyüklükte ve yeter 

gelirli tarım arazisi niteliğinitaşıyan parseller üretilerek bölge çiftçilerinin kullanımına 

sunulacaktır. Bu koşullarda arazi değerinin takdirinde arazinin yıllık ortalama net 

gelirinin 20 katı esas alınarak değerleme çalışması sonlandırılacaktır. Ancak farklı 

kanunlara göre bulunacak arazi değerleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Eğer 

ehil mirasçılık değilde ortaklığın giderilmesi davasına başvurulsa idi 493 parsel 

nolutarım arazisi olarak 2 hektar olan bölünemez büyüklüğün altında kaldığı için taksim 

yoluyla ortaklık giderilemeyecektir. Ancak 831 nolu parselin vasfı bağ olduğu için 

bölünen her bir parçanın en az 5.000 m2 olması gerekmekte olup, bu durumda 13.000 

m2 olan bu parsel ikiye bölünebilmekte yüzölçümleri 7.000 m2 ve 6.000 m2olan iki 

parsel oluşturabilecektir. Bu durumda yüzölçümü eksik olan parsele para ilavesi 

yapılarak denklik sağlanması gerekecektir. Elbette söz konusu örnekteki hissedar sayısı 

24 olduğu için ve uydu görüntüsünden de anlaşıldığı üzere parselin kadastro yoluna 

cephesi olmadığı için, yine ifraz mümkün görünmemektedir.   
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Şekil 4.1 0/493 nolu parselin uydu görüntüsü (Anonim 2016a) 

 

İncelenen parsellerin ilgilisi olan vatandaşın ortaklığın giderilmesi davasına değil de 

ehil mirasçılığa yönelmesinin altında yatan sebeplerin, izale-i şuyu davasının harç ve 

zaman yönünden caydırıcı olması ve diğer hissedarlarla husumet içinde olmama 

isteğinin olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan ortaklığın giderilmesi davalarında 

fen bilirkişisi ve mülk bilirkişisi olarak görev yapan üyelerle yapılan görüşmelerin 

sonuçlarına göre söz konusu davalarda taşınmazların gerçek piyasa değerinin yaklaşık 



60 
 

%40’ı kadar altında kalan değer üzerinden işleme başlandığı ve dolayısıyla hissedarların 

bunu bilerek ve göze alarak söz konusu davayı açma yoluna gittikleri saptanmıştır. Bu 

koşullarda ehil mirasçılık uygulamasının hem harçlardan muaf olması, hem yeni bir 

uygulama olması nedeniyle hissedarlarda arazi parçalılığı sorunlarını bitireceği algısını 

oluşturması, hem de devlet tarafından verilecek kredi desteğinin vatandaşa cazip 

gelmesi gibi nedenlerle hisseli taşınmaz sorunlarına çözüm olarak görülmesi doğaldır. 

 

Şekil 4.2  0/831 nolu parselin uydu görüntüsü (Anonim 2016a) 

 

Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine 

karar verilmektedir. Taşınmazın satışı, mahkeme vasıtasıyla değil, satış memurluğu 

veya icra dairesi marifetiyle yapılır. Satışın açık arttırma yoluyla yapılması gerekir. 
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Ancak bütün paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması hususunda 

oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılır. Paydaşlığın 

(ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç 

ve ürün gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa, bunların arzla birlikte satılması 

gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda 

şerh mevcut veya bu hususta bütün paydaşlar ittifak etmekte ve muhdesat arzın 

değerinde artışa neden oluyorsa, söz konusu artışın belirlenmesi için dava tarihi 

itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler 

toplanarak taşınmazın toplam değeri elde edilir. Bulunan bu değerin ne kadarının arza 

ne kadarının muhdesata isabet ettiği oran olarak ifade edilerek raporun hazırlanması 

gerekir. Taşınmazın satışından elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de söz konusu 

oranlar esas alınarak yapılacaktır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi 

paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır. İncelenen 

bazı raporlarda taşınmazın gelir değeri ve bazıların da ise piyasa değerinin takdir 

edildiği görülmekte olup, değerleme yöntemlerinin seçimi ve uygulanması yönünden 

bütüncül yaklaşımların olmaması bilimsellikten uzaklaşılması anlamına gelmektedir. 

 

İncelenen parsellerin yüzölçümleri taksime uygun olsa dahi, Plansız Alanlardaki İmar 

Yönetmeliği hükümlerine göre oluşacak her bir parselin 25 metre yola cephesinin 

olması gerekecektir. Bu yolun fiili zemindeki yol değil, kadastro yolu olması ve 

paftasında gösterilmiş olması önem taşımaktadır. Ayrıca bölünen her bir parçanın 

değerinin aynı olması da önemli bir konudur. Arazinin eğimi, topoğrafik yapısı, komşu 

parsellere göre konumu, topraktaki organik madde miktarı, toprağın bünyesi, yeni 

oluşacak parselin geometrik şekli, verimlilik düzeyi, yola ve işletmeye uzaklığı gibi 

unsurlar arazinin değerini etkileyen ve istatistiksel analizlerde kullanılan başlıca 

faktörlerdir. Parselin şekli, tarım makinelerinin kullanımında önem taşımaktadır. 

Parsellerin şekillerinin paralel şekilde ve düzgün olmasına çalışılmalıdır. Parsellerin 

köşeleri dar ve parselin genişliği işlemeye uygun olmalıdır. Parsellerin tarımsal 

işletmeye cephesinin olması, taşıma ve ulaşımı kolaylaştırması yönünden önemli 

görülmektedir. Toprak yapısı ve verim düzeyi kendi içinde gruplara ayrılmaktadır ve 

her bir grup bir parametreyle ilişkilendirilerek, bu faktörler parametrik analize uygun 

hale getirilmelidirler. Görüldüğü üzere tarım arazilerinin taksimi bir parseli rastgele eşit 
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yüzölçümlü parçalara bölmek demek değildir. Belirtilen bütün işlemler yoğun bilgi, 

deneyim ve uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Bu çalışma yalnızca harita veya ziraat 

mühendisleri ile yapılabilecek bir iş değildir. Elbette veri toplama ve verileri 

gruplandırma aşamasında bu meslek dallarının da uzmanlığına başvurulabilecektir. 

Ancak toplanan verilerin hukuki dayanakları ve bilimsel değerleme ölçütleri ışığında 

analizi ve değer belirleme gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının alanını 

teşkil etmektedir. Bu sayede taşınmazın değeri, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, 

taksim, ehil mirasçıya devir ve kamulaştırma uygulamaları için gerçeğe en yakın adil 

değer olarak tespit ve takdir edilebilecektir. 

 

4.4.2 2942 sayılı Kanun, 5403 sayılı Kanun ve 6537 sayılı Kanunda değerleme 

ölçütleri ve eleştirel yanları 

Türkiye’de arazilerin ve arsaların alım-satım aşamasında beyan edilen değerler 

üzerinden harç ve diğer yasal yükümlülükler hesaplanmakta ve genellikle taşınmazların 

gerçek alım-satım değerleri kayıtlara yansıtılmamaktadır. Bu koşullarda Tapu 

Müdürlükleri’nde kayıtlı alım satım bedelleri reel alım-satım bedellerinden çok daha 

düşük olmaktadır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11’inci maddesine göre 

taşınmazın öncelikle cins ve nevilerinin analiz edilmesi ve daha sonra arazilerin gelir 

değeri ve arsa vasfındaki taşınmazların ise karşılaştırmalı satış analizi yöntemine göre 

değerleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. TC Anayasası’nın 46’ıncı maddesine 

göre kamulaştırılan taşınmazın gerçek karşılığının ödenmesi gerekmekte olup, bu ölçüt 

uluslararası standartlarda adil değer ile ifade edilmektedir. Ancak 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nda taşınmazın bedelinin tespitinde esas alınması gereken 

değerin adil değer olarak tanımlanmamış olması nedeni ile arazi vasfındaki 

taşınmazların gelirlerine dayalı değerlerinin, piyasa değeri ve adil değerden olmaktan 

uzaklaşma riski azaltılamamaktadır. Bununla birlikte 5403 sayılı Kanun’un bazı 

maddelerini değiştiren 6537 sayılı Kanun’un 8. maddesinde taşınmazın değerinin 

tarımsal gelir değeri üzerinden belirlenmesi hüküm altına alınmıştır (Çizelge 4.6). 

Değerleme sürecinde öncelikle taşınmazın tarım arazisi olup olmadığı yönünden 

denetim yapılması gerekmektedir. Taşınmazın nevinin tarla veya bahçe olmasına göre 
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taşınmazın net gelirine ulaşma yöntemi değişmektedir. Bu ayrım dışında taşınmazın 

sulanabilme durumuna yönelik ikinci bir tespit önem kazanmaktadır. Taşınmazın 

sulanabilme durumuna göre net gelirin tespiti yöntemi farklılaşmaktadır. Münavebe 

yönteminde kullanılan hesaplama içerisinde önemli yeri olan kapitalizasyon oranı da bir 

diğer önemli ölçüt olarak ortaya çıkmaktadır (Özel 2015). 

İnceleme sonuçlarına göre 5403 sayılı Kanun’da yer alan arazi rayiç bedeli ve 6537 

sayılı Kanun’da tanımlanan tarımsal arazi gelir değeri tek başına tarımsal arazinin adil 

değerini belirleyebilmek için yeterli olmayacaktır (Çizelge 4.6). Özellikle inceleme 

alanında olduğu gibi tarımsal çeşitlilik ve verimliliğin önde olduğu yerleşimlerde 

arazinin gelir değeri, piyasa değerine oldukça yakın sonuçlar olmasına karşın, büyük 

kentlerin yakın çevresindeki arazilerin gelir değerlerinin piyasa değerlerine oranla çok 

daha düşük olduğu gözlenmektedir. Diğer yandan tarım arazilerinin değerinin gerçekçi 

ve işinin ehli kişiler tarafından belirlenmesi, Yargıtay kararlarında vurgulandığı üzere 

çelişki ve tutarsızlıklara mahal vermeden bilimsel veri ve yöntemlere göre yapılması 

büyük önem taşımaktadır. 

Taşınmaz değerlemesinin hem kırsal, hem de kentsel alanlardaki önemi hemen hemen 

her kesim tarafından kabul görmektedir. Kamulaştırma, emlak vergilendirmesi, hazine 

arazilerinin değerlendirilmesi, imar uygulamaları, özelleştirme, devletleştirme, kentsel 

dönüşüm, konut finansmanı, arazi yönetimi ve ortaklığın satış yoluyla giderilmesi gibi 

birçok uygulamada kullanılmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından taşınmaz 

değerleme faaliyetleri yürütülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de taşınmaz 

değerlemeye ilişkin konularda bütüncül bir yaklaşımın olmaması arazi yönetimi 

bağlamındaki idari yapı yetersizliği, mevzuat karmaşıklığı ve konu ile ilgili standartların 

eksikliğinden kaynaklanan sorunların henüz çözülememiş olması; uygulama 

sorunlarına, belirsizliklere, çelişkilere ve adaletsizliklere sebep olmaktadır. Taşınmaz 

değerlemesinin her açından ele alınması ve konuya ilişkin sorunların giderilmesi için 

konunun teknik, ekonomik, idari ve sosyal boyutları ile irdelenmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Türkiye’de taşınmaz değerlemesine yönelik düzenlemeler, başta 

Anayasa olmak üzere birçok kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ ile yapılmıştır.Ancak 

taşınmaz değerleme çalışmaları, farklı uygulamalarda birçok farklı kurumun kendi 
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bünyelerinde oluşturulan değer takdir komisyonları ile değerleme uzmanları ve 

bilirkişiler tarafından yürütülmektedir 

Çizelge 4.6 Nevilerine göre taşınmaz değerleme ölçütlerinin karşılaştırılması 

Değerleme 

Amaçları / 

Ölçütleri 

Yasal Düzenlemeler 

5403 Sayılı Kanun 2942 Sayılı Kanun 4721 Sayılı Kanun 

Ortaklığın 

Giderilmesi 

Talebi 

- - 

 Aynen taksim ile 

paydaşlara payları 

oranında devir 

 Ortaklığın satış yolu ile 

giderilmesi 

Ehil Mirasçıya 

Devir Talebi 

 Tek ehil mirasçıya tarımsal 

gelir değeri üzerinden devir,  

 Birden çok ehil mirasçının 

bulunması hâlinde, öncelikle 

asgari geçimini bu yeter 

gelirli tarımsal arazilerden 

sağlayan mirasçıya, bunun 

bulunmaması hâlinde bu 

mirasçılar arasından en 

yüksek bedeli teklif eden 

mirasçıya devir,  

 Araç, gereç ve hayvanların 

mülkiyetinin gerçek 

değerleri üzerinden devir 

 Yeter gelirli tarımsal 

arazilere sıkı şekilde bağlı 

bir yan sınai işletme mevcut 

ise yan sınai işletme ile yeter 

gelirli tarımsal arazilerin 

mülkiyeti bir bütün olarak 

istemde bulunan ve ehil 

görülen mirasçıya gerçek 

değeri üzerinden devir 

- - 

Kamulaştırma 

 Kamulaştırma, alım ile 

satım işlemleri GTHB’nın 

talebi üzerine Maliye 

Bakanlığınca ilgili 

mevzuatına göre yerine 

getirilmesi 

 Arazilerde net gelir 

yöntemi 

 Arsalarda piyasa 

değeri (emsal değer 

analizi) 

 Yapılarda net 

maliyet bedeli 

- 

Tarımsal Arazi 

Edindirme 
 Yeter gelirli tarımsal arazi 

yerine asgari tarımsal arazi 

büyüklüğü kavramı. 

 Tek bir mirasçıya devir 

aile malları ortaklığına devir 

veya Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre kurulan bir 

şirkete devir 

-  Tarımsal işletmeye ait 

tarım arazilerinin 

mirasçılardan birine 

özgülenmesisistemi yerine, 

 Tek bir mirasçıya 

devrisistemi 

 Gelir değeri yerine 

gerçek değer. 

 



65 
 

Görüldüğü üzere, Türkiye’de taşınmaz değerlemesinin yasal ve kurumsal yapısının 

oldukça dağınık olduğu açıktır (Çizelge 4.6). Taşınmaz değerlemesi alanında gerek 

mevzuat, gerekse idari ve teknik açılardan bütüncül yapılanma oluşturulmasına ihtiyaç 

duyulmakta ve özellikle kamusal işlemlerde yapılacak değerleme için yeniden 

yapılanmanın sağlanmasıda kamusal ve toplumsal menfaatin olduğu gözlenmektedir.   

Taşınmazın mülkiyeti, değeri ve faydası ile ilgili anlaşmazlıkların yargıya taşınması 

halinde, değerleme görevini, ilgili mahkemelerce oluşturulan bilirkişi komisyonları 

üstlenmektedir. Kamusal alanda değerleme yapan kurum ve komisyonlar dışında, 

sermaye piyasasına yönelik değerleme faaliyetleri de değerleme şirketleri tarafından 

yapılmaktadır. 

Değerleme çalışmalarının çok yönlü etkisi nedeni ile değerleme sürecinin etik kurallar, 

şeffaflık ve hesapverebilirlik yönlerinden sıkı biçimde denetlenmesi gerekmektedir. 

Kentsel alan değerleme uygulamaları genellikle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Tebliğleri ve kırsal alan düzenlemelerie yönelik işlemler ise Arazi Toplulaştırma 

Tüzüğü (ATT) ve 3083 sayılı Kanun’da tanımlanan ölçütlere göre yürütülmekte olup, 

her iki değerleme sonucunun da birbirine yakın çıkması istenmektedir. ATT ve 3083 

sayılı Kanun düzenlemelerinin birleştirilerek kırsal arazi düzenleme çalışmalarındaki 

değerleme farklılıklarının ortadan kaldırılması için değerleme uzmanlarının istihdamı 

yanında pratik değerleme araştırmalarına da önem verilmesi gerekmektedir. Taşınmaz 

değerleme ölçütleri; kamulaştırma, alım-satım ve kiralama uygulamalarında oldukça iyi 

sonuçlar vermesine karşın, kırsal arazi düzenlemelerinde kullanımının yetersiz kaldığı 

düşünülmektedir. Bu koşullarda yöresel değerleme ölçütleri ve özellikle değerlemede 

kullanılacak norm bilgilerin arazinin konumu, kullanım biçimi, verimliliği ve diğer 

koşulları birlikte dikkate alınarak tespit edilmesi ve bu sürece yönelik uygulama 

kılavuzlarının oluşturulması zorunlu olacaktır. Özellikle arazilerin farklı amaçlarla 

değerleme çalışmasında ayni ölçütlerin kullanılmasının sağlanması; hem uygulama 

bütünlüğünün sağlanmasına, hem de arazinin farklı amaçlarla değerleme sonuçları 

arasındaki olası farklılıkların asgari düzeye çekilmesine katkı yaparak değerleme 

işlemlerini kolaylaştıracak ve yapılan çalışmalara paydaşların güveni artırılabilecektir. 

Değişen ekonomik koşullar, artan rekabet ve arazinin çok amaçlı kullanımı gibi 

koşulların arazi gereksinimi ve arazi değerlerini doğrudan etkilemesi kaçınılmaz 
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olacaktır. Bilimsel ve teknik gelişmeler sonucunda tarımsal işletmelerin yeniden önem 

kazanması, artan arazi talebi, çeşitlenen kırsal faaliyetler, organik tarım ve pazara 

yönelik üretim faaliyetleri ve belirtilen alanlara yapılan devlet destekleri hem arazilerin 

gelirleri, hem de arazilerin değerlerinidoğrudan etkilemektedir. Taşınmaz değerlemesi 

ve özellikle arazi değerlemesinin güncelliğini yitirmiş ölçütlere göre yapılmasının 

gerçek karşılığın tespitini güçleştirdiği ve bunun da malikler aleyhine sonuçlar 

doğurduğu görülmektedir. Taşınmaz değerlemede özerk bilimsel alanlar ve uluslararası 

standartlar bulunmaktadır (Tanrıvermiş 2016). Bu alanların başında gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlığı gelmekte olup, bu alan birçok ülkede gayrimenkul 

geliştirme, gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı gibi alt dallara 

ayrılmaktadır. 
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Ülke genelinde olduğu gibi Çukurova Bölgesi ve bölge içinden seçilen Seyhan ilçesinde 

hisseli mülkiyet, hissedarlar, üreticiler ve mirasçılar açısından, taşınmazların tasarruf 

edilmesi konusunda sorun teşkil etmektedir. Çalışılan alanda tarımın yoğun ve önemli 

bir faaliyet olması ve tarım dışı gelir kaynaklarının az olması nedeniyle bölge halkında 

arazileri hisselide olsa elden çıkarmama eğilimi vardır. Halen mevcut olan çok hisselilik 

sorunu miras yoluyla daha da artmış, Türkiye’de %37, Adana’da %58 ve Seyhan’da 

%62’lere ulaşmıştır. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere çalışılan alanda ciddi bir 

hisselilik sorunu bulunmaktadır. Hisselilik durumuna ilişkin diğer bir bulgu ise parsel 

başına düşen hissedar sayısıdır. TAKBİS ve MEGSİS verilerine göre yapılan analizde 

parsel başına düşen hissedar sayısı Türkiye’de 6, Adana’da 7, Seyhan’da 5 kişi olarak 

tespit edilmiştir. Farklı illerde ve çalışma alanında bir parselin 580 hissedarının 

olabildiği dikkate alınırsa, arazi piyasalarında çok hisselilik ve devamında bunun neden 

olduğu kullanım kısıtlarının önemli ekonomik ve sosyal sorunlara neden olduğu 

gözlenmektedir.  

 

Arazi piyasalarında çok hisselliğin analizinde etkili olan diğer bir parametre ise kişi 

başına düşen tarım arazisi alanıdır. Hissedar sayısı arttıkça kullanılan tarım arazisinin 

yüzölçümü azalmaktadır. Bu da tarım arazilerinde etkin ve verimli kullanımın mümkün 

olamayacağı anlamına gelmektedir. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre 

Türkiye’de 213.188 km2 tarım alanı bulunmakta olup, bu alan Türkiye’deki toplam 

arazi varlığının %27,7’sini oluşturmaktadır (Anonim 2016k). Kişi başına düşen tarım 

arazisi ise ülke genelinde 3.000 m2 dolayındadır. Aynı kaynaktan edinilen bilgilere göre 

Türkiye sahip olduğu tarımsal alanla dünyada 14. sırada yer alırken kişi başına düşen 

tarım alanı sıralamasında 40. sırada yer almaktadır. Bu konu, parsellerin hissedar 

sayısının artmasının, hissedar başına düşen arazi yüz ölçümünün azalmasına sebep 

olması açısından önem arz etmektedir. TAKBİS ve MEGSİS verilerine göre yapılan 

analizde ise kişi başına düşen tarım arazisi Adana’da 3.233,09 m2, Seyhan’da 1.255,95 

m2 ve Türkiye genelinde ise BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine yakın bir değer olan 

2.868,17 m2 olarak tespit edilmiştir. Kırsal alanlarda bir parsel başına düşen hissedar 

sayısı ise yaklaşık 30 olarak belirlenmiştir. Bu veriler Adana ilindeki çok hisselliğin bir 
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sonucudur. Kişi başına düşen tarım arazisi yüzölçümü, tarım yapmak için çok yetersiz 

bir alana tekabül etmektedir. Bu durum beraberinde arazi parçalanmasını, verimliliğin 

azalmasını, hissedarlar arasında anlaşmazlıkları ve uygulayıcı kurum-kuruluşlar 

açısından birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Daha detaylı incelendiğinde, 

uygulayıcı kurumlar açısından; harç, işlemler ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

Hissedarlar arasında, taşınmazın getirdiği gelir, tasarruf yetkisi ve işgal gibi konularda 

toplumsal huzursuzluğa sebep olduğu bilinmektedir.  

 

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanlar açısından bakıldığı zamanda, tarımsal kredi ve 

desteklerden gerçek üretici veya hissedarların tam olarak faydalanamayışı, yetersiz 

uygulamalar sebebiyle, hissedarların yasalar önünde geçersiz, resmi olmayan ifraz ve 

taksimler yapması ve aralarında çıkan sorunlarda çözüme ulaşamamaları, ortaklığın 

giderilmesi davalarının genelde imarlı arsalar veya binalar için açılması, büyük alanlara 

sahip tarımsal arazilerde taşınmazın değerini karşılayamama ve kullandığı taşınmazın 

elinden gitmesine sebep olması kaygısı ile mahkeme yolu ile çözüm arayışının azlığı, 

taşınmazların değerlerinin gerek mahkeme keşiflerinde, gerekse diğer uygulamalarda 

yetkili ve ehil kişiler tarafından yapılmaması sebebiyle, gerçek değerleri üzerinden 

işlem yapılmayışı konuları da gözlemlenen diğer sorunlardır. Öyle ki çiftçilerle yapılan 

anketlerde hisseli mülkiyete tabii tüm çiftçilerbu durumdan şikayetçi oldukları halde 

hiçbirinin ortaklığın giderilmesi davasına başvurmadığı ve taraf olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu durum, gerek dava sonucu belirlenen değerin gerçekçiliği gerekse 

ortaklığın giderilmesi davasının çözüm olarak görülmeyişiyle ilgili soru işaretleri 

oluşturmaktadır. Bilirkişi heyetlerinde önce 6306 sayılı Kanun’un 12’inci maddesi ve 

günümüzde 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nun 15’inci maddesi hükmünde de vurgulandığı üzere gayrimenkul geliştirme 

alanında yüksek lisans ve doktora yapmış uzmanların bulunması, taşınmaz değerlerinin 

gerçekçi ve hakkaniyete uygun olarak belirlenmesi ve hak kayıplarının azalması 

açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Çok hisseli taşınmazlar, yerel düzeylerde arazi piyasalarında yaygın olduğu bilinen 

illegal yapılanmalar (arazi mafyası, dolandırıcı veya kayıt dışı (sahte) emlak 

danışmanları ve ofisleri gibi) için hedef taşınmazların başında gelmektedir. Kimliği 
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tespit edilemeyen veya adına yolsuz tescil yapılmış olan hissedarların hisselerinin, 

mirasçılarına veya hazineye intikal etmesi gerekirken, işgalciler veya diğer hissedarlar 

tarafından kullanılması da başka sorunlara yol açmaktadır. İlgili kurumlarca yürütülen 

yenileme veya düzenleme çalışmalarının (kadastro yenileme uygulaması (Md.22/a), 

toplulaştırma gibi), arazideki fiili sınırlar ve paftaların yenilenmesi ile ilgili olup,  

mülkiyet güncellemesi konusuna değinmemesi ve soruna çözüm olmayışı nedeniyle 

başka hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Farklı kurumlar tarafından 

yapılan teknik güncellemelerin, bir önceki uygulamayı geçersiz kılması sebebiyle ülke 

ekonomisine getirdiği yükün artması da önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ülke bazında hem mülkiyet, hem de teknik düzeltmeleri içeren ikinci bir kadastro 

uygulamasının yapılmasının yenileme ve toplulaştırma uygulamalarından daha faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Ancak ikinci kadastronun 3402 sayılı Kanun’a aykırı olması 

bu aşamada önemli bir sorun teşkil etmektedir. Anılan kanunda bir yerde daha önce 

kadastro çalışması yapılmış ise aynı yerde yapılan ikinci kadastro hükümsüz sayılmakta 

ve ilgili tapu müdürlüğü tarafından resen iptal edilmektedir hükmü bulunmaktadır. 

Buradaki ikinci kadastro söyleminden kasıt mükerrer kadastrodur, ancak yinede bu 

madde nedeniyle ülkemizde ikinci kadastro çalışmalarına başlanamamaktadır. İkinci 

kadastronun yapılabilmesi için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 

hukuki düzenleme altlığının oluşturulması ve yasama organı tarafından buna göre yeni 

düzenleme yapılması gerekmektedir.  

 

Belirtilen bütün sorunlar ve yetersizlikler nedeniyle arazi piyasalarında devletin 

güvenirliği zedelenmekte ve kamuya duyulan güven azalmaktadır. Bu sorunlar bir anda 

yeni bir uygulama veya yeni kanunlarla sona erecek, düzelecek sorunlar değildir, ancak 

en azından ilk aşama da ölü olan veya kimliği tespit edilemeyen insanların hissedarlar 

arasından çıkarılmasıyla hissedar sayısının azaltılması bile önemli bir adım olacaktır. 

Saha çalışması için seçilen bölgedeki emlak ofisleri ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan 

çiftçilerle yapılan görüşmelere göre, hissedarların taşınmazlarını birlikte kullanırken de 

satarken deönemli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu sorunlar hissedarlardan 

uygulayıcı kurum-kuruluşlara oradan da ülkedeki tarım sektörüne kadar uzanan 

sistematik sorunlar haline dönüşmektedir. Çiftçilerin çoğu hisseli tarım arazilerini 
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kullanmakta ve ferdi mülkiyete geçmek istemektedir. Bu duruma rağmen ortaklığın 

giderilmesi davasına taraf olan çiftçi bulunmamaktadır. 

 

Saha çalışmasında çiftçilerin; bir araya gelip ortak karar almada, tarım arazisinin 

getirisini paylaşmada, araziyi kiraya vermede, birlikte hareket edemeyeceklerini 

anladıkları noktada ise satış yapılırken fiyat belirlemede, çiftçi kredisi ve doğrudan gelir 

desteğinden yararlanmada, kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaptırma konularında 

sorun yaşadıkları ve şuanki hukuki düzenlemelerle kendilerine bir çıkış yolu 

bulamadıkları tespit edilmiştir. Ehil mirasçılık kavramından haberdar olma oranı 

yarıyarıya olmakla birlikte, hisseli mülkiyete sahip tüm hissedarlar, ehil mirasçılıkta 

değinildiği üzere, devletin kredi desteği vermesi durumunda tek malik olmak 

isteyeceklerini dile getirmektedirler. Saha çalışmasının diğer ayağı olan emlak 

ofislerinde tespit edilen belli başlı bulgular ise; değer ile hisselilik durumu arasında 

doğrudan bir bağlantı olduğu, tek malikli arazilerin hisseli yerlere göre çok daha değerli 

olduğu, taşınmazı satın almak isteyen kişilerin hisseli yerlerde çoğunlukla alımdan 

vazgeçme eğiliminde olduğu, görüşme yapılan her ofisin satış listesinde uzun süreden 

beri alıcı bulamayan hisseli tarım arazilerinin olduğu, emlak ofisi çalışanlarının 

intikallerden kaynaklan işlemlerin uzunluğundan şikayetçi olduğu ve istisnasız tümünün 

ön alım hakkını kullanmak isteyen diğer hissedarlarla ve fiyat belirleme konularında 

sorun yaşadığıdır. Elbette büyük ölçekli bir saha çalışması olmaması açısından kesin 

görüş belirtmek doğru olmamakla birlikte, örnek olarak seçilen yerleşimlerdeki hisseli 

tarım arazilerine yönelik sorunların tespiti için fikir vermesi bakımından önemli 

görülmektedir.  

 

Yeni yasal düzenlemelerle taşınmazların üzerlerindeki bütün teknik ve hukuki 

uygulamalar da dikkate alınarak mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede; 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 6831 sayılı Orman 

Kanunu, 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunuve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu gibi düzenlemelerde değerleme yönünden uygulama birliğinin 

sağlanması temel hedef olmalıdır. Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 

kapsamında yenileme çalışmaları, orman vasfını yitirmiş (2/B) arazilerinin tespitlerinin 
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yapılması ve satışı için yapılan orman çalışmaları aynı zamanda 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılan toplulaştırma çalışmaları 

birleştirilmeli ve her konunun uzmanı çalışanlardan oluşan bir ekiple birimin bütün 

mekânsal sorunu tek işlemde çözülmelidir. Birimlerde yapılan uygulamalarda 

taşınmazların değer haritaları da oluşturulmalı ve bu haritaların vergi ve harçlara esas 

değerin tespiti (matrah belirlemede) etkin biçimde kullanılması sağlanmalıdır. Bu 

çerçevede Coğrafi Bilgi Sistemlerine altyapı oluşturacak bütün verilerin aynı sisteme 

entegre edilmesi yoluyla Ulusal Konumsal Veri Ağı oluşturulması ve sistemdeki bütün 

güncel tutulmasına özen gösterilmelidir.  

 

Literatür, ikincil veriler ve alan çalışmalarının sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi ile 

çalışma alanındaki seçilmiş örnek parsellerde hisseleri toplamı, yeter gelirli tarımsal 

arazi büyüklüğü sınırlaması dikkate alınarak, maliklerin tam hisse ile taşınmaz sahibi 

olabileceği parsellerin üretilmesi zorunlu görülmektedir. Hisse toplamı, yeter gelirli 

tarımsal arazi büyüklüğü için yeterli olmayan hissedarların hisseleri, uygulama öncesi 

taşınmaz değeri üzerinden kamulaştırılarak hazineye aktarılmalıdır. Uygulama sonrası, 

hazine hisseleri, minimum arazi büyüklüklerinde parsellere ayrılarak, uygulama sonrası, 

ön alım hakkı çalışma bölgesindeki vatandaşlara tanınmak sureti ile taşınmazların takdir 

edilen gerçekçi değerleri üzerinden satışa sunulmalı veya kiralama yoluyla bölge 

halkının kullanımına sunulması ile sınırlı miktarda bulunan doğal kaynakların etkin ve 

verimli kullanımı hedefine ulaşılması mümkün olacaktır.  
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