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Çalışan/Barkın/Tezcan Hukuk Bürosu kurulduğu 
günden itibaren yaptığı çalışmalarla klasik avukatlık hiz-
metlerinin ötesinde bir rol oynama amacını taşımaktadır. 
Büyük ve nitelikli bir kadroyla yürüttüğü görevleri yerine 
getirirken hukuk dünyasında edinmek istediği liderlik 
vizyonunu asla unutmadan çalışmalarını yürütmektedir. 
Çıtasını kendi belirlediği yüksek değerler perspektifini ve 
hedeflerini siz değerli müvekkillerimizle paylaşıyoruz.

Yargılama süreçlerinin yoğunluğu ve karmaşasında nefes 
alıp, uygulamaya yön veren teorik çalışmaların ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız. Tüm uyuşmazlıkların çö-
zümünün temelinin yüzyıllarca edinilen hukuk felsefe-
sinde ve kadim bilgi ağacının köklerinde olduğunun far-
kındayız. Bu nedenle çatışmaları ya da uyuşmazlıkları 
adaletli bir biçimde sonlandıran yegâne gücün bilgi oldu-
ğunu çok iyi biliyoruz. 

Tüm bu nedenlerle daha önce başka konularda çıkardı-
ğımız yayınlara bir yenisini daha eklemekten ve sizlerle 
paylaşmaktan tarifsiz bir mutluluk duyuyoruz. Ana uğraş 
alanlarımızdan biri olan Gayrimenkul Hukukundaki ça-
lışmalarımızı derlediğimiz bu özel sayımızda gündemde-
ki konuları değerlendirdiğimiz gibi akademik çalışma-
larımızın da bir özetini sunmaya çalıştık. İyi okumalar 
dileriz.

— Önsöz

Çalışan/Barkın/Tezcan 
Hukuk Bürosu Adına
  
 

Murat Tezcan 

Gayrimenkul Hukuku 
Departmanı Yönetici 
Avukatı
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İÇİNDEKİLER
GAYRİMENKUL HUKUKU ÖZEL SAYISI

www.cbthukuk.net

KÜNYE

CBT HUKUK 

OCAK- 2019 SAYI:1  

İmtiyaz Sahibi: Murat Tezcan

Yazı İşleri Müdürü: Alican Özer

Yayına Hazırlayan:

  

Oğuzlar Mh. 1374. Sk. No: 2/4 Balgat / ANKARA
T: 0312 342 22 45 - F: 0312 342 22 46 

www.prosigma.net - info@prosigma.net

Basım Yeri : ANKARA OFSET 

Büyük Sanayi 1. Cadde
Necatibey İş Hanı Alt Kat No: 93/43-44

İskitler - Ankara / Türkiye -  Tel: 0 (0312) 384 50 63

Basım Tarihi : 01 Ocak 2019 - Ankara Ücretsizdir.

Yayın İdare Merkezi: Neorama Plaza Kat:14 
No:65-66-68 Söğütözü/Ankara 

Tel.: 0312 231 8076

Yerel Süreli Yayın
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İÇİNDEKİLERHakkımızda

Orman Tahdit Sınırları 
İçine Almak Suretiyle 
Tapulu Taşınmaza 
Kamulaştırmasız El 
Atma

Kentsel Dönüşüm 
Uygulamalarında 
Arsa Payı Problemi

Kamulaştırma Yoluyla 
Mülkiyet Transferi

Arsa Payı Karşılığı 
İnşaat Sözleşmeleri

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum: 
İmar barışından 8 
milyon 900 bin kişi 
yararlandı

Ortaklığın Giderilmesi 
Davasında Aynen Taksi-
min Değerlendirilmesi

İmar Barışı Kamulaştırma 
Hukukunda Faiz
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Ülkede milyonlarca vatandaşın 
devletle ihtilaflı olduğunu ve bu du-
rumun bir af olarak değil barış olarak 
adlandırılması gerektiğini belirten 
Bakan Özhaseki...

Arsa payı, kat irtifakı ve kat mül-
kiyetinin kurulu bulunduğu her 
dönemde büyük öneme sahip ...

Devlet Memurları Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına ...

Arsa payı karşılığı inşaat 
sözleşmelerinde yüklenicinin 
temerrüdü...

Ortaklığın giderilmesi davası, 
paylı veya elbirliği mülkiyetine konu 
taşınır veya taşınmaz mallarda ....

CBT Hukuk kurumsal ve bireysel 
müvekkillerinin hukuksal sorunları-
na çözümler sağlamayı amaçlıyor. 
CBT Hukuk Bürosu daima çağın 
koşullarına uyan....

Kamu yararı ile bireysel yarar 
arasında adil dengenin bozulmaması 
kamulaştırma hukukunun temel 
amacıdır. 
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HAKKIMIZDA

AMACIMIZ

CBT Hukuk kurumsal ve bireysel müvekkillerinin hukuk-
sal sorunlarına çözümler sağlamayı amaçlıyor. CBT Hukuk 
Bürosu daima çağın koşullarına uyan, hızlı ve etkili bir 
hizmet anlayışını hedefliyor.

TARİHÇE VE VİZYON

Çalışan Barkın Tezcan Hukuk Bürosu, ortak çalışma becerile-
rini birçok projede kanıtlamış Elif Nur Çalışan, Faik Çalışan, 
Ersan Barkın ve Murat Tezcan tarafından 2016 yılında ku-
rulmuştur. Hukukun her alanında ve pek çok lisanda müvek-
killerini temsil edebilme yeteneğine sahip, tecrübeyi gençlik-
le ve dinamizmle harmanlayan geniş bir kadroyla yola çıkan 
Çalışan/ Barkın/ Tezcan, Ticaret Hukuku, Gayri Menkul 
Hukuku, Tahkim Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, İş 
Hukuku gibi belli başlı sahalarda ve özellikle şirket birleşme-
leri ve devralmaları hususunda uzman kadrosuyla müvekkil-
lerini temsil etmeyi sürdürmektedir.

DEĞERLERİMİZ VE SOSYAL SORUMLULUK

Hukukun her alanda egemen olduğu bir sosyal düzen için so-
rumluluk üstlenen büromuz, kar amacı gütmeyen kuruluş-
ların gereksinim duyduğu hukuki desteği sağlaması yanında 
toplumsal dokumuzu zedeleyen kadın ve çocuğun maruz 
kaldığı fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalan kim-
selerin, maddi beklenti duymaksızın yanında olmayı da 
parçası olduğu topluma karşı görev bilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 { Birleşme ve Devralmalar
 { Altyapı ve İnşaat Uyuşmazlıkları
 { Proje Finansmanı ve Sermaye İlişkileri
 { İş Davaları ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 { Fikir ve Sanat Eserleri ve Basın Hukuku
 { Göç ve İnsan Hakları Hukuku
 { Spor Hukuku
 { Banka ve Finans Hukuku
 { Ticaret ve Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları
 { Kooperatif Hukuku
 { Aile ve Boşanma Hukuku
 { Kamu Özel Ortaklıkları ve Kamu İhale Hukuku
 { Şirket Danışmalığı ve Önleyici Hukuk Hizmetleri
 { Enerji, Doğal Kaynaklar ve Maden Hukuku
 { Gayrimenkul Hukuku ve Kamulaştırma
 { Vergi Hukuku
 { Kamulaştırma
 { İdare Hukuku
 { Sağlık ve İlaç Hukuku
 { Tahkim ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü
 { Ceza Hukuku
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E-posta: ersan@cbthukuk.net

 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nden ise 2010 yılında yüksek lisans derecesine hak kazandı. Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nde Hukuka Giriş ve Aile Hukuku ve çeşitli eğitim kurumlarında Anayasa Hukuku 
dersleri verdi. Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Arabulucu-
luk Eğitimini tamamlayarak “Arabuluculuk Belgesi”nin sahibi oldu. 2006 yılından beri Ankara Barosu’na 
kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Anayasa Hukuku, Mülteci Hukuku, Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler ve Ceza Hukukuna ilişkin kaleme aldığı pek çok eseri mevcuttur.  Medeni Usul Hukuku, Ceza 
Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve İş Hukuku sahalarında uzmandır.

Av. Ersan Barkın | Kurucu Ortak

E-posta: faik@cbthukuk.net

 2005 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Ankara 
Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. İleri derecede İngilizce bilen Faik ÇALIŞAN 
Ticaret Hukuku ve Gayrimenkul alanında, bilhassa çok sayıda, seri olarak, açılan Kamulaştırma Davala-
rı ve Milletlerarası Tahkim Davaları hususunda uzmanlaştı. Kamulaştırma ve Gayrimenkul hukuku sa-
halarında binlerce dosya bitirdi ve seri dava organizasyonu hususunda tecrübe edindi. Tahkim Hukuku 
sahasında pek çok eser ve tercüme kaleme aldı. Gayrimenkul Hukuku, Tahkim Hukuku, Medeni Usul 
Hukuku, İnşaat Hukuku ve Borçlar Hukuku sahalarında uzmandır.

Av. Faik Çalışan | Kurucu Ortak

Üyelikler & Sertifikalar
Profesyonel Deneyim
ENERJİ HUKUKU
Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ens-
titüsü’nde Enerji Hukuku lisansüstü sertifika programına 
katıldım.
KAMU İHALE HUKUKU
TOBB Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu tarafından 
düzenlenen kamu ihale sertifika programlarına katıldım.
TIP HUKUKU
Türkiye Barolar Birliği’nin Sağlık Hukuku sertifika 
programını bitirdi. Uluslararası 7. Rinoloji Kongresi, Ulus-
lararası 3. Hasta Hakları Kongresi gibi çeşitli kongrelerde 
Tıp Hukuku ve Tıbbi Kötü Uygulama (Malpraktis) üzerine 
tebliğler sundum. Ulus Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Hasvak 
Devlet Hastanesi’nde doktorlara seminerler verdi. “ Doktorun 
Malpraktis El Kitapı” adlı kitabı Eylül 2013’de 2. baskısını 
yaptı.

KAMULAŞTIRMA HUKUKU
Güncel Hukuk Dergisi, Leges Hakemli Hukuk Dergisi, Terazi 
Hakemli Hukuk Dergisi başta olmak üzere çeşitli dergilerde 
Kamulaştırma ve Tıp Hukuku alanlarında makalelerim 
yayımlandı.

Üyelikler & Sertifikalar
ENERJİ HUKUKU
2009- TOBB ETÜ – Kamu İhale Kurumu tarafından 
düzenlenen Kamu Alımları Eğitimi
2008 – Ankara Barosu Adli Yardım
2008 – Ankara Barosu CMK Semineri
2012 – TBB Sağlık Hukuku Sertifika Programı
2015 – TBB Kentsel Dönüşüm Sertifika Programı
2015 – TBB Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar Semineri
2011 Türk Rinoloji Kongresi Konuşmacı Katılım Sertifikası
2007 – The Hampstead Garden Suberb Institute English 
Course in London
2007 – Callan School in London

 E-posta: murat@cbthukuk.net

 1981 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Hukuku Ana Bilim dalı Anayasa 
Hukuku bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor. 2008 yılından beri Ankara Barosu’na 
kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta olan Av. Murat Tezcan, mesleğini ortak olduğu CBT Hukuk Bü-
rosu’nda sürdürüyor.
 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversite-
nin Kamu Hukuku Ana Bilim dalı Anayasa Hukuku bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam 
ediyor. 2008 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Gayrimenkul 
Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Tıp Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında uzmandır. Gayrimenkul 
Hukuku ve Tıp Hukuku alanında kaleme aldığı pek çok hakemli dergilerde yayımlanmış eseri mevcuttur.

Av. Murat Tezcan | Kurucu Ortak

E-posta: elif@cbthukuk.net

 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, 1999 yılında Ankara Ba-
rosuna kaydolarak avukatlık yapmaya başladı. İleri derecede İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca bilen 
Elif Nur Talu Çalışan, ANKARA Barosu ve Law Society Nottingham Londra tarafından gerçekleştiri-
len “Avukat Değişim Programı” çerçevesinde, İngiltere’de staj eğitimi aldı. 1998-2003 yılları arası Ankara 
Barosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda üyelik yaptı. Bu çerçevede, Ankara Barosu’nun üyesi olduğu Kara-
deniz Barolar Birliği’nin yurtdışındaki toplantılarında görev aldı. Özellikle Medeni Usul Hukuku, İcra 
Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku ve Kira Hukuku sahalarında uzmandır.

Av. Elif Çalışan | Kurucu Ortak
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Av. Prof. Dr. Yılmaz Özkan

Av. Hakan Önal

Hatice Akpınar  

YÖNETİCİ ASİSTANI

Stj. Av. Melisa Eda Akıncı  

STJ. AVUKAT

Av. Onur Yusuf  Üregen

Av. Tolga Koyuncu

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu 

AİLE DANIŞMANI 

Prof. Dr. Mustafa Altıntaş  

EKONOMİST

Stj. Av. Serhan Cantaş 

STJ. AVUKAT

Stj. Av.Beyza Canbolat 

STJ. AVUKAT

Av. Seda Özer

Alican Özer  

KURUMSAL İLETİŞİM
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Ülkede milyonlarca vatandaşın devletle ihtilaflı olduğunu ve bu durumun bir af olarak değil barış 
olarak adlandırılması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, ilk iki günde 100.000 başvuru yapılması-
na dikkat çekerek doğru bir iş yapıldığı yönünde açıklama yapmıştır. Yasanın yayınlanmasını takiben 
24 Haziran seçimlerinden önce Yönetmelik’in yayınlanacağı bilgisi verilmiş; ancak 6 Haziran 2018 
tarihinde, beklenenin aksine, Bakanlık tarafından yayınlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar” Tebliği ile uygulama hükümleri düzenlenmiştir. 

İmar Barışı süreci, Tebliğ’in adından anlaşılacağı üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
verilen Yapı Kayıt Belgesi ile yürütülmektedir. Bu yazımızda ise ilk olarak Yapı Kayıt Belgesi niteliği 
ve etkilerinden bahsedilecek ardından Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar ile uygulamaya yönelik bil-
giler verilecektir.

YAPI KAYIT BELGESİ

İmar Barışı kavramı imar affından farklı olarak başvuru neticesinde yapıları hukuka uygun hale 
getirmemektedir. Bu sebeple, yapı kayıt belgesi, yapı maliklerine tapu gibi ayni bir hak kazandır-
mamaktadır. Düzenleme, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları bir kayıt altına alınarak 
devlet kontrolünü sağlamak, vatandaş ve devlet arasındaki barışı sağlamak ve kentsel dönüşümün en 
kısa ve etkili şekilde tamamlanması amaçlarına hizmet etmektedir. 

Kanun gerekçesinde ise bu durum “mali yükümlülükleri yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıla-
rın, yapılan düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi altında kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Yapılan dü-
zenleme ile vatandaşla Devlet arasında imar barışı yapılmaktadır.” biçiminde ifade edilmiştir.

Yukarıda ifade edildiği üzere, yapı kayıt belgesi tapuda kayıt anlamı, imar açısından ekstra bir hak 
taşımamakla birlikte yapı malikine birçok avantaj sağlamaktadır. Kısa vadede elde edilecek en 
önemli fayda, İmar Kanunu uyarınca alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları-
nın iptalidir. Türkiye’nin birçok yerinde özellikle İstanbul’da imar mevzuatına aykırı yapıların oranı 
oldukça fazladır. Hâlihazırda yıkım kararı ve idari para cezası hükmedilen binlerce yapının yanı sıra 
bu idari yaptırım tehditleri ile karşı karşıya binlerce yapı kurtarılmaktadır.

Yapı Kayıt Belgesi ile kayıt altına alınan yapılar, ekonomik hayatın bir parçası haline getirilmektedir. 
Kayıt dışı elektrik, doğalgaz, su kullanımı sona ererek abonelik bağlatma hakkı tanınmıştır. Bununla 
birlikte, adına Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapı vergilendirilebilecek ve malikleri tarafından yapı 
teminatıyla kredi alınabilecektir. 

Ruhsat alınmaksızın basit onarım ve tadilat yapılabilecektir. Ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı, 
yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecektir. İnşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi 

İMAR 
BARIŞI

Av. Murat TEZCAN
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN UZUNCA BİR SÜREDİR 

AÇIKLAMALARINDA YER VERDİĞİ “İMAR BARIŞI YASASI” 18 MAYIS 2018 

TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NA GEÇİCİ 

MADDE 16 İLE GETİRİLEN DÜZENLEME YAKLAŞIK 13 MİLYON KONUTU 

İLGİLENDİRİR NİTELİKTEDİR. 

itibari ile bitmiş olan kısımlar için yeni inşaat alanı oluşturmamak şartı ile 
Yapı Kayıt Belgesi verilecek ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik 
inşaat işleri tamamlanabilecektir. 

Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına 
aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır.

YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Her türlü ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar İmar Barışı Yasası içeri-
sinde değerlendirilememektedir. İlk sınırlama “coğrafi alan” bakımından ge-
tirilmiştir: 

 { 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgesi içinde, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları 
gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede 
sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda;

 { 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurul-
ması Hakkında Kanunu m.2/1-e’de belirlenmiş Tarihi Alanda; 

 { Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde;
 { Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan 

yapılar yasa kapsamında değerlendirilmez.

Bir diğer sınırlama ise “süre” bakımından getirilmiştir: 31 Aralık 2017 tari-
hinden önce yapılmış yapılar kanun korumasından yararlanabilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR ?

Yapı malikleri veya vekilleri, e-devlet üzerinden, İstanbul’un bütün ilçelerin-
de kurulan müracaat noktalarından, Anadolu’da ise tapu müdürlükleri veya 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri’nden başvuru yapılabilecektir. 
Başvurular için son gün 31 Ekim 2018’dir.

E-devlet üzerinden başvuru yapıldığı takdirde gerekli bilgiler şunlardır:

 { Devlet şifresi.
 { Geçerli bir cep telefonu numarası.
 { Geçerli bir e-posta adresi.
 { Beyan edilecek yapının adresi (Adres Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Siste-

minde kayıtlı olmalıdır.)
 { Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri 
 { Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam 

alanları (m²) (Ruhsat alınmadan veya ruhsata aykırı imalat ve değişik-
likler ile elde edilen alanlar eklenerek yapının tüm alanı bildirilmeli-
dir.)

 { Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
 { Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) (İlgili belediyesinden 

alınabilecektir.) 
 { Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edi-

lecek alan (m²). 

 { Yapı sınıfı ( Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 
Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Teb-
liğ’de belirlenen sınıflardan faklı olarak sistemin aşağıda belirttiği sı-
nıflardan seçim yapılacaktır.

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

 { Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL / m²
 { 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL / m² 
 { 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapılar için 1000 TL / m² 
 { 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL / m² 
 { M Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel vb. yapılar için 

2000 TL / m² 
 { Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW
 { İskele, liman, tersane için 1500 TL / m²
 { İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina nite-

liğinde olmayan yapılar için 150 TL / m², esas alınmak suretiyle hesap 
yapılır.

Binanın katları hesap edilirken bodrum katlar da hesaba katılacaktır.

 { 20.09.2018 tarihli değişiklik ile birlikte listede bulunmayan enerji 
üretim tesisleri, iskele, liman, tersane, istinat duvarı, havuz, spor saha-
ları vb. yapılar için birim bedeller belirtildi. Ayrıca artık binanın katları 
hesap edilirken bodrum katlar da hesaba katılacaktır.

 { İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi (Başvurular yapının tamamı 
için yapılabileceği gibi bir veya birkaç bağımsız bölüm için de yapı-
labilir. Örneğin; ruhsatsız, ruhsatlı ancak ruhsata aykırı, iskansız 
olması, yapı kullanım izin belgesi alınmaması, ortak alanların bağımsız 
bölüme katılması vb.) 

 { Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf

Başvurular kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu baş-
vuran tarafından eksiksiz olarak doldurulur e-kayıt bedeli ödenir. Dolduru-
lan form, sistem üzerinden onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı İl Müdürlüğüne gönderilir. Formun onaylanmasının ardından başvurana 
onaylı formun bir örneği başvuran yapı sahibine verilir.

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılarda yapının tamamı 
için, yapı izni bulunan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağım-
sız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya 
yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde 
yapılmış ise yapının tamamı için düzenlenir.*20.09.2018 tarihli değişiklikten 
önce, önceden iskanı bulunan yapılarda yapılan aykırılıklar tek bir bağımsız 
bölümde dahi olsa tüm yapı için düzenleniyordu.

BAŞVURURKEN ÖDENMESİ  ZORUNLU BEDEL

Ödenecek bedel, 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu’na göre yapının üzerin-
de bulunduğu arsanın belirlenen emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı 
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alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı 
üzerinden hesaplanacaktır. Konutlar için yapılan başvurularda hesaplanan 
tutarın %3’ü, ticari amaçla kullanılan yapılarda %5’i kayıt bedeli olarak alına-
caktır. Karma kullanımlı yapılarda ise konut ve ticari olarak kullanılan alan-
ların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak ilgili katsayı ile çarpılarak değer 
bulunacaktır. *20.09.2018 tarihli değişiklikle ile arsa emlak vergi değerinin 
hesaplanması usulü de ilgili maddede yerini almıştır. Ayrıca ibadethaneler ile 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanıl-
mayan yapıları için belge bedeli alınmayacaktır.

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılar için başvuru yapıl-
dığında yapının tamamı için hesaplanan kayıt bedeline, yapı malikleri kendi 
bağımsız bölüm kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. 
Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi bağımsız bölümüne 
düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren Yapı 
Kayıt Belgesi almayanlar aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenle-
nen Yapı Kayıt Belgesinden faydalanmaz. Maliklerden biri tarafından bedelin 
tamamı ödendiği takdirde, diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen 
kısmı isteme hakkı saklıdır.

Alınacak bedel merkez muhasebe birimi hesabına genel bütçeye gelir kayde-
dilmek üzere yatırılır. Ardından dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılır.

Başvurular için son gün 31 Ekim 2018 olmasına rağmen, ödeme tarihi için 
öngörülen son gün 31 Aralık 2018’dir.  Yapı Kayıt Belgesi verilmesi için 
başvuru yapılması yeterli değildir. Son ödeme gününe kadar yapı kayıt bede-
linin ödenmesi gerekmektedir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapı malikleri, bel-
genin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, 
bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadırlar.

Yapının ruhsatının bulunmadığı durumlarda yapı kullanma izin belgesi 
aranmaksızın taşınmazın bulunduğu yerdeki kadastro müdürlüğüne belirli 
belgelerle başvuruda bulunulur. İlgili belgeler şunlardır:

·YAPI KAYIT BELGESİ

·Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, 
eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve bü-
yüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş 
bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve ba-
ğımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar 
tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşları-
nın imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne 
ibraz edilen proje

·İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildi-
ğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge

·Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde 
bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki 
veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı

·Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren ve tescil say-
fasını da içeren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadast-
ro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı

Tapu Kayıt Belgesi ile yapılacak bu değişiklikler, taşınmaz aynını ilgilen-
dirmesi nedeniyle önem arz etmektedir. Bu nedenle, zemin tespit tutanağı 
düzenleyen mühendislerin bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı 
malikleri ile müteselsil (birlikte) sorumluluğu öngörülmüştür. *20.09.2018 
tarihli değişiklikle birlikte projenin mimarlara, zemin tespit tutanağının ise 
harita mühendisine çizdirilmesine karar verilmiştir.

Yapı Kayıt Belgeleri, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uy-
gulamasına kadar geçerliliğini korumaktadır; ancak, yapıların yenilenmesi 
durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

VATANDAŞ TARAFINDAN DOĞRU BEYANDA BULUNULMASI 

ESASTIR.

Yapı Kayıt Belgesi başvuruları için farklı idari mercilerde veya e-devlet üze-
rinden doldurulan formlarda vatandaşın beyanları esas alınmaktadır. Hal 
böyle iken kasıtlı veya kasıtsız birtakım yanlış bilgilendirmeler söz konusu 
olabilecektir. Tebliğ’in 10. maddesinde yanlış beyanlara ilişkin cezai ve idari 
cezalara yer verilmiştir. İlgili hükümlere göre yalan ve yanlış beyanda bulu-
nanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi Belgenin Düzen-
lenmesinde Yalan Beyan” kenar başlıklı 206. maddesi uyarınca suç duyuru-
sunda bulunulacağı düzenlenmiştir. Madde hükmü gereği, bu suçu işlediği 
sabit olan kişiler, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile ceza-
landırılır.

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulu-
nulan husus, kayıt bedelinin eksik olarak hesaplanmasına neden olmuş ise, 
eksik alınan bedel bu kişiden tahsil edilir. Eksik alınan tutarın ilgilisince 
ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir ve daha önce 
yatırılmış olan bedel iade edilmez.

*20.09.2018 tarihli değişikle birlikte ayrıca Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 
fazla ödenmesi hali de ilgili maddede yerini almıştır. Söz konusu düzenle-
meye göre fazla ödenen kısmın iadesi için Müdürlüğe başvuru gerekmekte-
dir. Ayrıca iade işleminden sonra, yeni Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyece-
ği, ancak düzeltme formunun onaylı ikinci nüshasının, fazla ödenen bedele 
göre verilen Yapı Kayıt Belgesinin ayrılmaz parçası olarak kabul edileceği de 
ifade edilmiştir.

SONUÇ OLARAK,

Büyük bir bölümü riskli deprem kuşağında kalan Türkiye’de kentsel dönü-
şümün ve sağlıklı kent yaşamının en kısa sürede tesis edilmesi ve bu esnada 
ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarda ikamet eden, ticari faaliyet-
lerini sürdüren vatandaşların mağduriyetine neden olmamak amacıyla İmar 
Barışı tasarlanmıştır. Elde edilmesi beklenen gelir, dönüşüm projeleri özel 
hesabına aktarılarak uzun vadeli bir proje ile ihtilaflı konutlar hususunda 
devlet ile vatandaşı barıştırıyor. 

YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASININ ARDINDAN YAPI RUHSATI ALMIŞ 

ANCAK YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMAMIŞ VEYA YAPI RUHSATI 

BULUNMAYAN YAPILARDA KULLANIM DEĞİŞİKLİKLERİ, TAPUDA CİNS 

DEĞİŞİKLİĞİ, KAT MÜLKİYETİ TESİSİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
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Kamu yararı ile bireysel yarar arasında adil dengenin bozulmaması kamu-
laştırma hukukunun temel amacıdır. Bu kapsamda kamulaştırma bedelleri-
nin veya kamulaştırmasız el atma davaları sonucunda hükmedilen bedellerin 
ödenmesinde ve bedellere uygulanan faiz hesaplamalarında yaşanan sorunlar 
güncelliğini korumaktadır.

Kamulaştırma hukukunda ortaya çıkan faiz, kanundan kaynaklandığından 
bu faiz alacakları makalede “kamulaş-
tırma idari işlemi nedeniyle ortaya çıkan 
faiz alacağı” ve “fiili yol olarak tanımla-
nan kamulaştırmasız el atma sonra¬sın-
da ortaya çıkan faiz alacağı” olmak üzere 
ikili bir ayrım yapılarak incelenmiştir. 

Kamulaştırma idari işleminden kaynak-
lanan faiz alacaklarına kısaca değinmek 

gerekirse bu faiz alacakları 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda, sırasıyla; 
“kamulaştırma şartları”, “kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın 
idare adına tescili”, “mal sahibinin geri alma hakkı” ve “ kamulaştırılmak-
sızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti” kenar başlıkları 
taşıyan, 3,10, 23 ve Geçici 6. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Makalede yukarıda sayılan maddelerin her biri ayrıca değerlendirme konusu 
yapılarak kamulaştırma bedelinin ödenmemesi veya taksitlerle ödenme-
si halinde uygulanacak faize, bedel tespit tescil davalarında idare tarafından 
depo edilen miktara işletilmesi gereken faize, bedel tespit tescil davalarının 
dört ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde uygulanacak faize ilişkin 
bilgiler verilmiştir. Makalede ek olarak kamulaştırmasız el atmadan kay-
naklanan taşınmazın bedelinin tahsiline ilişkin davalarda faiz alacağının ne 
olacağı hususu da Yargıtay içtihatları ışığında değerlendirilmiştir.

Mülkiyet hakkı gerek Anayasa ve yasalarla iç hukuk yönünden gerekse 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri ile kabul edilmiş temel 
haklardandır.

Uygulamada sıklıkla rastlandığı üzere ilgili idareler, taşınmazlara yapılan 
orman tahdidi sırasında taşınmazların tapu kaydına orman olduklarına dair 
herhangi bir şerh koymadan taşınmaza fiilen müdahale niteliğinde işlemler 
yapmaktadır. Böyle bir durumda maliklerin tapuda üzerlerine kayıtlı olan ta-
şınmazları kullanmaları, satmaları, kiralamaları yahut arazilerden yararlan-
maları herhangi bir idari işlem yapılmaksızın engellenmektedir. Benzer bir 
durum da; fiili yol ile orman sayılmasından dolayı arazi sahibinin arazinin 
içine girememesi, bakım işlemi veya zirai bir faaliyet yapamamasından dolayı 
arazinin ormanlaşmasına sebebiyet verilen, bu nedenle malikin ekonomik 
kaybının mevcut olduğu durumdur. Tüm bu emsal olaylarda esasen mülkiyet 
hakkının içi boşaltılmakta, kişilerin üzerlerine kayıtlı taşınmazlarına fiili 
yol ile kamulaştırmasız el atılmaktadır. Yüksek Mahkeme içtihatlarına göre, 
bu tür durumlarda idarenin kamulaştırmasız el atma hükümlerine göre so-
rumluluğu doğmaktadır.

Bu makalede inceleme konusu yapılan bir diğer durum ise kişi adına kayıtlı 
tapunun iptali ve orman olarak Hazine adına tescili sonucunda uğranılan za-
rarların tazmini konusudur. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen tapu sici-
linin aleniliği ve tapu siciline güven ilkelerine dayanarak mülkiyet hakkı ya 
da başkaca bir aynî hak edinen kişilerin, bu sicilin tutulması nedeniyle uğra-
dıkları zararlar, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 1007. maddesi uyarınca 
devlet tarafından tazmin edilmelidir. Aksi halde Devlet tarafından tazminat 
ödenmeksizin taşınmazın geri alınması eylemi, kamu menfaati ile mülkiyet 
hakkı arasındaki adil dengeyi tümüyle yok edecektir.

Bu çalışmada orman tahdit sınırlarına almak suretiyle kamulaştırmasız 
el atma, tapulu taşınmazlar üzerine konulan orman şerhi, tapu kaydı iptal 
edilen taşınmazlara ilişkin olarak Devletin kusursuz sorumluluğu, tazminat 
hesaplamaları konuları Yargıtay ve AİHM içtihatları ışığında detaylı olarak 
incelenmiştir. 

KAMULAŞTIRMA 

HUKUKUNDA FAİZ

 ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNE 

ALMAK SURETİYLE TAPULU TAŞINMAZA 

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

BİLGİ NOTU

BİLGİ NOTU

Av. Murat TEZCAN

Av. Murat TEZCAN 

İlgili makale, Ankara Barosu Dergisi’nin 2014/2 sayısında 
yayımlanmıştır. Makalede özetle şu hususlara değinilmiştir:

İlgili makale, Ankara Barosu Dergisi’nin 2016/2 sayısında 
yayımlanmıştır. Makalede özetle şu hususlara değinilmiştir:
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Arsa payı, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulu bulunduğu her dönemde 
büyük öneme sahip olsa da bu önem, bilhassa son dönemlerde kentsel 
dönüşüm uygulamalarının artmasıyla daha da fark edilir hale gelmiştir. Arsa 
payı kavramı, kısaca arsanın, bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mül-
kiyet paylarına denmektedir. Arsa payı; kentsel dönüşüm uygulamalarında 
ana gayrimenkul ile ilgili alınacak kararlarda esas ölçüt olması, üzerindeki 
bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazda kat maliklerinin sahip olacak-

ları mülkiyet haklarının belirlenmesi, 
arsa payı düzeltim davasının açılabilme-
si, kentsel dönüşüm kararına katılma-
yan maliklerin satış veya kamulaştırma 
neticesinde elde edebilecekleri bedelin 
belirlenmesi gibi birçok konuda etkili-
dir. Bununla birlikte kat maliklerinin 
ana gayrimenkul üzerinde edinecekle-
ri haklar ve üstlenecekleri yükümlülükler 

de çoğu zaman arsa payına göre belirlenmektedir. İşte böyle bir durumda kat 
maliklerinin hak kaybı yaşamaması için arsa payının doğru bir şekilde belir-
lenmesi zorunludur. 

Arsa payının belirlenmesinde bağımsız bölümün cinsi, bulunduğu katı, 
konumu, büyüklüğü, güneşten yararlanma, rüzgârdan etkilenme durumu, 
cephesi, mimari kullanımı vb. objektif kriterler etkilidir. Arsa payı, sayılan 
hususlar değerlendirilmeden belirlendiğinde hatalı olmaktadır. İşte bu gibi 
durumlarda hatalı belirlenen arsa payları “arsa payı düzeltim davası” ile dü-
zeltilmektedir.

Bu çalışmada arsa payının belirlenmesinde etkili olan kriterlerin detayları-
na, arsa payının hangi durumlarda önem arz ettiğine, arsa payının bağımsız 
bölümün nitelikleri ile oranlı olarak belirlenip belirlenmediğinin denetimi-
ne, hatalı olarak belirlendiği düşünülen arsa paylarının nasıl düzeltileceğine, 
arsa payı düzeltim davası ile ilgili usule ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır 
veya taşınmaz mallarda ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini 
sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer 
sonuçlar doğuran inşai davadır. Ortaklığın giderilmesi davası, çift taraflı bir 
dava olduğundan verilecek karardan davanın her iki tarafı da yararlanacak-
tır. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflardan her ikisinin de bulunabile-
ceği talepler: ortaklığın satış yoluyla giderilmesini istemek, ortaklığın aynen 
taksim yoluyla giderilmesini istemek, ortaklığın kat mülkiyeti kurulması 
yoluyla giderilmesini istemek şeklindedir. Talep konusu olabilecek bu seçe-
neklerin her birine makalede değinilmiş olmakla birlikte esas olarak aynen 
taksim seçeneği üzerinde durulmuştur.

Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 
699. maddesine göre tarafların birlikte mülkiyet hakkına sahip olduğu dava 
konusu malın aynen bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilen paylaşma biçi-
midir. Burada önemle belirtmek gerekir ki ortaklığın giderilmesi davasında 
paylaşma biçimi olarak öncelikli tercih edilecek yol, bu yönde bir talebin bu-
lunması halinde aynen taksimdir.  Ancak ortaklığın aynen taksim yoluyla gi-
derilebilmesi için farklı mevzuatlarda yer olan birçok koşulun sağlanması ge-
rektiği de unutulmamalıdır.

Bu çalışmada taşınır ve taşınmaz mallarda ortaklığın aynen taksim yolu ile 
giderilebilmesi için aranan şartlar, Mahkemece aynen taksim kararı veril-
mesi halinde bu kararın infazı, ortaklığın giderilmesine ilişkin uygulamada 
yaşanan sorunlar Yargıtay içtihatları ışığında incelenmiştir. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

UYGULAMALARINDA ARSA PAYI 

PROBLEMİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 

DAVASINDA AYNEN TAKSİMİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

İlgili makale, Türkiye Barolar Birliği Dergisinin 2018/138 sayısında 
yayımlanmıştır. Makalede özetle şu hususlara değinilmiştir:

İlgili makale, Ankara Barosu Dergisi’nin 2017/4 sayısında 
yayımlanmıştır. Makalede özetle şu hususlara değinilmiştir:

BİLGİ NOTU

BİLGİ NOTU

Av. Murat TEZCAN & Stj. Av. Beyza CANBOLAT

Av. Murat TEZCAN & Stj. Av. Beyza CANBOLAT



GAYRİMENKUL ÖZEL YAYINI 15

Doktrinde soyut bir idari karar olarak kabul edilen idari bir işlemle hakların 
sınırlandırılması yoluna gidilmesi, hakkın özünü kullanılmaz hale getiren 
bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşınmaz malikleri, mülkiyet 
hakkının olumlu içeriğine göre eşya üzerinde dilediğince tasarrufta bulunma 
yetkilerine sahiptir. Bunu engelleyecek hiçbir müdahale Anayasa’nın 31. mad-
desinde gösterilen ve negatif statü hakları içerisinde sayılan mülkiyet hak-
kıyla bağdaşmaz.

Ancak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 25’inci maddesinde eklenen 
fıkrayla birlikte bir hazırlık işlemi olan, dolayısıyla icrai niteliği bulunmayan 
kamu yararı kararı ile mülkiyet hakkı sınırlandırılabilmektedir. Söz konusu 
fıkrada göre : “Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryo-
lu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı 
kararı kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muh-
tarlığında on beş gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilir. Kamu yararı ka-
rarının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar 
üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma be-
delinin tespitinde dikkate alınmaz.” denilmek suretiyle idarenin yüksek ka-
mulaştırma bedelleri ödemesini önlemek amacıyla, özel mülkiyet hakkına 
önemli ölçüde sınırlamalar getirilmesi söz konusu olmuştur. Dava konusu 
dahi yapılamayan bir idari işlemin mülkiyet hakkında sınırlamalar getirmesi, 
demokratik hukuk devleti ilkesi ile çelişmektedir.

Bu çalışmada kamulaştırma hukukunda kamu yararı kavramı irdelenerek, 
yeni düzenleme ile birlikte mülkiyet hakkının sınırlamayla kullanılmaz hale 
getirilmesi ve tebligat hukuku açısından kamu yararının tebliği hususları 
mülkiyet hukuku ve Anayasa hukuku çerçevesinde incelenmiştir. 

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kamulaştırma hukukuna ilişkin 
yeni bir düzenleme daha getirmiştir. Söz konusu değişiklikle birlikte 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun, “Tarafla¬rın Anlaşmasıyla Vazgeçme ve 
Devir ” kenar başlığı ile düzenlenen 22’inci maddesinin kenar başlığı ve ilk 
fıkrasının son cümlesi değiştirilerek “Vazgeçme, İade ve Devir” başlığıyla ad-
lan-dırılmış ve idarelerin özel mülkiyetteki taşınmazların transferine aracı-
lık edecek şekilde düzenlenmiştir.

Kamulaştırma sonrası kamu malı statüsüne dâhil edilen ve dola¬yısıy-
la kamunun ortak kullanımına, yararlanmasına ya da bir kamu hizmetine 
tahsis edilen taşınmazın, söz konusu özelliği ortadan kalk¬tıktan sonra eski 
malike öncelik hakkını düzenleyen 22’inci maddenin, eski malik aleyhine 
değiştirilmesi, zaten kamusal külfetlere katlanmak zorunda bırakılan kişiler 
için daha büyük hak kayıpları anlamına ge¬lecektir. Getirilen düzenlemenin 
demokratik hukuk devleti ve mülkiyet hak¬kını kişisel haklar içinde tanım-
layan anayasal düzenimizle çelişir nite¬likte olduğu kuşkusuzdur. 

Bu çalışmada, Kamulaştırma Kanunu’nun 22’inci maddesinde yapılan kap¬-
samlı değişiklik sonucunda eski malikin haklarını gerileten ve mül¬kiyet ak-
tarımı anlamına gelecek yeni düzenlemenin mülkiyet hakkına etkisi yargı 
kararları ve doktrindeki görüşler ışığında incelenmiştir.

SOYUT KAMU YARARI KARARIYLA 

SINIRLANDIRILAN MÜLKİYET HAKKI

KAMULAŞTIRMA YOLUYLA 

MÜLKİYET TRANSFERİ

İlgili makale Türkiye Barolar Birliği’nin 2013/108 sayısında 
yayımlanmıştır. Makalede özetle şu hususlara değinilmiştir : 

Bu makale Terazi Hukuk Dergisi’nin 8. cildi 85. sayısında 2013 
tarihinde yayımlandı.  

BİLGİ NOTU

BİLGİ NOTU

Av. Murat TEZCAN 

Av. Murat TEZCAN 
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 | Tapu Tahsis Belgesinin Niteliği Ve Tapuya Tescil Edilmesi İşlemi - İlgili makale, Leges 
Hukuk Dergisi’nin Temmuz/2018 sayısında yayımlanmıştır.

 | Kısmi Kamulaştırma Uygulamalarında Değer Azalışı Olgusu - İlgili makale http://www.
ghgazete.com’da Ocak/2018’de yayımlanmıştır.

 | İdarenin Kamulaştırmasız El Atma Uygulamalarını Kanunla Hukuka Uygun Hale 
Getirmek:  “6487 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa Eklenen Geçici 7. Maddenin 
Değerlendirilmesi” - İlgili makale Hakemli Legal Hukuk Dergisi’nin Kasım/2013 sayısında 
yayımlanmıştır.

 | 6306 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin Anayasal Hak Ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması 
- İlgili makale, http://www.ghgazete.com’da Nisan 2018’de yayımlanmıştır.

 | Kamulaştırmasız El Atma Yoluyla Mülkiyet Hakkının Yok Edilmesi - İlgili makale Güncel 
Hukuk Dergisinin Temmuz/2013 sayısında yayımlanmıştır.

 | Arkeolojik Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Trampası - İlgili 
makale, Legal Hukuk Dergisi’nin 16. cildi, 183. sayısında 2018 yılında yayımlanmıştır.

 | Arkeolojik Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma - İlgili makale, Legal Hukuk 
Dergisi’nin 11. cildi, 128. sayısında 2013 yılında ve Ankara Barosu Dergisi’nin 2013/2 
sayısında yayımlanmıştır.

 | Kamulaştırmasız El Atma Davalarında “Taşınmazın El Atma Tarihindeki Nitelikleri” 
Sorunu - İlgili makale, Legal Hukuk Dergisi’nin 12. cildi, 144. sayısında 2014 yılında 
yayımlanmıştır.

 | Kamulaştırmasız El Atma Davalarından Kaynaklanan İlamın Yerine Getirilmemesi Sorunu 
“Anayasa Mahkemesinin 2013/711E. Sayılı Bireysel Başvuru Kararının İncelenmesi - İlgili 
makale, Ankara Barosu Dergisi’nin 2015/1 sayısında yayımlanmıştır.

www.cbthukuk.net
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT 

KURUM: İMAR BARIŞINDAN 8 MİLYON 

900 BİN KİŞİ YARARLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Türkiye genelinde şu ana kadar 
8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak 
yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,”Türkiye genelinde şu ana 
kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir 
olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu.” dedi.

Bakan Kurum, 8 Aralık 2018 günü Palandöken Dağı’ndaki bir otelde 
kentin yerel yöneticileriyle bir araya gelerek, şehrin sorunları, çözüm önerile-
ri ve mevcut projelerle ilgili bilgi aldı.

Toplantının ardından TOKİ tarafından Yıldızkent’te yapımı devam 
eden konutlarda incelemelerde bulunan Kurum, daha sonra kent merkezinde-
ki Tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi’ni gezdi.

Bakan Kurum, imar barışıyla ilgili bir soruya cevap verirken de 
“Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı 
sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz 
konusu. Aralık ayı sonuna kadar başvuru süresi ve ödeme süreci devam 
ediyor. Erzurum genelinde başvuru sayısı 45 bin adet, 15 milyon lira başvuru 
bedeli alınmış durumda.” dedi.

“İmar barışından yararlanan kişi sayısı 10 milyonu aşacaktır”

İmar barışının bu yıl yapılan yapıları kapsamadığına dikkati çeken 
Kurum, “İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeri-
yor. Bu noktada belediye başkanlarımızı, valilerimizi uyarıyoruz, bu tarih-
ten sonra yapılan yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması ve imar barışına 
dahil edilmemesi noktasında takipçi oluyoruz, buna ilişkin bakanlık denetim 
birimlerimiz de sahada gerekli incelemeleri yapıyor.” ifadeleri kullandı.

Bakan Kurum, imar barışına başvuru beklentilerine ilişkin soruya da 
“Bizim buradaki beklentimiz, 14 milyon vatandaşımızın imar barışından fay-
dalanması. Şu ana kadar imar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştı, 
aralık sonuna kadar devam edecek, inşallah 10 milyon seviyelerine gelip aşa-
caktır diye düşünüyoruz.” yanıtını verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
13 Aralık 2018 günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 100 
günlük icraat programını açıklarken şunları kaydetti: “İmar barışı kap-
samında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya 
devam ediyoruz.Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. 
Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz. 
TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bö-
lümünün inşasına başlıyoruz ve 2019’un sonuna kadar onu da bitireceğiz.”
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1.  ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE 

YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, gündelik yaşamda en sık karşılaşılan 
eser sözleşmeleri türlerindendir. İnşaat sözleşmelerinde yüklenici, edimini 
zaman bakımından sözleşmeye aykırı olarak geç ifa ettiği takdirde teslim 
borcunda temerrüdü oluşacaktır.

Temerrüt, muaccel bir borcun, ihtarın yapılmış veya belli bir vadenin dolmuş 
olmasına rağmen borçlu tarafından ifa edilmemesi durumudur. İnşaat sözleş-
melerinde, iki tür temerrüt söz konusu olabilir: eserin meydana getirilmesin-
de ve tesliminde temerrüt.

Eserin meydana getirilmesi esnasında temerrüt oluştuğu ve oluşan temerrüt 
nedeniyle bütün tahminlere göre yüklenicinin işi zamanında bitiremeyeceği-
nin açıkça anlaşıldığı  takdirde, özel hükümlerde yer alan eser sözleşmesi hü-
kümleri uygulama alanı bulacaktır. Türk Borçlar Kanunu m.473/1 hükmüne 
göre, “Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümleri-
ne aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple 
ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi ka-
rarlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş sahibi teslim için 
belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir.” 

Eserin yüklenici tarafından tamamlandığı ancak teslim noktasında temerrüt 
oluştuğu takdirde Türk Borçlar Kanunu m.117 vd. genel hükümleri uygulama 
alanı bulacaktır. Genel hükümlere göre yüklenicinin teslim borcunda temer-
rüde düşmesinin koşulları şunlardır:

 { Teslim borcunun muaccel olması
 { Teslim borcunun mümkün olması
 { Teslim borcunun ifa edilmemiş olması
 { Temerrüdün objektif olarak borca aykırı olması
 { İş sahibinin ihtarda bulunması veya ihtar şartının aranmadığı durum-

lardan birinin bulunması

Teslim borcu, ifa imkansızlığının mevcut olmadığı durumlarda mümkündür. 
İfa imkansızlığı TBK m.136’da “borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamaya-
cağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer.” şeklinde yer bulmuştur. İfa 
imkansızlığı söz konusu olduğu durumlarda yüklenicinin teslim borcu sona 
erecektir ve ifa imkansızlığından doğan zararları tazmin yükümlülüğü ol-
mayacaktır. İfa imkansızlığından söz edebilmek için imkansızlığın objektif 
ve sürekli olması gerekmektedir. 

Yüklenicinin temerrüdünün oluşması için yüklenicinin kusurlu olması şart 
değildir. Temerrüdün oluşması için yüklenicinin kusuru aranmasa dahi te-
merrüdün bazı sonuçlarının doğması için kusur şartı bulunmaktadır. Temer-
rüde düşmekte kusurlu olmadığını ispat yükü ise yükleniciye aittir.

2.  SÖZLEŞMEDE BAŞLANGIÇ VADESİ KARARLAŞTIRILMADIĞI 

DURUMDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU

İnşaatın tamamlanma veya teslim süresinin işlemeye başladığı an başlan-
gıç vadesidir.  Sözleşmede başlangıç vadesi belirlenmediği takdirde sözleş-
me boşluğu söz konusu olacaktır. Sözleşmede boşluk mevcutsa ve tarafla-
rın farazi iradelerinden aksi anlaşılmıyorsa, yüklenici işin niteliği gereği 
hazırlık için yeterli sürenin geçmesinin ardından derhal inşaata başlamalı-
dır. 

Sözleşmenin akdedilmesini takiben makul süre içerisinde yüklenici tarafın-
dan inşaata başlanmadığı takdirde iş sahibinin Türk Borçlar Kanunu m.117 
uyarınca ihtarıyla temerrüde düşürülebilir. Makul süre kavramı, somut 
olayın şartlarına göre değişiklik göstermektedir. 

Yüklenicinin sözleşmede belirtilen sürede veya makul süre içerisinde inşaata 
başlamaması durumunda, teslim vadesinde inşaatı iş sahibine teslim edeme-

yeceği durumda arsa sahibine TBK m.473 hükmü ile dönme hakkı tanınmış-
tır. 

3.  ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TAPU 

İPTAL TESCİL DAVALARI 

Yukarıda izah edildiği üzere, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri tam iki 
tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Sözleşmenin bir tarafı olan iş sahibi -bu 
başlıkta arsa sahibi olarak anılacaktır- ileride oluşacak bağımsız bölümlere 
tahsis edilecek arsa paylarını devretmek; müteahhit ise sözleşmede belirlenen 
koşullarda inşaatı tamamlama ve teslim etmek borcu altındadır. 

Aşağıda yer verileceği üzere, farklı durumlarda üçüncü kişilerin, yükleni-
cinin veya arsa sahibinin tescil talep hakkı doğabilmektedir. Türk Medeni 
Kanunu m.1013’te “Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı 
beyanı üzerine yapılır.” Tapuda malik görünen şahıs, yazılı beyanda buluna-
rak hak sahibi adına tescil ettirmediği takdirde, m.716 gereği hakimden, mül-
kiyetin hükmen geçirilmesi talep edilebilir.

a.  Yüklenicinin Arsa Sahibine Açacağı Tapu İptal Tescil Davası

TBK ma. 479/1 hükmüne göre, “İş sahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi 
anında muaccel olur.” Taraflar arasında pay devri için bir tarih belirlenmedi-
ği durumlarda inşaatın teslimi ile birlikte arsa sahibinin arsa paylarını devir 
borcu doğacaktır. Ancak taraflar arasında düzenlenecek sözleşmede, inşaa-
tın teslimini takiben arsa paylarının devredileceği kararlaştırılabileceği gibi 
inşaat sürecinde aşamalara göre arsa payı devri de kararlaştırılabilir. Yar-
gıtay, yüklenicinin pay devrini talep edebilmesi için inşaatın sözleşmeye ve 
imar mevzuatına uygunluğunu şart olarak aramaktadır.

İfa zamanı ile muaccel hale gelen arsa payının devri, yüklenici tarafından 
talep edilebilir hale gelecektir. Arsa sahibinden mülkiyetin devri talebin-
de bulunmasına rağmen arsa sahibinin yanaşmaması durumunda yüklenici 
TMK m.716 gereği mahkemeden tescil talebinde bulunabilir. 

b.  Arsa Sahibinin Yükleniciye Açtığı Tapu İptal Tescil Davası

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, iş sahibi, yükleniciye devri ka-
rarlaştırılan arsa paylarının tamamını devredebileceği gibi, inşaatın ilerle-
me aşamasına göre de devredebilir. Uygulamada sıkça başvurulan bu yöntem 
yüklenicinin finansal kaynak sağlama amacını taşımaktadır. Ancak sözleşme 
esnasına iş sahibi yönünden sözleşmeden dönme hallerinden biri gerçekleş-
tiğinde iş sahibi açacağı tapu sicilinin düzeltilmesi davasıyla, yüklenici adına 
tescilli arsa payının iadesini tapu sicilinin düzeltilmesi davasıyla isteyebile-
cektir. 

c.  Arsa Sahibinin Üçüncü Kişiye Açtığı Tapu İptal Tescil Davası 

Arsa sahibinin bu hakkı iki durumda ortaya çıkabilir: İlk olarak arsa sahibi, 
yükleniciye vekaletname bağımsız bölümü üçüncü kişilere bedel karşılığında 
satma yetkisini verir ve yüklenici payı üçüncü kişilere devrettiği durumda, 
devir sonrasında sözleşmeden dönüldüğünde tapu iptal tescil davası açabi-
lir. Çünkü Yargıtay, arsa sahibi tarafından yükleniciye hatta yüklenici tara-
fından üçüncü kişilere tapuda arsa payı devri yapılmış olsa dahi, arsa payla-
rının mülkiyeti yüklenici eseri teslim edene kadar arsa sahibinde kalacağını 
kabul etmektedir. 

Bir ikinci durum ise arsa sahibi, satış bedelini yükleniciye ödemek kaydıyla 
üçüncü kişilere, yüklenicinin hesabına düşen arsa paylarını devredebilir. Bu 
durumda Yargıtay aksi bir tutum sergilemiştir. Bağımsız bölümlerin doğru-
dan arsa sahibi tarafından üçüncü kişilere satış yoluyla temlik edilmesi du-
rumunda üçüncü kişileri koruyan bir yaklaşım içerisindedir. Zira, arsa sahibi 
kendisi devir işlemlerini gerçekleştirmiştir, bu sebeple halefiyet ilkesini uy-
gulamak mümkün değildir. Arsa sahibinin tapu kaydını iptal ve kendi adına 
tescil hakkı bulunmamaktadır.

10 SORUDA ARSA PAYI KARŞILIĞI 

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin akıllardaki 
soruların cevapları 10 soruda derlenmiş ve yazının tamamı  
http://ghgazete.com’da yayımlanmıştır.

BİLGİ NOTU

Av. Murat TEZCAN 
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Özetle, Bu iki ihtimalde, yüklenicinin sözleşmedeki inşaatı tamamlama 
edimini yerine getireceği esasından hareket edilerek üçüncü kişiye tapuda 
devirler yapılmaktadır. Ancak yüklenici edimini yerine getirmeyerek söz-
leşmeden dönme söz konusu olduğunda yalnızca ilk durumda arsa sahibi 
üçüncü kişilere karşı tapu iptali ve kendi adına tescili için dava açmaktadır. 

d.  Üçüncü Kişinin Yükleniciye Davası

İnşaat henüz tamamlanmadan arsa payları tapuda yükleniciye devredilebilir. 
Yüklenici, bu arsa payları üzerinde üçüncü kişiler ile bazı sözleşmeler akde-
debilir. Örneğin satış vaadi, alım, ön alım, kira vb. Ancak ilerleyen dönemde 
arsa sahibinin sözleşmeden dönmesi neticesinde yüklenicinin kendi mülki-
yetinde bulunan arsa paylarını iade borcu doğduğu takdirde üçüncü kişiler, 
yükleniciye karşı sahip oldukları şahsi hakkı arsa sahibine karşı ileri süre-
mezler. Üçüncü kişi ve yüklenici arasında akdedilen sözleşme yalnızca şahsi 
bir hak doğurmaktadır ve bu şahsi haklar yalnızca taraflar arasında talep 
edilebilecektir.

e.  Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Açtığı Tapu İptal Tescil Davası

Yukarıda yer verildiği üzere, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa 
sahibi, sözleşmede yükleniciye devredileceği belirlenen bağımsız bölümle-
ri devredebilirler. Ancak bu yolu tercih etmedikleri durumda yüklenici ba-
ğımsız bölümlerin satışını üçüncü kişilere vaat edebilir. Satış vaadi tapu dışı 
satış, adi yazılı veya noter senedi şeklinde yapılabilir. Yargıtay’ın yerleşik ka-
rarları gereğince alacağın temliki olarak geçerli sayılmaktadır. Bu halde, ala-
cağın temliki ile bir resmi şekil şartına bağlı taşınmaz devri vaat edilse dahi 
kanunda özel şekil şartı öngörülmediğinden adi yazılı şekilde yapılabilmek-
tedir. Ne var ki, geçerli bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yükleniciye ait 
olacağı kararlaştırılan bir bağımsız bölümün, yüklenici tarafından adi yazılı 
bir sözleşmeyle üçüncü bir kişiye satılması durumunda dahi, Yargıtayın kök-
leşmiş uygulamasına göre, tapulu taşınmaza ilişkin bir satış sözleşmesi değil, 
TBK, m.183 ve sonraki maddelerinde düzenlenen alacağın temliki hükümle-
rine tabi bir işlemdir.

4.  YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE İŞ SAHİBİNİN 

HAKLARI

Borçlar Kanunu’nda borçlunun temerrüdünü düzenleyen 117. madde ve deva-
mında hükümler düzenlenmiş, 125. maddede temerrüt durumunda alacak-
lının sahip olduğu seçimlik haklara yer verilmiştir. Madde hükmüne göre, 
alacaklı her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteyebile-
cektir. Ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı talebinden vazgeçtiği-
ni hemen bildirerek doğacak zararların giderilmesini isteyebilir veya sözleş-
meden dönebilir. 

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde inşaat yapma teslimi borcu altında 
olan yüklenicinin temerrüdü halinde iş sahibinin sahip olduğu seçimlik 
haklara aşağıda yer verilecektir:

a. AYNEN İFA VE GECİKME TAZMİNATI 

aa. AYNEN İFA TALEBİ

Türk Borçlar Kanunu m.125’e göre, “Temerrüde düşen borçlu, verilen süre 
içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir 
durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiy-
le tazminat isteme hakkına sahiptir.” 

İş sahibinin aynen ifayı talep edebilmesi için temerrüt oluşması; temerrüt 
oluşmuş ise yüklenicinin kusurlu olması zorunluluğu yoktur. Nitekim aynen 
ifayı talep hakkı, yüklenicinin temerrüde düşmesinin değil, muacceliyetin 
bir sonucudur. Temerrüt durumu, borçlunun borcunu sona erdirmeyecek-
tir. Borç konusu edim, iş sahibi tarafından talep edilebilirliğini kaybetmeye-
cektir. 

Aynen ifa talep edilebilmesi için ön koşul, ifanın temerrüt halinden sonra 
mümkün olması olup, gecikme tazminatı ve diğer tazminat türlerinde olduğu 
gibi yüklenicinin kusuruyla temerrüde düşme koşulu aranmamaktadır.

ab.  GECİKME TAZMİNATI

Gecikme tazminatı niteliği itibariyle olumlu bir zarardır ve iş sahibinin, 
yüklenici temerrüde düşmeden borcun ifa edilmesi halinde sahip olacağı 
ekonomik durumla, temerrüt sonucunda içinde bulunduğu durum arasında-

ki farkı ifade eder. TBK m.125’te aynen ifa ile birlikte talep edilebilecek taz-
minat çeşitlerinden biridir. Kanunda bu iki istem birlikte düzenlendiğinden 
iş sahibinin aynen ifadan vazgeçtiğini bildirerek yalnızca gecikme tazminatı 
talep etmesi mümkün değildir. Aynen ifa, muacceliyetin bir sonucu olup yük-
lenicinin kusuru aranmamasına rağmen, gecikme tazminatı yüklenicinin 
kusuruna bağlı bir taleptir. Yüklenici, temerrüde düşmekte kusurlu olmağını 
ispat etmediği takdirde gecikme tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Gecikme tazminatının talebi için gerekli şartlar ise şunlardır:

 { Borçlunun temerrüde düşmüş olması. 
 { Borçlunun temerrüdünden kaynaklı bir zarar doğmalıdır.
 { Temerrüt ile doğan zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
 { Yüklenicinin kusurlu davranışından zarar doğmuş olmalıdır.

TBK 125/1 hükmünde aynen ifa ve gecikme tazminatı bir arada düzenlen-
miştir. Ancak, yukarıda yer verilen gecikme tazminatı şartları gerçekleşti-
ği takdirde arsa sahibi tarafından aynen ifadan ayrı olarak gecikme tazmina-
tı talebinde bulunulabilecektir. Yargıtay’ın da bu yöndeki yerleşik içtihadına 
göre, “gecikme tazminatı, ifa ile birlikte talep edilebileceği gibi, ifa temer-
rütten sonra yerine getirilmiş ve bir çekince (ihtirazi kayıt) ileri sürülmemiş 

olsa bile ifadan sonra talep ve dava edilebilir, ifa davasında talep edilmemiş 
olsa dahi gecikme tazminatı ayrıca dava edilebilir. (M. Kemal OĞUZMAN/
Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul 2011, s.488) 
Aksinin kabulü, temerrüdün borçlu bakımından yaptırımsız kalmasına 
yol açar. Gecikme tazminatı, temerrüt tarihinden aynen ifaya kadar geçen 
dönem içindeki zararları kapsar (KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 692) 

5.  ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ 

ŞART 

Cezai şart, yüklenicinin iş sahibine karşı borcunu hiç veya gereği gibi ifa et-
memesi halinde ödemeyi taahhüt ettiği, ekonomik değer olan bir edimdir. 
Cezai şart ayrı bir edim olmayıp arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 
fer’isi niteliğindedir. Asıl borcun akıbeti cezai şartın sonuçlarını da etkile-
yecektir. 

Cezai şart sözleşmede belirlenebileceği gibi ayrı bir sözleşmenin de konusu 
olabilir. Ancak, ayrı bir sözleşme ile cezai şart belirlenmesi durumunda 
dikkat edilmesi gereken husus şekil şartıdır. Asıl sözleşmenin tabi olduğu 
şekil şartına aykırı yapılan cezai şarta ilişkin sözleşme geçersiz sayılacaktır.

Cezai şarta ilişkin düzenlemeler TBK m.179-182 arasında yer almaktadır ve 
bu düzenlemeler emredici değil, düzenleyici niteliktedir. Bu durumun en 
önemli sonucu ise taraflar aralarında akdedecekleri sözleşmede emredici hü-
kümlere aykırı olmamak şartıyla aksi düzenlemelere yer verebilir. İlgili mad-
delerde cezai şartın üç türü yer almaktadır. Bu türler: 

 { Seçimlik cezai şart
 { İfaya eklenen cezai şart 
 { İfayı engelleyen cezai şart

Cezai şartın iş sahibince talep edilebilmesi için muaccel olması gerekmekte-
dir. İnşaatı teslim borcunun ise ne zaman muaccel olacağı akdedilen sözleşme 
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hükümlerine göre belirlenecektir. 

Cezai şart, kusurlu yükleniciden talep edilebilecektir. Cezai şart talep edile-
bilmesi için yüklenicinin kusurlu olması şartı aranmaktadır. 

Cezai şart, iş sahibinin zararından bağımsızdır. Cezai şart, inşaatın teslim 
edilmemesi ile muaccel olacaktır ve iş sahibi tarafından talep edilebilecektir. 
Muaccel olduğu takdirde iş sahibinin zarara uğramasına veya zarar uğrarsa 
ispat etmesi gerekli değildir. 

6.  YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ HALİNDE 

ARSA SAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARINDAN OLAN 

MÜSPET ZARARININ TAZMİNİNİ İSTEME HAKKI 

HANGİ KOŞULLARLA KULLANILIR, BU HAK NELERİ 

KAPSAMAKTADIR?

Yüklenicinin edimini zamanında ifa etmemesi, bir başka deyişle inşaatı 
teslim etmesi gereken süre içerisinde teslim etmemesi halinde arsa sahibi-
nin sahip olduğu seçimlik haklardan bir diğeri de “müspet zararın tazminini 
isteme hakkı”dır. Bu hak, borçlunun temerrüdü sonucunda kullanılabilen bir 
hak olduğu için hakkın kullanımı, borçlunun ihtar çekilmek suretiyle temer-
rüde düşürülmesine bağlıdır. Alacaklı arsa sahibi, müteahhidin mütemerrit 
olmasını takiben müteahhide borcunu ifa etmesi için ek süre de vermelidir. 
Alacaklı arsa sahibinin bu girişimleri sonuçsuz kalmış; borçlu, edimini ek 
sürenin sonunda da ifa etmemişse alacaklı arsa sahibinin müspet zararları-
nın tazminini isteme hakkı doğmaktadır. 

Müspet zarar, doktrinde “borçlunun borcunu sözleşmeye uygun olarak ifa 
etmiş olsaydı alacaklının uğramayacağı bütün zararlar”olarak tanımlan-
maktadır(Ahmet M. KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, 
s.478, Turhan Kitabevi, 2001, Ankara). Müspet zararın tazminiyle alacaklının 
tamamıyla ve gereği gibi bir ifa sonunda edinebileceği menfaati kazanabilme-
si amaçlanır. Alacaklı arsa sahibi tarafından müspet zararların tazmininin 
istenilebilmesi için Türk Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinin 2. fıkrasından 
hareketle aşağıda sayılan koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Koşullar 
şunlardır:

 { Öncelikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedilmemiş olması 
gerekmektedir.

 { İkinci olarak arsa sahibinin aynen ifadan vazgeçmesi, eş deyişle sözleş-
menin konusunu teşkil eden inşaatın tamamlanmasından vazgeçmesi 
gerekmektedir. Zira müspet zarar ancak gecikmiş ifanın reddedilmesi 
halinde talep edilebilen bir zarar türüdür.

 { Son olarak arsa sahibinin gecikme tazminatı talebinden de vazgeçme-
si gerekmektedir.  

Yüklenicinin inşaatı vaktinde tamamlamaması sebebiyle alacaklı arsa sahibi-

nin malvarlığında doğan müspet zararları şu şekilde sıralayabiliriz: alacak-
lı arsa sahibinin yoksun kaldığı kazançlar, yüklenicinin temerrüdü nedeniyle 
alacaklı arsa sahibinin üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı tazminat-
lar ve cezai şartlar, alacaklı arsa sahibinin müspet zararın tazminini talep 
hakkını kullanabilmek için yaptığı masraflar, dava giderleri müspet zararlar-
dandır. Müspet zararın tazminini talep hakkı, burada örnek olarak gösterdi-
ğimiz zarar kalemlerini kapsamaktadır. 

7.  ARSA SAHİBİ, YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

HALİNDE SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE MENFİ ZARARLARININ 

TAZMİNİNİ İSTEME HAKKINI NASIL KULLANIR, BU HAK 

NELERİ KAPSAMAKTADIR?

Yüklenicinin edimini zamanında yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi 
neticesinde alacaklı arsa sahibinin Türk Borçlar Kanunu’nun 125. maddesin-
den kaynaklanan bir diğer seçimlik hakkı da “sözleşmeden dönme ve menfi 
zararlarının tazminini isteme” hakkıdır. Alacaklı arsa sahibi tarafından bu 
hakkın kullanılabilmesinin ilk koşulu, borçlu yüklenicinin ihtar çekilmek 
suretiyle temerrüde düşürülmesi ve ardından borçlu yükleniciye ek süre ve-
rilmesidir. Yukarıda “borçlunun temerrüdü” başlığı altında detaylarına yer 
verildiği üzere borçlu yüklenici, sözleşmede kesin vade veya belirli vadenin 
olması durumunda vade gününün gelmesiyle ihtara gerek olmaksızın temer-
rüde düşmektedir. Böyle bir durumda yükleniciye borcunu ifa etmesi için 
yalnızca ek süre verilmesi yeterli olacaktır. 

Sözleşmeden dönme hakkı, bozucu yenilik doğuran haklardandır. Bu yet-
kinin kullanılması, var olan bir hukuksal ilişkiyi ortadan kaldırır (Yargı-
tay 6.Hukuk Dairesi 2016/ 1476 E. 2016 / 4714 K. 15.06.2016 T.). Türk Borçlar 
Kanunu, alacaklının seçimlik haklarından olan sözleşmeden dönme hakkını 
125. maddenin 3. Fıkrasında şu ifadelerle belirtmiştir: “Sözleşmeden dönme 
hâlinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha 
önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde 
düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hüküm-
süz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.” Madde 
hükmünden anlaşıldığı üzere sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasıyla 
birlikte sözleşmenin tarafları bir yandan ifa edilmeyen edimleri ifa etme yü-
kümlülüğünden kurtulurken diğer yandan ise daha önce ifa edilen edimleri 
geri verme borcu altına girer. Bu durumda sözleşmeden dönmenin sonuçları 
itibariyle geçmişe etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Alacaklı arsa sahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının yanı sıra 
menfi zararlarının tazminini de borçlu yükleniciden talep edebilir. Zira 
karşısındaki kişiye güvenerek sözleşme akdetmiş olan ve haklı durumda 
bulunan tarafın, bu sözleşmenin karşı tarafça yerine getirilmemesinden kay-
naklanan hayal kırıklığının yanında ayrıca, malvarlığında da eylemli bir 
azalma meydana gelmektedir (Yargıtay 23.H.D. 2014/ 9421 E. 2016 / 1340 K. 
sayılı 04.03.2016).  İşte menfi zararların tazmin edilmesiyle alacaklı arsa sa-
hibinin malvarlığında meydana gelen bu eylemli zararların giderilmesi amaç-
lanmaktadır. Ancak burada menfi zararların tazminin talep edilebilmesi, 
yüklenicinin kusurlu olmasına bağlıdır. Borçlu yüklenici, Türk Borçlar Ka-
nunu’na göre temerrüde düşmekte kusurlu olmadığını ispat edemediği sürece 
menfi zararları tazmin etme sorumluluğundan kurtulamamaktadır.  

Menfi zarar kalemlerinin neler olduğuna değinecek olursak; Sayın Fikret 
EREN’in, Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabında detaylı olarak izah 
ettiği üzere “sözleşmenin yapılması için harcanan paralar(noter, pul vs. gider-
leri), haberleşme, seyahat, hazırlık belgeleri çıkartmak için yapılan giderler, 
ifa beklentisi içinde yapılan harcamalar, alacaklının ihtar, süre verme, sözleş-
meden dönme, dava açma ve vekâlet ücreti için ödemek zorunda olduğu gi-
derler, alacaklının tasfiye ilişkisi içinde borçludan daha önce almış olduğu 
kısmi edim ve şeyleri iade etmek, kendi edimini geri almak için yaptığı gider-
ler, sözleşmeden dönme nedeniyle alacaklının üçüncü kişilerle yaptığı söz-
leşmelerden doğan edimlerini ifa edememesi yüzünden bu kişilere ödemek 
zorunda kaldığı tazminat, ceza koşulu gibi giderler” menfi zarar kalemle-
ri arasında yer almaktadır(Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
s.1124-1125, 14. baskı, 2012, ANKARA). 

Menfi zarar kalemleriyle ilgili olarak değinilmesi gereken bir diğer nokta ise 
doktrinde “fırsat kaybı zararları(Ahmet M. KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler Cilt II, s.478, Turhan Kitabevi, 2001, Ankara)”, “yoksun 
kalınan kar/kaçırılan fırsat(Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hüküm-
ler, s. 1125, 14. baskı, 2012, ANKARA)” olarak adlandırılan bir diğer zarar 
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türüdür.  Kaçırılan fırsatın, menfi zarar olarak tazmin edilmesiyle birlikte, 
alacaklının mütemerrit borçlu ile yaptığı sözleşme nedeniyle üçüncü kişiler-
le daha elverişli koşullara sahip sözleşme yapabilme fırsatını kaybetmesinden 
doğan zararının giderilmesi sağlanmaktadır. 

Sözleşmeden dönülmesi halinde tarafların daha önceden ifa ettikleri edimleri 
birbirlerine iade etmeleri gerektiğine yukarıda değinmiştik. Yargıtay içtihat-
ları uyarınca edimlerin iadesi “sebepsiz zenginleşme” hükümlerine göre talep 
edilebilmektedir.  Yüklenici, böyle bir durumda kendi malzemesi ile arsa sa-
hibinin arsası üzerinde yaptığı inşaatın karşılığı olan bedeli, Türk Borçlar 
Kanunu’nun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre arsa sahibinden talep 
etme hakkına sahiptir. Arsa sahibi, yüklenici ile akdettiği arsa payı karşılı-
ğı inşaat sözleşmesine dayanarak yükleniciye tapuda arsa payı devri yapmış-
sa yüklenicinin bu payları arsa sahibine iade etmesi gerekir zira sözleşmeden 
dönme halinde sözleşme hiç yapılmamış gibi ortadan kalkar. Burada deği-
nilmesi gereken bir diğer nokta ise yüklenicinin, arsa sahibinden devraldı-
ğı arsa paylarının bir kısmını üçüncü kişilere devretmesi durumunda bu arsa 
paylarının akıbetinin ne olacağıdır. Yükleniciden arsa payı satın alan üçüncü 
kişiler, binanın arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle yapıldığını bi-
liyorlarsa veya bilmeleri gerekiyorsa arsa sahibine karşı iyi niyet iddiasında 
bulunmazlar ve arsa paylarını arsa sahibine iade etme borcu altına girerler. 

8.  ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İNŞAAT 

SÜRESİNİN KARARLAŞTIRILMAMIŞ OLMASI DURUMUNDA 

YÜKLENİCİNİN İNŞAATI NE ZAMAN TAMAMLAMASI 

GEREKİR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde inşaat 
süresinin kararlaştırılmaması, sözleşmeyi geçersiz hale getirmez; sözleşme 
bu durumda da geçerlidir. Ancak inşaat teslim tarihinin arsa payı karşılığı 
inşaat sözleşmesinde takvim günü olarak belirtilmesi arsa sahibi için oldukça 
faydalıdır. Zira müteahhit, bu tarihin geçmesiyle birlikte ihtara gerek olmak-
sızın kendiliğinden mütemerrit hale gelir. 

İnşaat süresinin veya inşaatın teslim tarihinin sözleşmede belirtilmediği hal-
lerde “sözleşmedeki bu boşluğun, işin kapsam ve niteliğine ve tarafların söz-
leşmedeki iradelerine uygun bir yorumla doldurulması gerekir.”(Cengiz 
KOSTAKOĞLU, İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 
s. 287, Beta Yayıncılık, 8. baskı, 2011, İstanbul).

İnşaat süresi, her ne kadar sözleşmede kararlaştırılmamış da olsa bu durum 
müteahhide keyfi davranma, inşaatın tamamlanmasını haksız olarak gecik-
tirme hakkı vermez. Müteahhit, böyle bir durumda sözleşmenin imzalan-
masının ardından inşaat için gerekli hazırlıkları yapmalı, aynı veya benzer 
alanda faaliyet gösteren tecrübe sahibi bir müteahhidin inşaatı tamamlayabi-
leceği sürede işi tamamlamalı ve inşaatı arsa sahibine teslim etmelidir. Mü-
teahhidin burada bahsedilen zorunluluğa uymaması, makul süre geçmesine 
rağmen inşaata başlamaması veya inşaata başlayıp da olması gerekenden çok 
daha yavaş çalışması durumunda arsa sahibi, müteahhide inşaatı tamamla-
yabilmesi için uygun bir süre vermelidir. Burada verilecek süre ile ilgili önem 
arz eden bir husus, sürenin normal şartlar altında inşaatın tamamlanması-
na olanak sağlayacak makul bir süre olması gerektiğidir. Müteahhit, kendi-
sine verilen makul süre içerisinde de inşaatı tamamlayamazsa ihtara gerek 
olmaksızın temerrüde düşer; alacaklı arsa sahibi ise bu çalışmamızda incele-
diğimiz seçimlik haklarından birini talep ve dava etme imkânına sahip olur. 

Yukarıda anlatılanlara ek olarak inşaat süresi başlangıcının “inşaat ruhsatı 
alınması işlemine” bağlandığına uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır. Mü-
teahhit böyle bir durumda da ruhsatı dilediği zaman alma serbestisine sahip 
değildir; makul süre içerisinde ruhsatı alarak inşaata başlamalıdır. Müteah-
hidin makul süre içerisinde inşaat ruhsatını almaması durumunda arsa sahi-
binin yapması gereken, uygun bir süre vermek suretiyle müteahhidin ruhsat 
almasını sağlamaktır. Müteahhidin uygun sürenin sona ermesine rağmen 
inşaat ruhsatını almadığı durumlarda ruhsat alma konusunda temerrüde 
düşmüş olacağı şüphesizdir. 

9.  ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN 

UYUŞMAZLIKLARDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NEDİR VE BU 

TÜR UYUŞMAZLIKLARDA HANGİ TÜR FAİZ UYGULANIR?

a.  Zaman aşımı süresi ile ilgili açıklamalar

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin eser sözleşmesinin bir türü olduğu, 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile tespit edilmiş olup yerleşik içtihat 
haline gelmiştir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine bu itibarla eser söz-
leşmeleri için öngörülen zaman aşımı sürelerinin uygulanacağı kabul edil-
melidir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 147/6. maddesinde “yüklenicinin yükümlülükleri-
ni ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesin-
den doğan alacaklar” hakkında beş yıllık zaman aşımı süresinin uygulanaca-
ğı düzenlenmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 478. maddesinde ise zaman aşımı ile ilgili“Yükle-
nici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim ta-
rihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz 
yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteli-
ğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar.”ifadelerine 
yer verilmiştir. 

Anılan maddeler ışığında müteahhidin inşaatı ayıplı olarak teslim etmesi 
halinde arsa sahibinin teslim tarihinden itibaren beş yıl içerisinde dava açma 
hakkını haiz olduğunun; yüklenicinin ağır kusuru ve kastı sebebiyle inşaa-
tın ayıplı olduğu, taşınmazda gizli ayıbın ortaya çıktığı durumlarda ise arsa 
sahibinin teslim tarihinden itibaren 20 yıl içerisinde dava açabileceğinin 
kabulü gerekir.

b.  Faiz ile ilgili açıklamalar

İnşaat, ticari bir işletmenin konusunu oluşturmaktadır. Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 3. maddesine göre ise bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve 
fiiller ticari işlerdendir. Anılan hüküm gereğince inşaat sözleşmelerinden 
doğan uyuşmazlıkların da yüklenicinin tacir olması münasebetiyle ticari ni-
telikte olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda arsa payı karşılığı inşaat söz-
leşmesinden doğan uyuşmazlıklarda para alacaklarına ticari faizin bir türü 
olarak avans faizi uygulanmalıdır (Yargıtay 23.Hukuk Dairesi’nin 2014/ 2986 
E. 2014 / 8153 K. sayılı 15.12.2014 tarihli kararı).

10.  ARSA SAHİBİ, YÜKLENİCİNİN İNŞAATI KAT KARŞILIĞI 

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILAN ÖLÇÜLERDEN 

DAHA BÜYÜK VEYA KÜÇÜK YAPMASI HALİNDE 

YÜKLENİCİDEN TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ? 

Yüklenici, yasal bir imkânsızlık olmadıkça sözleşme şartlarına sadık kalmalı 
ve binayı sözleşmede öngörülen ölçüler uyarınca inşa etmelidir. Zira arsa 
payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yüklenici bakımından da bağlayıcılık teşkil 
etmektedir. Yüklenici, bu sebeple inşaatı arsa sahiplerinin rızası hilafına söz-
leşme dışı büyük veya küçük yapamaz aksi halde sözleşme hükümlerini ihlal 
etmiş olacağından arsa sahiplerine tazminat ödeme yükümlülüğü altına 
girer.

Müteahhitlerin kendilerine isabet eden bağımsız bölümleri sözleşmede ka-
rarlaştırdıkları ölçülerden daha büyük olacak şekilde inşa etmeleri, uygu-
lamada karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Böyle bir durumda müteahhidin 
“haksız kazanım” elde ettiğine şüphe yoktur. Arsa sahipleri, müteahhidin bu 
haksız kazanımı karşısında müteahhitten tazminat talep etme hakkına sahip 
olmalıdırlar. Arsa sahiplerinin büyük inşa edilen kısma yönelik olarak söz-
leşmedeki paylaşım oranında ayni hak talep etmeleri ise mümkün gözükme-
mektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz tazminat talep etme hakkı, elbette müteahhidin 
yalnızca kendi payına düşen bağımsız bölümleri sözleşme dışı büyük inşa 
etmesi durumuna özgüdür. Burada arsa sahiplerinin, müteahhidin payındaki 
artan değer üzerinden, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde kararlaştırı-
lan paylaşım oranlarına göre hak talebinde bulunmaları doğaldır. Ancak mü-
teahhit, büyütme işlemini arsa sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlere de 
aynı oranda yansıtmışsa bu durumda arsa sahiplerinin müteahhitten, müte-
ahhidin de arsa sahiplerinden talepte bulunmaya hakları olmayacaktır(Cen-
giz KOSTAKOĞLU, İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleş-
meleri, s. 1088, Beta Yayıncılık, 8. baskı, 2011, İstanbul).

Müteahhit, yasal bir engel olmadıkça binayı arsa payı karşılığı inşaat sözleş-
mesinde kararlaştırılan ölçülerden daha küçük de inşa edemez. Aksi halde 
sözleşme hükümlerini ihlal eden müteahhidin yine tazminat yükümlülüğü-
nün doğması gerekir. Zira müteahhidin, arsa sahiplerine isabet eden bağım-
sız bölümleri ve ortak alanları küçük inşa etmesi halinde arsa sahiplerinin 
paylarına düşen miktarlar hiç şüphesiz azalacak ve değer kaybedecektir. 



22 |        www.cbthukuk.net

Hüküm veren  Danıştay Ondördüncü Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununun 15. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve 703 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 218. ve 219. maddeleri uyarınca Başbakanlık hasım 

mevkiinden çıkarılıp, Cumhurbaşkanlığı hasım mevkiine alınarak işin gereği 
görüşüldü:

Davacının Anayasaya aykırılık iddiası ile davalı idarelerin ehliyet ve süre 
def’ine ilişkin iddiaları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.

Dava; 31/05/2015 günlü, 29372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Giresun 
İli, Görele İlçesi, Kumyalı ve Sayfiye Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 
ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların, 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 
2. maddesi uyarıca riskli alan ilan edilmesine ilişkin 08/04/2015 günlü, 
2015/7566 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmıştır. 

 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının İkinci Kısmın-
da Temel Hak ve Ödevlerin düzenlendiği, Birinci Bölümünde ise Genel Hü-
kümlerin belirlendiği, bu bölümde yer alan “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sı-
nırlanması” başlıklı 4709 sayılı Yasa ile değişik 13. maddesinde: “Temel hak ve 
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddele-
rinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sı-
nırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve 
lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”, İkinci 
Bölümde Kişinin Hakları ve Ödevleri arasında yer verilen “mülkiyet hakkı” 
35.maddesinde sayılmış ve bu hak “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sa-
hiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülki-
yet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” şeklinde düzenle-
meye konu edilmiştir.

 20/03/1952 günü kabul edilen İnsan Haklarının ve Temel Özgürlük-

lerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek 1 Nolu Protokol Türkiye tarafından 

19/03/1954 günü onaylanmıştır. Anılan Protokolün “Mülkiyetin Korunması” baş-

lıklı 1. maddesinde: “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığı-
na saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.

 Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen ko-
şullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mül-
künden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin 
kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya 
da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli 
gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getir-
mez.” kuralı yer almıştır.

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde; Riskli alan: Zemin 
yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski 
taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Ba-
kanlar Kurulunca kararlaştırılan alan olarak tanımlanmıştır.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygula-
ma Yönetmeliğinin, “Riskli  alanın tespiti” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında 
da “Riskli alan; 

a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına 

yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,

c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa 
uygulama imar planını,

ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,

e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde 
yerbilimsel etüd raporunu,

 f) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,

ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve 
teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur...” hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi düzen-
lemeleriyle kişilerin mülkiyet hakları güvence altına alınmıştır. Mülkiyet 
hakkının yalnızca kamu yararının mevcut olduğu durumlarda kanunla sı-
nırlanabileceği de yine bu düzenlemelerde öngörülmüştür. Kanun koyucu ta-
rafından olağan dışı kanun olarak düzenlenen 6306 sayılı Afet Riski Altın-
daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında da kanunda 
sayılan idarelerce mülkiyet hakkına sınırlama getirilebilecektir. Ancak, yine 
burada kanun koyucu bu yetkinin kullanımını oldukça sıkı kurallara bağ-
lamış ve ortada kamu yararını ilgilendiren durumun bulunduğunu hiçbir 
şüpheye yer vermeyecek şekilde açık ve somut bir şekilde ortaya konulması-
nı şarta bağlamıştır.

6306 sayılı Kanun uyarınca bir alanın üzerinde bulunduğu yapı stokunun 
can ve mal  kaybına yol açma riski taşıması nedeniyle  “Riskli Alan” olarak 
ilan edilebilmesi için, söz konusu alandaki  binaların deprem riski belirlenir-

Danıştay 14. Dairesi, Bakanlar Kurulunun Giresun Görele ilçesinin merke-
zine ilişkin aldığı riskli alan kararını, yürüttüğümüz hukuk mücadelesi so-
nucunda iptal etti. İptal kararı hem çok yeni hem de “riskli alan” kararlarına 
ilişkin emsal niteliğinde olduğundan sizlerle paylaşmak istedik.

RİSKLİ ALAN KARARI 

DANIŞTAY’DAN DÖNDÜ

TÜRK MİLLETİ ADINA
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ken daha çok binaların taşıyıcı sistemine ait parametrelerin (taşıyıcı eleman 
sayısı ve dağılımı, planda düzensizlik, düşeyde düzensizlik, lokal ve kons-
trüktif uygulamalar, vb.) dikkate alınması gerektiği,  niceliksel bir yakla-
şımla teknik açıdan anlamlı tanımlar çerçevesinde binaların risk seviyele-
ri açısından sınıflandırılabileceği, bu tip bir sınıflandırmayı gerçekleştirmek 
için bütün binaların ilgili Yönetmeliğinin ekinde yer alan hızlı değerlendir-
me formları ile değerlendirilmesi ve bina bazında elde edilen performans skor-

larının sınıflandırma amacıyla kullanılması gerektiği, örnekleme yoluyla tipik 

binaların seçilmesi ve seçilen binaların ayrıntılı olarak incelenmesi geçerli bir 

yaklaşım ise de, detaylı risk çalışmasında  binalar seçilirken hangi örnekleme 

yönteminin (tesadüfi/tesadüfi olmayan yöntemler) kullanıldığı ve örnek büyük-

lüğünün nasıl seçildiğinin açık olarak belirtilmesi gerektiği, anakütle (toplam 
bina stoğu) içerisinde hem yığma hem betonarme binalar varken örneklerin 
sadece yığma binalardan seçilemeyeceği, istatistiksel olarak betonarme bina-
ları temsilen toplam bina sayısına orantılı bir şekilde binaların seçilmesi ge-
rektiği, alanda yer alan yapıların deprem riskinin belirlenebilmesi için  ise, 
bu yapıların teknik olarak incelenmesi gerektiği, bunun için, yapıların bulun-
duğu yerlerdeki deprem tehlikesi ve yapıların deprem performansını etkile-
yen yapısal özelliklerinin saha çalışmaları sonucunda elde edilmesi gerektiği, 
yapısal sistem özelliklerine göre sınıflandırılmış tip binalar seçilerek bunla-
rın ayrıntılı analizlerinin yapılması sonucunda bir korelasyon çıkarılıp buna 
göre genel yapı stokunun riskinin belirlenmesi gerektiği, bölgenin deprem 
riskini belirlemek için öncelikle deprem tehlikesinin hesaplanması gerek-
tiği, deprem tehlike hesaplamasının ise bölgeyi etkileyebilecek depremle-
rin oluşma potansiyeli olan sismik kaynaklara bağlı olarak yapılabileceği, bu 
şekilde ayrıntılı bir hesaplamanın istatistiksel olarak bölgenin deprem tehli-
kesi hakkında bir veri olabileceği aksi takdirde yukarıda belirtilen çalışma-
lar yapılmadan alanın üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol 
açma riski konusunda değerlendirme yapmanın bilimsel kurallara ve dolayı-
sıyla 6306 sayılı Kanunun amacına aykırı olacağı açıktır.

  Dava dosyasının incelenmesinden; Giresun İli, Görele İlçesi, 
Kumyalı ve Sayfiye Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, sınır ve koordi-
natları ekli krokide gösterilen 21.154 m²’lik alana ilişkin Görele Belediye Baş-
kanlığınca alan üzerindeki yapılaşmanın can ve mal kaybına yol açma riski ta-

şıdığı gerekçesiyle riskli alan olarak ilan edilmesi talebi uyarınca hazırlanan 
dosya ile birlikte”Açıklama ve Gerekçe Raporu” ile “Riskli Alan Tespit Ra-
porunun” Başbakanlığa sunularak dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının 
alındığı anlaşılmaktadır. 

Dava konusu alana ilişkin Görele Belediye Başkanlığı tarafından Giresun İli, 
Görele İlçesi, Kumyalı ve Sayfiye Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanın 
6306 sayılı Kanun uyarınca “Riskli Alan” olarak ilan edilmesinin talep edil-

diği ve 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında riskli alan 
teklif dosyası hazırlandığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan raporda; 

“riskli alan ilan edilmesi talep edilen alanda;  alanın büyüklüğünün 21.154 
m² olduğu ve alan içerisinde toplam 94 yapının yer aldığı, proje alanında var 
olan ancak güncelliğini yitirmekte olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan-
larına göre sosyal ve teknik altyapının yeterli biçimde oluşturulamadığı, bu 
nedenle sağlıklı kent parçalarının yaratılamadığından Toplu Konut Projelen-
dirme esasları çerçevesinde şahıslar tarafından yapılan tek tek binalar yerine, 
bölgede oturan hak sahipleri ile anlaşmaya varılarak kamu öncülüğünde tek 
elden, toplu bir projelendirme yapılarak yapı stoğunun güçlendirilmesi ve ya-
şanabilir mekanlar oluşturulması gerektiği” gerekçesiyle söz konusu alanının 
6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” 

kapsamında “riskli alan” ilan edilmesi gerektiği önerilmiş ve alandaki 5 binadan 
(bunlardan 4’ü Maliye Hazinesine ait Hükümet Konağı, Belediye Binası ve 
Belediyenin hissedarı olduğu 2 binanın olduğu) numune (karot örneği) alın-
dığı ve yapılan analiz sonucunda bu binaların riskli yapı olduğu tespit edil-
miştir.

 Ancak, uyuşmazlık konusu alanın üzerindeki yapılaşma sebebiy-
le can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair idarelerce hazırlanan ra-
porların gözlemsel genel bilgiler içerdiği, değişik tipteki yapılardan örnekle-
me suretiyle karot veya numune alınmak suretiyle teknik bir metot üzerinde 
çalışılmadığı, karot alınan binaların da alandaki tüm yapıları kapsayacak 
şekilde seçilmediği, yapıların hangi yönlerden can ve mal kaybına yol açma 
riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi içermediği ve bu nedenle alanın 
riskli alan ilan edilebilmesi için Kanunun ve Uygulama Yönetmeliğinin ön-
gördüğü koşulların detaylı bir teknik rapor ile oluşturulmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

Bu durumda; uyuşmazlığa konu alanın “riskli alan” ilan edilmesine ilişkin  
08/04/2015 günlü, 2015/7566 sayılı Bakanlar Kurulu kararında hukuka 
uyarlık  görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu 08/04/2015 günlü, 2015/7566 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararının iptaline, ayrıntısı aşağıda gösterilen davacılar tara-
fından yapılan 723,50-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarife-
si uyarınca belirlenen 1.980-TL vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak 
davacılara verilmesine, varsa posta giderlerinden artan tutarların kararın ke-
sinleşmesinden sonra istemleri halinde taraflara iadesine, 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2-(g) maddesi uyarınca, kararın tebliğinden 

itibaren 15 gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu 

açık olmak üzere, 17/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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