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Belli teknik yöntem ve araçlarla ölçümü yapılarak sınırları belirlenen,

yeryüzünün zemin halidir. Tapu siciline yönelik arazilerin sınırlarının

belirlenmesi, mülkiyet ve üzerindeki hakların tespiti için tesis kadastrosu

yapılır. Kadastro çalışması sonucu taşınmazların tapu kütüklerine tescili

yapılmakta, düzenlenen paftalarda taşınmazların geometrik konumları

gösterilmektedir.

Arazi olarak daha çok tarımsal nitelikte taşınmazlar algılanırken,

belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş araziler arsa

sayılmaktadır.

Arazi, en kısa tabiriyle imar uygulaması geçmeyen toprak parçası

olarak ifade edilir. Arazinin sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar

veya işaretlerle belirlenir.

Arsa, belediyenin imar uygulaması alanına giren toprak parçası

olarak tanımlanıyor. Arsalar, yapılaşmaya müsait alan olma özelliğine

sahiptir. Arsa üzerinde imar uygulaması için yeşil alan, yol, okul, hastane

gibi kamusal alanlar ayrılır.
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Arazi 
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Arazi üzerinde bulunan binalar arazinin bütünleyici parçası

(mütemmim cüz-ü) olduğundan, mülkiyeti de araziye bağlı olacaktır.

Bağımsız ve sürekli hak niteliğindeki haklar (üst hakkı) istisnası dışında

araziden ayrı, taşınmaz olarak tapu siciline tescili ve tasarrufu mümkün

bulunmamaktadır. Tapu sicilinde arsa ve arazi niteliğinde bir taşınmazın

edinilmesi halinde üzerindeki binayı da kapsayacaktır. Arazi/arsa üzerine

tesis edilen haklarda (ipotek vb.) üzerindeki binayı da kapsayacaktır. Tapu

sicilinde gösterilmemiş olsa dahi bu durum geçerlidir.

Arazi; tapu siciline, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler ve

bağımsız ve sürekli haklar gibi taşınmaz olarak kaydedilir.
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Arazi 
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Ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli

bölümlerine bağımsız bölüm denir. (Konut, dükkan vb.) Diğer bir ifadeyle

kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı

ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti

kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza gibi

bağımsız mülkiyete konu olan bölümüne denir.

Taşınmaz niteliği kazanan bağımsız bölümler, kat mülkiyetine

çevrilmiş bağımsız bölümlerdir. Kat irtifaklı bağımsız bölümler her ne kadar

kat mülkiyetli bağımsız bölümlerle aynı tasarruflara konu olmakta ise de

hukuken taşınmaz olma özelliği bulunmamaktadır.
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Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler 

Bağımsız ve Sürekli Haklar 

En az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlanmayan ve izne tabi

kılmayan bağımsız ve sürekli nitelikteki haklardır. Üst hakkı ve kaynak

hakkı tapu sicilinin ayrı bir sayfasına taşınmaz mal olarak tescil edilir.

Taşınmaz gibi tasarruflara konu olabilmektedir.
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Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir.

Kaynaklar arazinin bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti ancak

kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. Başkasının

arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak, bir yükümleme (irtifak) hakkı

olarak tapu kütüğüne yazım ile kurulur. Kaynak hakkı yersel ya da kişi

yararına yükümleme hakkı olarak kurulabilir. Bu hak, bağımsız ve sürekli

nitelik taşıyorsa, tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya taşınmazmış gibi yazılır.

Tersi sözleşmede kararlaştırılmadıkça, kaynak hakkı başkalarına

aktarılabilir ve mirasçılara geçer (MK. 837).
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Kaynak Hakkı 
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Üst Hakkı 

Başkasının arazisinin altında ya da üstünde yapı yapmak ya da var

olan yapıları yerinde tutmak hakkını veren bir yükümleme (irtifak) hakkıdır.

Bir yapının başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde

ayrıca üst hakkı kurulamaz. Ağaçlar ve ormanlar üst hakkına konu olamaz.

Bir araziden yararlanma hakkı, arazi üzerinde kalıcı yapılar

yapılmaksızın, kullanma ve yararlanma söz konusu ise, tapu kütüğüne

ancak yararlanma (intifa) hakkı biçiminde işlenebilir. Yararlanma hakkı

sahibi, arazi üzerine baraka, çardak, sera, bekçi evi, büfe, kulübe gibi

geçici yapılar yapabilir. Yasal olarak taşınır mal sayılan, geçici ve kolaylıkla

ayrıştırılabilir nitelikteki bu yapıların, yararlanma hakkının yanı sıra ve

ayrıca tapuya işlenmesi ya da cins değişikliğine konu edilmesi olanaklı

değildir. Yalnızca kalıcı yapıların tapu kütüğüne ayrıca yazımları yapılabilir

ve bunun için de arazi üzerinde üst hakkı kurulması gerekir.
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Tapu Siciline Tescil Edilmeyen Taşınmaz Mal ve Haklar 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile, (dağlar, tepeler,

kayalar bunlardan çıkan kaynak suları, tarıma elverişli olmayan yerler vb.)

kamunun ortak kullanımına ayrılmış veya tahsis edilmiş (yol, meydan, park

vb.) kimsenin özel mülkiyetinde olmayan taşınmazlar tapu siciline tescil

edilmezler. Bu tür yerlerin tescili için gerekli bir ayni hakkın kurulması

gerekir.

Kıyılar ile kıyılardan doldurma suretiyle kazanılan araziler devletin

hüküm ve tasarrufu altında olup özel mülkiyet konusu olmamaktadır.

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, orman vasfı ile

tescil edilmektedir. Bu tescil özel mülkiyete konu olmamakta sadece tespit

amacıyla yapılmaktadır. Ormanlar taşınmaz tasarrufuna tabi değildir.
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