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Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren, göçler vb. sebeplerle, yoğun bir kentleşme
süreci başlamıştır. Bu süreç doğal olarak beraberinde barınma amaçlı bina ihtiyacını,
bu da bina yapımındaki artışı getirmiştir. Kent merkezlerinde bina yapımına elverişli
arsanın az olması (imarlı), hem fiyatları hem de gecekondulaşmayı arttırmıştır.
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Şehirlerin nüfusu ve bina ihtiyacı artarken, arsa temin ve inşaat maliyetleri de
artmış, ekonomik olarak zor hale gelmiştir. İşte bu noktada, kat karşılığı temlik
sözleşmesi ile yeni bir çözüm bulunmuştur. Binayı yapacak olan müteahhit, yüksek
bir arsa bedeli ödemekten kurtulmuş ve parasal kaynaklarını bina yapımına
yönlendirmiş, arsa sahibi de arsa payı karşılığında inşaat maliyetine girmeden bina
sahibi olmak suretiyle arsasını değerlendirme fırsatına sahip olmuştur.
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Kat karşılığı temlik, Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen bir mülkiyet devir
işlemidir. Bu işlem öncesinde taraflar genelde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
düzenlemekte, devirler de bu sözleşmeye dayalı olarak yapılmaktadır.

Türk Medeni Kanununda arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tapu siciline
şerh edilecek sözleşmeler arasında sayılmıştır. Uygulamada kat karşılığı temlik
sözleşmeleri, satış ve istisnai akitler unsurlarını birlikte içerdiğinden karma bir akit
olarak değerlendirilebilir. Kat karşılığı temlikte arsa sahiplerince satış bedeli
alınmamakta buna karşılık devralan müteahhit tarafından da bina inşa edilmektedir.
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Kat karşılığı temlik, arsanın bir kısım hissesinin müteahhide devri karşılığı
müteahhidin bu arsanın üzerine inşaat yapmayı taahhüt etmesidir.

Kat karşılığı temlik sözleşmesinin ayrıntıları genelde noterde yapılmaktadır.
Noterde yapılmış bir sözleşme varsa Tapu Müdürlüğünde düzenlenecek resmi senedin
içinde noterden düzenlenmiş bu sözleşmeye atıf yapılabilir. Bu sözleşmenin tarih ve
sayısı gösterilir. Böyle bir sözleşme yoksa temlik akdinin esaslı unsurları resmi senede
yazılır. Yapılacak inşaatın özellikleri ile inşaatın bitiminde oluşacak dükkan ve dairelerin
nasıl paylaşılacağı hususları taraflarca belirlenmiş resmi senede yazılır.

Kat karşılığı temlik resmi şekle tabi olup, resmi şekilde Tapu Müdürlüğü tarafından
resmi senet düzenlenir. Kat karşılığı temlik işleminde, temlike konu taşınmaz, üzerine
bina inşa edilecek arsalardır. Kat karşılığı temlikte, taşınmaz maliki veya malikleri
taşınmazların belli bir payını, müteahhit tarafından yapılacak inşaata karşılık olarak
devredeceklerdir. Bu devirde açıkça bir bedel söz konusu olmayıp, bedel karşılığı olarak
müteahhit tarafından bina yapımı üstlenilmektedir. Yapılacak binanın ne kadarının arsa
sahibine verileceği, ne kadarının müteahhit üzerinde kalacağı, yine binanın ne şekilde
yapılacağı gibi hususlar taraflarca noterde düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat hakkı
sözleşmelerinde yer almaktadır. Tapu Müdürlüğünce düzenlenecek resmi senetlerde,
inşaat sözleşmelerine de (yukarıda bahsedildiği gibi) gönderme yapılabilecektir.
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Kat Karşılığı Temlik ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmadan kat karşılığı temlik akdi yapılabilir.
Bilindiği üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde düzenlenir, şerhler sütununa şerh
edilir. Kat karşılığı temlik akdi ise tapu da resmi senet şeklinde düzenlenir ve tapu
kütüğünün mülkiyet sütununda tescil edilir.

Tapuda kat karşılığı temlik akdi düzenlemek için taraflar arasında noterde
düzenlenmiş bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinin mevcudiyeti aranmaz. Taraflar böyle
bir sözleşme getirmiş ise bu sözleşmenin tarih ve yevmiye numarasına atıfta bulunularak
temlik resmi senedi tapu müdürlüğünde düzenlenir. Böyle bir sözleşme getirmemişlerse
ve taraflar dilerse düzenlenecek temlik resmi senedinin içine de yapılacak inşaatın
ayrıntıları ve paylaşım şekli yazılabilir. Taraflar dilerse bu ayrıntı hükümleri kendi
aralarında yaptıkları veya temlik akdinden sonra yapacakları yazılı veya sözlü
sözleşmelerle de kararlaştırabilirler.

Tapu Müdürlüğünün "illa ki kat karşılığı sözleşme getirin" şeklinde bir müdahalesi
olmaz, olmamalıdır.
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Resmi Senet Örneği.
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