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ÖZ 
 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu yürürlüğe girdiği 02 Ocak 1966 tarihinden bu yana 

en kapsamlı olanı 13.04.1983 tarihli 2814 sayılı yasa olmak üzere beş kez değişiklik 

ve ilave yasalarla değişen zaman ve ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Ancak kırsal kesimden şehirlere göç olgusunun yoğunlaşmasıyla sağlıklı konut 

ihtiyacının giderilebilmesi için birden fazla parsel üzerinde inşa edilen sitelerin 

artması “ Toplu Yapı” kavramını günlük yaşantımıza sokmuş, 1999 yılı Adapazarı- 

İzmit Depremi ile “ Ana Yapının Güçlendirilmesi” konularında sorunlar yoğun bir 

şekilde yaşanmıştır. Diğer taraftan Kat Malikleri Genel Kurul Kararlarının iptaline 

yönelik davalarda husumetin iptali istenen karara olumlu oy kullanan tüm kat 

maliklerine yöneltilmesi gerekliliğinin verdiği sıkıntıların da aşılması gerekmektedir. 

Yasama işlevinin gecikmesine karşı Yargı erkinin “genel hukuk kaidelerini “ile çözüm 

çabaları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün uygulamada ortaya koyduğu 

çözümlerin takdiri yanında, konunun yasallaşması ve kat mülkiyeti tesisi önündeki 

bürokratik engellerin kaldırılmasının hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Değişiklik tasarısının bina yönetim hususunda yenilik içermemesi büyük eksiklik olup 

tez çalışmasının sonuç kısmında bu konuya değinilmiş bulunmaktadır. 
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ABSTRACT 
 

Since the date of its effectiveness on 02 January 1966 to date, the Sectional Titles 

Act No. 634 has been tried to be made compatible with the changing time and 

requirements through proper amendments and supplementary acts to thereto, with 

the act no. 2814 dated 13.04.1983 being the most comprehensive one. However, 

the increased sites constructed on multi parcels in order to remedy the need for 

healthy housing due to intensive migration from rural areas to cities has introduced 

the concept of “ Housing Complex” into our daily life, and along with the Adapazarı-

İzmit Earthquake that was experienced in 1999, the troubles have been intensively 

encountered on the issues of “ Strenghtening of the Main Structure”. On the other 

hand, in the acts filed for cancellation of Resolutions of Sectional Title Holders’ 

Meetings, the troubles caused by the necessity of directing the order for which the 

cancellation of dispute is requested toward all sectional title holders who cast votes 

in favour of the resolution should also be overcome. In addition to the efforts of 

Juridical power for solving the issue through “general rules of law” , despite delays in 

legislative function, as well as the appreciation of solutions practically established by 

the General Directorate of Title Deeds Registry and Cadastre, the legalisation of the 

issue and the removal of any obstacles  before establishment of sectional title must 

be done as quickly as possible. The fact that the amendment bill does not contain 

any reform on management of buildings is a great deficiency, as this issue has been 

addressed  in the conclusion section of this thesis study. 
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ÖNSÖZ 
 

Toplu yaşama insan olarak en belirgin dürtümüzdür. Paylaşma, güvenlik gibi 

ihtiyaçlar sebebi ile insanoğlu yaradılışından bugüne kadar topluluklar halinde 

yaşama ihtiyacı duymuştur. Zamanımızda ise kentleşme ihtiyacı, ekonomik 

zorlamalar, güvenlik ihtiyacının daha hızlı oranda artması ve kent içinde arzın 

yetersizliği sebebi ile dikey ve yatay toplu yapılar, sosyal ihtiyaçların temini için 

tesislerin paylaşımı insanların ortak yaşam sürmesini daha zorunlu ve daha zor hale 

getirmiştir. Güncel ve son derece hızlı değişen toplu yaşam şekilleri mevcut 

kanunlarda da hızlı değişimler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple müşterek 

mülkiyete konu veya müşterek mülkiyete konu olabilecek gayrimenkul üzerinde 

birden fazla ve ayrı kullanılabilir bölümlerin inşası amacına yönelik kat irtifakı ve 

yapının tamam olması halinde kat mülkiyeti tesisi amacına yönelik, kat mülkiyeti 

hakkının doğumu ve sona ermesi ile paydaşların karşılıklı hak ve ödevlerini, ortak 

yerlerin yönetimi ve bakımı konularını düzenleyen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

üzerinde TBMM ‘sinin 22.Dönem 4.Yasama yılında 1086 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı çalışmaları başlamış olup 

bu çalışma tez konumuz olarak seçilmiştir. 

Tasarının önemi, tek parsel üzerindeki kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisli 

gayrimenkullerde uygulanabilir olan 634 sayılı KMK’nunun bu kez, kat mülkiyeti veya 

kat irtifakı tesisli, ancak tek plan ve proje ile bağlantılı ve ortak yerlerin ortak 

kullanımının zorunlu olduğu birden çok parsel üzerinde uygulanabilirliğini temin için 

Toplu Yapı düzenlemesini ihtiva eden Dokuzuncu Bölüm’ün Kanuna ilave 

edilmesinin öngörülmekte olduğudur. Ayrıca mevcut Kanunun bazı maddelerinde 

değişiklik ve ilavelerle uygulamada aksayan bazı sorunların giderilmesi 

amaçlanmıştır. Kanunun hukuk alanında düzenlediği kurumlar üzerinde açıklamalar 

sonrasında Tasarı üzerinde bilgilendirme ve görüşlerimiz sunulacaktır. 

Bu çalışmamda kaynak temini için yol gösteren Sn.Prof.Dr. Hüseyin Hatemi 

hocama, çalışmaların değişik aşamasında katkıda bulunarak beni yönlendiren ve bu 

çalışmanın sunumunda büyük emeği geçen danışman hocam Sn.Doç.Dr.Tufan 

Öğüz’e teşekkür ederim. 



  

vi

Kat mülkiyeti konusunda uygulamaların odağında yer alan Büyükçekmece 

1.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü memurlarından İrfan Ayakdaş ve Hakan Tıraşoğlu’na 

uygulama konusunda bana verdikleri bilgi ve önerilerinden büyük ölçüde 

yararlanmış bulunmaktayım. Kendilerine teşekkür ederim. 

Tasarının, TBMM Genel Kurulunda eksikliklerinin giderilerek bir an evvel 

kanunlaşmasını ümit eder, bu çalışma üzerinde beni yüreklendiren ve emeği geçen 

meslekdaşlarım Av.Nazan Demiröz, Av.Ramis Okur ve Alman Kat Mülkiyeti 

Kanununda 2007 Reformu ile ilgili kaynak temin eden Edalet Karnatz ile Almanca 

tercümeleri yapan Av.Beyza Diler’e teşekkürler sunarım.  
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GİRİŞ 

A-Konunun seçimindeki etkenler ve bu çalışmada 
üzerinde durulacak sorunlar 

Kentleşmenin artışı ile birlikte toplu yaşam biçimleri yaygınlaşmakta ve kat 

mülkiyeti, kat irtifakı ve site yönetim kavramları gündelik mesken ve iş yaşantımızda 

sıkça karşılaştığımız kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

734 sayılı Medeni Kanun yasaklayıcı hükmüne rağmen, uygulamanın baskısı 

sonucu 23.06.1965 kabul tarihi ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 02.01.1966 

tarihinde yürürlüğe girmiş dört kez kanun değişikliği, bir kez de kanun hükmünde 

kararname ile değişmesine rağmen zaman içinde hızla artan kentleşme, doğal 

afetler karşısında yapıların muhtemel tehlikeler dikkate alınarak incelenmesi, 

binaların sağlamlaştırılması, elektronik ortamda tapu kayıtlarının tutulması ihtiyaçları 

karşısında yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Yasama organının ağır işleyişi 

karşısında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tüzük, yönetmelikleri, genelgeleri ve 

izahnameleri, yargı organının içtihatları uygulamayı bir ölçüde rahatlatmış, ancak bu 

durum 634 sayılı kanun değişiklik tasarısının yasalaşma sürecinin yavaşlamasına 

sebep olmuştur.  

Bu çalışma 634 sayılı KMK mevcut düzenleme tarzının uygulamadaki 

sonuçları da dikkate alınarak ve TBMM Genel Kurula sunulan kanun değişiklik 

tasarısına bağlı kalınarak, tasarının hukuk sistemi ve hayatımıza getirdiği katkılar, 

toplu yapı düzenlemesi ile bu tasarının hukuk tekniği ve uygulamada yaratacağı 

olumlu ve olumsuz olası sonuçların tespitine ayrılmıştır. Çalışma planımız; Tasarının 

değişiklik maddelerinin kavranabilmesi için, I.Bölümde kat mülkiyeti ve kat irtifakı 

kavramlarından başlayarak mevcut KMK’nunun düzenleme şekli, II.Bölümde 

Tasarının mevcut 634 sayılı KMK’nun bazı maddelerinde öngördüğü değişiklik ve 

ilave fıkralarının açıklanması ve eleştiriler, III.Bölümde mevcut Kanuna “Dokuzuncu 

Bölüm” başlığı altında yer verilmesi öngörülen “Toplu Yapı” kurumuna dair ek 

düzenlemeler ve bu düzenlemeler üzerinde uygulamada yaşanabilecek sorunlara 

dikkat çekerek yorumlara yer verilmiştir. 

 



 2

B-Kat mülkiyeti kavramının tarihsel gelişimi  

Kat mülkiyeti, farklı hukuki şekillerde de olsa bugün çeşitli memleketlerde 

konut sıkıntısına etkili bir çare olarak görülmekte ve kanun koyucu tarafından özel 

olarak düzenlenmektedir.1  

Kat Mülkiyeti Kanunu Türk hukuk sitemine Medeni Kanundan ayrı olarak, 634 

sayılı kanun ile dahil olmuştur. Kat mülkiyeti kavramı üzerinde, mutlak mülkiyet2 

anlayışının aşılarak, ferdi mülkiyet - müşterek mülkiyet olgusunun birlikte olduğu bir 

hak türünün kabulü ve hukuk sisteme dahil edilmesindeki güçlükler, diğer memleket 

hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk hukuk sisteminde de yaşanmıştır. Ferdiyetçi ve 

liberal mülkiyet anlayışı olarak tanımlanabilecek mutlak mülkiyet kavramının geçerli 

olduğu klasik görüşün hüküm sürdüğü ondokuzuncu ve hatta yirminci yüzyıl 

başlarında kat mülkiyeti reddedilmiştir. Mülkiyet hakkını aynı zamanda ödevler 

içeren bir hak olarak tanımlayan modern mülkiyet görüşü içinde kat mülkiyeti kavram 

olarak kabul edilebilmiştir3.  

İslam hukukunda kaide olarak kat mülkiyetine cevaz gösterilmediği, Mecellenin 

1194 üncü maddesinde (kim ki bir yere malik olursa mafevkine- üstüne- ve 

matahtına-altına- dahi malik olur)vecizesiyle ifadesini bulan ana kuraldan 

anlaşılmaktadır. Roma hukukunda da, mülkiyet hakkının üst ve altına ilişkin 

sınırlamaları olmadığı bilinmektedir. Böylece iki hukuk sistemi bu noktada 

birleşmekte, yani kat mülkiyetinden kaide olarak uzaklaşmaktadırlar. Ancak Eski 

Hukukta kat mülkiyeti ile ilgili münasebetleri tanzim eden örf ve adetlerin 

uygulanmasına göz yumulduğu, kat mülkiyeti hakkında ilk yazılı örf kaidelerinin 

batıda 1561 yılına ait olduğu, İslam hukukunda ise “fevkani ve tahtani taksim” 

dolayısı ile daha önceki tarihlerden beri cari olduğuna yazarlar işaret etmektedir. 4 

                                                 

1 M.Kemal Oğuzman/ Özer Seliçi/ Saibe Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, 10. bs, İstanbul, 
2004, s.462 
2 mutlak mülkiyet: malike sınırsız bir şekilde malından yararlanma ve kullanma hakkı 
bahşeden anlayışın mülkiyet tanımıdır. 
3 Jale G.Akipek, Türk Eşya Hukuku, Ayni Haklar : İkinci Kitap, Mülkiyet,Ankara 1971, s.4-
9 
4 Ebül’ula Mardin, Kat Mülkiyeti, İstanbul 1947,s.2,3 
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Eski hukukumuzda müşterek mülkiyet konusu bir yapıda, her bir katın 

paydaşlardan birine (eski tabirle şerik)istisnai olarak taraflarca özgülenmesi tanınmış 

olmakla beraber böyle bir taksimin yargı yolu ile gerçekleşmesi arzulanmamıştır. 

Eski hukukumuzda olduğu gibi İsviçre’nin bazı Kantonlarında da eskiden kat 

mülkiyeti mevcuttu. Fakat 1907 de kabul edilen İsviçre Medeni Kanunu o kadar ileri 

gitti ki, 675/II.maddesinde “ bir evin çeşitli katları üst hakkına konu olamaz” hükmünü 

getirdi. Aynı hüküm bizim 734 sayılı Medeni Kanunumuzun 652/II.maddesinde de 

yer aldı.5 Alman hukuk tarihinde kat mülkiyeti kavramının gelişmesi de benzer bir yol 

izlemiş, 19.yüzyılda bilhasa Bavyera, Baden, Hessen, Lüberck, Saksonya- 

Meininger ve Württemberg’de hakim görüşe göre kat malikleri, katların üzerinde 

müstakil bir mülkiyet hakkına, arsa ve yapının dam, dış duvar,avlu gibi kısımlarında 

müşterek mülkiyet hakkına sahip kabul edilmişlerdir. Ancak 01.01.1990 tarihinde 

yürürlüğe giren Alman Medeni Kanunu üst hakkına bile cevaz 

vermemiştir(BGB.1014).6 

1926 senesinde “ Société d’etudes législatives”in bir toplantısında hazır 

bulunanların tamamının oybirliği ile kat mülkiyeti, gerek sosyal ve gerek ekonomik 

bakımdan gerekli bir müessese olarak önerilmiştir. Özellikle mesken ihtiyacına karşı 

“ kat mülkiyeti” bir dereceye kadar çare olarak gösterilmiştir.7  

İkinci Dünya Savaşını takiben sanayileşmenin hızla devam etmesi, şehirlerin 

büyümesi ve artan nüfus mesken ve işyeri sorununu beraberinde getirmiştir. Bu 

sorunun aşılmasında, kat mülkiyetini ve üst hakkını yasaklayıcı kanunlara karşı hile 

yapılarak çözümler üretilmiştir. İsviçre’de “pay sahibi kiracılar anonim şirketi” 

kuruluşlar oluşturarak kat mülkiyetine benzer sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.8 

İkinci dünya savaşında harap olan şehirlerin yeniden inşasında ve konut ihtiyacının 

giderilmesinde Batı Almanyada kat mülkiyeti ihtiyacını karşılamak için 15.03.1951 

tarihli “Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht” kabul 

edilmiştir.9 

                                                 
5 Selahattin Sulhi Tekinay, Kat Mülkiyeti : Eşya Hukuku II/2, İstanbul 1991,s.1 
6 Oğuzman, Türk Hukukunda Kat Mülkiyeti Meselesi, Tez, İstanbul 1957, sh.165 
7 M.Kemal Oğuzman, “Kat Mülkiyeti ve Kanuna Karşı Hile “,İBD,25 c, sayı 7,s.387 
8 Tekinay,a.g.e.,s.1 
9 Oğuzman, a.g.e., Tez, sh.167 
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Dünyadaki akımları takiben hukuk sistemimizde , 743 sayılı Medeni Kanunun 

618 inci maddesi : “ Bir şeye malik olan kimse, o şeyde kanun dairesinde dilediği 

gibi tasarruf etmek hakkını haizdir.” hükmü ile mülkiyet hakkının muhtevasını tespit 

etmiş , aynı Kanunun 652 nci maddesi ile Tatbikat Kanunun 39 uncu maddesi; 

yurdumuzda kat mülkiyetini yasaklamış ve “Bir evin muhtelif katları üst hakkı 

teşkiline mevzu olamaz.” MK.m.652/2 hükmünü getirmiştir. Medeni Kanunumuz 

binayı, arsanın tamamlayıcı bir parçası (mütemmim cüzü) sayarak, arza malik olan 

kimsenin, o arzın altında veya üstünde yapılan veya dikilen şeylere de malik 

olacağını kabul etmiştir (MK m.619,644). 10 

Eski Medeni Kanunun 618 ve 652 maddelerine karşın sosyal ve ekonomik 

ihtiyaçların dayatmasıyla 2644 sayılı Tapu Kanunun 26.maddesi, 9 Ocak 1954 

tarihinde yürürlüğe giren 6 Ocak 1954 tarih 6217 sayılı kanunla değiştirilmiş, Medeni 

Kanunun 753.maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisi veya irtifak hakkı 

vaadine bağlı akitlerin yapılmasına izin verilmiştir. Bu düzenleme ile Medeni 

Kanunun ve özellikle bütünleyici parça kuralı örselenmeden bir binanın bağımsız 

olarak kullanılmaya elverişli bölümleri üzerinde paydaşlardan her birine münhasır 

kullanım hakkı sağlamak amaçlı irtifak hakkının tesisine imkan verilmiştir. 11 

2644 sayılı Tapu Kanunun 26.maddesi değişikliği yapılmamış dahi olsa , kat 

üzerinde tasarruf imkanı elde etmek için irtifak yolunda istifadeye çalışmanın 

tamamen meşru olduğu,buna rağmen değişikliğin kat üzerinde tasarruf imkanı 

sağlamak için 734 sayılı Medeni Kanunun 753 .maddesinden istifade etmenin 

kanuna karşı hile olduğu tartışmalarına son verdiği için isabetli olduğu görülmüştür.12 

Kat Mülkiyeti Kanun Tasarısı üzerine çalışan komisyonun Türk Hukukunda kat 

mülkiyetine esas teşkil etmesi gereken temel prensipler hususunda tartışmalarının 

ana eksenini mülkiyet tanımı oluşturmuştur. Ord.Prof.Dr.H.Veldet Velidedeoğlu “kat, 

daire gibi bağımsız bölümlerin müstakil mülkiyete konu olması ve kat mülkiyet 

kütüğünde her bağımsız bölüme ayrı bir sahifenin açılması, arsa payının bağımsız 

bölüme bağlanması” görüşü karşısında Reisoğlu tarafından İsviçre Tasarısına da 

temel teşkil eden “ kat mülkiyetinin, müşterek mülkiyet paylarının, her paydaşa, 

                                                 
10 Hikmet Göknar, Kat Mülkiyeti Devre Mülk ve Yabancıların Tasarrufu, Ankara 
1988,s.25-26 
11 M.Kemal Oğuzman,”6217 sayılı Kanunla Kat Mülkiyeti Kabul Edilmiş midir?”İBD, 28 
c.,sayı 1, s.3-19 
12 Tekinay,a.g.e.,s.3 
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binanın kat, daire gibi bağımsız bölümünde münhasır istifade hakkı verecek şekilde 

tesis edilmesiyle kurulması; bu suretle kat mülkiyetine çevrilmiş her müşterek 

mülkiyet payına, kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sahife açılması; bu sahifelerde, 

arsa payının kanuni muhtevesını teşkil eden münhasır istifade hakkına konu olan 

bağımsız bölümlerin gösterilmesi “ görüşü savunulmuş ve bu görüş Oğuzman 

tarafından da destek görmüştür.13 İkinci görüş sahipleri, birinci görüşün kabulü 

halinde, ana duvarların paylı mülkiyete konu edilmesi sebebi ile geride müstakil 

mülkiyete konu olabilecek mal kalmadığını ve bu tarz kabulün gayrimenkul mülkiyeti 

kavramına aykırı olduğunu ileri sürmektedirler. 

Tartışmalara rağmen, İsviçre’de Medeni Kanunun Eşya Hukuku prensiplerine 

sadık kalınarak hazırlanan kanundan farklı olarak Medeni Kanunun Eşya Hukuku 

prensipleri ile bağdaşmayan bazı esasla dayanan 23.06.1965 tarih 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu 02.01.1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Prof.Hıfzi V.Velidedeoğlu 

tarafından hazırlanan ön tasarı bazı küçük değişikliklerle Parlemento’da kabul 

edilmiştir.14 Bu kanun tamamen Türk hukukuna özgüdür. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 02.01.2969 tarih 1166 sayılı kanun, 

13.04.1983 tarih 2814 sayılı kanun, 10.06.1985 tarih 3227 sayılı kanun , 11.02.1991 

tarih 431 sayılı KHK ve 05.02.1992 tarih 3770 sayılı kanunlarla değişikliğe 

uğramıştır. Ülkemizde yaşanan 1999 tarihli İzmit-Adapazarı-Düzce depremleri ile 

yaşanların tekrarlanmaması için doğal afetlere karşı yapıların incelenmesine yönelik 

çalışmaları kolaylaştırmak, tapu kayıtlarının elektronik ortama alınmasını sağlamak 

için mevcut düzenlemede ilave fıkralar ve madde değişiklikleri ile büyük yerleşim 

projelerini Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına almak için 634 sayılı KMK “Dokuzuncu 

Bölüm” ilave edilerek “ Toplu Yapı” kurumuna yer veren çalışmalar başlamıştır. 

Basına yansıdığı şeklinin aksine “mortgage” sisteminin Kat Mülkiyeti Kanunun 

değişikliği ile ilgili direkt bağlantısı bulunmamaktadır. Ancak Tasarının yasalaşması 

halinde kat mülkiyetine geçişin kolaylaştırılması ve cazai yaptırımların artırılması 

sonucu “mortgage “ sistemine konu olabilecek gayrimenkullerin çoğalması 

sağlanabilecektir. 

                                                 
13 Oğuzman, “ Kat Mülkiyeti Hakkında İsviçre’de ve Türkiye’de Hazırlanan Kanun Tasarıları, 
Tahlil ve Tenkidi”, İÜHFM, 25 c., sayı 1-4, s.133-192 
14 Aydın Aybay / Hüseyin Hatemi, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1996,s.149-150 
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I.BÖLÜM 
 KAT MÜLKİYETİNİN 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ 

KANUNUNDAKİ 
DÜZENLENME TARZI 

 

A-Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması ve Sona 

Ermesine İlişkin Esaslar 

1- Kat Mülkiyeti Kavramına Genel Bakış 

634 sayılı KMK’na hayatiyet veren bir terim olarak “kat” , tarifler başlığı altında 

tanımlar getiren 2.maddede tanımlanmadığı gibi hiçbir yerde de açıklığa 

kavuşmamıştır. “Kat “ teriminin ise herkes tarafından bilindiği kabul edilmiştir. 1  

KMK’nun 1. ve 2/a bendi maddelerinde bağımsız bölümün tanımlandığı bir 

yapının, ayrı ayrı ve başlı başlına kullanılmaya elverişli daire, iş bürosu, dükkan, 

mağaza,mahzen,depo gibi bölümlerin “kat” olarak nitelendiği anlaşılmaktadır. Bu 

tanıma uygun bölümler “bağımsız bölüm” olarak kat mülkiyetine konu yapılmaktadır 

ve “kat” terimi bağımsız bölüm tanımı ile eşanlamlı kullanılmaktadır.  

Kat mülkiyeti kavramının içeriği tartışmalıdır. Öncelikle katlardaki mülkiyetin 

gerçek bir mülkiyet mi, yoksa katlara yerleştirilmiş kendine özgü bir mülkiyet mi 

olduğu tartışma konusudur. Alman hukukundaki bir görüşe göre katlardaki özel 

mülkiyetin gerçek bir mülkiyet olduğu ileri sürülmekte ve bu görüş Oğuzman ve 

Reisoğlu tarafından kabul görmüş iken, Fransız hukukunda Azoulay tarafından 1956 

yılında hazırlanan doktora tezinden yola çıkarak katları meydana getiren ana 

duvarlar,taban ve tavanların paylı mülkiyete konu olması ilkesi gereği, bağımsız 

bölüm mülkiyetine konu katın bulunduğu hava boşluğu kaldığı ve bu hali ile Türk Kat 

Mülkiyeti Kanunun prensip bakımından yanlış olduğu ileri sürülmüştür. Diğer bir 

görüşe göre; Roma hukukunda da “tahdit edilen bir miktar hava üzerinde ferdi 

mülkiyet mümkündür” kavramından yola çıkarak katlardaki “ özel mülkiyetin “ 

                                                 
1 E.Saba Özmen, Kat İrtifakı, Ankara 1997,s.4 
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kendine özgü eğemenlik hakkı, tek başına yararlanma hakkı olduğu ileri 

sürülmektedir.2 

Diğer bir tartışma konusu ise kat mülkiyetinin eşya hukuku anlamında “paylı 

mülkiyet” olarak mı, yoksa kendine özgü “bağımsız mülkiyet hakkı” olarak mı kabul 

edileceğidir. Tekinay tarafından “Kat Mülkiyeti Kanununun 1/I.maddesini esas olarak 

yaptığımız bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bir taşınmazda belli bir paya sahip 

olmadan, bir binanın bağımsız bölümlerinden biri üzerinde kat maliki olmak 

imkansızdır. Arsa üzerindeki paylı mülkiyetle binanın bağımsız bölümleri üzerindeki 

mülkiyet birbirine bağlıdır. Bu nedenle Tekinay, Kat Mülkiyeti Kanununun 

1/I.maddesindeki tanımdan hareketle kat mülkiyetinin “bağımsız mülkiyet hakkı” 

olduğundan söz edilmesi isabetli saymamakta ve kat mülkiyetini bağımsız bir tür 

olarak kabul etmemektedir “.3 

634 sayılı KMK’nun tasarı aşamasında başlayan tartışmalar iki farklı eksen 

üzerinde olmuştur. Komisyon Başkanı Velidedeoğlu tarafından savunulan görüş; 

“kat, daire gibi bağımsız bölümlerin müstakil mülkiyete konu olması ve kat mülkiyeti 

kütüğünde her bağımsız bölüme ayrı bir sayfa açılması, arsa payının bağımsız 

bölüme bağlanması” görüşü karşısında, diğer komisyon üyesi Reisoğlu İsviçre Kat 

Mülkiyeti Kanun tasarısına da temel teşkil eden , yani “kat mülkiyetinin,müşterek 

mülkiyet paylarının,her paydaşa,binanın kat,daire gibi bağımsız bölümlerinde 

münhasır istifade hakkı verecek şekilde tesis edilmesiyle kurulması; bu suretle kat 

mülkiyetine çevrilmiş her müşterek mülkiyet payına,kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir 

sayfa açılması;bu sahifelerde; arsa payının kanuni muhtevasını teşkil eden 

münhasır istifade hakkına konu olan bağımsız bölümlerin gösterilmesi” gerektiği 

görüşünü savunmuştur. Ancak 634 sayılı Kanun, Velidedeoğlu’un görüşü 

doğrultusunda yasalaşmıştır.4 

Sonuç olarak 634 sayılı KMK’da kat mülkiyeti kendine özgü düzenlemesi ile 

eski Cermen Hukukunun mülkiyet anlayışına yaklaşan bir tarzda ,tapu sicil 

kütüğünde bağımsız bölüm esas alınarak, arsa üzerindeki mülkiyet payı bağımsız 

                                                 
2 İsmet Sungurbey,” Kat Mülkiyetinin Temel Sorunları”,Mukayeseli Hukuk Araştırmaları 
Dergisi,İstanbul,1,(2),1968 ,s.149-161 
3 Tekinay, a.g.e., s.4 
4 M.Kemal Oğuzman, “Kat Mülkiyeti Kanun Tasarısı Hakkında” ,İHFM., 24.c.,s 
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bölümdeki mülkiyet payına bağlanmakta, bağımsız bölüm dışında kalan ortak 

alanlardaki mülkiyet şekli müşterek mülkiyet olarak kabul edilmekte ve böylece kat 

mülkiyetini bir kavram olarak, ferdi-özel mülkiyet ile paylı mülkiyetin kaynaşması 

olarak tanımlamak mümkün olmaktadır.5 

Tekinay, eşya hukuku tekniği açısından müşterek mülkiyet payının esas 

alınması gerektiği, tersine bağımsız bölüm esas alınarak müşterek mülkiyet payının 

bağımsız bölüme bağlanmasıyla oluşturulan kat mülkiyet rejimine katılmamakla 

beraber, müşterek mülkiyet payının esas olduğu ve bağımsız bölümlerin bu paya 

bağlandığı veya tam tersine bağımsız bölümün esas olduğu ve arsa payının bu 

bölüme bağlandığı tartışmasının tapu tekniğini ilgilendirdiği, bunun dışında pratikte 

bir sonuç doğurmadığı sonucuna varmaktadır. 6 

a)Kat mülkiyetinin kurulması 

Kat mülkiyetinin kurulması iradi ya da mahkeme kararı ile gerçekleşebilir. 

(1)İradi olarak kat mülkiyetinin kurulması 

Gayrimenkulun malik veya tüm paydaşları tarafından KMK 12.maddede 

belirtilen belgelerin ilgili tapu sicil müdürlüğüne verilmesi ve tapu memuru önünde 

resmi senet düzenlenmesiyle kat mülkiyeti kurulur. Paylı mülkiyette tüm paydaşların 

oybirliğinin olması zorunludur, aksi takdirde KMK’nun 10/son fıkrasına göre kaza-i 

kararla müşterek mülkiyet kurulabilir. 

24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı İmar Affı Kanunun uygulama kapsamında olan 

kat irtifak hakkı tesisli anagayrimenkulde binanın tamamlanmasıyla birlikte her bir 

kat irtifak hakkı sahibi KMK.12.maddede belirtilen belgelerle birlikte kat mülkiyeti 

tesisi için , tapu müdürlüğüne başvurma ve kat mülkiyeti tesisi imkanına sahip 

                                                 
5 Alman Kat Mülkiyeti Kanunu; kat üzerinde özel mülkiyeti değil, paylı mülkiyeti esas almış, 
kütükte katlara değil,paylı mülkiyet paylarına sayfa açılması esasını kabul etmiş,kat 
üzerindeki özel mülkiyet(Sondereigentum),paylı taşınmazdaki paya(Miteigentunsanteil)’e 
bağlıdır.Bu iki hak birlikte kat mülkiyetini(Wohnungseigentum)’u teşkil eder.( Oğuzman / 
Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e., s.467,dn.22) İsviçre Hukukunda kat mülkiyetinin- taşıdığı isme 
rağmen-gerçek bir mülkiyet sayılmamakta, müşterek mülkiyet payı ile münhasır 
yararlanmaya ilişkin hakkın bağlılığından özel bir mülkiyet tipi oluştuğu ileri sürülmektedir. 
(Tekinay, a.g.e. ,s.7,8) 
6 Tekinay, a.g.e.,, s.9 
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kılınmıştır. 24.2.1084 sayılı 2981 sayılı İmar Affı Kanunun 16.maddesine göre, bu 

kanun kapsamına giren binalarda, kat mülkiyeti tesisi için tek bir müşterek malikin 

tapu sicil müdürlüğüne müracaatı yeterli sayılmıştır.7 

Kat mülkiyeti tesis edilirken her bir bağımsız bölüm için değeri ile orantılı arsa 

payı ayrılır. Arsa payının saptanmasında kat irtifakı tesisi sırasında veya doğrudan 

kat mülkiyetine geçiş esnasında o tarihteki her bir bağımsız bölümün değeri ile 

orantılı gösterilmesi gerekir, aksi takdirde her kat maliki veya kat irtifak hakkı sahibi 

arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için diğer hissedarların tümü davalı 

gösterilerek dava ikame edebilirler veya tüm hissedarlar yeni bir anlaşma ile pay 

düzeltilmesini tapu sicil müdürlüğünden talep edebilirler.8 - 9 

Kat irtifakı veya doğrudan kat mülkiyeti tesisi için yapılan istemde, bağımsız 

bölümlerin ayrı ayrı değerinin ve bu bağımsız bölümlere değerleri ile orantılı olarak 

tahsisi istenen arsa paylarının belirtilmesi işlemi tamamen maliklere yüklenmiş bir 

mükellefiyet olup, mevcut düzenleme ve uygulamada tapu sicil memurlarının oransız 

arsa payına ilişkin taleplerini denetim ve red yetkisi bulunmamaktadır.10 

(2)Mahkeme kararı ile kat mülkiyetinin kurulması 

Kat mülkiyetinin mahkeme kararı ile kurulması haline, ortaklığın giderilmesi 

davalarında ya da kat mülkiyetinin kurulmasını amaçlayan sözleşmelerin ifası için 

açılan davalarda karşılaşılmaktadır. 

Doktorinde; 634 sayılı KMK ile belirlenen kat mülkiyeti, paylı mülkiyet 

ilişkisinde özel taksim engeli olarak gösterilmekte ise de KMK 7/1.fık. hükmü 

olmasaydı dahi, Kat Mülkiyeti Kanunun sistemi içinde sürekli amaca tahsis sebebi ile 

TMK 698.maddesi gereği müşterek mülkiyete son verme hakkının engellenebileceği, 

                                                 
7 Şerif Ertaş, Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Eşya Hukuku, Ankara 2006, 
6.bs., s.415 
8 Ali Haydar Karahacıoğlu / Ahmet Velioğlu, Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Kanunlar, 
5.bs.,Ankara 2002,s.66 
9“ KMK.Ek.1.madde gereği görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.” 
10 Gürsel Öcal Dörtgöz, Tapu Kadastro ile İlgili Genelgeler, Ankara 2005, s.71 
Gn.1454(Genelgeler olarak anılacaktır) 
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açık düzenlemenin pratik bir önemi olmadığı vurgulanmaktadır.11 

Kat mülkiyeti kavramının taksim engeli oluşturması iki farklı biçimde ortaya 

çıkmaktadır. Birincisi; kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisli anagayrimenkulde 

bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birinin anagayrimenkulde ortaklığın 

giderilmesini isteyememesi (KMK 7.madde 1.fıkra), ikincisi; müşterek veya iştirak 

halinde mülkiyette ortaklığın giderilmesi davalarında kat mülkiyeti için gerekli 

unsurların varlığı halinde tüm maliklerin muvafakati beklenmeden kaza-i olarak kat 

mülkiyeti tesisinin zorunlu olmasıdır. 12 

Mahkeme kararı ile paylı veya iştirak halinde mülkiyete konu taşınmazda kat 

mülkiyetinin kurulması için KMK 10/5.fıkra gereği; Ortaklığın giderilmesi için dava 

açılmış olması, açılan davada aynen taksim veya kat mülkiyeti kurularak ortaklığın 

giderilmesinin talep edilmiş olması, ortaklığın giderilmesi istenen taşınmazın kat 

mülkiyeti kurulmaya elverişli olması, her paydaşa ya da mirasçıya en az bir 

bağımsız bölüm tahsisinin mümkün olması13 ve KMK 12.maddede sayılan belgelerin 

tamamlanması şartları aranmaktadır.14  

Mahkeme kararı ile kat mülkiyetinin kurulmasına dair kararın doğurduğu sonuç 

ve kararın niteliği üzerinde öğretide görüş birliği yoktur. Bir görüşe göre; mahkeme 

kararı ile kat mülkiyetinin kurulmasına dair karar, kurucu karar niteliğindedir.15 Diğer 

bir görüşe göre ise taksim talebi yenilik doğuran bir hakkın kullanılması olarak kabul 

                                                 
11 Tufan Öğüz, Müşterek Mülkiyette Taksim Engelleri, İstanbul 1995,s.137-143 
12 YHGK.,27.12.1989 T.,1986/6-532 E.,1989/682 K.-YHGK.,27.10.1971 T., 6-499 E., 623 K.-

YHGK.,27.10.1971 T.,6-677 E.,621 K. ( Murat Pulak Kat Mülkiyeti Kanunu, Ankara 

2001,s.158) Özel mülkiyete konu bağımsız bölümlerin paylı veya elbirliği ile mülkiyete tabi 

olması halinde, bağımsız bölümler için kanunu taksim yasağı bulunmamaktadır. 

13 Kat mülkiyeti kurularak taksim yapılabilmesi için her paydaşa bir bağımsız bölüm 

verilebilmesinin şart olması kuralı; Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e. 10.bs., s.482/ 

Y.6.HD.15.1.1992 T.,16525 E.,293 K.,12.5.1997 T.4108 E.,4278 K., Tekinay, a.g.e., İstanbul 

1991, s.36, “ her paydaşa bağımsız bölüm düşmüyorsa- kural olarak- satış yoluna gitmek 

gerekir. Ancak, bazı paydaşlar bir bağımsız bölüm üzerinde müşterek malik olarak kalmaya 

razı olurlarsa, kat tahsisi suretiyle taksim yine mümkün olur” , dip not 17 ve 18 

14 Mustafa Reşit Karahasan, Mülkiyet ve Kat Mülkiyeti Hukuku, 3.c., İstanbul 1999,s.207 

15 Suad Bertan, Ayni Haklar, 1.c.,Ankara 1976, s.413,414 
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edilmektedir.16 Eğer kararın kurucu niteliği benimsenir ise, TMK 705.madde uyarınca 

tescilden önce, fakat hükmün kesinleşmesi ile bölünen ve paydaşlara özgülenen 

kesimler üzerinde mülkiyet hakkı son bulur. Karşıt görüşe göre ise kesinleşen 

mahkeme kararına rağmen ayrılan paylar üzerinde mülkiyet hakkı tescilden önce 

doğmaz. Yargıtay HGK., 10.1.1962 T., 1/71 E., 1.K nolu kararında ile “ Taşınmaz 

malın paylaştırılmasına ilişkin ilam yenilik doğurucu bir ilamdır”17 ifadelerine yer 

vererek mahkeme kararının kurucu nitelikte olduğunu kabul eden görüşü 

benimsemiştir.  

Uygulamada henüz tamamlanmamış ve kat mülkiyeti tesis edilmemiş 

yapılarda, satış vaadi sözleşmesi ile bağımsız bölüm satışı veya kat irtifakı tesisi 

vaadi, inşaat yapım sözleşmesi karşılığı arsa payı devri taahhüdünü ihtiva eden 

sözleşmelerin ifası amacına yönelik davalarla karşılaşılmıştır. Bu nev’iden 

sözleşmeler 24.4.1978 tarih 3 / 4 sayılı İBK. İle geçerli sayılmış, satış vaadi olarak 

kabul edilmiştir. Ancak bu sözleşmeler satış vaadi sözleşmeleri olarak kabul edilse 

bile, gerek iradi, gerekse kaza-i yoldan ifası, kendiliğinden kat mülkiyetinin tesisine 

yeterli değildir.18 Hak sahibinin evvelemirde sözleşmenin ifasını ve tescilini talep 

etmesi, müşterek malik sıfatını iktisap ile de taksim talebinde bulunarak kat 

mülkiyetinin tesisini kaza-i olarak istemesi gerekecektir. 

Bu başlık altında değineceğimiz ve uygulamada karşılaşılan bir diğer önemli 

husus, “ivaz” sorunudur. Zira yapının kat mülkiyetine çevrilme şartları gerçekleştiği 

saptanınca, her paydaşa birer bağımsız bölüm tahsis edilirken, bağımsız bölümler 

arasında değer itibari ile oransızlık bulunması halinde “denkleştirme “ gerekecektir. 

Özellikle inşaat karşılığı hisse satış vaatlerini takiben müteahhit, sözleşme gereği 

edimini ifa etmekte, kendi de aldığı payı 3.şahıslara satış vaadi ile satmakta, alıcılar 

da kendilerine teslim edilen bu bölümlere yerleşmektedir. Böyle bir durumda 

taşınmaz bölümünde oturan davacı veya davalılar için ivaz takdirine yer olmadığına 

ilişkin 11.9.1974 tarih, 973/6-1080 E.924 K.sayılı YHGK.kararı uygulanmaktadır. 

 

                                                 
16 Oğuzman/ Seliçi / Oktay-Özdemir, a.g.e., s.260, dipnot 166, Tekinay, a.g.e., s.35, Akipek, 
a.g.e.,s.43 
17 Karahasan, a.g.e.,s.109 
18 Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, İzmir 1997, 3.bs.s.372 
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(3)Kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi 

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi ,kat mülkiyetinin hukuki işlem yolu ile 

kurulmasının özel bir biçimidir.19 

Aşağıda açıklandığı üzere kat irtifakının nihai amacı kat mülkiyeti tesisidir. 

Diğer bir anlatılma, henüz tamamlanmamış veya inşasına başlanmamış yapılarda 

paydaşların veya malikin inşaat bitirme taahhüt ve borçlarının doğal sonucu olarak 

inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine geçilmesidir. KMK’da kat irtifakının kat 

mülkiyeti ile birlikte düzenlenmesinde esas gaye iki durum arasındaki geçişin ve 

birlikteliğin sağlanmasıdır. Bu sebeple KMK.3/3.fıkra yapı tamamlandıktan sonra 

(İmar Kanunun 31 madde)kat irtifakına sahip paydaşların tapu idaresine yapacağı 

yazılı istem üzerine ana taşınmazın cins tashihi gerçekleştirilir, esas defter 

kapatılarak kat mülkiyeti siciline bağımsız bölüm kaydı yapılır. 

b)Kat mülkiyeti kurulması için gerekli şartlar 

(1)Anayapının tamamlanmış olması  

Kat mülkiyeti, mevcut plan ve projesine göre bir parselde bütün bağımsız 

bölümleri tamamlanmış bir ya da birden çok yapılar üzerinde kurulabilir. Kat 

mülkiyeti kurulacak yapıların tamamlanmış sayılabilmesi için KMK.12.maddesinin 

(a)bendi uyarınca belediye sınırları içindeki yapılara ilgili belediye, belediye sınırları 

dışındaki yapılara ilgili valilikler tarafından verilen yapı kullanma izin belgesinin 

alınmış olması gerekir. 3194 sayılı İmar Kanunun 30.maddesi ve 31.maddesine 

göre; “inşaatın bitme günü kullanım izninin verildiği tarihtir.”. 

Bir parsel üzerinde birden çok yapılar olması halinde bazı blok yapıların 

inşaatının tamamlanması ve bu blok bağımsız bölümleri için yapı kullanma izin 

belgesinin alınması halinde uygulanacak prosedür 634 sayılı KMK’na 13.04.1983 -

2814/15 madde ile 634 sayılı KMK ek madde 3 ilave edilmiştir. Bu düzenlemeye 

göre; “ Vaziyet planına göre yapılacak tüm bağımsız bölümlerden yüzde kırkının 

veya blok inşaatlarda her biri en az sekiz bağımsız bölümü kapsayan blok veya 

blokların tamamlanmış bulunması halinde, tamamlanan bağımsız bölümler için kat 

mülkiyetine geçilebilir. Ek madde 3/a bendi, inşaatın kısmen biten bölümleri üzerinde 

                                                 
19 Tekinay,a.g.e.,,sh 41 
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kat mülkiyeti kurulamayacağına ilişkin kurala önemli bir istisna getirmiştir.20 

Ek madde 3 iki farklı durumda “çok yapı” öngörülmüştür. Birinci durum; bir 

parselde her biri bir bağımsız bölümü içeren birden çok yapı bulunması halidir. Bu 

durumda vaziyet planına göre arsa üzerinde yapılması öngörülen bağımsız 

bölümlerin yüzde kırkı tamamlanmış ise, bu tamamlananlara hasren kat mülkiyetine 

geçilebilir. İkinci durum; bir parselde her biri en az sekiz adet bağımsız bölümü 

kapsayan birden çok yapının bulunması halidir. Bu durumda ise yüzde kırk şartı 

aranmaz , inşaatı biten blok için kat mülkiyetine geçirilebilir. 21 

Blok yapılar 8’er bağımsız bölümden az ise, bir arsa üzerinde birden çok 

yapılarda aranan yüzde kırkın tamamlanmış olması koşulu aranacaktır.22 

Bir parsel üzerinde en az sekiz bölümden ibaret bir veya birden çok blok yapı 

ile herbiri bir bağımsız bölümü içeren birden çok yapının birlikte bulunması halinde 

taşınmazın cins tashihi ile kat mülkiyeti siciline tesciline ilişkin düzenleme, TKGM. 

1454 sayılı Genelgesi ile belirlenmiş olup bu tür toplu yapılarda kat mülkiyetine 

geçilmesinde; herbir yapı grubu kendi içinde değerlendirilerek bir bağımsız bölümlü 

birden çok yapının yüzde kırklık kısmının, en az sekiz bağımsız bölümlü blok 

yapılardan da birinin bitmiş olması şartı aranacaktır. 

(2)Bölümlerin ayrı kullanılabilir olması 

Kat mülkiyeti kurulacak yapı veya yapılardaki bağımsız bölümlerin kullanma 

amacına ve yapının özelliğine göre ayrı ayrı kullanılabilir olması gerekmektedir. Kat 

mülkiyetinin konusunu oluşturan alan ve hacim fiilen ve fizik özellikleriyle ayrılmış 

olmalıdır. “Kanunda ,”kat,daire,depo gibi” sözcükler , bu ayrılığı belirtmek üzere 

kullanılmıştır.” 23 Ancak fiziken ve fiilen kullanılabilir olması tek başına yeterli şart 

olmayıp, bağımsız bölümlerin ayrıca onaylı mimari projede gösterilmeleri gerekir.24 

                                                 
20 Tekinay, a.g.e., , s.13-14 
21 Sait Rezaiki/ Ersin Mahir Germeç, Kat Mülkiyeti ve Devre Mülk, Ankara 1999,s.1134-
1135 
22 Dörtgöz,  Genelgeler,s.71,72 Gn.1454 
23 Karahasan, a.g.e.,s.59 
24 YHGK.14.1.1981 T.,1979/15-239 E.,1981/9 K., YHGK.13.4.1976 T.,974/5-758 
E.,1976/120 K.,YHGK., 9.6.1971 T.,1969/1-689 E.,359 K.( Pulak,a.g.e, 2001, s.193,194) 
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“Kat , daire, depo gibi” tanımı ile bağımsız bölüm kavramının sınırlanmadığı, 

koşulları uygun olduğu takdirde ; tenis kortu , yüzme havuzu,garajın dahi bağımsız 

bölüm olarak tescilinin mümkün olduğu kabul edilmektedir.25 

Her bölümün başlı başına kullanılmaya elverişli olup olmadığının tapu sicil 

müdürlüğünce doğrudan araştırılması gerekir. Uygulamada bu araştırma 

TKGM.8.12.1965 tarih, 1-7/1392 sayılı izahnamesi gereği Tapu Sicil Müdürlüğünün 

ilgili kadastro müdürlüğüne hitaben yazdığı talimat üzerine, onanmış proje göz 

önünde tutularak mahallinde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

(3)Anayapının kargir olması 

KMK 50.maddesi/ 2.fıkra,kat mülkiyeti kurulacak binanın tamamının kargir26 

olması şartını tereddütsüz bir şekilde belirtmiştir.27 Bir yapının tamamının kargir 

olduğu tasdikli plan ve vergi kıymet kağıdındaki belgeye bakılarak ve kadastro 

müdürlüğünce mahallinde yapılacak inceleme ile tespit olunur.28 

(4)Anagayrimenkulün tümünün kat mülkiyetine çevrilmesi 

Anayapı kaç bağımsız bölümden oluşuyor ise bağımsız bölümlerin tümünün 

arsa payı ile ilişkilendirilerek kat mülkiyetine çevrilmesi gerekir. Yalnız bir ya da 

birkaç bölüm üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.29 Binanın arsasından bağımsız 

bölümlere tahsis edilmemiş, kat mülkiyetine bağlanmamış arsa payı 

bırakılamaz(KMK.5.madde). 

Arsa payı sadece bağımsız bölümlere tahsis edilebilir. Ortak yerlere veya 

eklentilerine arsa payı ayrılmaz ve tapu tescil işlemi de yalnızca bağımsız bölümler 

                                                 
25Y.5.H.D.,4.11.1980 gün, 1980/7616 E.,7527 K.-Y.5.HD.,16.6.1981 gün,4267 E.,6861 K.) 

 (Karahacıoğlu / Velioğlu, a.g.e., s. 60,67) 
26 kargir; taş ve tuğla ile yapılmış.(Türkçe Sözlük, İnkılap Yayınları) 
27 Ancak, binanın son kat tavanının ahşap yapılması hali kat mülkiyetinin kurulmasına engel 
değildir.(TKGM. 1972 T.Gn., Dörtgöz,Genelgeler, s.332) 
28 Karahacıoğlu / Velioğlu, a.g.e, s. 54 
29 A.Nevzad Odyakmaz, Kat Mülkiyeti Yasası ve Devre Mülk Hakkı,İstanbul,1990, 
4.bs.,s.20 
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için yapılabilir.30 

c-Kat mülkiyetinin sona ermesi 

Kat mülkiyetinin sona erme halleri; sicil kaydının silinmesini gerektiren bir 

şekilde tüm kat maliklerinin talebi ile ve kaydın silinmesine gerek bırakmadan 

kendiliğinden sona erme hali olmak üzere iki gruba ayrılabilir (KMK.46 ve 

47.maddeler).  

Kat mülkiyetinin kendiliğinden sona ermesi üç halde mümkündür: 

a)Anagayrimenkulün arsası ile birlikte yok olması, b)Anagayrimenkulün 

kamulaştırılması, c) Anayapının tümünün harap olması. 

Anayapının bağımsız bölümlerinden birinin harap olması halinde ise harap 

olan bağımsız bölüm maliki iki yıl içinde bölümünü yaptırması gerekir. Eğer 

yaptırmaz ise diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı bağımsız bölüm malikine 

tanınan iki yıllık sürenin dolmasını takiben bir yıl içinde arsa payları oranında 

kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Arsa payını devralanlar, 

devraldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde, harap olan bağımsız bölümü yeniden 

yaptırmaya veya aynı süre içersinde bütün kat malikleri bağımsız bölümlere bağlı 

arsa payını yeniden hesaplayarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar. 

Birden fazla bağımsız bölümün harap olması halinde ise birinin yaptırılması 

diğerinin yapılmasına bağlı ise bağımsız bölümü harap olan kat malikleri yeniden 

yaptırıp yaptırmayacaklarını harap olma tarihinden başlayarak altı ay içinde diğer kat 

maliklerine yazılı olarak bildirmeye mecburdur. Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak 

istemedikleri kabul olunur.31 

2-Kat İrtifakının Kurulması ve Sona Ermesi 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu “kat mülkiyeti” kavramı ile birlikte diğer önemli 

bir kurum olarak “kat irtifakı” kavramını düzenlemiştir. Kat Mülkiyet Kanununun kat 

irtifakını düzenleyen maddeleri 30.4.1969 tarihli 1166 sayılı , 13.4.1983  tarihli 2814 

                                                 
30 YHGK.9.6.1971 T.,969/1-689 E.,359 K.- YHGK.25.5.1968 T.,967/1-32 E.,319 K. ( Pulak,  
a.g.e.,  2001,s.179) 
31 Tekinay, a.g.e., s. 129,130 
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sayılı,10.6.1985 tarihli 3227 sayılı kanunlarla değişikliğe uğramıştır. 

KMK da 1,2,3,5,7,8,9,10,11,14,17,26,49,50,51,52,55,58,ek 3,ve ek 4.maddeler 

kat irtifak hakkına ilişkin düzenlemelerdir. Kat irtifakı kanun içinde sistematik bir 

düzenlemeye sahip değildir ve bu durum “kat irtifakı öğretisi”nin oluşmasında güçlük 

yaratan bir etken olmuştur.32Buna rağmen Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu 

hükümleri ile çözümlenemeyecek hususları düzenlemekte olması sebebi ile gerekli 

bir düzenlemedir. Özmen tarafından yapılan isabetli bir anlatımla, “Kat irtifakına 

ilişkin düzenlemelerin amacı,bağımsız bölümlerin yapının henüz tamamlanmaması 

nedeni ile oluşmadığı ve kat mülkiyetine geçilmediği dönemde bir birlik ilişkisi içinde 

olan hak sahiplerinin çatışan menfaatlerini düzene sokmaktadır ”.33 

a)Kat irtifakının hukuki niteliği  

Kat irtifakı, kurum olarak Türk hukuk sistemi içinde hukuki niteliği tartışılan bir 

yapıya sahiptir. Kat irtifakı paylı mülkiyette konu anagayrimenkul üzerinde tesisi 

edilmekte, tapu sicilinde irtifaklar sütununa kaydedilmekte, süre ile sınırlı ve kat 

mülkiyeti tesisi amacına yönelik kurulmakta, tüm paydaşlara karşılıklı yapma borcu 

ve talep hakkı sağlayan özel düzenlemeye sahip bir haktır. Adı üzerinde “irtifak” 

betimlemesi sebebiyle Türk Medeni Kanununun saydığı irtifak hakları arasında 

sınıflandırılabilmesi amacı ile değerlendirildiğinde farklı görüşler ileri sürülmektedir. 

Bir görüşe göre kat irtifakı; KMK 3/3.fıkra “bir irtifak çeşidi” nitelemesine 

rağmen Medeni Kanun anlamında gerçek bir “irtifak hakkı” değildir. Taşınmaz lehine 

irtifak hakları (TMK 779.madde ), bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine 

konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını sınırlamaktadır. 

Ayrıca “yapma borcu”, irtifak hakkına başlı başına konu olamaz, ona ancak yan 

edim olarak bağlanabilir. Kat irtifakı ise paydaşlara, malik oldukları paylar dolayısıyla 

karşılıklı bir yapma borcu yüklemektedir. İrtifak olarak nitelenmekle beraber kat 

irtifakında ortada “ eşyaya bağlı borç(realobligation)” vardır. TMK 779.maddeye göre 

ise bir şeyi yapmak borcu başlı başına irtifak hakkına konu teşkil etmez. 34Medeni 

                                                 
32 Özmen, a.g.e., s. 14 
33 Özmen,a.g.e., s.63 
34 M.Kemal Oğuzman, “Kat Mülkiyeti Kanun Tasarısı Hakkında” İÜHFM, İstanbul, 29. c., sayı 
4, s.19, Tekinay,a.g.e., s.23, Oğuzman/ Seliçi/Oktay- Özdemir,a.g.e.,s.485,  
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Kanunun sistemi içinde şahsa bağlı sınırlı ayni hak ise mülkiyetin içeriğini oluşturan 

yetkilerin bağımsızlaştırılarak bir kişiye özgülenmesi suretiyle doğmakta ve içeriği bu 

yetkilerden oluşmaktadır. Kat irtifakında ise yükümlülük tamamen borçtan ve 

sağladığı hak ise bu borcun ifasını talepten ibaret olup, geleneksel manada ayni hak 

kavramı içinde “ kat irtifakının” gösterilmesi mümkün değildir.35 Bu sebeplerle, kat 

irtifakını Türk Medeni Kanunu anlamında irtifak hakkı olarak saymanın imkanı 

yoktur. Ayrıca ayni hak tipi olarak gayrimenkul mükellefiyetiyle de kat irtifakının bir 

benzerliği yoktur.36 

Kat irtifakının “eşyaya bağlı borç” hukuki nitelemesine katılmayan yazarlar ise 

KMK 2.madde/son fıkrası ve KMK 5.madde düzenlemesi ile arsa payına bağlı olarak 

devir ve miras yolu ile intikali mümkün hakkın “ eşyaya bağlı borç” kavramı ile 

açıklanamayacağını ifade etmektedirler.37 

Kat irtifakının Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş tipte ayni hak olmadığı ve 

sui generis ayni hak olduğu konusundaki görüşü ise şu gerekçelerle ileri 

sürülmektedir: KMK’da kat irtifakının tanımı yapılırken ayni hak olarak düzenlendiği 

anlaşılmaktadır. Ancak, bir ayni hak olarak özellikleri gereği TMK’da düzenlenmiş 

irtifak hakları kategorisi içine konulmasına engeldir. Bu hali ile kat irtifaknın ayrı ve 

özel bir ayni hak türü olarak ele alınması zorunludur.38 Kat irtifakının kurulduktan 

sonra, hak sahipliği, artık bu paydaşlık sıfatına bağlanmış olur ve bu halde kat 

irtifakının özel irtifak tipi olarak “ arzî irtifaklar” arasında sayılması gerekeceği, ancak 

kat irtifakının gerek içerik, gerekse sona erme bakımından, diğer arzi irtifaklara 

kıyasla bir çok farklı özelliğe sahip olduğu kabul edilmektedir.39 

Kanaatimizce, müşterek mülkiyet konusu arazilerde yapılaşma halinde 

paydaşların haklarının Medeni Kanunun müşterek mülkiyet düzenlemesi içinde 

korunabilmesindeki yetersizliğe karşın kendine özgü düzenleme şekli ile kat irtifakı, 

kat mülkiyetine geçiş öncesinde ayni hak sahibi paydaşlar arasındaki hukuki düzeni 

                                                 
35 Oğuzman, a.y.,s.19 ,Tekinay ,a.g.e. s. 23-24, Oğuzman,/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,s. 
485  
36 Şafak N.Erel, Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982, s.251 
37 E.Saba Özmen,”Kat İrtifakına Geçiş Kararına Uymama Nedeni ile Paydaşlıktan Çıkarma” 
TBBD.,1993/1 s.41 vd. 
38 Bülent Köprülü/ Selim Kaneti, Sınırlı Ayni Haklar,İstanbul 1972-1973,s.144 
39 Aydın Aybay/Hüseyin Hatemi, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1996, s.175 
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kat mülkiyeti kavramı ile iç içe düzenleyen özel bir kurumdur. Kat irtifakı, kat 

mülkiyetinin öncüsüdür ve bu nedenle kat irtifakı, ancak kat mülkiyetine konu 

olabilecek gayrimenkullerde kurulabilir.40 KMK 14,17, ve 47. maddeleri kat mülkiyeti 

ve kat irtifakı kavramlarının birbirine örgün kavramlar olduğunun bir örneğidir. Bu 

nedenle konunun eşya hukuku kavramları ile açıklanabilmesi yetersiz kalmaktadır. 

b) Kat irtifakının iradi olarak kurulması  

Kat irtifakı, anagayrimenkul paylı mülkiyete tabi ise tüm paydaşların ortak 

iradesi, tek malik var ise malikin iradesi ile , tapu sicil memuru önünde resmi senet 

ile kurulur(KMK 14.madde). Kat irtifakı tesisi idari bir işlem olup, dava yolu ile kat 

irtifakı kurulmasına karar verilemez.41 

c) Kat mülkiyetinin sona ermesi ile geçici süreli ve 

şarta bağlı kat irtifakının kurulması 

Kat irtifakının istisnai şekli, KMK 47.madde gereği kat mülkiyetinin sona erme 

halidir. Ana yapının tamamının harap olması, ana yapıda bir bağımsız bölümün 

tamamen harap olması ve birden fazla bağımsız bölümün tamamen harap olması 

halleri farklı sonuçlara bağlanmıştır. Ana yapının tamamen harap olması halinde kat 

mülkiyetinin kendiliğinden sona erdiği açık bir şekilde KMK 47/1.fıkra. 

düzenlenmiştir. Bir veya birden fazla bağımsız bölümün tamamen harap olması 

halinde kat mülkiyeti 47/ 2 ve 4 fıkrada belirtilen (altı ay ve iki yıl)süreler içinde geçici 

olarak ve kat mülkiyeti kütüğü beyanlar hanesine geçici şerh verilerek kat irtifakına 

çevrilir. Harap olma hali, belli bir olayın vukuunu gerekli kılar. Ana yapının 

bakımsızlığı ve bu suretle kat maliklerin ihmali ile tamire muhtaç olması 47.madde 

uygulama kapsamı dahilinde değildir.42 - 43 

 

 

                                                 
40 Ali Arcak,Değişik ve Yeni Hükümleriyle Kat Mülkiyeti, Ankara,1983,s.110 
41 Pulak, a.g.e., 2001, s.133  
42 Karahasan, a.g.e., s.1018,1019. (Y.18.HD.13.07.1995 T.,8275 E., 8175 K.) 
43 Mahir Ersin Germeç, Kat Mülkiyeti Hukuku, Ankara 2006 s.1180-1189, 
(Y.18.HD.10.10.2005 T.,2005/6524 E., 2005/8820 K.) 
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d) Ek madde 4 gereği müşterek mülkiyette 

paydaşlıktan çıkarma suretiyle kat irtifakı 

kurulması 

Madde metni, mahkeme kararını gerekli görmekle beraber gerçekte kaza-i 

yoldan kat irtifakı kurulum şekli değildir. Ayrıca “kat irtifakına geçiş” başlığını 

taşımasına rağmen şartlar oluştuğunda, paylı mülkiyet anlayışından hareketle 

paydaşlıktan çıkarma, çoğunluk paydaşın iradelerini azınlığın iradesine hakim 

kılarak kat irtifakı kurulumunun temini amaçlanmıştır. Bir nevi paylı mülkiyete konu 

gayrimenkulde zımni idame-i şuyu anlaşmasının çoğunluk paydaşın kararı ile devam 

ettirilmesidir.44 Zira Ek madde 4 şartları şunlardır; Tapuya kayıtlı bir arazinin paylı 

mülkiyete konu olması, en az beş paydaşın varlığı, paydaşların yapı yaptırma amacı 

ile arazi edinmiş olmaları, paydaşlardan 4 / 5 ‘nün kat irtifakı tesisi kararına diğer 

paydaşların katılmaması, kat irtifakı tesisine karar veren paydaşların bu iradelerini 

diğer paydaşlara noter marifeti ile açıkça ve sonuçları ile tebliğine rağmen, karara 

katılmayan paydaşların işlemlere iştirak etmemesi sebebi ile gayrimenkulün 

bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinden kat irtifakı tesisi işlemine katılmayan 

paydaşın payının bedel mukabili diğer hissedarlara intikalinin sağlanmasıdır.45 

Sulh Hukuk Hakimliğinin verdiği karar “paydaşlıktan çıkarma, ve çıkarılan 

paydaşın payın diğer paydaşlar veya davacı paydaş adına tescili” ile sınırlı olmalı, 

hükmen kat irtifakının tesisine yönelik karar verilmemelidir. 46 

e) Kat irtifakının sona ermesi (KMK 49.madde) 

(1)Kuruluş amacının nihai sonucu olarak kat mülkiyetine 

 geçilmesi 

                                                 
44 Eski Medeni Kanunda müşterek mülkiyete konu gayrimenkul paydaşları arasında yapılan “ 
idame-i şuyu” sözleşmeleri şekle bağlı değildir. Öğüz, a.g.e., s. 38-39,Dipnot 92, Yeni Türk 
Medeni Kanunun 698 maddesi/2.fık.gereği idame-i şuyu anlaşmaları resmi şekle bağlıdır. 
45 Özmen, “Kat İrtifakına Geçiş Kararına Uymama Nedeni ile Paydaşlıktan Çıkarma”,TBBD, 
1993/1, s.44 
46 Farklı bir görüş ; Tekinay, a.g.e. s.47., Karahasan, a.g.e.,s.1057, (Y.18.HD.16.2.1987 T., 
19807 E., 1829 K.) 
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Kat Mülkiyeti Kanunu, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurumlarını birbirlerine 

dönüşümlerini içerecek şekilde düzenlemiştir. Kat irtifakı kurulumunun ana gayesi, 

kat irtifakı kurulan anagayrimenkul üzerinde İmar Mevzuatına uygun inşaatın 

bitirilerek yapı kullanım izin belgesi ile irtifak hakkı sahiplerinden herhangi birinin 

istemi ile kat mülkiyetine geçişin sağlanmasıdır. Bu amaçladır ki ; kat irtifakının tesisi 

aşamasında kat mülkiyeti kurulumunda aranan belgelerin bir çoğu (yapı kullanım 

izin belgesi, ön ve arka cephelerin belediyece tasdikli bir fotoğrafı hariç) 

istenmektedir.(KMK 14. ve 12.maddeler) 

Ana yapının tamamlanması halinde kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi 

idari bir işlem olup, anlaşmazlık veya birliktelik sağlanamaması halinde 

mahkemeden kat mülkiyetinin kurulumunun sağlanması istenemez.47 

(2)Arazinin tamamen yok olması veya bina yapılamaz hale  

gelmesi 

Arazinin tamamen yok olması durumu TMK 717. madde taşınmaz mülkiyetinin 

kaybı hükmünün tekrarından ibarettir. Ülkemiz için muhtemel yok olma halleri; 

erozyon, sel felaketi, deprem, idari tedbirlerle bir suyun mecrasının değiştirilmesi, 

baraj veya gölet yapımı için arazinin su altında bırakılması sayılabilir.48 

Arazinin kısmen doğal felaketler veya idari işlemler neticesi imar planına göre 

inşaat yapılabilme imkanının kalmaması halinde de kat irtifakı kendiliğinde sona 

ermektedir. 

(3)Kamulaştırma halinde kat irtifakının sona ermesi  

Özel mülkiyetin sona ermesi halidir. Kamulaştırma işlemi yapan idare 

açısından tescilsiz iktisap halidir.  

 

 

                                                 
47, Y.18.HD., 13.05.1996 T.,1996/3347 E.,1996/4735 K.,Y.18.HD.,24.12.1993 T.,1993/12947 
E.,1993/4488 K., Pulak, a.g.e., sh.109, Y.18.HD.,2.4.2001 T.,2001/2345 E.,2001/3063 K., 
(Germeç, Kat Mülkiyeti Hukuku, Ankara 2006, 1.bs.,s. 292,293,294) 
48 Özmen, a.g.e., sh.382 
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3-Kat Mülkiyeti Kanunda Yer Alan Kavramlar 

a)Bağımsız bölümler 

Bağımsız bölüm; tamamlanmış bir yapıda kullanım amacına göre ayrı ayrı ve 

başlı başına kullanılmaya elverişli bölümlerdir.49-50 Anagayrimenkul üzerinde yapılı 

ana yapı içinde dikey veya ana gayrimenkul üzerinde yaygın- yatay bölümler 

şeklinde çeşitlendirilebilir. 

b)Anayapı 

KMK.2/a maddesine göre , kat mülkiyetine konu edilen anagayrimenkul 

üzerindeki kat mülkiyeti tesisine elverişli tamamı kagir bina veya binaları ifade eder.  

c)Anagayrimenkul 

Kat mülkiyetine konu olan anagayrimenkulün bütününe, yani arsa ile birlikte 

onun üzerindeki yapı, eklenti, tesisi, dikili ağaçları ve hatta var ise su kaynaklarının 

tümü anagayrimenkul kavramı içinde kabul edilir.51 Kat Mülkiyeti Kanununun arzi 

uygulama alanı bir tapu sicil terimi olan parsel ile sınırlıdır. Parsel, sınırları haritalarla 

belirli tek- bütün arazi parçasıdır. Yönetim planı bir parsel üzerindeki yapıları 

kapsayacak şekilde yapılır ve bu parselle sınırlı olarak KMK hükümleri uygulanır. 

Parsellerin bir araya gelmesi ile ada oluşur. Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, 

kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı 

sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro 

adası denir.52 

d)Arsa payı 

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edildiğinde bağımsız bölüm değeri ile 

                                                 
49 Ertaş,a.g.e., Ankara 2006,s.407 
50 Kat mülkiyetinin kurulması başlığı altında açıklama yapılmıştır. 
51 Ertaş, a.g.e., Ankara 2006, s. 408-409 
52 G.Öcal Dörtgöz, Tapu İşlemleri, Ankara 2003, s.619 
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orantılı olarak anagayrimenkul üzerinde müşterek mülkiyet hükümlerine göre tahsis 

edilen paya “arsa payı” denir. Anagayrimenkulde bağımsız bölüm bağlantısı 

kurulmamış arsa payı bırakılamaz( KMK.5.madde). Bu sebeple bağımsız bölüm 

paylarının toplamı paydaya eşit olmalıdır.Bağımsız bölüm değerinde sonradan 

meydana gelebilecek değişiklikler arsa payının değiştirilmesi sebebi olarak dikkate 

alınmaz(KMK 3/II bendi). 

KMK 2/d bendinde tanımlanan “arsa payı” deyimi ile ayrılan arsa-arazi parçası 

ifade edilmeyip “mülkiyet hakkı” pay olarak tanımlanmaktadır. Arsa payı deyimi pek 

isabetli olmamakla beraber yasal bir deyim olarak kullanılmaktadır.53  

e)Ortak Yerler  

KMK 3/1.fıkra kat mülkiyetinin niteliğini tanımlarken “Kat Mülkiyeti, arsa payı ve 

ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir” ve KMK 16/1.fıkra, 

ortak yerler üzerinde kat maliki ve kat irtifakı sahiplerinin mülkiyet haklarını “bütün 

ortak yerlere, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar” 

ifadesini kullanmıştır. Bu düzenlemelerden dolayı ortak yerlerin, paylı mülkiyete tabi 

olduğu sonucuna varılmaktadır. 

KMK 16/ 2.fıkra ortak yerlerin kullanım hakkını aksine sözleşme olmadıkça 

arsa payı oranı ile düzenlemiştir. Ancak bu düzenlemenin yersizliğine kanun tasarısı 

çalışmaları esnasında Oğuzman tarafından şu gerekçe ile değinilmiştir; Kat 

maliklerinin bütün ortak yerlerden faydalanmaları, o yerleri kullanmaları müştereken 

malik olmalarının doğal sonucudur. Ayrıca ortak yerlerden faydalanmayı arsa payı 

oranı ile ifade etmek ”hem manasız hem de tehlikeli”dir. Örneğin 1/10 arsa paylı kat 

malikinin antenler, bina giriş kapısı, merdivenler, asansörlerden 1/10 oranında 

faydalanabileceklerini söylemenin imkanı yoktur.54 

Uygulamada kat malikleri arasında çıkan uyuşmazlıkların çoğu ortak yerlerin 

kullanımı ve bağlı olarak ortak yerlere özgü giderlerin paylaşımında karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konuya ortak giderler alt başlığında değinilecektir. 

                                                 
53 Tekinay, a.g.e.,s.12 
54 Oğuzman, “Kat Mülkiyeti Hakkında İsviçre’de ve Türkiye’de Hazırlanan Kanun 
Tasarıları,Tahlil ve Tenkidi”, İÜHFM.,25.cilt,s.1-4, s.187 
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Kanunun 2.madde b bendi ortak yerler tanımını “Anagayrimenkulün bağımsız 

bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan 

yerlerine (Ortak yer)” olarak vermiş olup bu ifadeden anlaşılacağı üzere; “bağımsız 

bölüm” tanımlandıktan sonra ortak yerlerin belirlenmesi yapılabilecektir. Oysa kanun 

koyucu bağımsız bölüm tanım ve tarifini “bağımsız mülkiyete konu olabilecek” 

ifadesi ile geçiştirerek, 4.madde ile ortak yerleri özel ve genel manada 

sınıflandırmaya tabi tutmuştur. 

Genel manada ortak yerler; “kat irtifaklı veya kat mülkiyetli taşınmazlarda kat 

malikinin özel mülkiyet hakları, sadece malik oldukları bağımsız bölümlerin ve varsa 

eklentilerinin mimari projede belirlenmiş olan sınırları içinde geçerli olup, bu sınırın 

dışında kalan veya mantıken gerekli olmayan yerler ortak yerlerdir”.55 Bir yerin ortak 

yer olup olmadığı tartışmasında öncelikle dikkat edilecek şey “ bu yerin arsa payına 

bağlanıp bağlanmadığı veya tapu sicili beyanlar hanesinde eklenti olarak gösterilip 

gösterilmediği” olmalıdır. 56 Zira ortak yerlerin arsa payına bağlanması gerekmez. 

“Ortak yer “ kelime manası ile yalnızca fiziki bir alan olmayıp, ortak kullanıma 

konu tesis ve araçları da ifade etmek için kullanılmaktadır. Örneğin ortak kullanıma 

tahsisli “hidrofor” da ortak yer kavramı içindedir. 

(1)Mutlak anlamda ortak yerler 

KMK 4.maddesinin a,b ve c bendlerinde mutlak ortak yerler, niteliği ve kullanım 

amacı itibari ile ortak kullanıma tahsisinden vazgeçilemeyecek yer ve şeylerdir. 

Binanın temeli, ana duvarlar, merdivenler, yangın merdivenleri, sığınak,kazan 

dairesi, kapıcı dairesi, avlu gibi. KMK 4.madde a,b ve c bendlerinde sayılan yerlerin 

sözleşme ile mutlak ortak yer olma özelliğinin kaldırılması mümkün değildir. 57 Zira 

yapının durumuna göre ve her halükarda tüm kat maliklerinin ortak kullanımında 

olan yer ve şeylerin hiçbir şekilde tahsisi mümkün değildir. Yapının temelleri, ana 

duvarları, genel koridorlar gibi…Mutlak ortak yerler sıralaması dışında bulunan ve 

bağımsız bölüme eklenti olarak bağlanmamış yerlerin kat mülkiyeti kuruluş 

                                                 
55 Pulak, a.g.e., 2001, s.59 
56 Karahasan, a.g.e., s.66, “…..arsa payı verilerek bağımsız bölüm niteliğini taşımayan veya 
eklenti olarak tapuya tescil edilmemiş bulunan yerler, ortak yerlerdendir.”Y.19.HD.20.2.1981 
T., 640 E.,1594 K., 
57 HGK.,9.6.1971 T.,969/1-689 E.,359 K., (Karahacıoğlu / Velioğlu, a.g.e., sh.127,128) 
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sözleşmesi, yönetim planı ve kat malikleri kurul kararı ile belli bağımsız bölüme 

tahsisi ise mümkündür.58 Bu konuda avlu-bahçe ve teraslar inceleme konumuz 

olacaktır. 

(2)Sözleşme ile belirlenebilecek ortak yerler 

“Sözleşme “kapsamına, kat mülkiyetini kuran resmi senet ve eklerinde yer alan 

belediyeden tasdik edilmiş projeleri dahildir. 59 

Resmi senet ile başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, garaj, depo gibi 

bölümler bile ortak yer olarak kabul edilebilir.60 Bir bağımsız bölümün ortak yer 

olarak kabulü “tahsis edilme” şeklindedir. 

Uygulamada, resmi senette kendisine arsa payı verilen ortak bir yer, tasdikli 

projede ortak yer olarak gösterilmemiş olduğunda uygulanacak çözüm konusunda 

farklılıklar mevcuttur. Bu durumda resmi senede mi, yoksa tasdikli projeye mi daha 

büyük önem verilecektir ? Onaylı mimari proje, imar mevzuatı ve dolayısıyla kamu 

düzenini ilgilendirdiğinden mimari projeye aykırı olarak oluşturulan tapu kaydına 

dayanarak, iyiniyetli iktisap iddiasında bulunulamaz.61 Resmi senetle onaylı proje 

çelişirse, bu durumda onaylı projeye üstünlük tanınır. Bu kurala rağmen, resmi 

senette kendisine arsa payı bağlanan bir deponun onaylı projede ortak yer olarak 

gösterilmesi durumunda, resmi senedin üstün tutulacağı ve deponun malikin 

bağımsız bölümü olacağı Y.5.HD.,11.4.1983 T., 3585 E., 3652 Kararı ile kabul 

edilmiştir. 62 Eğer depo kat mülkiyeti kütüğüne projeye göre ortak yer olarak 

yazılmışsa, kaydın düzeltilmesi için TMK .1015 ve 1025.maddeleri gereği dava 

konusu olabileceği savunulmaktadır.63 

Yönetim planı ile ortak yer belirlenebileceği görüşüne gelince; KMK sisteminde 

                                                 
58 Özmen, “Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer –Eklenti Ayrımı İçersinde Yeri” 
TBBD, Ankara, 1990/1, 3.C., S.1,s. 86 
59 HGK.9.6.1971 T.,369/1-689 E.,359 K.,HGK.,15.10.1975 T.,973/870E.1081 K.( Karahasan, 
a.g.e., s.67) 
60 Karahasan, a.g.e., s.66 
61 YHGK., 25.4.1984 T.,1982/5-154 E.,1984/465 K.( Pulak, a.g.e. , 2001,s.420) 
62 Y.5.HD.7.7.1981 T.,6320 E.,7874 K.( Karahasan, a.g.e.,s.68), Odyakmaz, a.g.e., s.161 ve 
162 nolu sayfada belirtilen Y.5.HD.11.4.1981 T.,3585 E.,3642 K. 
63 Tekinay, a.g.e.,s.23 
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bağımsız bölümlere arsa payı ayrılmakta ve tasdikli projede belirlenmekte, eklentiler 

ise kat mülkiyeti tapu sicilinin beyanlar hanesine şerh düşülmektedir. Bağımsız 

bölüm ve eklenti dışında kalan yerlerin “ortak yer” olduğu KMK 4.maddenin doğal 

sonucudur.64 Bu yerlerin ayrıca yönetim planında gösterilmesine gerek yoktur. 

Bağımsız bölüm ve eklenti dışında kalan bir yerin ortak yer olarak ayrıca 

gösterilmesine engel de yoktur.(KMK 12)65 

Kanımızca, uygulamada yaşanan sorunların tanığı olarak yönetim planı ile 

ortak yer tahsisine imkan yaratılmaması gerekir. Çünkü; onaylı proje, sözleşme, 

tapu sicil kaydı arasında yönetim planı ile ortak yer tahsis edilmesi bazen yanlış tapu 

işlemlerinin yapılması sonucunu doğurmaktadır. 

f)Ortak giderler 

Kat mülkiyeti kapsamında ihtilafların çoğu ortak yerlerin kullanılması, bakım ve 

giderlerinin taksimi hususunda çıkmaktadır. Bu nedenle ortak giderlerin tanımı ve 

sınıflandırılması önemlidir. KMK 20.maddesi “genel giderleri”, 42.maddesi “faydalı 

yenilik ve ilaveleri”, 43.maddesi “çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilavelerin” 

yapılabilmesi ve giderlerin paylaşımını düzenleyen hükümlerdir. 

Genel ortak giderler, kat malikleri arasında başka türlü anlaşma olmadıkça  

kapıcı,kaloriferci,bahçıvan ve bekçi giderlerine eşit, anagayrimenkulün sigorta 

primleri ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı 

gibi giderleri,ortak tesislerin işletme giderleri için toplanacak avansa arsa payı 

oranında katılırlar. 

Faydalı yenilik ve ilaveler; KMK 42. maddenin ilk cümlesi 19. madde amir 

hükmün tekrarı mahiyetinde iken, ancak 19. maddenin 2.fıkrası her türlü yapım ve 

değişiklik için kat maliklerinin tümünün rızasını şartını aramakta, oysa 42. madde 

bazı hususlarda kat maliklerinin pay ve paydaş çoğunluğunun alacağı karar ile ortak 

yerlerde yapım, değişiklik ve ilave yapılmasına izin vermektedir. İlk anda aynı 

konuda iki ayrı maddenin ayrı düzenlemeleri bizi düşündürse de; bu iki madde 

                                                 
64 Y.18.HD.,26.3.2001 T., 2001/2448E.,2001/2843( T.Murat Pulak, Kat Mülkiyeti Kanunu, 
Ankara 2004, s. 62) 
65 Saba Özmen, “Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer-Eklenti Ayrımı İçersinde 
Yeri”, TBBD. Ankara, 1990/1, 3. c., S.1,s.79 
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arasında dengenin sağlanması için uygulamada iki koşula dikkat edilmektedir. 

Birinci koşul; pay ve paydaş çoğunluğu kararı ile yapılması öngörülen yenilik, 

ekleme veya değişikliğin mimari projede veya yönetim planında yada kat mülkiyetini 

kuran sözleşmede özel bir amaca özgülenmiş olmayan ortak alana yapılması, ikinci 

olarak yapılacak yenilik ve ilavenin diğer bağımsız bölüm maliklerinden herhangi 

birini sürekli bir şekilde rahatsız edici mahiyette bulunmamasıdır.66 

Çok masraflı ve lüks nitelikte ilaveler için;Kanunun 43. maddesine göre 

yapının özel durumu dikkate alınarak çok masraflı, lüks nitelikte veya tüm kat 

maliklerince mutlak kullanılması gerekli yer ve geçitlerde bulunmayan yerlere 

yapılan giderlere bu yenilik ve ilavelerden yararlanan kat malikleri katılır. Bu neviden 

yenilik ve ilaveler için pay ve paydaş çoğunluğu gerekmez.  

(1)Avlu – bahçe tanımı içinde ortak giderlerin ve ilavelerin 

hukuki durumu 

Yatay kat mülkiyetinin yaygınlaşması ile bahçeli yapılar ve bahçelerin bağımsız 

bölüme özgülenmesi hususunda  tartışmalar çoğalmıştır. KMK 4/a bendi “avlu” 

terimi mutlak ortak yerlerden sınıfında kabul edilmiş olup bu kelimenin içeriği 

üzerinde kanunda ve doktrinde açıklık bulunmamaktadır. Yargıtay kararlarında ise 

avlu- bahçe kavramları birbirinin eşanlamı olarak görülmüştür.67  

Kanımızca, KMK. Yürürlüğe giriş tarihi itibari ile esas olarak dikey tek blok yapı 

düşünülerek hazırlandığından yaygın kat mülkiyeti uygulamasında karşımıza çıkan 

“bahçe” kavramının öngörülmediği ve bugünkü koşullarda “avlu“ nitelemesinin 

“bahçe” ile eş anlam taşımadığını düşünmekteyiz. Özmen’in düşüncesine katılarak; 

avlu, sözlük ve teknik anlamı ile; zirai faaliyete konu olmaya elverişli toprak ağırlıklı 

bahçeden farklı olarak bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan duvarla çevrili 

alanlardır. 68 Bahçe ise, çiçek, ağaç, sebze yetiştirilen yer olarak bağımsız bölüme 

tahsis edilebilmeli veya eklenti olarak bağlanabilmelidir. 

Yapının yerleşim planına göre sadece belli bir veya iki kat malikinin 

                                                 
66 Germeç, a.g.e., s.1097,1103, (HGK.9.6.1993 T., 1993/18-64 E., 1993/425 K.) 
67 Özmen, “Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer-Eklenti Ayrımı İçersinde Yeri”, 
TBBD. Ankara, 1990/1, cilt 3., S.1,s. 84 (Y.5.HD.,31.5.1982 T.,5476 E.,5180 K.) 
68  Özmen, “Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer-Eklenti Ayrımı İçersinde Yeri”, 
TBBD. Ankara, 1990/1, cilt 3, S.1,s.85 
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yararlanabileceği, diğer kat maliklerinin zaten istifade edemeyeceği bir yerin 

“avlu”dur diye mutlak ortak yer olarak muhafaza edileceği de söylenemez. Böyle 

alanlar eklenti olarak da bağımsız bölüme bağlanabilmelidir.69 

Uygulamada yönetim planında yer verilen düzenleme ile vaziyet planı 

üzerinde, yatay kat mülkiyeti tesisli veya bahçe katı bağımsız bölümler önünde 

toprak alan işaretlenerek o bağımsız bölüme tahsis edilebilmektedir.  

Ancak “bahçe” olarak belirlenmiş alanda kat maliklerin oybirliği ile alınan karar 

olmadan ilave tesis yapılamaz, kiraya verilemez.70 Bu nedenle bağımsız bölümlere 

tahsis edilen bahçelerin kullanım şekli yönetim planı, mimari proje ve vaziyet 

planında belirtilmeli, yapılabilecek tesislerin ise plan ve projelerine kuruluş 

aşamasında yer verilmelidir. 

(2)Terasın ortak yer olarak özelliği ve ortak giderler içinde  

Hukuki Durumu 

Bazı binalarda çatı katı yada çekme kat tabir edilen bağımsız bölüm önünde 

veya etrafında bu kat dışında çıkma imkanı olmayan alan,teras yer almaktadır. Bu 

nitelikteki terasların çekme katın bir bölümü mü veya ortak yerlerden mi olduğu 

tartışmasına Yargıtay Hukuk Genel Kurulu “terastan çekme kat maliki yararlanır.” 

diyerek, eklenti veya projede tahsis şartı aramadan sonuçlandırmıştır. Ancak böyle 

bir terastan sadece çekme kat malikin yararlanması burasının ortak yer sayılmasına 

engel değildir. Bu sebeple Yargıtay 18.HD.1.6.1995 T.,1996/4871 E.,1995/6582 

sayılı kararında “Teras kat malikinin teras kaplamasının hasara uğramasında 

herhangi bir eylemi saptanmadıkça, terastaki sızıntının ve oluşturduğu hasarın 

giderilmesinden tüm kat malikleri sorumludur”71diyerek ortak yer olmanın doğal 

sonucuna işaret etmektedir. Ancak Tekinay tarafından belirtilen ve bizim de 

katıldığımız görüşe göre, “ yararlanılması bir tek malike inhisar eden yerin ortak yer 

sayılarak masraflarının tüm kat maliklerine yansıtılması isabetli bir çözüm olmasa 

gerektir”.72 

                                                 
69 Tekinay, a.g.e.,s.21 
70 Y.18.HD.,10.4.1997 T.,1997/2337 E.,1997/3580 K.( Pulak, a.g.e. 2001,s.644,) 
71 Y.18.HD.,10.4.1997 T.,1997/2337 E.,1997/3580 K.( Pulak, a.g.e., Ankara 2001,s.644) 
72 Tekinay, a.g.e., s. 21 
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g) Eklentiler 

Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş 

yerler “eklenti” dir. Çoğunlukla; depo, garaj gibi yerlerdir. Eklentiler bağımsız bölüme 

bağlıdır ve o bölüme malik olan eklentinin de tek başına maliki olur. Bağımsız 

bölümün devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde eklentiler de kendiliğinden 

devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur. 

Kat Mülkiyeti Kanununun bir kavramı olarak “ eklenti” kurumunun hukuki 

mahiyeti tartışmalıdır. Zira, eklenti kavramı için KMK 2.madde a bendinde “tahsis”, 

6/1.fıkra ”bütünleyici parça” tanımlamaları yapılmıştır. Bütünleyici parça ile eklenti 

arasındaki ayrımın zorluğundan olsa gerek, tanımlar verilir iken eklentilerin hukuki 

tanımı anlaşılabilir bir şekilde yapılamamıştır. 

Eklentinin, KMK 2/a bendinde “tahsis” tanımlaması ile TMK 686.maddesince 

eklenti mi (eski tabirle, teferruat), yoksa 6/1.fıkra tanımlaması ile TMK 

684.maddesince bütünleyici parça mı olup olmadığı düşünülebilir.  

Hatemi ve Arpacı’ya göre KMK 2.madde a bendinde bahsedilen eklentinin 

bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayıldığını, bu durumun doğal sonucu olarak 

eklentinin ait olduğu bağımsız bölümün yazgısına tabi olduğu kabul edilmektedir.73  

Oğuzman ve Tekinay’a göre ise, kat mülkiyeti kavramı olarak eklenti kabul 

edilen kömürlük, depo gibi bağımsız bölümle maddi bağlantısı olmayan yerlerin 

bütünleyici parça olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu sebeple, bağımsız 

bölüme bağlanan eklenti üzerindeki hak, eşyaya bağlı mülkiyet hakkından ibarettir.74  

TMK 684.maddesinde bütünleyici parçanın, TMK 686.maddesinde eklentinin 

tanımı verilmiştir. TMK 686/2. fıkrası net bir anlatımla yalnızca taşınır mallara eklenti 

olma özelliği tanımıştır. Taşınmaz mallar eklenti olamaz ve eklentiler bağımsızlığını 

                                                 
73 Hüseyin Hatemi/Aydın Aybay, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1996, s.152, Arpacı, Kat 
Mülkiyeti Kanunu, İstanbul 1987, 2.bs., s.40 
74 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,s.470,Tekinay, a.g.e.,s.16 
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saklı tutar. 75 Bütünleyici parça, bir şeyin esaslı unsuru olan asıl ile parça arasında 

amaç, birlik ve bağlantısı olmalıdır. Zarara uğratılmadıkça veya yapısı 

değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak olmayan, şeyler bütünleyici parçadır. 

Zarara uğratılma, ekonomik bütünlüğün bozulması şeklinde de anlaşılabilir. 76 Malike 

bütünleyici parçalar üzerinde bağımsız tasarruf hakkı tanınmamıştır. 

Eşya hukukunun bütünleyici parça ve eklentilere ilişkin tariflerinden anlaşılan 

şudur ki; Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında sayılan eklenti kavramının hangi gruba 

girdiğini tespit etmek zordur. Eklentiye arsa payı ayrılmamış olması sebebiyle 

üzerinde bulunduğu arza değil, enkazına bakarak eşya hukuku manasında eklenti 

olabileceğini düşünecek olsak dahi, eklentilerin özünde bağımsızlığını koruyor 

olması ilkesi karşısında kanımızca Kat Mülkiyeti Kanununun bir kurumu olarak 

eklenti “ bütünleyici parça” olarak kabul edilmelidir.77 Zira; bağımsız bölüm malikine 

eklenti üzerinde bağımsız tasarruf hakkı tanınmamıştır. Ancak aynı gayrimenkul 

üzerinde kalmak kaydıyla malikler arasında tasarruf imkanı tanınmaktadır. Bağımsız 

bölümü satın alan eklentinin de maliki olur. Eklentinin onaylı projeler üzerinde 

bağımsız bölüm ile irtibatlandırılmış olması maddi bağlılık ve bağlantıda devamlılık 

şartları anlamına geleceğinden, KMK’da bahsedilen eklentinin, eşya hukuku 

anlamında bağımsız bölümün bütünleyici parçası olarak kabulü gerekmektedir. 

Bir yerin eklenti olabilmesi için; bağımsız bölüm dışında ve fakat ana- 

gayrimenkul içinde olması gerekir. KMK.’nun parsel esası üzerine kurulu olmasının 

bir sonucu olarak eklentiler, anayapının içinde veya dışında olabilir. Ancak ana- 

gayrimenkulün dışında olamaz. Uygulamada, özellikle yazlık sitelerde aynı proje 

içinde fakat ayrı parsellerde yer alan yapılarda, yerleşim planında taralı bir şekilde 

bir bağımsız bölüme diğer parseldeki bir alan bağlanmaktadır. Bu şekilde 

düzenleme eklenti tahsisi anlamını taşımaz ve TMK 779 ve devamı maddelerinde 

gösterilen uygun irtifak hakları hükmüne göre resmi senet ve işlem yapılmadan 

geçerliliği bulunmaz. 

Eklenti olan yerin onaylı mimari projede belirtilmesi ve kat mülkiyeti kütüğünün 

                                                 
75 Karahasan, a.g.e., s. 84-89 
76 Karahasan, a.g.e.,s. 75-77 
77 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi www.tkgm.gov.tr. da yer alan 
sözlük alt dosyasında eklenti tanımı, teferruat nitelemesi ile başlamaktadır. 
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beyanlar hanesinde kayıtlı olması gerekir(KMK 6/2.fık)ve eklentilere arsa payı 

ayrılmaz. 

Bir bağımsız bölüme birden fazla eklenti bağlanabilir. Ancak bir eklentinin 

birden fazla bağımsız bölüme bağlanabilir olması görüş ayrılıklarına neden 

olmaktadır.78 Uygulamada bir eklentinin birden fazla bağımsız bölüme bağlandığı, 

her bir bağımsız bölümün kütük sayfasının beyanlar hanesine şerh olunduğu ve 

Yargıtay ‘ın da bu konudaki uygulamaları tasvip ettiği görülmektedir.79 Ayrıca 

eklentinin her iki taraf malikin ortak rızası ve tapu sicil müdürlüğünde yapılacak 

resmi senetle, arsa pay oranları aynen muhafaza edilerek veya arsa pay oranları da 

değiştirilerek bir bağımsız bölümden aynı anagayrimenkul içinde bir başka bağımsız 

bölüme bağlanması mümkündür.80 

h- Sözleşme ve Yönetim Planı 

Sözleşme; KMK 4/e bendinde açıklandığı üzere kat mülkiyeti veya kat irtifakı 

kurulmasına ilişkin tapu memuru önünde akdedilen resmi senettir.  

“Sözleşme” malik veya müşterek mülkiyette tüm paydaşların kat irtifakı veya 

kat mülkiyeti kurmak için tapu sicil memuru önünde yaptıkları akde denir.81 Bu 

sözleşmenin ekinde istenecek belgeler KMK 12.maddede sayılmıştır.Tapu memuru 

kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçe verenlerin veya 

istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirir ise kat mülkiyeti veya kat 

irtifakı kurulmasına dair sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil 

talebini içerir. 

Arsa payları resmi senette yer alır.”Dilekçeye veya istem tutanağına, kanunlara 

göre temliki tasarruflar için verilmesi gerekenlerden başka aşağıda yazılı belgeler de 

eklenir : 

a) Anataşınmazın (yapı veya yapıların)dış cepheleri ve iç taksimatı,bağımsız 

                                                 
78 Tekinay, a.g.e., s.16 
79 Y.18.HD.,7.7.1992 T.,1992/5999 E.,1992/6766 K.( Pulak, a.g.e., Ankara 2001,s.301) 
80 Hikmet Köknar, Kat Mülkiyeti ,Devre Mülk ve Yabancıların Tasarrufu, Ankara 1988, 
s.53,54 
81 YHGK.,15.10.1973 T.,1-1076/997 , (Arcak/Erdoğan , Açıklamalı Kat Mülkiyeti Kanunu 
ve Uygulaması, Ankara,1976) 
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bölüm, eklenti ve ortak yerlerin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya 

mühendis tarafından yapılan ve anataşınmazın maliki veya bütün paydaşları 

tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu belediyece tasdik olunan 

proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet planı ile belediyece 

verilecek yapı kullanma belgesi; 

b)Anataşınmazın (yapı ve yapıların)ön ve arka cephelerinin ve mümkünse yan 

cephelerini gösteren en az 13*18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli bir 

fotoğraf; 

c)Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nev’ini ve 

bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve 

anataşınmazın maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noter tasdikli 

liste; 

d)Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına birden çok yapının varlığı halinde bu 

yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat 

mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı”  

Bu belgelerin ibrazı ile anagayrimenkul sayfası kapatılır ve kat mülkiyeti sicil 

defterinde esas defter numarası ilgi tutularak her bir bağımsız bölüme ayrı sayfa 

açılır. 

Yönetim planı; KMK 28.maddede açıklanmıştır ve KMK’nun öngördüğü özel 

hükümler dışında, BK’nun akitleri düzenleyen genel hükümlerine tabidir.82 

Kanunların amir hükümlerine aykırı olmamak üzere anagayrimenkulün yönetim 

tarzını,bağımsız bölüm, ortak yer ve eklentilerin kullanılma amaç ve şeklini,yönetici 

ve denetçilerin yetki ve sorumluluklarını,alacakları ücreti, kat malikleri arasındaki 

görev ve sorumlulukları, yasakları, kat malikleri kurul oluşumunu düzenleyen bir 

sözleşmedir. Kanundaki istisnalar dışında tüm sayfaları tüm kat maliklerince 

imzalanır. Hakim hükmü ile karşı çıkan kat malikinin yönetim planını imzalamış 

sayılmasına karar verilemez.83 Kanundaki istisna, mevcut yönetim planının kat 

malikleri kurulunca bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile yönetim planı 

değiştirilebilir olması halidir. Başkaca istisnai durum bulunmamaktadır. Ortaklığın 

                                                 
82 Y.18.HD.,1.5.1997 T.,1997/3003 E.,1997/4118 E.( Rezaki / Germeç, a.g.e., s.687) 
83 Y.18.HD.,30.4.1998 T.,1998/2574 E.,1998/4626 K.( Pulak, a.g.e, Ankara 2001,s.398) 
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giderilmesi davalarında ise uygulamada; KMK 12 maddede sayılan belgelerin 

hükümden önce tamamlattırılması için taraflara süre verildiğinde oybirliği ile yönetim 

planı hazırlayıp tüm paydaşlar tarafından imzalanmadığı takdirde “imza edilmiş 

sayılmasına” karar verilmektedir.84  

Sözleşme serbestisi ve tarafların sözleşme yapmaya zorlanmaması ilkesi 

gereği ve “yönetim planının hakim kararı ile imzalanmış sayılmasına dair karar 

verilemez” hükümlü Yargıtay 18.HD.30.4.1998 T., 1998/2574 E., 1998/4626 sayılı 

kararı karşısında kanımızca, ortaklığın giderilmesi davalarında KMK 12.madde 

şartlarının gerçekleşmesi için imzadan imtina eden paydaşları içerecek şekilde 

yönetim planının “imza edilmiş sayılması” yönünde karar verilmesi çelişki 

yaratmaktadır. Herhangi bir şekilde yönetim planının olmaması veya mevcut 

yönetim planının iptali ile kat maliklerinin yeni yönetim planı üzerinde anlaşamamış 

olması halinde “hakim kararı” ile bir yönetim planı ihdas edilemiyorsa, ortaklığın 

giderilmesi davalarında da paydaşların bu konuda kısıtlanmaması gerekir. 

Kanımızca ortaklığın giderilmesi davalarında “ yönetim planının imza edilmiş 

sayılması” tamamen KMK 12.madde hükmü koşullarını şekli manada tamamlama 

amacına yönelik olup, paydaşların oybirliği ile imzalarını içeren yönetim planı yerine 

geçmek üzere hakim imzası ile oluşturulan bir yönetim planı kastedilmemektedir. 

Doktrinde savunulduğu üzere kat irtifakı veya kat mülkiyeti kuruluma esnasında tüm 

paydaş veya kat maliklerince imzalanan yönetim planının tapu sicil memurluğuna 

ibrazı “zorunlu” tutulmasının beraberinde hakim tarafından da re’sen incelenmesine 

olanak tanınması görüşüne katılmamaktayız.85 

Yönetim planının, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kuran sözleşme ile verilmesi 

zorunluluğu öngörülmüş ise de yokluğu veya KMK amir hükümlerine aykırılık sebebi 

ile iptali halinde kat malikleri arasında oybirliği sağlanıncaya kadar anagayrimenkul, 

kat maliki kurulu kararları ve yasa hükümlerine göre yönetilir. 

Yönetim planı kat maliklerinin veya kat irtifakında paydaşların oybirliği ile 

yapıldığı halde, kat malikleri kurul kararı ile değiştirilmesi için karar nisabı KMK 

28/3.fıkrada 2814 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası tüm kat maliklerinin 

                                                 
84 Y.18.HD.29.11.2001 T.,2001/102287 E.,2001/10937 K.(T.Murat Pulak, Kat Mülkiyeti 
Kanunu ,Ankara 2004,s.102) 
85 Abdulkadir Arpacı, Kat Mülkiyetinde Yönetim, İstanbul 1994, s.59, Güneş Ayyıldız, “Kat 
Mülkiyetinde Yönetim Düzeni” İBD,cilt 80,sayı 2006/2 
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beşte dört çoğunluğudur. Yönetim planı değişikliği kararının kat malikleri kurul 

toplantısında alınmış olması hususunda doktrinde görüş birliği mevcuttur. Yapılan 

değişikliğe razı olmayan kat maliklerinin KMK 28/3.fıkrada belirtildiği üzere KMK 

33.madde gereğince hakim müdahalesini istemeye hakları vardır. Yönetim planı kat 

malikleri kurulunda görüşülüp ve bu konuda karar alınmadan mahkemeye müracaat 

edilemez. Kat maliklerinin değişikliği reddetmesi halinde de dava şartı gerçekleşmiş 

olur. Mahkemelerin, yönetim planını değiştirmeye veya talebin reddine yönelik kat 

malikleri kurulu kararından sonra yönetim planına müdahalesi ; kat malikleri kurulu 

tarafından yönetim planının değiştirilmesi üzerine, bu değişikliğe razı olmayan 

malikin değişikliğin iptalini istemesi veya yönetim planında değişiklik yapılması talebi 

reddedilen malikin kat malikleri kurulunun “red kararına” karşı açılan dava ile olur.86 

Hakim mevcut düzenlemeyi hakkaniyet kurallarına aykırı bulursa yönetim planının 

değiştirilmesine karar verebilir.87Ancak hakimin verdiği karar ile kat malikleri yerine 

geçerek mevcut yönetim planını değiştirme ya da mevcut plan yerine teklif olunan 

başka bir yönetim planını ikame etme yetkisi yoktur.88 Hakimin müdahalesi, KMK 

amir hükümlerine, hukukun genel ilkelerine ve hakkaniyete aykırı düzenlemelerin 

iptaline yönelik olmaktadır.  

Yönetim planı veya değişiklikleri kat mülkiyeti sicil defterinin ilgili 

anagayrimenkul bağımsız bölümler sayfalarının beyanlar hanesine kaydedilir ve tüm 

kat maliki veya kat irtifak hak sahipleri ile onların külli ve cuz’i haleflerini bağlar. 

Ancak YHGK. 22.9.1993 T., 1993/18-417 E.,1993/514 K. sayılı kararına göre 

yönetim planının yasada öngörülen amir hükümlere aykırı hükümler içermesi 

halinde,bu hükümler sonradan malik olanları bağlamaz.89 Yönetim planı veya 

değişiklikleri beyanlar hanesine kaydedilmemiş ise cüz’i halefler için bağlayıcı olup 

olmadığı konusunda doktrinde görüş ayrılığı bulunmaktadır. 90 

TKGM. 4.7.1983 tarih 1454 sayılı genelgeye göre, bir parsel üzerinde ne kadar 

yapı bulunursa bulunsun tek yönetim planı olması şartı vardır. Yönetim planında 

sadece yapının ve bağımsız bölümlerin kullanış tarzına ait hususlara yer verilecek, 

                                                 
86 Pulak, a.g.e. ,Ankara 2001,s.384 
87 YHGK.,25.2.1977 T.,1976/5-18 E.,1977/189 K.( Karahasan, a.g.e., s. 819) 
88 Y.18.HD.,17.10.2000 T.,2000/8708 E.,2000/10787 K.( Pulak, a.g.e., Ankara 2001,s.386) 
89 Rezaki, Germeç, a.g.e., s.687 
90 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e , s.513 ve dipnot 244 
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bunların dışında hak doğurucu hükümler ihtiva etmeyecektir. Ayrıca, ibraz edilen 

yönetim planı tapu sicil müdürlüğünce incelenecek mevzuata aykırı maddelerin 

bulunması halinde bu maddelerin yönetim planından çıkarılması kat maliki veya kat 

maliklerinden istenecek, kabul edilmez ise mevzuata aykırı hususların geçersiz 

olduğu hususu yönetim planının uygun bir yerine re’sen şerh konularak, ilgili tapu 

sayfalarının beyanlar hanesine işlenecektir.  

B-Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Esaslar 

Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli taşınmazların yönetim organı “Kat Malikleri 

Kurulu” dur. Yönetim faaliyetleri yönetici veya yönetim kurulu tarafından icra edilir. 

Denetçi veya denetleme kurulu da bu sistemi tamamlayan kurumlardır. Ancak 

yönetim, yönetici veya yönetim kurulu vasıtasıyla temsil edilir ve esas itibari ile 

yönetici veya yönetim kurulu kat malikleri kurulunun verdiği görevleri icra ederler.91 

Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu anagayrimenkullerin yönetimi konusuna 

girmeden önce TMK 688 ila 700.maddeler arasında düzenlenen paylı mülkiyet 

içinde yönetim kavramına değinmemiz gerekecektir. Zira; kat mülkiyeti veya kat 

irtifakının kurulu olmayan birden fazla müstakil bölüm ihtiva eden binalar için ortak 

yerlerin yönetimi TMK paylı mülkiyet esaslarına göre olmaktadır. Yakın ilgisi sebebi 

ile paylı mülkiyetin yönetimini düzenleyen esasların bilinmesinde fayda görmekteyiz. 

1- Paylı Mülkiyette Yönetim ve KMK’da Yönetim  

Kavramlarının Karşılaştırılması 

Günümüzde kat mülkiyeti kurulu olmadan birden çok bağımsız kullanılabilme 

kabiliyetine sahip (mesken, işyeri gibi), birden çok malikin müşterek malik olduğu 

yapılarla, ortak alan ve tesisleriyle birden fazla parselin birlikte olduğu ve tek 

yönetim çatısı altında idare edilen yapılar mevcuttur. Bu tür yapıların yönetimi için 

Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanma imkanı bulunmamaktadır.  

634 sayılı KMK’ da ve TMK’ da yönetim kavramının tanımı yapılmamıştır.92 

Paylı mülkiyet hükümlerini düzenleyen Türk Medeni Kanunu, Kat Mülkiyeti 

                                                 
91 Pulak, a.g.e., 2001,s.403 
92 Arpacı, a.g.e., s.15 
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Kanundan farklı olarak yönetim işleri için “paydaşlar kurulu” öngörmemiştir. Paylı 

mülkiyette yönetim işleri olağan yönetim(TMK 690.madde), önemli yönetim(TMK 

691.madde), olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar olarak (TMK 692.madde) 

gruplara ayrılmıştır. KMK.’da ise yönetim işleri için açık bir sınıflandırma 

yapılmamıştır. 

Paylı mülkiyette olağan yönetim işlerini yapmaya paydaşların her biri yetkili 

kılınmıştır. KMK ’da ise her bir kat maliki anagayrimenkulün bakımına ve mimari 

durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya sorumlu tutulmuş ise de 

açıkça yetkilendirilmemiştir.  

Paylı mülkiyette TMK.691.maddesi hükmüne göre,önemli yönetim işleri için 

pay ve paydaş çoğunluğunun karar vermesi, eşitlik halinde ise hakim müdahalesi 

öngörülmüştür. Ayrıca hakim, paydaşlardan birinin istemi halinde gerekli gördüğü 

işleri yapması için paydaşlar arasından veya dışardan bir kayyım atayabilir. Bu 

düzenleme KMK 34/6.fıkra düzenlemesi ile benzerlik göstermektedir. KMK’da 

hakim, kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamadıkları, pay ve paydaş çoğunluğu 

sağlayamadıkları takdirde yönetici atayabilecektir.  

TMK ’da paylı mülkiyette olağanüstü yönetim işleri olarak sayılan, paylı malın 

özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın 

gerekli kıldığı ölçüyü aşan işler veya paylı malın tasarruf işlemlerinin yapılması için, 

aksine anlaşma olmadıkça, paydaşların oybirliği ile karar vermesi aranmaktadır. Bu 

düzenleme şekli mevcut KMK 19/2.fıkra hükmü ile paraleldir.  

KMK’da yönetim işlerini, kanunların amir hükümlerine aykırı olmamak üzere 

anagayrimenkulün yönetim tarzını düzenleyen, külli ve cüzi halefleri bağlayan 

yönetim planının karşılığında paylı mülkiyette, TMK 695. ve 689.maddeler gereği 

paydaşlar arasında yapılan sözleşmenin şerhi aynı etkiyi sağlamaktadır.93 

2- Kat Malikleri Genel Kurulu 

a)Kat malikler kurulunun hukuki statüsü 

                                                 
93 Yıldırım Keser, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Paylı Mülkiyette Yönetim, 
Ankara 2006, s.68, Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir , a.g.e.,s.249 
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Kat malikleri genel kurulu anagayrimenkulün tüm kat maliklerinden oluşur ve 

kurul karar organıdır. Ancak, kat malikleri topluluğun gerçek ve tüzel kişiliği yoktur. 

Bu nedenle TMK.8 ve 48.maddeleri gereği gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu hak 

ehliyetine sahip değildir. Kat mülkiyetinde yönetici veya yönetim kurulu tüzel kişilik 

organı gibi tanımlanmamıştır. 

Genel olarak hak ehliyeti, haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir. Bu 

anlamda hak ehliyeti kişilik ile eş anlamlıdır. 94Hak ehliyeti aynı zamanda davada 

taraf olma yeteneğini de içerdiğinden95, hak ehliyetine sahip olmayan topluluğun 

dava taraf ehliyeti de bulunmamaktadır.96 Kat malikler topluluğunun tüzel kişiliğe 

haiz olmaması sebebiyle dava taraf ehliyetinin olmadığı çıkarımı karşısında, 

YHGK.22.11.1989 T.,1989/13-436 E.,1989/611 sayılı kararı “ Sitenin yakıt ihtiyacını 

karşılama için kat malikleri yararına fakat kendi adlarına alım satım sözleşmesi 

yapan yöneticilerin, kömür bedelinin ödenmemesi nedeniyle aleyhine açılan davada 

davalı sıfatıyla kat maliklerini temsile yetkili bulunduğunu toplumun değişen ve 

gelişen ihtiyaçları karşısında kabul etmek gerekir, davanın tüm kat maliklerine 

yöneltilmesi zorunlu değildir” konuya farklı bir bakış açısı getirmektedir. Ancak 

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararına rağmen, mevcut kanunda kat malikleri 

topluluğunun hak ehliyeti ve taraf ehliyeti hususunda açık bir düzenleme yoktur. 

Tasarıda ise kat malikleri genel kurul kararlarına karşı açılan davalarda yöneticinin 

kat malikleri kurulunu temsil yetkisi öngörülmektedir. Kat malikleri topluluğunda 

müşterek mülkiyete konu mallar, bağımsız bölüm maliklerinin şahsi mallarından 

ayrılarak farklı bir hukuki statüye tabi tutulmamaktadır. 

Alman Hukukunda ise 01.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen 2007 

Reformu ile Kat Mülkiyeti Kanununda (WEG) kat malikleri topluluğunun, tüzel kişilik 

kavramına yaklaşan bir statüye kavuşturulmaya çalışıldığını görmekteyiz. Alman Kat 

                                                 
94 Mustafa Dural/ Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku : Kişiler Hukuku, 2.c., 8.bs.İstanbul 
2006,s.37, Dipnot.97, Oğuzman/Seliçi/ Oktay-Özdemir,Kişiler Hukuku(Gerçek ve Tüzel 
Kişiler),8.bs.İstanbul 2005, s.34 
95 Serap Helvacı, Gerçek Kişiler, İstanbul 2006,s. 19, Aytekin Ataay, Medeni Hukukun 
Genel Teorisi, İstanbul 1980, 3. bs.,s.253-269, Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir, A.e.,s.34, 
Jale Akipek/ Turgut Akıntürk,Türk Medeni Hukuku,Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış 
Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 1.c, 5.bs.,Ankara 2004, s.284 
96 Yavuz Alangoya/M.Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 
İstanbul 2004, s.123,124; idare hukuku alanında tüzel kişiliği olmayan kuruluşların taraf 
ehliyeti olabileceği kabul edilmektedir. 
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Mülkiyet hukukunda kat malikler topluluğunun kısmi hak ehliyeti öncelikle Federal 

Mahkemenin 02.06.2005 tarihli kararı ile tanınmış, kat malikinin topluluk borçları 

konusunda sorumluluğu, topluluğun yanında açıkça ve bariz bir şekilde borcu 

üstlenme taahhüdünün de bulunduğu istisnai hallerde söz konusu olması ilkesi 

kabul edilmiştir. Federal Mahkeme, kat malikler topluluğunun kısmi hak ve dava 

ehliyetini, birliğin müşterek mülkiyet yönetiminde hukuki işlemlere girmesiyle 

sınırlandırmıştır. 2007 Alman Kat Mülkiyeti Reformu Kat Mülkiyeti Kanunun10. 

maddesinde bir adım daha ileri giderek müşterek mülkiyette “ müşterek malın mutad 

idaresi” kavramına atıfta bulunmuştur. Kanunun 27.maddesinde yöneticinin hak ve 

yükümlülükleri bölümümde, kat malikleri topluluğunun kısmı hak ehliyetine sahip 

olduğu alanlarda, yönetici birliğin “organı” olarak yetkilendirmiştir. 97 2007 Reformu 

gereğince kat malikleri topluluğu müşterek mülkiyetin idaresinden kaynaklanan 

ihtilaflarda aktif ve pasif dava ehliyetine haiz olacaktır.98 

Alman Kat Mülkiyeti 2007 Reformunda yönetimin malvarlığı, topluluk üyelerinin 

mal varlığından bağımsızlaştırılmakta ve kısmi hak ehliyetine sahip birliğin hukuki 

iradesine tabi tutulmaktadır. Federal Mahkemenin kat malikleri topluluğuna kısmi 

hak ehliyeti sağlayan kararında en önemli itiraz noktası, kat malikleri topluluğunun 

yönetim borçlarında malikin şahsi sorumluluğuna ilişkin kısmıdır. Federal Mahkeme 

kararına göre eğer kat malikleri topluluğunun yanında ve birlikte kat malikinin 

taahhüdü yer almıyor ise topluluktan alacaklı olanların alacaklarını karşılamak için 

önce topluluğun yönetime ait mal varlığına müracaat etmesi, yönetimin mal 

varlığının yetersiz kalması halinde kat malikinin hissesi ile sınırlı olarak kat 

maliklerinin malvarlığına yönelmesi gerekmektedir. Oysa Alman Kat Mülkiyeti 2007 

Reformu ile kanun koyucu, kısmi hak sahibi birliğin yönetiminden kaynaklanan 

borçlarından dolayı kat malikinin, kat malikleri topluluğu yanında müşterek 

mülkiyetteki hissesiyle sınırlı olarak doğrudan sorumluluğunu düzenlemiştir. Kat 

mülkiyeti topluluğundan alacaklı olanlar taleplerini topluluğun yanı sıra münferit 

malike karşı da ileri sürebileceklerdir.  99 

b)Kat malikleri kurulunda temsil ve oy hakkı 

                                                 
97 Alexander C.Blankenstein, WEG-Reform 2007, Münih 2007, WRS GmbH&Co.KG, s.17  
98 Blankenstein, a.g.e.,s.21 
99 Blankenstein, a.g.e, s.19 
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Genel kurullarda, her bir bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Kat 

maliklerinden biri birden fazla bağımsız bölüme malik ise bunların sayısı kadar oy 

hakkına sahiptir. Ancak, kaç bağımsız bölüme malik olursa olsun kullanabileceği oy 

sayısı, toplantıya katılan maliklerin tüm oylarının üçte birinden fazla olamaz. Bu 

sınırlama karar nisabı içidir. Toplantı nisabı için böyle bir sınırlama yoktur.100 Oy 

hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz. Bir bağımsız bölüm müşterek veya 

iştirak halinde mülkiyete konu ise, o katın temsilini paydaşlardan biri yapabilir. 

Temyiz kudretine haiz olmayan kat malikini kanuni temsilcisi temsil eder. Kurulda 

alınacak karar, özellikle bir kat malikini ilgilendiriyorsa, o kat maliki görüşmelere 

katılabilir ama oy kullanamaz. Kat malikleri kurulunda kat malikinin temsili için 

verilen vekalete istinaden diğer bir kat maliki veya dışardan bir başka kişi tarafından 

yapılabilir. (KMK 31.madde) 

Kat malikleri kurul toplantılarında oy hakkı sahibi bağımsız bölüm malikleridir. 

Bağımsız bölüm kiracıları veya herhangi bir sebeple bağımsız bölümden yararlanan 

kişilerin oy hakkı bulunmamaktadır. Ancak kat maliki bu kişilere vekalet vererek 

temsilini isteyebilir. Doktrinde, kanunun kat malikleri kurulunda sadece kat malikinin 

temsil edilmesi eleştirilmekte, sorumluluk oranları ile sınırlı olmak koşuluyla malik 

dışında olan bağımsız bölüm kullanıcılarına oy hakkının sağlanması 

önerilmektedir.101 Kanaatimizce çoklu bağımsız bölümlerden oluşan yapılarda kat 

malikleri kurulunun toplanması ve kararlar alınmasının güçlüğü karşısında, farklı 

menfaat grubu olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına da oy hakkı verilmesi 

karmaşayı artırabilecek bir unsurdur. Kullanıcıların haklarını kat maliki ile 

aralarındaki hukuki işleme göre çözmeleri mümkün iken, kat malikleri kurulu içine 

dahil edilmelerinin faydası bulunmadığını düşünmekteyiz. Kaldı ki ; bağımsız bölüm 

kullanıcısı, kat maliki tarafından verilen vekaletle kat malikleri kurulunda bulunabilir 

ve kararlara yön verebilir. 

Kat malikleri kurulu, malik sayısı ve bağımsız bölüm sayısı ikiden fazla olan 

binalarda geçerli olabilecektir. Tüm bağımsız bölümlere tek kişinin malik olması 

                                                 
100 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e.,s.517 
101 Arpacı,a.g.e., s.90,Güneş Ayyıldız, “Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni” İBD., 80.c.,sayı 
2006/2 , s. 683 
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halinde tek kişinin kurul oluşturması mümkün değildir.102 

 

c)Kat malikler kurulu toplantısı 

Kat maliki toplantıları için KMK olağan ve olağanüstü toplantı şeklini 

öngörmüştür. Olağan toplantılar en az yılda bir kez ve eğer yönetim planında zaman 

belirtilmemiş veya yönetim planı yok veya tarih belirtilmemiş ise her yılın Ocak ayı 

içinde yapılır(KMK 29/1.fıkra). Toplantıya çağrı bir önceki dönem seçilmiş yönetici 

tarafından yazılı olarak, gündem, toplantı tarih, yeri ve saati belirtilerek yapılır. Birinci 

gün toplantı nisabı tüm kat maliklerinin pay ve paydaş çoğunluğudur. Eğer birinci 

gün toplantı nisabı temin olunamaz ise ikinci toplantının tarihi de bu çağrıda belirtilir 

(KMK 29/2.fık). Çağrı tüm kat maliklere imzalatılacak bir liste ile elden teslim 

olunabileceği gibi taahhütlü posta ile toplantı tarihinden önce ellerinde olacak şekilde 

iletilebilir. Toplantı tarihi yönetim planında açıkça belirtilmemiş ise tebliğ süresinin ne 

olacağı konusunda doktrin ve Yargıtay arasında görüş ayrılığı mevcuttur. Oğuzman 
103ve Arpacı bu durumda KMK 29/2.fıkrada olağanüstü genel kurul toplantılarının 

tebliğ süresinin kıyasen olağan toplantıların tebliğ süresi olarak uygulanması 

görüşüne karşı, YHGK.10.11.1973 T.,1971/5-445 E.,856 K. Sayılı kararında olağan 

genel kurul toplantı çağrısının onbeş gün öncesinde yapılması zorunluluğunun 

olmadığını belirtmiştir. Kanımızca da; kanun koyucu olağan toplantı çağrı tebliğinde 

süre şartı öngörmüş olsa idi, olağanüstü toplantılarda düzenlediği gibi açıkça süre 

belirtilebilirdi. Yargıtay’ın görüşüne katılmaktayız. 

Olağanüstü toplantılar ise; yıllık olağan toplantılar dışında önemli bir sebebin 

çıkması halinde, yönetici veya denetçi veya kat maliklerinin üçte birinin talebi ile 

belirli bir gündemle yapılır. Olağanüstü toplantı için çağrının toplantı tarihinden en az 

onbeş gün öncesinde kat malikine tebliği gerekir. Olağanüstü toplantıda gündem 

dışı karar alınamaz. 

Karar nisapları; KMK 19,24,44,45. maddeler oybirliği, 34 ve 42.maddeler pay 

ve paydaş çoğunluğu, 24.madde tüm kat maliklerinin beşte dördü olarak 

                                                 
102 Arpacı,a.g.e.,, s.87 
103 Oğuzman / Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e., s.516 
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düzenlenmiştir. Kesirler dikkate alınmaz. 

Kat malikleri kurulunda alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılır ve 

katılımcılar tarafından kararın altı imzalanır, karara katılmayan kat maliki de 

muhalefet şerhini belirterek imza koyar(KMK 32/4.fıkra). 

3- Genel Kurul Kararlarının İptali 

a)Mahkeme kararı ile iptali 

Kat maliki genel kurul kararlarına karşı toplantıya katılmamış veya katılmış 

olmakla beraber olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi koymuş kat maliki, alınan 

kararların kanuna, hakkaniyete uymadığı gerekçesi ile kararın tamamına veya bir 

kısmına yönelik olarak KMK 33.madde gereğince iptal davası açabilir. 

Usul eksiklikleri de iptal davalarına konu olabilir. Toplantı veya karar 

nisaplarına uyulmadan alınan kararlar104, yasada belirtilen süreye uyulmadan 

yapılan toplantılarda alınan kararların iptali gerekir.105 Ancak alınan kararların 

içeriğine doğrudan doğruya bir itirazı bulunmayan kat maliki sırf usul eksikliklerini 

ileri sürerek iptal talebinde bulunamaz.106 Davacı kat malikinin, davada hukuki 

yararını kanıtlaması ve ayrıca iyiniyetli olması gerekir.107 

Esas yönünden hukuka aykırı kararlar; KMK’nu ve diğer kanunların amir 

hükümlerine aykırılık veya yönetim planına aykırılık halleridir. Genel kurulda kat 

malikine yeterli söz hakkı verilmemesi, kararların noter tasdikli karar defterine 

yazılarak katılan kat maliklerince imzalanmamış olması, yasaya aykırı olarak işçi 

çalıştırılması veya işçinin asgari ücret altında bir ücretle çalıştırılmasına yönelik 

kararlar iptal edilebilir kararlardır. 

Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olduğundan, 

yönetim planına aykırı tüm kararların iptali kanımızca mümkündür. Yönetim 

planından göre farklı bir karar alınmak isteniyor ise yönetim planı değişikliğine 

                                                 
104 YHGK.,4.2.1987 T.,1986/5-171 E.,1987/58 K. 
105 YHGK.,10.11.1973 T.,1971/5-445 E.,856 K.( Karahasan, a.g.e., s.838 ) 
106 Pulak, a.g.e.,2001, s.406 
107 Y.18.HD.,28.9.1993 T.,1993/7816 E.,1993/10086 K. (Pulak, a.g.e., 2001, s.413) 
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gidilmesi gerekir. 

Kat malikleri kurul kararı usule ve yasalara uygun olmakla beraber alınan karar 

kat maliki için kendisinden katlanılması beklenemeyecek ölçüde ağır yükümlülük 

getiriyor ise hakkaniyet kaidelerine göre bu kararın iptali istenebilir.108 

Genel kurul kararlarının iptali davalarında davacı kat maliki olmalıdır. Davalılar 

ise genel kurula ve alınan karara katılmış kat maliklerinin tamamıdır. Bu nedenlerle 

çok bağımsız bölümlü yapılarda kat malikleri genel kurul kararlarının iptali talepli 

açılan davalarda, taraf teşkili için zaman kaybı olmakta ve çoğu kez dava sonunda 

davacının davasının kabulü halinde verilen kararın geriye etkili olmaması sebebi ile 

davalar sonuçsuz kalmaktadır. KMK’da iptal davaları için dava açma zamanı 

öngörülmemiş olması ve uzun süre içinde uygulanan kararın iptalinde artık 

menfaatin kalmaması, yargı organları ve davanın tarafları gereksiz yere meşgul 

edilmektedir. Uygulamada iptal talebine konu karar üzerinden uzun zaman geçmiş 

olması halinde bir dava şartı olarak “menfaatinin kalmadığı”109 gerekçesi ile talepler 

reddedilmektedir. Kanımızca KMK 9.madde atfı gereği TMK 83.maddesi dernek 

genel kurul kararlarının iptali için öngörülen hak düşürücü süreler uygulanabilmelidir. 

Değişiklik tasarısında kat malikler kurulu kararlarının iptali için dava süreleri 

öngörülmüştür. 

Kat malikleri kurul kararları hakim tarafından iptal edilebilir, ancak hakim iptal 

ettiği karar yerine ve kat malikleri kurulu yerine geçerek yeni bir karar veremez. 

b)Karardan rücu 

KMK’da kat malikleri genel kurul kararından dönülmesi ihtimali 

düzenlenmemiştir. Ancak genel hukuk kaideleri gereği, kat malikleri kurulu 

tarafından alınan karardan yine bir başka kat malikleri kurulu kararı ile dönülmesi 

mümkündür. İkinci kararın nisabı için ölçü, alınan ilk kararın uygulanıp 

uygulanmadığıdır. Eğer alınan ilk karar uygulanmış ise karadan rücü oybirliği şartına 

bağlıdır. İlk karar uygulanmamış ise, ikinci kararda ilk karar nisabına ilişkin ölçülere 

                                                 
108 Pulak, a.g.e., 2001, s.408 
109 Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 
1986, 5.bs, s.181, H.Yavuz Alangoya/M.Kamil Yıldırım/ Nevhis Deren Yıldırım, Medeni Usul 
Hukuku Esasları, İstanbul 2004, 4.bs., s.211,212 
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uyulur.110 

 

4)Yönetici ve Yönetim Kurulu 

Kat malikleri her yıl yapılan genel kurulda anagayrimenkulun yönetim 

faaliyetlerinin icrasının temini için kendi aralarından veya dışardan birini veya üç 

kişiden oluşan bir kurulu yönetici seçebilirler. KMK 34.madde başlığı “Atanması” 

olmakla beraber yapılan işlem oylama yolu ile seçimdir. Ancak kat malikleri 

toplanamazlar veya yapılan toplantıda kat maliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile 

yönetici seçemezlerse bu durumun tespitine ilişkin kat malikleri kurulu kararı ile kat 

maliklerinden birinin anagayrimenkulun bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine 

yapacağı müracaat üzerine hakim kararı ile yönetici atanabilir (KMK 34/6.fıkra). 

Yönetici atanması sekiz ve daha fazla bağımsız bölümlü anagayrimenkullerde 

yasal zorunluluktur (KMK 34/2.fıkra.). Ancak yedi ve daha az bağımsız bölümlü 

anagayrimenkullerde yönetimde anlaşamayanlar mecbur olmadıkları halde yönetici 

tayinini anagayrimenkulün bulunduğu sulh hakimliğinden talep edebilirler.111Fakat, 

sekizden az bağımsız bölüme sahip anagayrimenkullerde yönetici seçilmesini 

düzenleyen ve zorunlu duruma getiren bir yönetim planı yapılamaz.112 

Kanımızca; YHGK. kararının aksine, yöneticinin varlığı yönetim işlerinin daha 

hızlı görülmesi için faydalı olduğundan sekiz veya daha az bağımsız bölümlü 

gayrimenkuller için kat maliklerinin oybirliği ile imzaladıkları yönetim planında 

yönetici atanmasına ilişkin hüküm tesis etmiş olmaları yasaklanmamalıdır. KMK’ da 

bu konuda yasaklayıcı hüküm bulunmadığını düşünmekteyiz. 

Yönetici atanır iken öncelikle yönetim planında bu konuda bir düzenleme olup 

olmadığına bakılmalıdır. Yönetim planı, yöneticinin seçim nisabını özel olarak 

belirleyebilir. Yönetim planında yöneticinin kat malikler arasından seçilmesi şartı 

bulunuyor ise dışarıdan yönetici seçilemez. Bunun için tüm kat maliklerinin kurul 

                                                 
110 Pulak, a.g.e., 2001, s.327 
111 Y.5.HD.,18.2.1976 T.,1976/12125 E.,1820 K.sayılı ilamı(Karahacıoğlu / Velioğlu, 
a.g.e.,s.867) 
112 YHGK.,3.7.1974 T.,5-1599/812 ,YKD.1975/9, s.32  
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olarak ve oybirliğiyle karar almaları gerekir.113  

2814 sayılı kanunun ek 3.maddesi bir parsel üzerinde inşa edilen ve edilmekte 

olan birden fazla yapı için yönetim konusunda farklı bir düzenleme getirmiştir. 

Yaygın kat mülkiyetinin ilk adımı niteliğinde bu hükmün uygulanmasında “b” bendi 

ortak yer ve tesisleri “ blok yapılara ait ortak yer ve tesisler” ve “bütün tamamlanmış 

yapılar için ortak yer ve tesisler” olmak üzere iki gruba ayılmış ve KMK 20.maddeye 

göre giderlerin blok ortak alan ve tesisler için blok kat maliklerince, bütün yapılar için 

ortak ve tesislerin tüm kat malikleri tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiştir. 

Aynı maddenin “c” bendi, blok yapılarda, bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların 

çözümlenmesinde, kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm 

maliklerinden oluşmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ek 3.maddede blok kat malikleri kurulu ve parsel kat malikleri kurulu ayrımları 

yapılmakla beraber blok yönetimi ve parsel yönetimi ayrımı yapılmamıştır. Bu 

hüküm, her blok için ayrı bir yönetici veya yönetim kurulu olacağına işaret 

etmediğinden her blok için ayrı bir yönetim kurulu ve ortak yerlerin yönetim giderleri 

için ayrı bir yönetim kurulu seçileceği düşünülemez. Ancak bloklardan yalnızca 

birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde kat malikleri kurulunun ne şekilde 

olacağını gösterir istisnai bir hükümdür. Bununla birlikte, 634 sayılı KMK 28.maddesi 

hükmü uyarınca yönetim tarzını düzenleyen yönetim planında anagayrimenkul 

üzerinde bulunan blokların parsel yönetiminden ayrı olarak kendi yönetimlerini 

oluşturmasına imkan tanınmasını yasaklayan kural da bulunmamaktadır. “Bu 

bakımdan 634 sayılı KMK Ek 3.madde hükmü gözardı edip, davaya konu bağımsız 

bölümlerin bulunduğu bloktaki kat malikleri kurulunun seçip atadığı yönetici 

tarafından o bloğa ilişkin ortak gider alacağına yönelik icra takibinde bulunmaya ve 

bu konuda dava açmaya aktif husumet ehliyetinin olmadığı sonucuna varıp, bu 

sebeple davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.”114 Uygulamada 

soruna ,yönetim planı veya kat malikleri kurul kararları ile farklı çözümler üretilmiştir. 

Blok yönetim ve parsel yönetim organları ayrı bir şekilde oluşturulmakta, yetki ve 

sorumluluklar dağıtılmaktadır. Ancak; blok yönetim organlarını içermeyen, yalnız 

parsel yönetim organına yetki ve sorumluluk veren yönetim planlarında 

                                                 
113 Karahacıoğlu/ Velioğlu, a.g.e.,s.867 
114 Y.18.HD.,20.2.2003 T., 2002/11904 E., 2003/1091 K., (Pulak, a.g.e.,2004, s.378 bu 
kararda blok yöneticisi aynı zamanda o blokta kat malikidir.) 
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anagayrimenkul yöneticisi, blok kat malikleri toplantısı gerekli olduğunda, bu kurula 

oy kullanmaksızın ( söz konusu blokta bağımsız bölüm maliki değilse), katılabilir ve 

kurulu yönetir.115  

Anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili hükümler, yapının fiilen tamamlanmış ve 

bağımsız bölümlerin üçte ikisinin fiilen kullanılmaya başlanması halinde henüz cins 

tashihi yapılarak kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi KMK 17/3.fıkra gereği kat 

irtifaklı yapılarda da uygulanır.116 

Kat irtifak hakkı sahipleri yapının tamamlanması için aralarında ya da dışardan 

bir kişiyi yönetici veya birkaç kişiyi yönetim kurulu olarak atayabilirler. Kat mülkiyeti 

yöneticisinin görev,yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da 

uygulanır(KMK 17/2.fıkra). 

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim işleri yaparken birlikte hareket etmek 

zorundadırlar(BK 395/II). Ancak halin icabına göre yönetim kurulu üyeleri kendi 

vekalet görevini diğer üyeye devredebilir.117 

Yönetici, kat maliklerine karşı hak ve sorumlulukları bakımından ”aynen bir 

vekil gibi” sorumludur(KMK 38). Böylece yöneticinin faaliyetleri sebebi ile kat maliki 

ile yönetici arasında çıkan ihtilaflarda BK.386-398 maddeler uygulanacaktır. Ancak 

BK’ nun vekalete ilişkin düzenlemeleri ile KMK ’nun yöneticiye ilişkin 

düzenlemelerinde bazı farklılıklar mevcuttur. Vekil, BK 386/3.fıkra gereği mukavele 

veya teamül varsa ücret isteyebilir. Oysa KMK 40/3.fıkra uyarınca yönetici, yönetim 

planında veya kendisi ile yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat 

maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.118 Eğer yönetici kat malikleri arasından 

atanmış ise yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacak ise ne oranda 

katılacağı kat malikleri genel kurulunda kararlaştırılır. Bu yolda bir karar alınmamış 

ise kat maliki yönetici, yönetim döneminde kendine düşen normal yönetim 

giderlerinin yarısına katılmaz. 

Borçlar Kanununun vekalete ilişkin hükümleri ile KMK ’nın yöneticiye ilişkin 

                                                 
115 Rezaki/ Germeç, a.g.e.,s.1136 
116 Tekinay, a.g.e., s.101 
117 Arpacı,a.g.e., s.202 
118 Ayyıldız, a.y.,s.688 
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düzenlemeleri arasında diğer bir fark, yetkileri hakkındadır. Yöneticinin görevleri 

KMK 35.,36.,37.maddelerde, sorumluluğu 38, 39.maddelerde, hakları ise 

40.maddede sayılmıştır. BK 388/3.fıkra” hususi salahiyeti haiz olmadıkça vekil,dava 

ikame edemez ” düzenlemesinin aksine KMK 35/i bendi gereği yönetici kat 

mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve KMK 

22/1.fıkra gereği bağımsız bölümden devamlı şekilde faydalananlara karşı dava ve 

icra takibi yapma,kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti siciline kaydettirme hakkına 

sahiptir.  

Uygulamada yönetim kaşesi ile birlikte bankalarda çek hesabının açıldığı, 

yönetici sıfatı ile çek ve bonoların tanzim edilerek tedavüle sunulduğu görülmektedir. 

Kat malikleri genel kurulunda yöneticiye kambiyo senedi ile borçlanma yetkisi açıkça 

verilmemiş ise yaptığı borçlanmalar kat maliklerini borç altına sokmadığı gibi, BK 

388 ve TTK 590.maddesince yetkisini aşan yöneticiyi sorumlu kılar. 

Uygulamada diğer bir sorun ise yöneticinin pasif dava ehliyetidir. Genel kural; 

yöneticinin pasif dava ehliyetinin yokluğudur. Ancak istisnai durumlarda ; 3.kişilerle 

yönetim adına yaptığı sözleşmelerden doğan ihtilaflarda ve İş Kanunundan doğan 

ihtilaflarda yöneticinin pasif dava ehliyeti mevcuttur.119  

C- Devre Mülk Hakkının Düzenleniş Tarzı 

634 sayılı KMK’na 10.06.1985 gün ve 3227 sayılı kanunla 57 ila 65 maddeler 

eklenerek eklenmek suretiyle hukuk sistemimize dahil olmuştur. 

Devre Mülk Hakkının belli bir siteme dayandırılması ve konunun düzenlenmesi 

isabetli olmuş ise de Kat Mülkiyeti Kanunu içinde düzenlenmesi o denli yanlış 

olmuştur. Devre mülk hakkı, kat mülkiyetine dayanan bir sistem değildir.120 Zira KMK 

58/2.maddesinden de anlaşılacağı üzere kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulu yahut 

“müstakil” yapılarda da devre mülk hakkı kurulabilmektedir. 

KMK 57.maddesi “Mesken olmaya elverişli bir yapının veya bağımsız 

bölümünün ortak mahallerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın 

belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı 

                                                 
119 YHGK., 23.12.1992 tarih,1992/13-643 E., 749 K.(Karakasan, a.g.e.,s.919) 
120 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e.,s.549, dipnot 391 
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olarak kurulabilir.” şeklinde devre mülk hakkının tanımını yapmıştır. 

İrtifak hakları hak sahibinin hukuksal durumuna göre; eşyaya bağlı irtifaklar ve 

kişiye bağlı irtifaklar olarak da sınıflandırılır. Bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşımaz 

yararına kurulması halinde “eşyaya bağlı irtifak”, hak bir nesneye değil, doğrudan 

doğruya bir veya birkaç gerçek ya da tüzel kişiye veya bir topluluğa (TMK 838 

.madde) bağlanmış ise kişisel irtifak hakkından bahsedilir. 

TMK’da sınırlı sayıda düzenlenen ve sözleşme ile yeni bir irtifak hakkının 

yaratılmasının mümkün olmadığı sistemde devre mülk hakkının gerçek bir irtifak 

hakkı olmadığı görüşü hakimdir.121Devre mülk hakkı ;daha önce KMK ile kat 

irtifakının düzenlenmesi ile yaratılan tartışmanın içine dahil edilerek, sınırlı ayni 

haklar arasına yeni bir tür olarak medeni hukukumuzda yerini almıştır.122Konumuz 

dışında kaldığı için bu özetle yetinilmiştir. 

                                                 
121 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e., s.550, Tekinay, a.g.e., s.133, Ertaş, a.g.e.,İzmir 
1997, s.410 
122 Ethem Saba Özmen,Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988,sh.102 
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II.BÖLÜM 

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU DEĞİŞİKLİK 
TASARISININ ÖNGÖRDÜĞÜ DEĞİŞİKLİKLER 

 

A-Tasarı Çalışmaları ve Kanun Değişikliği İçin Genel 
Gerekçeler 

Kat Mülkiyeti Kanunu yürürlük tarihindeki günün ihtiyaçları dikkate alınarak tek 

parsel ve tek bloklu yapılar düşünülerek hazırlanmıştır. Kanun değişen ihtiyaçlar 

karşısında yeni kanuni düzenlemeler yapılmış olup, inceleme konumuz olan 

değişiklik tasarısı ise;deprem gibi tabi afet karşısında yapı güvenliğinin artırılması 

için mevcut kanundaki zorlaştırıcı hükümlerin yeniden düzenlenmesi, kat malikleri 

genel kurul kararlarına karşı açılacak iptal davalarında süre ve dava ehliyeti gibi 

konularda uygulamanın kolaylaştırılması, kat mülkiyetine geçiş işlerinin 

basitleştirilmesi ve ihmalin cezalandırılması, tapu işlemlerinin elektronik ortamda 

takip edilebilmesi ve toplu yapılara ilişkin ilave hüküm konulması amacı ile 

hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonundan geçen değişiklik tasarısı metninin ilk 22 maddesi, 

mevcut kanununda değişiklik yapılması veya fıkra eklenmesi şeklindedir. Dokuzuncu 

Bölüm “Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler” başlığı altında, 634 sayılı KMK’na 66 

ila 74.maddeleri ilave etmektedir. Dokuzuncu Bölüm ve üç adet geçici madde ile 

TBMM Genel Kuruluna sunulan Tasarı inceleme konumuz olmuştur. 

Bu bölümde 634 sayılı KMK’nun mevcut maddeleri üzerinde yapılan değişiklik 

ve ilaveler üzerinde çalışma sunulacaktır. Kanuna “Dokuzuncu Bölüm” olarak 

eklenen “ Toplu Yapıya İlişkin Özel Hükümler” III.Bölümün çalışma konusu olarak 

ayrılmıştır. 

23.12.2005 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilen hükümet kanun teklif 

metni ile birlikte üç adet teklif , yapılan çalışmalar sonucu tasarı haline getirilmiş ve 

tasarı TBMM Genel Kuruluna sunulmuş bulunmaktadır. 
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B-Değişiklik Yapılması Öngörülen Kanun Maddeleri 

1-Bağımsız bölüm ve arsa payı arasındaki bağlantı 

kurulması (madde 1-634 sayılı KMK 3.madde/ 2. ve 3.fıkraları) 

"Madde 1- 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün 

bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan 

değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet 

esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız 

bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat 

irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. 

Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o 

bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle 

değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır. 

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı kullanma izin belgesi 

alındıktan sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya 

bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı istem üzerine, bu Kanunda gösterilen 

şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir." 

Birinci fıkrada getirilen değişiklik; bağımsız bölüm arsa payının bağımsız 

bölümün “konum ve büyüklük” dikkate alınarak hesaplanabileceği ve “plan ve 

projeler üzerinde açıkça gösterilmesi” esasını belirlemiş olmasıdır.  

Mevcut sistemde, binanın plan ve projeleri üzerinde arsa payları belediye 

emsal değerleri esas alınarak belirlenmekle beraber, noterde hazırlanan arsa 

paylarını da gösteren kat malikleri listesi, beyan serbestisi ilkesiyle maliklerin 

iradesine bırakılmaktadır. Kat maliklerinin plan ve projeler üzerinde gösterilen 

paylara uyma mecburiyetleri olmadığı gibi tapu idarelerinin bu konuda inceleme 

yapma yetkisi de bulunmamaktadır.1 

                                                 
1 TKGM. Gn.1454 (Dörtgöz, Genelgeler, s.71) 
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Tasarının kanunlaşması halinde arsa payının belirlenmesi, bağımsız bölüm 

maliklerinin kişisel beyanlarına bağlı olmaktan çıkarılarak her bir bağımsız bölümün 

arsa payının anagayrimenkulün onaylı mimari projesinde gösterilmesi ve arsa 

paylarının bağımsız bölümlerden her birinin konumu ve büyüklüğüne (m2) göre 

hesaplanan değerleri ile oranlı olarak özgülenmesi esası getirilmiş olacaktır.2 

Arsa payının doğru tespiti hak ve sorumluluk dağılımının sağlıklı 

gerçekleşmesini sağlayacağından, değişikliğin yerinde ve gerekli olduğu 

tartışmasızdır. 

2- Mutlak ortak yerler sayımına “taşıyıcı sistemi 

oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin 

parçası diğer elemanlar”ın da dahil edilmesi (madde 2-634 sayılı 

KMK 4.maddesi) 

“MADDE 2.- 634 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendine, "Temeller ve ana duvarlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "taşıyıcı 

sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer 

elemanlar," ibaresi eklenmiştir.” 

Düzenlemenin amacı, bağımsız bölüm içinde yer alsa dahi anayapının 

tamamını etkileyecek, anayapının mevcudiyetini tehlikeye koyacak müdahalenin 

önlenmesidir.  

Özellikle 1999 İzmit-Adapazarı-Düzce depremleri öncesi yapıların kiriş ve 

kolonlarının kesilmesinin tehlikeli sonuçları yaşanmıştır. Esasen açıkça belirtilmemiş 

dahi olsa anayapının taşıyıcı sisteminin ortak yer olduğu hususunda kuşku yoktur. 

İster bağımsız bölüm dışında temel gibi, isterse bağımsız bölüm içinden geçen 

kolonların anayapının mütemmim cüz’i olarak müşterek mülkiyete konu olduğu 

konusunda şüphe olmaması gerekir iken, özellikle kanunda belirlenmesi doğal 

afetler sebebi ile yaşanan felaketlerin sebebi ihmalin ve tedbirsizliğin hafızalarda 

canlı tutulmasını sağlamaya yöneliktir. 

 

                                                 
2 Germeç, a.g.e. s. 65,dipnot.21 
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3-Anagayrimenkulde bütünlük arz eden kat veya 

bölümün tek bağımsız bölüm olarak tescili (madde 3- 634 sayılı 

KMK 10.mad/ 3. fıkrası) 

"MADDE 3.- 634 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden 

fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan 

veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat 

mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin 

yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin 

Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir. 

Gelirinin ortak giderlere harcanması için veya başka bir amaçla ortak 

yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, bunlardan 

yararlanan "bağımsız bölümlerin numaraları" yazılmak suretiyle kat mülkiyeti 

kütüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir." 

Mevcut düzenlemede birden fazla bölümün tek bağımsız bölüm olarak tescili 

“aynı kat ve birbirine bitişik” şartı öngörmekle beraber TKGM izahnameleri gereği 

ayrı ayrı katlarda olmakla birlikte, biri diğerinin müştemilatı niteliğinde bulunan iki 

bölümün tek bir bağımsız bölüm olarak tapuya geçilmesine engel görülmemektedir. 

Örneğin, yatak odaları üst katta ve salonu alt katta olan daireler veya asma katlı 

yazıhane ve dükkanlar tek bir bağımsız bölüm sayılır.3 

Bir yapının otel,iş veya ticaret yeri gibi iktisadi veya kullanım açısından 

bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümünün tek bağımsız bölüm olarak 

tesciline imkan sağlanmıştır. Böylece yapının bir kısmı otel, iş veya ticaret yeri 

olarak ayrılabilme olanağına kavuşmuş olacaktır. 

Ek fıkra için açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

 
                                                 
3 Abdulkadir Arpacı, Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu ,Devre Mülk Sistemi, 
İstanbul 1987, 2. bs., s.49 
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4- Kat irtifakının kat mülkiyeti tapu siciline tescili 

(madde 4- 634 sayılı KMK 11.maddesi)  

“Madde 4- Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat 

mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili 

genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır. 

Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti, Tapu Sicili 

Tüzüğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Zabıt Defterine tescil 

olunur." 

Kat mülkiyetinin tescili “kat mülkiyeti sicil kütüğüne” yapılmakta iken bu 

değişiklikle, kat irtifakına ilişkin tescillerin de kat mülkiyeti siciline yapılması 

öngörülmektedir. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 11/2. fıkrası "Kat İrtifaklarının tescili kat 

mülkiyeti kütüğüne yapılmayıp, bu kanunda yazılı ilgili hükümler gözetilmek şartıyla, 

irtifak haklarının tesciline ait genel hükümlere göre yapılır." şeklindedir. Ancak 

uygulamada tapu kütüğünün ana taşınmaz mal sayfasında oldukça dar bir sütun 

olan “ irtifak hakları sütununa” kat irtifaklarının tescili, bağımsız bölümün çok olduğu 

durumlarda pek çok ek sayfa (mabaat) açılmasını gerekli kılmakta ve bağımsız 

bölümler üzerinde bir kısım şerhler işlemek gerektiğinde karışıklıklar çıkmakta idi. 

Bu tür karışıklıklar tapu kaydının aleniyet ilkesine gölge düşürdüğü gibi, Devletin ve 

devlet memurlarının sorumluluğunu gerektiren pek çok hatalı işleme sebebiyet 

vermekteydi. Bu gerekçelerle ilgili tapu mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar 

kat mülkiyeti sicil defterlerinin, kat irtifakı tesisli taşınmazlarda her bir kat irtifak 

hakkına ayrı sayfa açılmasını mümkün kılan TKGM’nün 1997/10 sayılı genelgesi 

dönemin Devlet Bakanı tarafından imzalanmış ve yayınlanmıştır.4 KMK 11/2. 

fıkrasına aykırı bu genelge hala uygulamadadır.  

Adalet Komisyonunca ilk tasarı metni değiştirilmeden kabul edilen kanun 

tasarısının 4.maddesi yukarda belirttiğimiz aykırılığı gidermeye yöneliktir. Tasarı 

çalışmaları esnasında Prof. Dr.Özer Seliçi, Prof.Dr.Hüseyin Hatemi, Prof.Dr.Hasan 

Erman tarafından, “Kat Mülkiyeti Kanun Tasarısı hakkında görüş istemi” yazısına 

                                                 
4 www.tkgm.gov.tr 
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05.02.2003 tarihli yazı ile verilen yanıtta “Kat irtifakının kat mülkiyeti kütüğüne 

tesciline imkan veren madde,Medeni Hukuk’un temel ilkelerine ve Tapu Sicil 

Hukukuna uygun düşmeyen bir düzenleme olduğu ve kargaşaya yol açacağı 

belirtilmiştir. Ayrıca “şartlı tescil” olmadığı gibi, şarta bağlı tapulama işlemi ile 

geciktirici şarta bağlı sayfa açılması fikri eleştirilmiştir.5 

Eleştiriler son derece yerinde olmakla beraber, 1997/10 sayılı genelge mevcut 

kanunlara aykırılığına rağmen tapu işlemlerini kolaylaştırmış olduğu için 1997/10 

sayılı genelgenin kanuniliğini sağlamak için Tasarıda bu değişiklik öngörülmüştür. 

Ancak mevcut tapulama sisteminde yapılacak düzenleme ile kat irtifaklı 

taşınmazların kat mülkiyeti siciline kaydın doğurduğu sakıncaların kaldırılması da 

gerekmektedir. 

Kanun tasarısının 4.madde gerekçesi “ e-devlet projesi çerçevesinde, Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS),Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) ve Merkezi 

Nüfus İdaresi Sisteminin (MERNİS) entegre olarak kullanılabilmesi ve TAKBİS’in 

bütün dünya tarafından kabul gören veri modelinde üretimi için, her bağımsız 

bölümün ayrı bir sayfada tescili ile ayrı bir veri dosyasında saklanması gerektiğinden 

buna ilişkin düzenleme yapılmıştır.”şeklinde ifadesi ile teknoloji çağının kaçınılmaz 

ihtiyacına cevap verilmiştir. Tapu Sicil Tüzüğü tapu sicil işlemlerinin bilgisayar 

ortamında tutulmasına, kat karşılığı satış sözleşmelerinin şerhine imkan sağlamak  

üzere yenilik getirmiştir. 6 

5- Kat mülkiyetinin kurulması için bürokrasinin 

azaltılması (madde 5- 634 sayılı KMK 12.maddesi) 

"Madde 5.- Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine 

çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda 

yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir. 

                                                 
5 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr.Özer Seliçi, Prof.Dr.Hüseyin 
Hatemi, Prof.Dr.Hasan Erman tarafından 05.02.2003 tarihli yayınlanmamış sunum. 
6 7 Haziran 1994 tarihinde Tapu Sicil Tüzüğü 1930 tarihinde yürürlüğe giren Tapu Sicil 
Nizamnamesini yürürlülükten kaldırmıştır. Tapu Sicil Tüzüğü 2.12.2004 gün ve 25658 Sayılı 
R.G. yayımlanan Tüzük ile değiştirilmiştir.(Dörtgöz,Genelge, 166-167) 
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a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı 

bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve 

büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve bağımsız 

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

tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından 

imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ve birden 

çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet plânı ile yapı kullanma izin belgesi, 

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu 

yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat 

mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı, 

c) Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve 

bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve 

anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden 

tasdikli liste." 

Uygulamada ihtiyaç duyulmayan ve vatandaşa ek külfet getiren, binaya ait 

fotoğraf ile listenin noterden tanzim edilmesi zorunluluğunun kaldırılması 

düşünülmüş ve kat mülkiyetine geçilmesi teşvik edilmeye çalışılmıştır. 

6-İrtifak haklarının anagayrimenkul sayfasına 

kaydı(madde 6- 634 sayılı KMK 13/2.ve 3.fıkralar) 

"Madde 6- Sözleşme düzenlenince anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu 

kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine 

çevrilmiştir." ibaresi yazılarak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis 

edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her 

bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı 

ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve 

sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkulün kayıtlı 

bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki 

defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır. 

Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, 

irtifak hakları hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. 
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Anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, 

anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları da anagayrimenkulün 

tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde 

belirtilir." 

Anagayrimenkulün tamamına ilişkin irtifak haklarının, çok bağımsız bölümlü 

anagayrimenkullerde her bir bağımsız bölüme işlenmesi zorluk yaratmaktadır. 

Tasarı irtifak haklarının tescilinin iki farklı durumunu öngörmektedir. Birinci durum; 

anagayrimenkulün bağımsız bölümlere ayrılmadan önce tescil edilmiş irtifak 

haklarının her bir bağımsız bölüm için ayrı sayfa açılması sırasında ana sayfada 

bırakılması, bunun dışındaki hakların bağımsız bölüm sayfalarına aktarılması halidir. 

İkinci durum ; anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra 

anagayrimenkul leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak haklarının ise yine 

anagayrimenkul kütüğü sayfasına irtifak hakları sütununa tescil edilmesi ve kat 

mülkiyeti beyanlar hanesinde ise belirtilmesidir. 

Kat mülkiyeti tesisinden evvel kurulmuş irtifak haklarının gayrimenkul ana 

sayfasında bırakılması halinde açılan kat mülkiyeti sayfalarının beyanlar hanesine 

bilgi mahiyetinde kayıt düşülüp düşülmeyeceği açıklanmamıştır. 

İrtifak hakları;TMK 779 ila 838 maddeler arasında düzenlenmiş olup, içeriği 

itibari ile yararlanma haklarıdır.7 Kanunda sayılan çeşitleri ; taşınmaz lehine irtifak 

hakkı, kişiye bağlı irtifaklar (intifa ve sükna hakkı),üst(inşaat) hakkı, kaynak hakkı ve 

diğer irtifak hakları ( TMK 838.madde) olarak sayılabilir. 

Türk hukukunda mutlak tescil ilkesi uygulanmaz8 ise de,TMK 780./1.fık. gereği 

irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır. İrtifak hakkının 

kazanılmasında tescil kural olmakla beraber TMK 780/2.fık. atfı ile TMK 705 madde 

gereğince tescilsiz iktisap halleri de mevcuttur.9Tescil, açıklayıcı bir işlem olmayıp 

kurucu muameledir.10 

                                                 
7 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 580 
8 Jale G.Akipek,Türk Eşya Hukuku, Mahdut Ayni Haklar,Ankara 1974,s.59 
9 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, a.g.e.,s.603 
10 Suad Bertan, Ayni Haklar Medeni Kanunun 618-764 üncü maddelerinin Şerhi,Ankara 
1097, 2. c. , s.1132 
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Taşınmaz lehine irtifakların doğumu ve varlığı için tapu sicil kütüğünün irtifaklar 

sütununa tescili gerekir(TMK 1018, Tapu Sicil Tüzüğünün 30/3.fık). Yararlanan 

taşınmazın kütük sayfasına “H” harfi, yüklü taşınmazın kütük sayfasına “M” harfi ile 

açıklamalar yazılır. 

Uygulamada irtifak haklarının çok bağımsız bölümlü anagayrimenkullerde her 

bir bağımsız bölüme işlenmesi iş yoğunluğunu artırmaktadır. Ancak bu gerekçe ile 

irtifak hakları gibi önemli, mutlak mülkiyet hakkını sınırlayan, yükümlü taşınmaz 

malikine kaçınma ve katlanma mecburiyeti yükleyen ve yüklü gayrimenkulün külli ve 

cüzi haleflerini de aynı yükümlülük altına alan sınırlı ayni hakkın bağımsız bölüm 

kayıtlarında gösterilmesi gerekliliği karşısında, işlem güçlüğü sebebi ile 

anagayrimenkul kütüğüne yapılan tescil ile yetinilmesi kanımızca isabetli bir çözüm 

değildir. Kanaatimizce; anagayrimenkul leh ve aleyhine kat mülkiyeti tesisi öncesi ve 

sonrasında kurulan irtifak haklarının anagayrimenkul sayfası yanında tüm bağımsız 

bölümler kat mülkiyeti sicil sayfasında gösterilmesi ve kanaatimce beyanlar 

hanesinde değil, irtifak hakları sütununda yer verilmesi gerekmektedir. Çünkü;”Tapu 

sicili, bir deftere verilen ad sanılsa da gerçekte tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki 

hakların kamuya açıklanmasını sağlama amacına hizmet eden çeşitli defter ve 

belgelerin meydana getirdiği bir bütündür.”.11 Tapu sicil kütüğüne bakıldığında ilgili 

sayfada tüm bilgilere ulaşılması mümkün olmalıdır. Çoğu kez anagayrimenkul 

sayfasına ulaşılıncaya kadar birden fazla sicil defterine bakmak gerekmekte, bu 

durum tapu memurlarını zor durumda bıraktığı gibi bağımsız bölümde hak sahibi 

olan kişilerin de yanlış bilgi sebebi ile yanılmasına sebep olmaktadır. 

7-KMK 12.maddesinde yapılacak değişikliğe paralel 

olarak kat irtifakı kurulumunda ibraz zorunluluğu olan 

belgeler(madde 7- 634 sayılı KMK 14/1.fıkra) 

“Madde 7- Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa 

üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın 

malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) 

bendine uygun olarak düzenlenen proje ve plân ile (b) bendindeki yönetim plânı ile 

                                                 
11 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e., s.119. 
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diğer belgeleri tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca 

yönetim plânı istenmez.” 

KMK 12. madde değişikliğine paralel bir düzenlemedir. Ancak bu maddenin 

düzenleme şekli içinde kat irtifakı tesisi sırasında yönetim planı ibraz mecburiyeti ve 

kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş sırasında ayrıca yönetim planı istenmemesi 

haline değinilmesi gerekecektir. Kat irtifakının hukuki mahiyeti ve kat mülkiyeti ile 

bağlılığına ilişkin I.Bölümdeki açıklamaları tekrarlamadan yönetim planı mecburiyeti 

üzerine bir kez daha vurgu yapılmasında yarar vardır. KMK 9.madde “Kat 

mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki 

sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 

kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar 

hükmüne göre karara bağlanır”düzenlemesinden de anlaşılacağı gibi kurucu 

sözleşmeler ve yönetim planının önemi büyüktür. 

Yönetim planı ile ilgili düzenleme KMK 28.maddede ayrıntılı biçimde yer 

almıştır. Yönetim planı; kanunların emredici hükümlerine, ahlaka, kamu 

düzenine,kişilik haklarına aykırı olmamak üzere yönetim ve yararlanmayla ilgili her 

türlü düzenlemeyi ihtiva edebilecektir.12 

Herhalükarda yönetim planı ibraz edilmeden kurulan kat mülkiyeti veya kat 

irtifakında kat malikleri veya kat irtifak hakkı sahipleri yönetim planı yapma 

konusunda uzlaşamadıkları takdirde kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisini hükümsüz 

saymak doğru olmayacak, yönetim planı olmadan da bu ilişki devam edecektir.13  

Ek fıkra için açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

8- Yazılı rıza şartı ve acilen onarım veya anayapının 

güçlendirilmesi zorunlu olduğu durumlarda kat maliklerinin 

rızasının aranmaması (madde 8- 634 sayılı KMK. 19/2.fıkra) 

"Madde 8- Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı 

rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, 
                                                 
12 Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya Hukuku,İstanbul 1991, s.185 
13 Abdulkadir Arpacı,Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, İstanbul 1984, 
s.67,68 
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değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir 

bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve 

acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun 

mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve 

tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat 

maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve 

değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan 

bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile 

anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir." 

Mevcut KMK 19.madde kat maliklerinin borçları başlığı altında, 

anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk alt başlığı altında 

düzenlenmiş amir hükümdür ve kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari 

durumu, güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumakla yükümlü tutulmuştur. İkinci 

fıkra, olumsuz hüküm ihtiva eden cümle ile tüm kat maliklerinin oybirliği olmadan kat 

malikin ortak alanlarda tek başına yapamayacağı işleri belirlemiştir. 

Tasarı ile KMK 19.maddede köklü değişiklikler yapılmakta ve ortak yer ve 

tesisler için işlerin hızlı görülmesi, zaman kaybına bağlı zararların artmasının 

önlenmesi amaçlanmaktadır. 1999 İzmit-Adapazarı–Düzce depremi sonrası açılan 

ana yapının güçlendirilmesine dair davalarda Yargıtayın, anayapının 

sağlamlaştırılması ve güçlendirmenin zorunlu olduğunun fennen saptanması 

durumunda kat maliklerinin oybirliğini sağlayamaması halinde maliklerden birinin 

dahi açacağı dava sonucunda mahkeme kararı ile güçlendirme kararı verebileceğine 

dair kararları dikkate alınarak Tasarının 8. maddesi düzenlenmiştir.14 

Kanımızca, ortak yer ve tesislerdeki bozukluğun ana yapıya veya bağımsız 

bölüm veya bölümlere zarar veriyor olması halinde zarar gören kat maliklerinin 

Anayasal hak olan “ mülkiyet hakkı ve sağlıklı çevrede yaşama hakkı” üstün hak 

olması gerekir. Ayrıca ortak yer ve tesislerin onarımı mülkiyetin değerine pozitif katkı 

sağlamaktadır. Bu gerekçelerle, kat malikleri kurul kararı olmaksızın acil onarım ve 

güçlendirme faaliyetlerinde hakimin müdahalesinin kabul edilmesi, haklar arasındaki 

dengenin korunması için yerinde olmuştur. 

                                                 
14 Y.18.HD.,3.4.2003 T.,2003/2048 E., 2003/2608 K. (Pulak, a.g.e., Ankara 2004, s.147) 
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Bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli yapılarla ilgili olarak 3194 

sayılı İmar Kanunun 39.madde düzenlemesi ve “ yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya 

olup, ancak esaslı bir onarımla tehlike oluşturmayacak durumdaki yapının, yıkılacak 

derecede olduğunun kabulü gerekeceğinden yıktırılması işleminin iptaline karar 

verilmesinde isabet bulunmadığı” yönünde Danıştay 6.Daire 08.03.1993 tarih, 

1992/2066 E., 1993/913 K. sayılı kararının15, yıkılacak derecede tehlikeli yapıda kat 

malikinin tehlikenin bertaraf edilmesinde İmar Kanunun uygulama imkanı olan 

başkaca düzenleme olduğunu belirtmeliyiz.16 

9-Güçlendirme giderlerinin genel gider sınıfına 

alınması ve gecikme tazminat oranının aylık yüzde beş olarak 

belirlenmesi(madde 9- 634 sayılı KMK 20.maddenin (b) bendi ve 

2.fıkra) 

“MADDE 9.- 634 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde yer alan "koruma" ibaresinden sonra gelmek üzere, ",güçlendirme" ibaresi 

eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "yüzde on" ibaresi "yüzde beş" olarak 

değiştirilmiştir. 

Onarım giderleri genel giderler arasına alınarak, bu giderin kat maliklerine 

hangi oranda yansıtılacağının gösterilmesi suretiyle KMK.’nunun 19.maddesiyle 

bütünlük sağlanmıştır. 

                                                 
15 www.danistay.gov.tr. 
16 3194 sayılı İmar Kanunun 39.mad. Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar:  - Bir kısmı veya 
tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen 
yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün 
içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat 
yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya 
asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.  

Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike 
ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı 
sahibinden tahsil edilir. 

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. 
Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum 
kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. 
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KMK 20/2.fık. 2.cümlesi “Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki ödemede 

geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı öder” hükmünü 

ihtiva etmektedir. Gecikme tazminatı, KMK’ na has bir müeyyidedir. Borçlar Kanunu 

kapsamında bir tazminat veya temerrüt faizi olarak değerlendirilmemelidir. Gecikme 

tazminatının amacı bir zararı karşılamak değil, taşınmazın yönetiminde ve hizmetin 

devamında süreklilik sağlamaktır. Bu nedenle gecikme tazminatının talep 

edilebilmesi için, ortak gider payının ödenmemesinden veya geç ödenmesinden 

dolayı zarar görülmesi gerekmez.17 

Değişiklik tasarısının Adalet Komisyonun kabul ettiği metinde, gecikme 

tazminatının amacı dikkate alınmış, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un 

gecikme tazminatı hesabında bir önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksinin (TEFE) aylık 

oranının bir katı hesabı ile ödenmesi önerisi yeterli açıklık sağlamadığı gerekçesiyle 

kabul görmemiş, ancak enflasyon oranlarının son yıllarda düşük seviyede 

seyretmesi sebebiyle oran aylık yüzde beşe indirilmiştir. 

10-Müsaade mecburiyeti kavramına yapı güvenliği ile 

ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemelerin de 

eklenmesi(madde 11- 634 sayılı KMK 23/1.fıkra) 

“MADDE 11.- 634 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci 

fıkrasına,"tesislerin yeniden yapılması" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile yapı 

güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler" ibaresi 

eklenmiştir.” 

Genel gerekçe ve bir önceki maddelere uyum sağlanabilmesi “yapı güvenliği 

ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik inceleme” için o bölüm maliki veya o 

bölümde başka bir sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli 

işlerin yapılmasına katlanmaya mecbur kılınmışlardır. Yapı güvenliği çalışmaları 

öncesi teknik çalışma yapılabilmesi sağlanmıştır. 

                                                 
17 Pulak, a.g.e. 2001, s.536,539 
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Yargıtay kararlarında KMK.23.madde uygulamasına ilişkin kararlar mevcut 

olup, kanun değişiklik tasarısında teknik inceleme için de zorunluluk getirilmiş olması 

önemli bir yeniliği ifade etmektedir.18 

11- Arsa payının devri talebinde dava şartı olarak 

genel kurul kararının aranması, dava değeri ve hak düşümü süre 

başlangıcı(madde 6- 634 sayılı KMK 25./2 ve 4.fıkra) 

" Madde 6- Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin 

dava tarihindeki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, 

arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine 

bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, 

davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin 

ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve 

makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir 

bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü 

halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat 

maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle 

birlikte davalıya ödenmesine karar verir." 

"Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava 

açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının 

doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan 

kalkmışsa düşer." 

Bağımsız bölüm üzerinde malikin Anayasal çerçevede ferdi mülkiyet hakkı ve 

görevleri vardır. Bu sebeple kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulde görev ve 

sorumluluklarını devamlı olarak ihmal eden, borç ve yükümlülüklerini yerine 

getirmekten kaçınan, birlikte yaşam amacıyla aynı anagayrimenkul içinde toplanmış 

bulunan diğer kat maliklerinin sürekli bir şekilde güven ve huzurunu bozan, haksız 

hareketleri ile kat maliklerini rahatsız eden çekilmez hale gelen kat malikinin 
                                                 
18 Y.18.HD.2006/1320 E.,2006/2665 K.“Güçlendirme projesinin uygulanması için bağımsız 
bölümlere girilmesine izin verilmesini Kat Mülkiyeti Yasasının 23.maddesi hükmü uyarınca o 
bağımsız bölümlerin maliki veya o bölümlerde başka sıfatla oturanlar giriş izni vermeye ve 
bölümlerde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya zorunludurlar.” (yayınlanmamış) 
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eylemlerinin bir yaptırıma tabi tutulması da gerekmektedir. Bu sebeple kat mülkiyeti 

ortaklığında çekilmez hale gelen malikin mülkiyet hakkına son veren KMK.25.madde 

hükmü kanunda düzenlenmiştir. 

Kat malikinin kendi katındaki mülkiyet hakkına hakim kararı ile son verilerek 

payının diğer kat maliklerine devrine imkan sağlayan KMK 25.madde doktrinde çok 

tartışılan bir konu olmuş, kimi yazarlarca “ çok ağır bir müeyyide”19 olarak , kimi 

yazarlarca ise “etkili bir yaptırım”20 olarak kabul edilmiştir.21 

Mevcut kanun düzenlemesinde KMK 25 madde uygulama koşulları şunlardır: 

a)Diğer kat maliklerinin haklarının ihlal edilmesi, b) Hak ihlalinin çekilmez hale 

gelmesi ve c) Kat malikleri kurulunda KMK 25.maddenin işletilmesi ile ilgili talep 

üzerine verilmiş bir kararın olmasıdır. Kat malikleri kuruluna müracaat dava şartı 

olmakla beraber kurulun, dava açılmasına dair karar vermesi şartı aranmaz. Kat 

malikleri kurulunda arsa payının devri için dava açılması kararı alınmadığı takdirde 

dava açma kararlığında olan kat maliklerinin dava açma hakkı bulunmaktadır.22 

Mevcut düzenlemede, dava açan kat malikleri dava konusu bağımsız bölüm 

mülkiyetinin değeri dava tarihindeki değerini davalı kat malikine ödeyeceklerdir. Bu 

durum uygulamada haksızlıklara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bağımsız 

bölüm bedelinin hüküm tarihindeki bedele göre tespit edilmesi görüşü ileri 

sürülmektedir.23 

Tasarıda mevcut Kanundaki aksaklıkları gidermeye yönelik olarak,24 ileriye 

sürülen görüşler dikkate alınarak KMK 25.madde yeniden düzenlenmiştir. Buna 

göre; 25.madde gereğince bir kat maliki aleyhine dava açmak için kat malikleri 

kurulunun “ aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı 

çoğunluğuyla karar vermesi” şartının gerçekleşmesi gerekecektir. Bu şart, dava 

şartıdır. Ancak, dava açılmasına dair kararın varlığına rağmen kat maliklerinin bir 

kısmı dava açmaya yanaşmadıkları takdirde dava açma kararlığındaki diğer kat 
                                                 
19 Jale G.Akipek,  a.g.e.,Mülkiyet, s.71 
20 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 530 
21 Yılmaz Özgür, “Kat Mülkiyeti Devir Mecburiyeti”, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 
Anabilim Dalı, İstanbul 1990,( yayınlanmamış tez). s.5-8 
22 Ali Arcak, a.g.e, s.747 
23 Tekinay, a.g.e., s.55 
24 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Gerekçesi 
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maliklerinin dava hakkı korunmaktadır. Ancak tasarı bu hali ile kanunlaştığı takdirde 

cümlede geçen “ aksi kararlaştırılmış olmadıkça” kelime gurubu tartışmalara sebep 

olabilecek mahiyettedir. Zira yönetim planında yapılacak bir düzenleme ile karar 

nisabı pay ve paydaş çoğunluğu yerine karar alınmasını güçleştirici nitelikte nisap 

koyulabileceği gibi, aksine karar alınmasını kolaylaştırıcı nisap öngörülebilir. 

Kanımızca, 25.madde uygulaması için yönetim planında daha düşük ölçüde bir 

nisap öngörülmemesi isabetli olur. 

Tasarısında öngörülen diğer bir husus; hakimin, hüküm vermeden önce ilerde 

hak sahibine ödenmek üzere devir bedelinin bankada üçer aylık vadeli hesaba 

yatırılması ve makbuzun ibrazı için davacılara resen uygun bir süre verilmesidir. 

Davaya bu şart yerine geldikten sonra devam edecektir. 

Tasarısında bir diğer değişiklik; hak düşürücü süre olarak, devir talep hakkı 

sağlayan kat malikleri kurul kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve 

her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıllık sürelerin öngörülmüş 

olmasıdır. Bu süre içinde dava hakkı kullanılmaz veya dava sebebi ortadan kalkarsa 

dava hakkı düşecektir. Dava açma süresinin başlangıcı olarak “ sebebin öğrenildiği” 

şeklinde bir tarihin, belirsiz ve duraksamaya yol açan bir ifade olması nedeniyle 

dava hakkının doğması anının saptanmasında yaşanan güçlüklerin ortadan 

kaldırılması yönünde yapılan bu düzenleme isabetlidir. Ayrıca mevcut düzenlemede 

konunun kat malikleri kurulunda tartışılması mecburiyeti sebebiyle, dava açma 

kararında olan kat maliklerinin sebebi öğrenerek altı ay içinde diğer kat maliklerini bu 

gündemle toplantıya çağrılmaları zahmetinden kurtarmış olacaktır. Böylece sebebin 

varlığına rağmen dava açacak kat maliklerine yıl içinde yapılacak olağan genel kurul 

tarihine kadar bekleyebilme imkanı sağlanmıştır. 

12- Kat irtifakı sahiplerinin borçları sebebi ile pay 

devrinde dava değeri (madde 13- 634 sayılı KMK 26/2.fıkra) 

“MADDE 13.- 634 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan 

ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine getirmezse 

diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının dava 
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tarihindeki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar 

verir." 

Mevcut düzenlemede “o zaman “nın hangi zaman olduğunun anlaşılamaması 

nedeniyle “ o zamanki” ifadesi “ dava tarihindeki” olarak değiştirilmesi 

öngörülmektedir. 

KMK. 26/2 fıkra, kat irtifakı sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri 

sebebiyle diğer irtifak hakkı sahipleri lehine bir kanuni iştira hakkı olarak 

düzenlenmiştir.25 

13- Kat malikler kurulu toplantısına ilişkin değişiklikler 

(madde 14- 634 sayılı KMK 29/3.fıkra son cümlesi, madde 15- 

634 sayılı KMK 30/2.fıkra, madde 16- 634 sayılı KMK 31/son fıkra) 

Kat malikleri , tüzel kişiliğe haiz olmayan “kat malikleri kurulu” topluluğunun 

aldığı kararlar ile yönetilir. 634 sayılı KMK. Beşinci Bölüm’de anagayrimenkulün 

yönetimini düzenler. Bu bölüm altında kanunun 29.maddesi; kat malikleri kurulunun 

toplantı zamanı, 30.madde; yeter sayı, 31.madde de oya katılma durumlarını 

düzenleyen hükümlerdir. 

Kat malikleri kurulunun toplantı çağrısında, birinci gün yeter sayı sağlanamaz 

ise ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı belirtilmelidir(KMK 29/3.fık). 

Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantının en geç bir 

hafta içinde yapılacağı ve kararların oy çoğunluğu ile alınacağı KMK 30/2. fık 

belirtilmektedir. O halde mevcut düzenlemeye göre birinci toplantı ile ikinci toplantı 

arasındaki zaman aralığının bir haftadan fazla olmaması gerekmektedir. İki toplantı 

arasında olabilecek en kısa zaman ise belirtilmemiştir. 

Tasarının yürürlüğe girmesi ile, iki toplantı arasında en kısa zaman yedi gün 

(Değişiklik Tasarısı madde 14- KMK 29/3.fıkra ek son cümle: İlk toplantı ile ikinci 

toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz), en uzun zaman onbeş 

gün (Değişiklik Tasarısı madde 15- KMK 30/2.fıkra değişik; Yeter sayı 

                                                 
25 Şafak N.Erel, a.g.e., s. 249 
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sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, kararlar en geç onbeş gün içersinde 

yapılacak ikinci toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla verilir) olacaktır. 

Hükümet’in Değişiklik Tasarı Metninde yer almayan KMK 31/son fıkra, 

Değişikliği Adalet Komisyonunda, bir kişinin yüksek oranda vekaletlerle oy 

kullanmasının suistimallere sebep olması ve ayrıca apartman yöneticiliğinin adeta 

meslek haline getirilmesini önlemek amacı düşüncesiyle eklenmiştir. 26 Böylece KMK 

31./son fıkrasının ” Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere 

vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi 

taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir.”şeklinde değiştirilmesi 

öngörülmüştür. 

14- Kat malikleri genel kurul kararlarına karşı iptal 

davası açma süresi ve hakim müdahalesi (madde 17- 634 sayılı 

KMK 33/1.ve 3.fıkra) 

MADDE 17.- 634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci ve üçüncü 

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan 

ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar 

tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı 

öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı 

ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası 

açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz 

sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun 

katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı 

surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden 

zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh 

mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir." 

                                                 
26 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı Gerekçesi 
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"Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı 

mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 

verilir." 

I.Bölümdeki açıklamalarımızda değindiğimiz üzere, kararların iptali için hak 

düşürücü süre öngörülmemiş olması ve iptal hükmünün geriye etkisinin olmaması, 

iptal davalarını sonuçsuz bırakmaktadır. Ayrıca davalı tarafın tespiti ve taraf 

oluşumunun sağlanmasında yaşanan güçlükler KMK 33.maddede değişiklik 

yapılması zorunlu kılmaktadır.  

Tasarının en önemli maddelerinden bir olarak bu madde, genel kurul 

kararlarının iptali için hak düşürücü süre öngörerek, genel kurul toplantısına katılan, 

ancak aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, 

toplantıya katılmayan kat maliki ise kararı öğrenme tarihinden başlayarak bir ay 

içinde ve herhalükarda karar tarihinden başlayarak altı ay içinde dava açma hakkı 

sınırlanmıştır. Süresi içinde açılmayan dava hakkı sona erecek ve süresinde 

açılmayan dava reddedilecektir. 

15- Para cezalarına ilişkin değişiklikler (madde 17- 

634 sayılı KMK 33/3.fıkra, madde 18- 634 sayılı KMK 34/son 

fıkra.) 

"Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı 

mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 

verilir." 

KMK 33/3 fıkrası “hakim kararını yerine getirmeyenlere” hükmolunacak para 

cezasını, 34/son fıkra ise yöneticin ad, soyad ile iş ve ev adresinin anagayrimenkul 

kapısına veya girişe görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburiyetine 

aykırılık halinde yöneticiye veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin 

başvurusu üzerine verilecek para cezasını düzenleyen hükümler, 5237 sayılı TCK 

52.maddesi dikkate alınarak değiştirilmiştir. Para cezasının belirlenmesinde her ne 

kadar TCK ’na atıf yapılış ise de, söz konusu para cezası, hukuk mahkemesi 

tarafından verilen disipliner ve tazmini nitelikte bir ceza olup, sabıka kaydına 

geçmeyecektir. 
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16-Anayapının harap olması halinde pay devrinde 

değer (madde 20- 634 sayılı KMK 47/4.fıkra son cümlesi) 

"Madde 20- Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur ve 

onların arsa payları, değeri karşılığında bölümlerini yeniden yaptırmak isteyenlere 

öncelikle devredilir." 

Değişiklik tasarısı, 47/4.fıkra kapsamında harap olan bağımsız bölümün 

talepte bulunan diğer kat maliklerine devri halinde, devrin harap olan bağımsız 

bölüm “değeri” karşılığı olması halini düzenlemektedir. 

17-Şûyulandırma halinde kat mülkiyetinin durumu 

(madde 21-634 sayılı KMK 54/1.ve 2.fıkralar) 

" Madde 21- İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma halinde, 

ortaklaştırılan gayrimenkuller arasında kat mülkiyetine tâbi gayrimenkul varsa ve 

ortaklaştırma, 9/11/1985 tarihinden önce ise 6785 sayılı İmar Kanununun 46 ncı 

maddesi, bu tarihten sonra ise 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi 

gereğince ortaklığın giderilmesi hususunda bütün malikler anlaştıkları takdirde, 

ortaklığın giderilmesi bu anlaşma hükümlerine göre yapılır. 

Böyle bir anlaşmaya varılamazsa, her gayrimenkulün ortaklaştırmadan önceki 

geçer değerleri, birinci fıkrada sözü geçen madde hükümlerine göre ortaklığı 

gidermekle görevli sulh mahkemesince ayrı ayrı takdir edilerek, bunlara Türkiye 

İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici fiyat endeksi uygulanmak suretiyle her bir 

gayrimenkulün dava tarihi itibarıyla ulaştığı değerleri tespit edildikten sonra, 

bunlardan değeri en fazla olan gayrimenkulün malikine, öteki gayrimenkulleri bu 

değerle satın almasını teklife karar verilir ve bu teklif kabul edilip bedel ödenince 

ortaklık giderilmiş olur."  

KMK 54.madde İmar Kanunu hükümlerinin uygulanması sırasında yapılan en 

az bir parselin kat mülkiyeti kapsamında bulunduğu birden fazla gayrimenkulün 

birleştirilmesi sonucu yeni oluşan taşınmazda paylı mülkiyet halinin giderilmesini 

özel bir usulle düzenleyen hükümdür. Mevcut düzenlemede bahsi geçen İmar 

Kanunu, 6785 sayılı kanun olup bu kanun 3194 sayılı kanunla yürürlükten 
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kaldırılmıştır. Bu sebeple değişiklik tasarısında İmar Kanunlarının yürürlülük tarihleri 

itibari ile ve ilgili maddeleri belirtilerek açıklama yapılmıştır. 

C- İlave Madde Fıkraları 

1- Ortak kullanıma tahsisli bağımsız bölüm tescili 

(madde 3- 634 sayılı KMK 10/ 3. fıkra) 

“Madde 3- Gelirinin ortak giderlere harcanması için veya başka bir amaçla 

ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, bunlardan 

yararlanan "bağımsız bölümlerin numaraları" yazılmak suretiyle kat mülkiyeti 

kütüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir." 

Ortak yerlere ilişkin I.Bölüm açıklamalarımızda kat mülkiyeti kuruluş 

sözleşmesi ile bağımsız bölümün ortak yer olarak tahsis edilebileceğine değinmiş 

idik. Mevcut KMK’ da bu konuda açık bir düzenleme olmamakla beraber yasaklama 

da bulunmadığından, bağımsız bölümün “ortak yer” olarak tahsisi Eski Tapu 

Nizamnamesinin 33.maddesinde “ müşterek methal”27 kavramı ile uygulamaya 

girmiştir. Yürürlükte bulunan Tapu Sicil Tüzüğünün 26.maddesi eski Tapu 

Nizamnamesinin 33.madde karşılığıdır. Uygulamada sosyal tesis, ticari mahal, 

yüzme havuzu, tenis kortu gibi başlı başına kullanıma elverişli ve kendisine ayrı arsa 

payı verilmiş bağımsız bölümler kat mülkiyetinde ayrı bir sayfaya tescil 

edilebilmektedir.28 Bu işlem TMK 779. madde manasında ”taşınmaz lehine irtifak 

hakkı” olarak kabul edilebilecek iken, tapu işlemlerinde aynı gayrimenkul üzerinde 

ise “hissedarlık esasına göre mülkiyet kurulu bir taşınmazın kullanım şeklini 

değiştirmek”, ayrı gayrimenkul üzerinde ise “mülkiyet hakkı tesisi” olarak kabul 

edilmektedir. Aynı gayrimenkul(parsel) içinde müşterek methal kurulumu için resmi 

senet düzenlenmemekte, farklı parsellerde yer alması halinde ise resmi senet 

düzenlenmektedir. Müşterek methal tesisini, taşınmaz lehine irtifak hakkından farklı 

                                                 
27 müşterek methal; sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu, ısı merkezi gibi 
taşınmaz mal veya bağımsız bölümler başka parsel veya veya bağımsız bölümlerin ortaklaşa 
kullanılan yeri olarak ayrılabilir. Eski tapu sicil nizamnamesi bu durumu müşterek methal 
adını vermiş, yeni tapu sicil tüzüğü 26.maddesinde “ ortaklaşa kullanılan yer” tabirini 
kullanmıştır. Ortaklaşa kullanılacak yerin tapu kütüğünün mülkiyet sütununa şahıs isimleri 
değil yararlanacak taşınmazların ada ve parsel numaraları yazılır.( Gürsel Öcal Dörtgöz, 
Yeni Medeni Kanuna Göre Tapu İşlemleri, Ankara 2003, s.635) 
28 Dörtgöz, Tapu İşlemleri, s.87-91 
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kılan husus; ortak yer olarak tahsis, ayrılacak gayrimenkul ile bundan yararlanacak 

gayrimenkul maliklerinin hiç farklılık göstermeden aynı kişiler olmasını gerekli 

saymasıdır. Bu sağlanamaz ise taşınmaz lehine irtifak hakkı tesisi gerekecektir.29- 30 

Tasarının 3. madde düzenlemesinden çıkan sonuç; Tapu Sicil Nizamnamesi 

33.madde, Tapu Sicil Tüzüğü 26.madde uygulamalarının kanun maddesi haline 

getirilmesidir. Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı Gerekçe bölümünde “..ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız 

bölümlerle ilgili olarak eşyaya bağlı mülkiyet hükümlerinin uygulanması 

amaçlanmaktadır” ifadesine katılmamaktayız.  

2- Kat irtifakı kurulu anagayrimenkulde yapının 

tamamlanması ve yapı kullanım izin belgesi alındıktan sonra kat 

mülkiyetine geçilmesi mecburiyeti ;(madde 7/2.fıkra- 634 sayılı 

KMK 14.madde son fıkra ilavesi) 

" Madde 7/2.fıkra-Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı anagayrimenkulde, 

yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine 

geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya 

varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu 

idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları 

tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak 

hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, anagayrimenkul 

belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir 

tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

İdarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi 

gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın 

yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret 

                                                 
29 Dörtgöz, Tapu işlemleri., sh.87-91 
30 Paylı mülkiyete tabi gayrimenkulde bir pay lehine irtifak hakkı kurulup kurulamayacağı eski 
MK.döneminde tartışmalı ilen TMK 692,697 ve 700.maddelerine göre artık 
mümkündür.(bak.) Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,a.g.e.,s.602,603. Malik lehine sınırlı ayni 
hak kurulup kurulamayacağı (bak.) Jale G.Akipek, Türk Eşya Hukuku: Ayni Haklar, 
Üçüncü Kitap, Mahdut Ayni Haklar, Ankara 1974, s.20 
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görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede 

sonuçlandırılır. Verilen idarî para cezası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur." 

Bu düzenlemenin amacı, kat mülkiyetine geçişte etkin ve yerinde denetimi 

gerçekleştirmektir. Kat Mülkiyeti Kanunu 17.madde kat irtifak hakkı paydaşlara yapı 

tamamlanıp üçte iki oranda oturumun fiilen gerçekleşmesi halinde kat mülkiyetine 

ilişkin düzenlemelerden yararlanma hakkı verdiğinden, paydaşlar kat mülkiyeti 

tesisine lüzum hissetmemektedirler. Kat mülkiyetine geçiş sürecini hızlandırmak için 

Tasarı iki yol izlemiştir. Birincisi; kat irtifakından kat mülkiyetine geçmek için işlemler 

basitleştirilmekte, ikincisi ; kat mülkiyetine geçilebilecek iken bu işlemleri 

yapmayanların idari ve cezai yaptırımlarla müeyyideye tabi tutulmaktadırlar. 

Tasarının madde 7/2.fıkrası, idari para cezası niteliğinde bir düzenlemekdir.  

3- Mevcut kat irtifaklı yapılarda yürürlülük tarihinden 

itibaren iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi mecburiyeti (geçici 

madde 3)  

“Geçici madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı 

kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış bulunan 

anagayrimenkullerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 

kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Bu anagayrimenkullerde yapı kullanma izninin 

alındığı tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar kat mülkiyetine geçiş 

işlemleri sırasında cezasız olarak tahsil edilir. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı 

sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli 

olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı 

sahiplerinden her birine yazılı bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine 

getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, anagayrimenkul belediye 

sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin 

Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

Yapı kullanma izin belgesi almış fakat halen kat mülkiyetine geçilmemiş 

yapılarda kat mülkiyetine geçilmesini zorlamak için bu düzenlemeye yer verilmiştir.  
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4- Kat malikler kurulu kararlarına karşı açılacak iptal 

davalarında yöneticilerin pasif dava ehliyeti (madde 19- 634 sayılı 

KMK 38 /son fıkra)  

" Madde 19- Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı 

temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen 

yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler 

kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan 

davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. 

Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden 

karşılanır." 

Anagayrimenkulun yönetimi kat malikleri genel kuruluna aittir ve kat malikleri 

genel kurulu hükmü şahsiyeti olmayan, kanunla tanımlanan topluluktur. KMK 38 

Maddeye göre yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Vekilin 

kişisel kusuru hariç eylem ve işlemlerinden asil sorumlu olur. Yönetici ise kat 

malikleri kurulunda, yönetim planında ve kanunlarda verilen yetkiye göre kat 

maliklerini temsil eder. Bu bağlamda yöneticinin dava ehliyeti sınırlıdır. 

Yöneticinin dava ehliyetine ilişkin açıklamalar I.Bölümde yapıldığı için mevcut 

düzenleme ve uygulamaya göre kat malikleri kurulu kararlarına karşı kat malikinin 

açtığı iptal davalarında yöneticinin pasif taraf ehliyeti olmadığını hatırlatmakla 

yetinmekteyiz. Mevcut kanun ve uygulamaya göre iptal talebinde bulunan davacı kat 

maliki, davalı olarak iptalini istediği karara olumlu oyları ile katılmış tüm kat malikleri 

göstermesi gerekmektedir.31 

Tasarıda, kat malikleri kurulu kararlarına karşı iptal davalarında yöneticinin 

pasif taraf ehliyeti “toplu yapı” kurumları da kapsama alınarak; Blok kat malikleri 

kurulu kararlarına karşı blok yöneticisine, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı 

temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye karşı açılabilecektir. Yöneticiye genel kurul 

kararlarına karşı açılan iptal davalarında pasif taraf ehliyeti verilerek ve davadan 

diğer kat maliklerini haberdar etmeleri istenerek yöneticiye görev ve sorumluluk 

                                                 
31 Y.18.HD.,31.1.2000, 1999/16133 E., 2000/1036 K. 
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yüklenmektedir. Bu düzenleme ile iptal davalarına işlerlik kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

D– KMK ‘nun Mevcut Düzenleme Üzerinde Değişiklik 
Öngören Maddelerin Değerlendirilmesi 

1- Genel Değerlendirme  

Tasarı ile mevcut 634 sayılı KMK’nun uygulamasından doğan aksaklıklar 

giderilmeye çalışılmaktadır. Değişiklik öngörülen maddeler özenle seçilmiş, Yargıtay 

içtihatları ve günün ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Tasarının bu kısmına genel olarak 

katılmaktayız. 

Bağımsız bölüm ve arsa payı arasındaki bağlantının bağımsız bölümün 

konumu ve büyüklüğü dikkate alınarak mimari proje esaslarına göre belirlenmesi, 

kat mülkiyeti rejimin geçişin teşvik edilmesi ve maliyetlerin azaltılması, mutlak ortak 

yerler tanımına bağımsız bölümün içinde kalan taşıyıcı sistemlerin dahil edilmesi, 

ortak kullanıma tahsisli bölümlerin tescil işlemlerinin belirlenmesi, kat malikinin 

bağımsız bölüm devrini düzenleyen 25.maddeye açıklık ve işlerlik kazandırılması, 

pay devir taleplerinde hak sahibinin korunması, gecikme tazminatının yeniden 

belirlenmesi konularında yapılan değişiklikleri B ve C başlıkları altında sıralamış idik. 

Konusu içinde yapılan açıklamaların yanı sıra, özel olarak aşağıdaki hususlar 

üzerinde yeniden değerlendirme ve eleştiri yapmayı uygun bulmaktayız. 

2- Kat Mülkiyeti Kurulmasını Temin İçin Alınan 

Tedbirler  

Mevcut kanuni düzenlemede, koşullar elverdiğinde kaza-i olarak kat 

mülkiyetinin kurulması zorunluluğu olduğu hal dışında, herbiri ayrı ayrı kullanılmaya 

elverişli bölümlerin var olduğu müşterek mülkiyete tabi gayrimenkullerde kat 

mülkiyetine geçilmesini zorlayan yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna 

rağmen İmar Kanunun “Arazi ve arsa düzenlemesi” başlığı altında 18. ve 19. 
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maddeler düzenleme ve yasaklamalarıyla kat irtifakı gittikçe yaygınlaşan güncel bir 

hukuk kurumudur.32 

Kooperatifler Kanunun 81.maddesi inşaatı tamamlanmış gayrimenkullerde 

ferdileşmenin tapu siciline kaydı için, yapının mülkiyet türünün kat mülkiyetine 

çevrilmesi talebini de ihtiva etmesi zorunlu kılmakla beraber, henüz inşaatı bitmemiş 

kat irtifakı kurulu kooperatiflerde ferdileşme ile birlikte kat irtifakının kat mülkiyetine 

geçilmesini zorunlu kılmamaktadır.33 

Kat irtifak hakkını, kat mülkiyeti tesisi öncesi ve bazı hallerde sonrası için 

“geçici ve süreli” bir hak olarak tanımlamış idik. KMK’nun 14/son fıkra hükmü gereği 

kat irtifaklarının kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak sahiplerinden biri tarafından 

istendiğinde gerçeklemesi öngörülmüş iken, kat irtifaklı yapıların kat mülkiyetine 

çevrilmesinde hak sahiplerinin ihmalkar davrandığı günümüzde örnekleri ile 

görülmektedir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçmeye zorlayıcı bir yasal 

düzenleme olmadığı34 için bu konuda hak sahipleri rahat davranmaktadır. Ayrıca 

KMK’nun 17/son fıkrası, kat irtifaklı yapılarda yapının fiilen tamamlanmış olması ve 

bağımsız bölümlerin üçte ikisinin filen kullanılmaya başlanması şartıyla, kat 

mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti 

hükümlerinin uygulanmasına imkan sağladığı için hak sahiplerinin rehavetini 

artırmaktadır.  

Kat irtifak haklı yapılarda hak sahiplerini kat mülkiyetine geçme yükümlülüğünü 

müeyyideye bağlamak yoluyla kat mülkiyeti kurulu yapıların çoğaltılabilmesi için 

Tasarı, iki farklı yöntem öngörmektedir: 

Birincisi; pay sahiplerine mali yük olan ve uygulamada ihtiyaç duyulmayan, 

binaya ait fotoğraf ile payları ve paydaşları gösteren malikler listesinin noterde 

düzenlenmesi zorunluluğunu kaldıran Tasarının 5.maddesidir.  

İkincisi; kat mülkiyetine geçilmesi için koşullar gerçekleştiğinde bu edimi ifadan 

kaçınan paydaşın cezalandırılmasıdır. Tasarının 7.maddesi ile 634 sayılı KMK’nun 

                                                 
32 Özmen, Kat İrtifakı, s. 22-26 
33 Nazif Kaçak, Konut Yapı Kooperatifi ve İlgili Mevzuat, Ankara 1999, s.95 
34 Özmen, Kat İrtifakı,s.295 
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14.maddesine eklenen 4.fıkra ile yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı 

anagayrimenkullerde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl 

içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu işlem, kat irtifak hakkı 

sahiplerinden biri veya yönetici tarafından, kendisine ait belgeleri vermeyen veya 

imzadan kaçınan diğer irtifak hakkı sahiplerine karşı yazılı uyarı ile başlayacaktır. 

Yazılı uyarıya rağmen yükümlülüğünü ifadan kaçınan kat irtifak hakkı sahibine, 

kendisine ait her bağımsız bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise 

belediye, belediye sınırları dışında ise mülki amir tarafından bin Türk Lirası para 

cezası verilecektir.  

Ayrıca; “Geçici madde 3 “gereği tasarının yürürlüğe girdiği tarihten önce kat 

irtifakı kurulmuş ve üzerinde yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış 

bulunan anagayrimenkullerde, tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki 

yıl içinse kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu işlemin takibi tasarının 7. 

maddesindeki gibi kat irtifak hakkı sahibi veya yöneticiye bırakılmış ve bin Türk 

Lirası idari para cezası öngörülmüştür. 

Geçici madde 2 ; 634 sayılı KMK.’nun yürürlüğe girdiği tarih 2.1.1966 ila 

13.4.1983 tarihli 2814 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihler arası kurulan kat 

irtifaklı gayrimenkullerde yönetim planı arama zorunluluğu olmadan kurulmuş ve 

halen de yönetim planı oluşturulamadığından dolayı kat mülkiyeti kurulamamış 

binaların kat mülkiyetine geçirilmesine imkan sağlamaktadır. Daha önce 

değindiğimiz üzere, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli belgeler 12.maddede 

sayılmış olup, 12/d bendine göre 28.maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, 

kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış yönetim planı ibrazı 

zorunlu kılınmıştır.  

Tasarının değişiklik amacına ve şekline katılmakla beraber yeterli 

bulmamaktayız. Şöyle ki, günümüzde inşaat teknolojisi hak sahiplerini inşaatı yapan 

müteahhide veya kooperatiflerde kooperatif yönetimlerine bağlı kılmaktadır. Çoğu 

kez yüklenici müteahhit inşaatı bitirmeden veya bitirmesine rağmen kat mülkiyetine 

geçilmesini sağlamadan yapıyı terk etmekte veya hak sahiplerine kat mülkiyeti tesisi 

etmeden teslim etmektedir. Kooperatiflerde ise ferdileşme kararı ile birlikte tasfiye 

sürecine giren tüzel kişilik yöneticileri, site yönetimleri kurulduktan sonra yapının 

idaresini site yönetimine bırakmakta, kat mülkiyetine geçilmesi sürecinden 

kaçınmaktadırlar.  



 74

 

Kanımızca yapma taahhüdü altına imza atan yüklenici ve idarecilerin şahsi 

cezai sorumluluklarını düzenlemek veya yapı ruhsatı ile birlikte kat mülkiyetine 

geçilmesinde gerekli olacak vergi ve harçların belli bir yere depozito edilmesini 

sağlamak konusunda etkin önlemler alınabilir. Ayrıca, kanundaki cezai yaptırımların 

uygulanabilmesi için kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin ihbarını beklemeksizin 

kamu erkinin re’sen hareket etmesi sağlanabilir. 

3- Kat İrtifak Hakkına Ayrı Sicil Sayfası Ayrılması  

KMK ’nunun 11/2.fıkra hükmüne rağmen, TKGM’nün 1997/10 sayılı genelgesi 

ile kat irtifak hakkı tesisli gayrimenkullerde kat irtifak haklarına, kat mülkiyetinde 

bağımsız bölümlere açılan sayfalar gibi her birine ayrı sayfa açılması işlemi 

yapılmaktadır. Kanuna aykırı bu idari düzenleme, Tasarının 4.maddesi 

KMK.11.maddesinde değişikliği gereği kanunlar hiyerarşisi içinde doğru bir şekilde 

yerini almaktadır. 

Tasarının ön çalışma aşamasında İÜHF. Öğretim üyeleri tarafından eleştirilen, 

KMK 49/3.fıkrası hükmü gereği “ süreli” ve paydaşlara karşılıklı yapma borcu 

yükleyen bir hakkın “şarta bağlı” olarak ayni ferdi mülkiyet hakkı gibi ayrı bir sayfaya 

tescilini sağlayan bu düzenleme Medeni Hukuk’un temel ilkelerine ve Tapu Sicil 

Hukukuna ana kurallarına aykırı bir hükümdür. Ancak tartışılan bu düzenleme, 

uygulamada sağladığı kolaylık ve e- devlet projesi dahilinde başka bir çözüm 

üretilememiş olması sebebiyle Tasarıda yer almıştır. Fakat kat irtifak hakkının 

sonuçları itibariyle hak sahibinin yapma borcu altında bulunduğu, bu hakkın tapu 

senedine çevrilmesinde titizlik gösterilmesi, vatandaşın edindiği hakkın kapsamı 

konusunda bilgilendirilmesi için önlemler alınmasını gerekli görmekteyiz. Örneğin, 

tapu senet örneğinin farklı formatta ve hakkın içeriği konusunda açıklamalı bir 

şekilde dizayn edilmesi mümkündür. 
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4-Anayapının Bakım, Onarım ve Yönetim İşlerinde 

Etkin ve Hızlı Çözümler 

a) Anayapının bakım onarımı hakkında 

Tasarının 8.maddesi, 634 sayılı KMK 19.maddesinde köklü değişiklikler 

öngörmektedir. 1999 yılı İzmit-Adapazarı-Düzce deprem sonrası anayapının 

güçlendirilmesi ihtilaflarında KMK 19.madde amir hükmü gereği tüm kat maliklerinin 

oybirliği rıza şartı karşısında yargı organları sorunun geçikmeden çözümlenebilmesi 

için zorlanmışlardır. Bu sebeple Yargıtay ;”Deprem ve benzer olaylar sonucu 

anayapının sağlamlaştırılmasının ve güçlendirilmesinin zorunlu olduğu fennen 

saptanması durumunda kat maliklerinin tümünün izni veya bu konuda alınmış bir 

kararları olmasa dahi maliklerden birinin güçlendirme yapılmasını isteyebileceği ve 

gerektiğinde buna karşı çıkan kat malikleri aleyhine mahkeme aracılığı ile 

hazırlatılacak proje doğrultusunda binanın güçlendirilmesi ve bunun gerektirdiği 

masrafların gene kat maliklerinden tahsili için eda davası açabileceği..”35yolunda 

içtihatta bulunmuş, yargı organının işlevini etkin hale getirmiştir. İşte Yargıtay 

uygulamalarında başlayan anlayış Tasarıda kanun maddesi olarak vücut bulmuştur. 

Kanun değişikliği üç noktada önem taşımaktadır :  

Birincisi ; ortak yerlerde inşaat,onarım ve tesisler,değişik renkte dış badana ve 

boya konusunda oybirliği ilkesinden vazgeçilmektedir. Oybirliği yerine, yönetim planı 

değişikliğinde aranan nisaba uygun bir şekilde kat maliklerinin beşte dördünün rızası 

yeterli sayılmaktadır. Yönetim planı gibi önemli sözleşmenin değişikliğinin beşte dört 

çoğunluğa bırakılması öngörülmüş iken boya ve badana konularında oybirliği 

esasının varlığı esasen isabetli bir düzenleme değildir. Hükümetin teklif ettiği 

değişiklik tasarısında yer almayan beşte dört oranına, Adalet Komisyonu çalışmaları 

sonucunda “inşaat, onarım, boya ve badana gibi her konuda bütün kat maliklerinin 

yazılı rızasının aranması uygulamada ciddi sorunlar yarattığından bunun yerine 

yüksek oranlı bir yazılı rızanın alınması daha uygun olacağı..” gerekçesi ile yer 

verilmiştir 

                                                 
35, Y.18.HD:3.4.2003 T.,2003/2048 E.,2003/2608 K.sayılı kararı. (Murat Pulak, a.g.e.,, 
Ankara 2004, s.147) 
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İkincisi ; rızanın yazılı olması kuralıdır. KMK’ nun 19/2.fıkrasında bahsi geçen 

“rızanın” şekli konusu tartışmalara sebebiyet vermiştir. Kat maliklerinin ortak yerlerin 

kullanılması konusunda aralarında çıkan ihtilaflarda “rıza” kavramı, ispat sorunu 

olarak karşımıza çıkmıştır. Ana yapıda yapılan değişikliğe kat malikinin uzun süre 

sessiz kalmış olması rızanın var olduğuna dair delil olup olmadığı davalarda 

tartışma konusu olmuştur. 

Rıza ve muvafakatin alınması, bir işin yapılması veya yapılmaması şeklinde 

tecelli eden hukuki bir işlemdir ve ispatı HUMK 288.maddesine göre hukuki 

işlemlerin yapıldıkları zamanki miktar ve değerleri dikkate alınarak belirlenir. Ayrıca 

KMK 33/2 maddesine göre hakim müdahalesinin derhal tecelli edebilmesi için rıza 

ve muvafakatin yazılı olma zorunluluğunu vardır.36 Yargıtay kararlarına göre ise; kat 

maliklerinin rızasının yazılı olmasının yanı sıra yapılacak değişiklik veya ilavenin 

imar yasasına uygun proje değişikliği ve ruhsat alınarak yapılmasını zorunlu 

görülmektedir.37Yazılı rıza, adi belge olabileceği gibi noterde düzenlenmiş de olabilir. 

Kat malikleri kurulu kararı şeklinde rıza alınmış olması da mümkündür.38 Sonuç 

olarak Tasarı ile yukarda belirttiğimiz tartışmalara son verilmiş, rızanın yazılı olması 

kuralı açıkça belirtilmiştir. 

Üçüncüsü; “acil onarım veya anayapının güçlendirilmesi zorunluluğunun 

mahkemece tespit edilmesi halinde kat maliklerinin rızasının aranmaması “ haldir. 

Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme 

veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının 

güçlendirilmesi zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu 

onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması 

konusunda kat maliklerinin rızasının aranmasından vazgeçilerek kurala istisna 

getirilmektedir. Acilen onarım veya anayapının güçlendirilmesine dair mahkemenin 

yapacağı tespit; KMK 33.madde çerçevesinde, ilgili belediye tarafından tasdikli ön 

projesinin mahkemeye ibrazı üzerine, onarım veya güçlendirme projesini kabul 

etmeyen kat malikleri taraf gösterilerek ve “derhal” verilen bir karar şeklinde 

                                                 
36 Orhan Yılmaz,”Kat Mülkiyeti Kanunun 19/2.Maddesindeki Rıza ve Muvafakatın İspatı 
Hakkında Bir İnceleme”,TBBD, 1990/2, s.239-243 
37 YHGK.,14.1.1981 tarih, E.1979/15 – 239 K., 1981/9 sayılı karar. (Ali Arcak, Açıklamalı- 
İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu, Ankara 1988,bs.2, s.432,433) 
38 Pulak, a.g.e., Ankara 2004,s.140 



 77

olacaktır. Bu maddede geçen acil durum gereği “tespit” kavramını delil tespiti şekli 

değerlendirmenin mümkün olup olmayacağı kanımızca tartışılabilecek bir durumdur. 

Delil tespiti ilgili bulunduğu davaya bağlı muameledir, dava değildir, kesin hüküm 

teşkil etmez.39 Bu konuda kanun koyucunun delil tespitini öngörmediğini 

kanaatindeyiz. 

Değişik şekli ile KMK 19/1.fıkra 2.cümlenin uygulanmasında şu soru ile 

karşılaşılması muhtemeldir; acil onarım veya güçlendirme projesinin tekniğine uygun 

biçimde yapılması konusunda açılacak davada kat malikler kurulu kararı dava şartı 

olarak aranacak mıdır? Kanımızca; yazılı rıza şartının kat malikleri kurul kararı 

gerektirmemesi, işin acil olması gerekçeleriyle KMK 19/1.fıkra 2.cümlenin 

uygulamasında dava şartı olarak kat malikleri kurul kararı aranmayabilecektir. 

Güçlendirme giderleri, Tasarının 9.maddesi ile 634 sayılı KMK.20/B bendine 

yapılan ilave ile ortak giderler arasına alınmıştır. 

Tasarının 11.madde düzenlemesi ile 634 sayılı KMK. 23/1.fıkrasına “yapı 

güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler” için kat 

maliklerinin kendi bağımsız bölümlerinden girilmesine müsaade vermeleri 

mecburiyeti borç olarak yüklenmiştir. 

b)Kat malikleri genel kurul kararlarının iptali 

davalarında yöneticinin pasif taraf ehliyetinin sağlanması ve hak 

düşüm süresi 

Mevcut hukuk sistemi içinde kat malikleri genel kurul kararlarına karşı iptal 

davası, iptali istenen karara olumlu oy vermiş kat malikine karşı yöneltilmektedir.40 

Tasarının 19.maddesi ile KMK 38/son fıkra eklenmekte, blok kat malikleri kurulu, 

ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin 

davaların, blok kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ada temsilciler 

kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumetin 

yöneltilmesi imkanı sağlanmaktadır. Kat mülkiyeti parsel esası üzerine inşa edilmiş 

                                                 
39 Baki Kuru, Tespit Davaları, İstanbul 1988, 2.bs., s.74,75 
40Y.18.HD.,31.1.2000 T., 1999/16133 E., 2000/1036 K.( Murat Pulak, a.g.e.,Ankara 
2001,s.64) 
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olmakla beraber toplu yapı kapsamında “ parsel kat malikler kurulu ve parsel 

yönetimi” kavramlarına Tasarıda yer verilmemiştir. Mevcut sistemde 634 sayılı KMK 

Ek 3.maddesi hükmünce parsel kat malikleri kurulu ve parsel yönetimleri üzerine 

inşa edilmiş yönetim planlarının yaygınlığına rağmen Tasarıda parsel kat malikleri 

kurulu ve parsel yönetimlerinin öngörülmemiş olması büyük eksikliktir.  

İptal davalarında dava açma süreleri, toplantıya katılan ancak 32.madde 

hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay, 

, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay ve her 

halde karar tarihinden başlayarak altı ay olarak belirlenmiştir. Yetkili ve görevli 

mahkeme, anagayrimenkulün bulunduğu yer sulh hukuk  mahkemesidir. Süre 

hesaplarında, HUMK 161,162. maddelere göre gün olarak tayin edilen sürelerin 

hesaplanmasında, tefhim veya tebliğ günü olan ilk günün hesaba katılmayacağı, 

sürelerin son günün tatil saatinde biteceği, resmi tatil günlerinin de süreye dahil 

olduğu, ancak bir sürenin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, süre tatili 

takip eden ilk iş günü tatil saatinde biteceği ifade edilmiştir.41 

Kat malikleri genel kurul kararları; “bir şahıs topluluğunda hukuki bir sonucu 

gerçekleştirmek üzere yeter sayıda kişinin iradelerini aynı yönde açıklamaları 

anlamını taşıyan” 42 hukuki işlem olarak kararlar grubu olarak tanımlanabilir. Yargıtay 

kararlarında mutlak butlan(hükümsüzlük-yokluk) ve nisbi butlan(iptal 

edilebilirlik)ayrımına değinilmekle beraber, somut bir tasnif yapılmamıştır.  

Mutlak butlan halinde işlem ölü doğmakta ve taraflar için borç doğurmamakta 

ve hükümsüzlüğün tespiti kararı geriye etkili hüküm doğurmaktadır. Hükümsüzlük 

herkes tarafından her zaman ileri sürülebileceği gibi, hakim tarafından da 

kendiliğinden göz önüne alınacaktır. Açılmış herhangi bir davada bir hukuki 

muamelenin mutlak butlanı anlaşılırsa, hiç kimse butlanı ileri sürmüş olmasa dahi 

hakim muamelenin hükümsüzlüğünü re’sen nazara alması gerekir.43 

                                                 
41 Alangoya,Yıldırım,Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2004, s.185, 
YHGK. 13.2.2002 T., 6-23/94 
42 Oğuzman, Barlas, Medeni Hukuk: Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 13.bs.,İstanbul 
2006, s.135-136 ve dipnot 178a, Safa Reisoğlu,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
19.bs.İstanbul 2006, s.46 
43 Oğuzman, Barlas, a.g.e., s.162 
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Bizim hukukumuza göre, başlıca hükümsüzlük halleri şunlardır : a) temyiz 

gücünden yoksunluk, b)geçerlilik biçimine ilişkin kurallara aykırılık, c)muvazaa ve 

ciddi olmayan irade açıklamaları, d)hukuka aykırılık, e) ahlaka aykırılık, f) borcun 

konusunda imkansızlık(BK 19-20).44 

Değişiklik tasarısı ile, KMK. 33.maddede “yokluk veya mutlak butlan” terimlerini 

kullanarak nispi butlan halinden ayrımına değinilmiş ise de, yokluk veya mutlak 

butlan halleri sayılmamıştır. Tasarının 17.maddesine göre, genel kurul kararlarının 

yoklukla veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda hak düşürücü süre 

sınırlaması yapılmamaktadır.  

 

                                                 
44Oğuzman,Barlas, a.g.e.,160-168 , Reisoğlu , a.g.e.,122-124,Ergun Özsunay, Borçlar 
Hukuku I, İstanbul 1983, s.122 
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III-BÖLÜM 
TOPLU YAPI VE KANUN DEĞİŞİKLİK TASARISININ TOPLU 

YAPIYA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

A- Toplu Yapıya İlişkin Düzenlemenin 634 sayılı KMK 

Kapsamına Alınması ve Amacı 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ilk yürürlüğe girdiği tarih itibari ile, belli bir 

arsa(parsel)üzerinde yapılmış veya yapılacak birden çok bağımsız bölüm, ortak yer 

ve tesisleri kapsayan tek bir yapı düşüncesinden hareket edilerek hazırlanmıştır. 

Zaman içinde sanayileşmenin etkisi ile şehir nüfusunun artması, yapı 

kooperatiflerinin de etkisiyle bir parsel üzerinde birden fazla yapının ve tesislerin 

yaygınlaşması karşısında 13.2.1983 tarih 2814 sayılı Kanunla, KMK “Birden çok 

yapılarda uygulanacak özel hükümler” başlığı altında ek 3.madde ilave edilmiştir. 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 44.maddesinin yeni kadastro yapılması 

suretiyle parsellerin birleştirilmesine imkan veren uygulamasına rağmen özellikle tatil 

bölgelerinde ayni proje kapsamında birden fazla parsel üzerinde kurulu sitelerin 

varlığını sürdürmesi ve toplu yapı uygulamasının yaygınlaşması karşısında1 KMK 

ek.3.madde “ bir arsa üzerinde birden çok yapıya” ilişkin hükmü yetersiz kalmıştır. 

KMK ’nun parsel esaslı olması ve aynı parsel üzerinde birden fazla yapıların 

ek 3.madde ile KMK’nun uygulama kapsamına alınmış olmasına rağmen, birden 

fazla ada/parsel üzerinde Toplu Konut İdaresi veya özel teşebbüs tarafından inşa 

edilen büyük yerleşim birimlerinde KMK uygulanamamaktadır.2 Bazı yazarlarca özel 

bir düzenleme gelinceye kadar Kat Mülkiyetine ilişkin esasların kıyasen paylı 

mülkiyette uygulanmasının yararlı olacağı yönünde görüş ileri sürülmektedir.3  

Tek parsel üzerinde kat mülkiyeti tesisli olmayan toplu yapıların ortak yer ve 

tesislerin işletilmesinde paydaşlar müşterek mülkün ne tarzda idare edileceğini bir 
                                                 
1 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı Gerekçesi 
2 TBMM 22.Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi tarafından hazırlanan ve 
komisyonda birleştirilen 2 maddelik kanun teklifinin gerekçesinden. 
3 Arpacı, a.g.e., s.110, Nihat Yavuz, Açıklamalı- İçtihatlı Paylı Mülkiyet Yönetimi, Ankara 
2006, s.19 
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sözleşme ile belirleyebilirler. Bu sözleşmeler TMK 689 ve 695 maddeler gereğince 

tapu siciline şerh edildiği takdirde KMK ’daki yönetim planından olduğu gibi tarafları, 

külli haleflerini ve cüz’i halefleri bağlar.4 Paydaşlar arasında anlaşma 

sağlanamadığında TMK.690.maddenin 1.ve 2.fıkraları gereği paydaşların biri veya 

bir kaçı tarafından yapılan ortak gider vekaletsiz tasarruf hükümlerine tabi olup, 

koşulları gerçekleştiğinde paydaşlar bu giderlerden sorumlu tutulabileceklerdir.5 

Birden fazla parsel üzerinde inşa edilen birden fazla yapılara ilişkin yönetim 

işleri konularında ise kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır. Oysa bu türdeki toplu 

yapıların ortak kullanım yer ve tesisleri, kamuya terk edilmiş olmakla beraber site 

içinde ortak kullanım alanında kalan yollar, kuyular, kapalı veya açık park yerleri 

bulunmakta ve bu ortak alanların tahsisi ve tescili için sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir 

proje dahilinde yapılan bu sitelerde ortak kullanım alanlarının bakımı, korunması ve 

kullanımı konularında ilk malikler arasında bir sözleşme yapılmış olsa dahi, yapılan 

akit cüz’i halefleri bağlamayacaktır. Uygulamada soruna çözüm için, ortak yerlerin 

yönetimi, giderlerin tahsili sorunlarının çözümü amaçlı güzelleştirme dernekleri 

adları altında tüzel kişilikler kurulmaktadır.  

TMK ’nun paylı mülkiyette yönetime ilişkin yeni düzenlemeleri ve KMK ek 

3.madde hükmünün varlığına rağmen konunun Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamı içine 

alınarak düzenlenmesinde fayda görülmüş ve bu düşünceden hareketle değişiklik 

tasarısı üzerinde çalışılmıştır. Aynı nitelikteki yapılarla ilgili olarak yönetsel ve ortak 

alanların kullanımı konularında çıkacak ihtilafların benzerliği sebebiyle tek bir kanun 

çatısı altında toplanması, parseller dışında kalan kamunun kullanımına bırakılmış 

ortak yerlerin bakım ve onarımının ilgili kamu tüzel kişisi ile mutabakat sağlanarak 

toplu yapı yönetimlerin idaresine bırakılmasını memnunlukla karşılamaktayız. Ancak 

kanun tasarı metninin uzun cümlelerden oluşması ve her hususun kanun maddesi 

halinde düzenlenmesinin amaçlanması kanımızca uygulamada sorunların 

doğmasına sebep olabilecektir. Zira çok yapılı bir alanda, birden fazla kurulların 

varlığı ve işleyişinin zorluğu bir gerçektir.  

 

                                                 
4 Yavuz, Paylı Mülkiyet Yönetimi, Ankara 2006, s.21, Y.3.HD.25.1.2001 T.,48/631(eski 
MK.göre paydaşlar arasındaki sözleşmeler cüz’i halefleri bağlamamaktadır.), ayrıca 
bak.I.Bölüm ,Paylı mülkiyette yönetim ve KMK’da yönetim karşılaştırması. 
5 Yavuz, a.g.e.,s.22, YHGK.,2.3.1988: 657/238 
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B- Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler 

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın 

Adalet Komisyonunda kabul edilen metninin 22.maddesi ile 634 sayılı Kanuna 65 

inci maddeden sonra gelmek üzere “Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler” başlıklı 

“Dokuzuncu Bölüm” altında maddeler eklenmiş, ek 3. maddenin yürürlülükten 

kaldırılması ise 23.madde ile öngörülmüştür. 

1-Toplu Yapı Tanımı ve Kapsamı 

“ MADDE 66.- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir 

onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak 

kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından 

birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder. 

Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. 

Ancak bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, 

park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı 

kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı 

dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit 

parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi 

kurulamaz. 

Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat 

mülkiyetine çevrilebilir.” 

Bu madde anlatımına göre bir yapı grubunu “toplu yapı” olarak 

nitelendirebilmek için şu özellikler gerekecektir ; a) Bir imar parseli veya birden fazla 

birbirine bitişik veya komşu imar parseli b) Birden fazla blok veya müstakil yapıların 

bağımsız bölümlerle birlikte ortak kullanım yerleri, alt yapı tesisleri,sosyal tesis ve 

hizmetlerin bir bütün içinde yer aldığı onaylı yerleşim planı. 

Toplu yapının geniş bir alana uygulanabilirliğini sağlamak için parseller 

arasında kalan kamuya ayrılan alanların varlığı halinde, bitişik veya komşu olma 

şartının aranmayacağı açıkça belirtilmiştir.  
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Toplu yapı uygulamasına birden fazla parselin konu olması halinde kat 

mülkiyeti veya kat irtifakı tesisinde her parselin ayrı olarak değerlendirileceği 

belirtilerek, KMK’ nu temel prensibine sadık kalınmış, sistem ile bütünlük 

sağlanmıştır. Ancak birden fazla parseli kapsayan projede, bir veya birkaç parselin 

bütünden ayrılarak münferit bir şekilde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat 

mülkiyet ilişkisi kurulması yasaklanmıştır. 

2- Toplu Yapı Kavramı İçinde Ortak Yerler  

“MADDE 67.- Toplu yapı kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki 

bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan 

parsellerin malik hanesine, tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer 

parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle 

tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız 

bölümlerin ortak yeri olur. 

Toplu yapı kapsamında bulunan birden çok yapının ortak sosyal ve alt yapı 

tesisleri bulundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, tahsis edildikleri bağımsız 

bölümlerin ortak yeri sayılır.” 

Bu maddede “toplu yapı ortak yerler” kavramı tanımlanmıştır. Toplu yapı 

kapsamında bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanım ve yararlanmasına tahsis edilen 

parsellerin malikler hanesine diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm 

numaraları yazılacaktır. Bu tanımdan “ortak yerin” başlıca bir parsel olarak ayrılması 

ve ortak tesislerinde bu parsel üzerinde yer alması gerekecektir. Yine bu tanıma 

göre bir parsel üzerindeki bağımsız bölümlerden yalnızca bir veya bir kaç bağımsız 

bölümün toplu yapı kapsamında “ortak yer” olarak tahsisi mümkün olmayacaktır. Bu 

düzenlemenin kanunlaşma öncesinde bir kez daha tartışılması gerekecektir. 

Ayrıca “bütünüyle “ vurgusu gereği toplu yapı kapsamında ortak yerin bu 

projede yer alan bir veya birkaç parseldeki bağımsız bölüm maliklerine tahsisi 

yoluna gidilemeyecektir. Ancak “Ortak giderlere katılma” alt başlığı altında 72.madde 

toplu yapı kapsamında belli bir yapı veya yapıların sadece bir kaçındaki kat 

maliklerinin ortak kullanımı ve yararlanması durumunda ortak yer ve tesislere ilişkin 

ortak giderlerin paylaşımını düzenlemektedir. Bu Tasarının 67.maddesinin 72 

madde ile birlikte değerlendirilmesi halinde “ bütünüyle “ vurgusu ile toplu yapı 
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kapsamı dışında başkaca bir amaca ve malike tahsisi yoluna gidilemeyeceği anlamı 

ifade edilmek istendiği sonucuna varılabilecektir. 

Tasarının 69.maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde ortak yer ve tesisler; 

a)Blok ortak yer ve tesisleri, b)Parsel ortak yer ve tesisleri, c)Ada ortak yer ve 

tesisleri, d) Toplu yapı ortak yer ve tesisleri olarak gruplandırılabilir.  

Toplu yapı ortak yerlerinin tapu tescil işlemlerinin Tapu Sicil Tüzüğünün 

26.maddesine uygun bir düzenleme ile yapılacağı kanaatindeyiz. 

3-Toplu Yapı Vaziyet Plân ve Projelerinin Önemi 

“MADDE 68.- Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve 

tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya 

parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca 

onaylanmış imar plânı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet planında ve 

projelerde belirtilir.  

Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili 

kamu kurumu ile mutabakat sağlanması hâlinde, kamunun kullanımını kısıtlamamak 

şartıyla toplu yapı yönetimince üstlenilebilir. 

Toplu yapı uygulamasında, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisine, aranacak 

belgelere, tapuda yapılacak işlemlere ilişkin hususlar, Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” 

Toplu yapıya ilişkin düzenlemenin hareket noktası ve can damarı “ bir bütün 

olarak toplu yapı yerleşim alanını” kapsayan, ilgili makamca onaylanmış imar planı 

hükümlerine uygun hazırlanmış vaziyet planı ve projenin var olmasıdır. Bu olguya bir 

kez daha vurgu yapılarak, modern kentleşme bilinciyle toplu yapı projesi içinde 

kamuya ayrılan yerlerin (park, bahçe, çocuk parkı, yollar, gezi alanları..)bakımı, 

işletilmesi ve düzenlenmesi kamu yararını kısıtlamamak kaydıyla ve yetkili kamu 

kurumu ile mutabakat temin edilerek toplu yapı yönetimine bırakılabileceği hükmü 

düzenlenmiştir.  
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4-Toplu Yapı Kurulları ve Yönetimleri 

“MADDE 69.- Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden 

çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her 

biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta 

bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. 

Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok 

yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere 

ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri 

kurulunca yönetilir. Yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların 

idare tarzı ayrıca belirtilir.  

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak 

yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri 

kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak 

şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında ada temsilciler 

kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler 

kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok 

yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince 

seçilen temsilcilerden oluşur. Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl 

seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Ada 

temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri 

bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.  

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan 

bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve 

yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul 

tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna 

verilebilir. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler 

kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok 

yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince 

seçilen temsilcilerden oluşur. Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl 

seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Toplu 

yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri 

bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.”  
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Blok Kat Malikleri Kurulu; Blok yapıların her biri kendi sorunlarını 

ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm 

maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir yapının “blok” niteliğinde 

olabilmesi için anayapıda birden fazla bağımsız bölüm ve yapı içinde ortak yer 

bulunmalıdır.  

Parsel Kat Malikleri Kurulu; Blok niteliğinde olmayan yapılar 

varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi 

sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız 

bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim planında 

blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir. 

Ada Kat Malikleri Kurulu; Toplu yapı birden çok parselden oluşan 

ada üzerinde ise, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan 

bağımsız bölümlerin maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir. Bu 

yetki yönetim planı hükmü ile ada temsilciler kuruluna verilebilir. 

Ada Temsilciler Kurulu; Birden çok parselden oluşan ada kat 

maliklerinin temsili yönetim planında belirtilmek şartıyla her blok kat malikleri 

kurulunda seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların maliklerince 

seçilen temsilcilerden oluşur. 

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu; Toplu yapı kapsamındaki tüm 

bağımsız bölüm maliklerinden oluşur ve toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve 

tesislerin yönetimi bu kurul tarafından karşılanır. Toplu yapının büyüklüğü, bağımsız 

bölüm sayısı ile orantılı hantal olabilecek bir kurumdur. Bu olasılık düşünülerek 

değişiklik tasarısında toplu yapıya ilişkin yetkilerin yönetim planı ile toplu yapı 

temsilciler kuruluna devredilebilirliği öngörülmüştür. 

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu; Yönetim Planında başkaca bir 

düzenleme yoksa toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapıların kat malikleri kurulunca 

seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm 

maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur.  

Değişiklik tasarısı içinde toplu yapı temsilciler kurulu önemli üst kurul 

niteliğindedir. Tasarının 70.maddesinde de belirtildiği üzere yönetim planı gibi 

önemli bir sözleşmenin değiştirilmesi bu kurulun yetkisi dahilindedir. Toplu yapı 
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kapsamındaki ortak yer, tesis ve işletmelerin yönetimi bu kurulun yetkileri 

dahilindedir. Toplu yapı kapsamında ortak yapı, yer ve tesisler ; blok, parsel, ada 

ortak alanları dışında kalan ve bütünüyle toplu yapı kat maliklerinin kullanımına 

tahsis edilen şeyleri ifade eder. 

Kurulların temsil biçimi ise; KMK 31.madde ilkesine sadık kalınmış her bir 

kurulda bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkı tanınmıştır. Tasarının 

kanunlaşmasıyla KMK 31/son fıkra değişikliği ile bir kişi, Toplu Yapı Temsilciler 

Kurulunda oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin 

edilemeyecektir. ( KMK 74.maddenin atfı gereği) 

5-Toplu Yapı Yönetim Plânı ve Değiştirilmesi 

“MADDE 70.- Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan 

bir tek yönetim plânı düzenlenir. Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat 

maliklerini bağlar. Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler 

kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün 

oyu şarttır. 

Geçici yönetimle ilgili yönetim plânı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız 

bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir. “ 

Toplu yapı kapsamında bütün yapı ve yerler için tek yönetim planı öngörülmüş, 

bu suretle yönetim bütünlüğü sağlanmak istenmiştir.6 KMK 28/3.fıkrasına göre 

yönetim planı değişikliği için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oylamaya olumlu 

oyları ile katılması kuralı korunur iken toplu yapılarda tek yönetim planının 

değiştirilmesinin toplu yapı temsilciler kurulunun beşte dört oyuna bırakılması önemli 

bir farktır. Böylece bir blok ve tek yönetimler için yönetim planı değişikliği KMK 28. 

madde hükmüne göre, toplu yapılarda ise KMK 70.madde hükmüne göre 

yapılacaktır. Böylece toplu yapılarda , toplu yapı temsilciler kuruluna, tüm toplu yapı 

kat maliklerini temsil yetkisi verilmiştir. 

 

 

                                                 
6 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı Gerekçesi 
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6-Toplu Yapıda Yönetici ve Denetçi Seçimi 

“MADDE 71.- Yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat 

malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat 

malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu 

ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi 

atar.  

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan 

yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin 

sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Toplu yapı kapsamındaki 

bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı temsilciler 

kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız 

bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.” 

Yönetim planında başka türlü düzenlenmedikçe; blok için blok kat malikleri 

kurulu, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri parsel 

ortak alanları ve tesisleri için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı,yer ve 

tesisler için yönetici veya denetçi atar. KMK 34/1 fıkrasında yer verilen üç kişilik 

yönetim kurulu seçimi yönetim planında belirtilmediği sürece yapılamayacaktır. 

Değişiklik tasarısının yasalaşması halinde KMK 34. ve 71.maddeleri anlam 

bütünlüğü içinde olmayacaktır. Yönetimin denetlenmesi başlığı altında KMK 41/3.fık. 

bahsi geçen “ üç kişilik denetleme kurulu” için de aynı saptama yapılabilir. 

7-Toplu Yapıda Ortak Giderlere Katılma 

“MADDE 72.- Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece 

birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak 

yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün 

bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere 

ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır. 

Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 

belgelerden sayılır. 
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Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki 

kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait 

alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu 

dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek 

suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten 

kaçınamazlar.” 

Tahsis edilmiş ortak yer ve tesislerin ortak giderlerine tahsis hakkı bulunan 

bağımsız bölüm kat maliklerinin katılmasına dair düzenleme KMK sistemi içinde yeni 

bir kavramdır. Son fıkra ise KMK 20/c bendi ile paralel bir düzenlemedir. 

Maddenin 2.fıkrası önemlidir. Kurul kararlarından blok kat malikleri kurulu, 

toplu yapı kat malikleri kurulu ve geçici yönetim kurulunun aldığı kararlar İcra İflas 

Kanunun 68.maddesi normunda belge sayılmaktadır. Bu maddenin lafzı dışında 

bırakılan parsel kat malikleri ve ada kat malikleri kurullarının aldıkları kararlar İcra 

İflas Kanunun 68. madde normunda belge olarak sayılmamaktadır. Bu düzenleme 

şekli bir unutkanlık değil ise katılmamız mümkün değildir. Parsel kat malikleri kurulu 

ve ada kat malikleri kurulu kararlarına toplu yapı temsilciler kurulu kararlarına aykırı 

olmamak üzer İcra İflas Kanunun 68.maddesinde belirtilen belge niteliğinin 

verilmesini gerekli görmekteyiz. 

8-Geçici Yönetim 

“MADDE 73.- Yönetim plânında toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, 

bu kurulun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşması için 

gerekli girişim ve çağrılarda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulması 

öngörülebilir. Bu takdirde yönetim plânında geçici yönetimin nasıl oluşacağına ve ne 

zamana kadar devam edeceğine ilişkin hükümlere yer verilir. Geçici yönetim en geç 

toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebilir. Bu süre, 

herhalde toplu yapı kapsamındaki ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren on yıl 

geçmekle sona erer.” 

Toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar bir yönetim boşluğunun 

meydana gelmemesi için “geçici yönetim” öngörülmüştür. Geçici yönetimin 

oluşturulması yönetim planına bırakılmıştır. Toplu yapının bitiriminden anlaşılan tüm 
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yapılar için yapı kullanma izin belgesinin alınmasıdır. Geçici yönetim için öngörülen 

en uzun süre ise ilk yapı ruhsatının alınmasını takiben on yıldır. 

9-Toplu Yapıda Uygulanacak Diğer Hükümler 

“MADDE 74.- Bu bölümde öngörülen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu 

Kanunda yer alan bütün hükümler, toplu yapılar hakkında da aynen veya kıyas 

yoluyla tatbik edilir." 

KMK uygulamasında toplu yapıya ilişkin ihtilaflarda toplu yapıya ilişkin 

bölümdeki hükümlerin özel hükümler olarak önceliği öngörülmüştür. Ancak özel 

hükümlerde düzenleme olmadığı takdirde KMK yer alan diğer hükümler aynen veya 

kıyas yolu ile uygulanabilecektir.  

C- Eleştiriler 

1- Toplu Yapı Kanun Düzenlemesinin Mevcut Toplu 

Yapılara Uygulanabilirliği 

Toplu yapılara ilişkin Hükümet Tasarısı, Adalet Komisyonunda hemen hemen 

aynı metinle kabul edilmiştir. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi 

Beylerin toplu yapı alanlarına uygulanacak hükümleri içeren teklifi kabul 

görmemiştir. Kabul görmeyen teklifin aksine ,Adalet Komisyonundan çıkan tasarıda 

toplu yapılara ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girme tarihinden önce oluşturulmuş 

yapılarda uygulanabilmesi için bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle 

Tasarının kanunlaşmasıyla birlikte, yürürlülük tarihinden önce yapılan yapılar için 

uygulamanın nasıl olacağı sorun oluşturacaktır. 

Kanımızca; Tasarının kanunlaşması ile birlikte Kat Mülkiyeti Kanunu, 

kanunların genellik, eşitlik ilkesi uyarınca toplu yapı koşullarını içeren Kanunun 

yürürlülük tarihinden önce inşa edilmiş gayrimenkul gruplarında da uygulanma 

olanağına sahip olması gerekecektir. Tasarının kanunlaşması halinde yürürlülük 

tarihinden önce inşa edilmiş toplu yapılar için uygulanabilme koşulları, toplu yapı 

yönetim planı düzenlenmesine dair işlem silsilesi gösterilmemiştir. Tasarının 70. 

maddesi “ toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tek yönetim planı” düzenlenir 

hükmü gereği, Kanunun yürürlülük tarihinden önce inşa edilmiş veya kat irtifaklı 
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birden çok imar parseli üzerinde, onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya 

yapılacak birbiriyle bağlantılı birden çok yapılar için “yönetim sözleşmesinin” yönetim 

planı olarak kabul edilip edilemeyeceği hususu tartışılabilir iken Tasarıda bu konuda 

bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda paylı mülkiyete konu tek parsel üzerinde 

birden fazla yapının kullanım şekli konusunda TMK. Hükümleri dairesinde paydaşlar 

arasında yapılan ve tapu siciline tescil edilen “ yönetim sözleşmesinin” cüz’i halefleri 

de bağlayacağını kabulü ile, yapıların Kat Mülkiyeti Kanunun uygulanabilir alanına 

girmesi halinde KMK.’nun emredici hükümlerine aykırı düzenlemelerin hükümsüz 

sayılması koşulu ile yönetim planı olarak kabul edilebilecektir.  

Kanunun yürürlüğe girme tarihinden önce oluşturulmuş toplu yapıların yasa 

kapsamına alınma şeklinin Tasarının geçici 1.maddesi uyarınca çıkarılacak 

yönetmelikte düzenlenmesini önermekteyiz. 

2-Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun Temsil Yetkisinin 

Sakıncaları  

Toplu yapı kat malikleri kurulu, toplu yapı kapsamında yer alan bağımsız 

bölüm maliklerinden oluşur. Toplu yapının yönetim tarzı da, kanunların emredici 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kurul tarafından karşılanır. Ancak bu yetkiler 

yönetim planı ile toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir. Toplu yapı kat malikleri 

kurulunun toplanması ve karar alınmasında yaşanacak zorluk dikkate alınarak, 

temsil sistemi ile toplu yapı temsilciler kurulunun yetkili kılınması arzu edilmiştir. 

Yönetim planında başkaca düzenleme yok ise toplu yapı temsilciler kurulu, 

blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapılarda bağımsız bölüm maliklerince 

seçilen temsilcilerden oluşur. Her bir temsilcinin bu kurulda oy hakkı yönettikleri 

bağımsız bölüm oy sayısı kadardır. Belirttiğimiz gibi, azınlık oylarının çoğunluk 

oylarını temsil eden temsilciler karşısında ezilmemesi için Toplu Yapı Temsilciler 

Kurulunda yapılacak oylamanın 31/son fıkrasının oy sayımında uygulanması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

Toplu yapı temsilciler kurulunun yetkilerine dair önemli bir diğer husus, 

yetkilerinin sınırları Tasarıda belirlenmemiştir. Bu nedenle, toplu yapı kapsamında 

ortak yerlerin kiralanması, işletilmesi, bakım ve onarım faaliyetlerinin icrasında yetki 

sınırlarının yönetim planında açıkça belirlenmesinde yarar vardır. İşte bu noktada 
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ortak yerlerin bakım ve onarımıyla ilgili işlerin hızlı bir şekilde görülmesi için toplu 

yapı kat malikleri kuruluna ait yetkilerin toplu yapı temsilciler kuruluna devredilmesi 

halinde elde edilen fayda ile toplu yapı kat maliklerinin menfaatlerinin korunmasına 

dair endişeler çatışmaktadır. Toplu yapının amacına uygun yönetim şekline yönetim 

planında açıkça ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gereği bir kez daha önem 

taşımaktadır. 

3-Geçici Yönetime İlişkin Düzenlemeye Dair 

Eleştirilerimiz 

Tasarıya göre , toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, görev 

üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşmasını temin için işlemler yapmak 

üzere geçici bir yönetim kurulması yönetim planında düzenlenmelidir. Yönetim 

planında geçici yönetim düzenlenmemiş ise yönetim işlemlerin nasıl yürüyeceği 

Tasarıda düzenlenmemiştir. Kanımızca, geçici yönetim öngörülmemiş ise; inşaatı 

bitmiş blok kat malikleri kurulunca seçilen blok yöneticilerinin toplamının geçici toplu 

yapı temsilciler kurulu olarak görev yapması gerekecektir.  

Tasarının 70.maddesinde geçici yönetimlere ilişkin özel bir düzenleme 

mevcuttur. Bu düzenlemeye göre, toplu yapı temsilciler kurulunun üye tamsayısının 

beşte dördünün oyu ile yönetim planı değiştirilebilir iken geçici yönetime dair 

hükümlerin değiştirilmesi toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin beşte 

dördünün oyları ile mümkün olabilmektedir. Bu ayrımın nedeni konusunda 

düşüncemiz şudur; yönetim planı ile tayin edilen geçici yönetimlerin görev süresinin 

toplu yapının bitimine kadar devam etmesi istenmektedir. Düşüncemizi destekleyen 

düzenleme 73.maddenin son cümlesidir. Bu cümleye göre geçici yönetimin süresi 

toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edecek, ama her- 

halükarda toplu yapı kapsamında ilk ruhsatın alındığı tarihten itibaren on yılı 

geçemeyecektir. Toplu yapının bitimi ise, İmar Kanunun hükümlerine göre proje 

dahilinde tüm inşaatın bitmesi ve yapı kullanım izin belgesinin tüm yapılar için 

alınmış olması anlamına gelir. Çok sayıda yapının toplu yapı kapsamında olması 

veya herhangi bir sebeple toplu yapıların kısmen bitirilmemesi halinde yönetim planı 

ile tayin edilen geçici yönetim görevi ilk ruhsat tarihinden itibaren on yıl devam 

edebilecektir ve mevcut toplu yapı kat maliklerinin hizmetlerinden memnun 

kalmadıkları geçici yönetimi değiştirebilmek hakları olmayacaktır. Zira, bu tasarıya 
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göre toplu yapı kat malikleri kurulu tüm yapılar biterek yapı kullanım izin belgesi 

alınmadan oluşturulamayacaktır. Şöyle ki; 66/son fıkra gereğince, tamamlanan 

yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine geçilecek olup, toplu yapı kapsamında 

bir bloğun kat irtifakından kat mülkiyetine geçmemiş olması halinde toplu yapı kat 

malikleri kurulu toplanamayacaktır. 

Başka bir sorun ise, KMK. 34/5.fıkrası hükmüne göre yöneticinin görev süresi 

bir yıl olarak belirlenmiş iken geçici yönetimde yöneticinin görev süresi bir yıldan 

fazla süreli olabileceği öngörülmektedir. Muhtemelen geçici yönetim, toplu yapı 

yönetim planında yapılan düzenleme ile ve inşaatı yapan hakim grup tarafından 

atanacaktır ve Tasarının 70/2. fıkrasına göre değiştirilmesi toplu yapı alanındaki 

bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oyu ile mümkün olabilecektir. Oysa 

KMK.38.madde gereği yöneticinin “vekil” olarak, tayin ve azli  BK’ nun vekaleti 

düzenleyen hükümlerine tabidir.7 Borçlar Kanununun vekalete ilişkin hükümlerinin 

396/1 fıkra gereği ise vekaletten azil her zaman caizdir. Ancak bazı yeni eğilimlere 

göre, bir hizmet sözleşmesi niteliğini taşımaksızın uzun süre için ticari ve teknik 

idare işlerinin görülmesi için yapılan vekalet sözleşmelerine BK 396/1 fıkra 

uygulanmamalı, ancak önemli haklı sebepler varsa vekalet ilişkisi fesih olunmalıdır.8 

İstisnai bu yaklaşıma rağmen BK 396/1.fıkra amir hüküm gereği azil ve istifa 

hakkının kullanılması hakkından önceden feragat edilemez, feragata ilişkin 

sözleşme hükümleri BK. 34/2.fıkra hükmüne göre batıldır.9 Bu durum karşısında iki 

farklı sonuca varabiliriz. Birincisi; toplu yapı yönetimine ilişkin özel düzenlemenin 

Borçlar Kanunu amir hükümlerine tabi olmadığı, ikincisi özel düzenlemeye rağmen 

haklı bir sebebin çıkması halinde geçici yönetimin her zaman azledilebileceğidir. 

Ancak 73.maddenin mecliste tartışılırken geçici yönetim süresinin tekrar tartışılması 

ve yöneticinin azline imkan sağlayan toplu yapı kat malikleri kurulunun oluşum 

biçimini yeniden düzenlemesi gerekmektedir. 

Uygulamada, bir çok toplu yapı gruplarında yönetim planına konulan 

hükümlerle bir yıldan fazla süre yetkili ilk yönetimler oluşturulmaktadır. Yönetim planı 

ile atanan yöneticiler bu projeyi üstlenen inşaat firmaları tarafından belirlenmektedir. 

Bazı adli bölgeler üzerinde yaptığım araştırmalar neticesi, bir yıldan fazla süreli ilk 
                                                 
7 Tez çalışmamızın I.bölümü  
8 Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuk, Özel Borç İlişkileri, C.2, Ankara 1987, bs. 3, sh.375 
9 Tandoğan, A.e, sh.624 
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yönetimlere ilişkin yönetim planı hükmünün iptali talepleri, yöneticinin dava 

ehliyetine ilişkin iddialar olarak ileri sürülmekte olup, sonuçlanmış bir dava 

bulanamamıştır. Esas itibariyle projenin tamamlanması ve yerleşim tamamen 

sağlanıncaya kadar yapıların bütünlüğünün muhafaza edilmesi, çevrenin temiz ve 

bakımlı tutulması, bu arada gayrimenkul yatırımına giren girişimcinin menfaatlerinin 

ve inşa ettiği yapıları pazarlama imkanını korunması amacına yönelik bu 

düzenlemeler iyiniyetli düzenlemeler olarak kabul görmekte, KMK 34/5.fıkra ile 

gösterilen yöneticinin yetki süresine rağmen uzun süreli ilk yönetimlere göz 

yumulmaktadır.  

Alman Kat Mülkiyeti Kanununda ise kat malikleri topluluğunun bir “organı” 

olarak yöneticinin görev süresi en fazla beş yıl olabilmekte ve önemli bir sebebin 

çıkması halinde azli her zaman mümkün kabul edilmektedir. Ancak, 01.06.2007 

tarihinde yürürlüğe girecek Alman Kat Mülkiyeti Kanunu 2007 Reformunda kanunun 

26/1 fıkra 2 cümlesi lafzından kat mülkiyetinin kurulmasından sonraki ilk yöneticinin 

en fazla üç yıl süre ile atanabileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeyle amaçlanan, 

öteden beri gelen basmakalıp beş yıllık süre kısaltılarak inşaat yapıcıya karşı ileri 

sürülebilecek eksik ve kusurlu fiillerden doğabilecek taleplerin zamanaşımına 

uğramasının önüne geçmektir. Şüphesiz kat malikleriyle inşaat yapıcı (yönetici) 

arasında uzun süreli yöneticiliğin kat malikleri açısından aleyhte doğuracağı 

muhtemel sonuçlar itibariyle menfaatlerin çatışması hali mevcuttur.10 

Alman Kat Mülkiyeti Kanunun 2007 Reformunda, inşaat yapıcının aynı 

zamanda yönetici belirlemiş olması sebebiyle kat malikleri aleyhine çıkabilecek 

menfaat çatışmalarını dikkate almış olması isabetli bir öngörü olup, Tasarının 

kanunlaşması aşamasında bu konunun bir kez daha incelenmesi gerekecektir. 

4- Toplu Yapının Sona Ermesi 

Tasarının toplu yapıya ilişkin düzenlemeler tamamen kurulum ve yönetime 

ilişkindir. Ancak unutulmamalıdır ki, toplu yapıyı oluşturan birden fazla parsel içinde 

bazı parseller kat maliklerinin toplu yapı alanından ayrılmayı isteyebilmesi 

mümkündür ve bu imkanı sağlanmaya yönelik düzenlemenin de yapılması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

                                                 
10 Blankenstein, a.g.e., sh.324 
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5- Toplu Yapı Yönetiminin İşleyişinde Yaşanacak 

Sorunlar 

Blok yönetimleri, ada yönetimleri ve toplu yapı yönetimleri silsilesi ile işleyen 

toplu yapı sisteminin Taslaktaki hali ile işleyişi kanımızca zor ve zahmetli olacaktır. 

Bu konuda Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Aklatmış ve Osman Seyfi’nın Kanun 

Teklifinin incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  

“Birden fazla ada/parsel üzerinde oluşturulan toplu yapı alanlarındaki 

taşınmazlar için müşterek bir yönetim planı tanzim edilir. Bu müşterek yönetim 

planına göre, toplu yapı alanlarındaki inşaatların fiilen kullanılmaya 

başlanılmasından sonra toplu yapı alanının ortak sorunlarını çözmekle görevli olmak 

üzere tüzel kişiliğe sahip bir Toplu Yapı Yönetimi kurulur. Toplu Yapı Yönetimlerinin 

en büyük karar organı ada/parsel temsilcilerinden oluşan kat malikleri kuruludur. 

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararları Toplu Yapı Yönetim Kurulunca uygulanır. 

Toplu Yapı Yönetimi organlarının oluşumu, yetki ve görevleri Toplu Yapı Yönetim 

Planında belirlenir.” 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce oluşturulmuş toplu yapılarda, Toplu 

Yapı Malikleri 6 ay içinde bu Kanuna uygun Toplu Yapı Yönetim Planı düzenler ve 

Toplu Yapı Yönetimini kurar. Toplu Yapı Yönetimi oluşturuluncaya kadar, mevcut 

blok yöneticilerinden oluşan kurul, Toplu Yapı Yönetimi olarak hareket eder. Toplu 

Yapı Yönetim planının maliklerce 6 ay içinde düzenlenememesi durumunda, kat 

maliklerinden birinin talebi ile Toplu Yapı Yönetim Planı mahkeme tarafından 

yaptırılır.” 

Kısa ve öz bu metinde dikkat çeken husus, toplu yapı yönetim kurulunun bir 

tüzel kişiliğe sahip olması durumudur. Çünkü, Tasarının mevcut durumuna 

bakıldığında sistemin işleyebilmesi için teknik donanımlı bir kadroya ihtiyaç olacaktır. 

Toplu yapı kat malikleri kurulunun yetkilerini temsilcilere bırakmaksızın, toplu yapı 

kat malikleri kurulunun toplu yapı ortak alan ve tesisler için tek karar organı olması 

ve fiili işlerin vekalet veya hizmet sözleşmesiyle tüzel kişiliğe haiz ve yönetim 

konusunda uzman bir tüzel kişiliğe işlerin bırakılmasında ihtiyaç vardır. Bu sistemin 

denetlenmesi ise daha kolay, hizmet kalitesi daha yüksek olacaktır. 
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SONUÇ 

 

Dikey ve yatay kat mülkiyetine konu toplu yaşam alanlarının hızla yaygınlaştığı 

kent yaşamında, bireyin işyeri veya meskeninin bulunduğu yapının sıklıkla yönetim 

sorunları çercevesinde olmak üzere “ kat mülkiyeti” kavramı ile karşılaşması 

kaçınılmazdır. Bu denli yaygın ve işlevsel niteliği olan bir konuda yasal 

düzenlemelerin sorunları çözmede hızlı olması ve beklenen yararı sağlaması 

gerekmektedir. Kat mülkiyeti kanuni düzenlemeleri, hukukun diğer alanlarında 

olduğu gibi yaşam kalitesi ve sosyal- ekonomik verimlilik ile doğrudan ilgilidir. Bu 

sebeple değişen ihtiyaçlar karşısında güncel hayatı doğrudan ilgilendiren yasal 

düzenlemelerin sık bir şekilde değişikliğe tabi tutulmaları olağandır. 

Tez konumuz “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı” Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Nevşehir 

Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi’nin tekliflerinin hükümet teklifi ile 

birlikte değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan ve Adalet Komisyonunda şekillenen 

Tasarı metini, değişen sosyal ihtiyaçlara cevap verebilmek için hazırlanmıştır. 

Tasarının bir bölümü mevcut Kat Mülkiyeti Kanundaki sistemlerin uygulamada 

yarattığı zorlukların kaldırılması, kat mülkiyeti sisteminin yaygınlaşması üzerine bir 

çalışma olup Tezimizin II.Bölümü, mevcut kanun maddelerine yapılan değişiklik ve 

ilave maddeler üzerinde değerlendirmelere ayrılmıştır. Bu düzenlemeler 

baktığımızda, uygulamada Yargıtay kararları ve idari işlemlerle oluşan durumun 

kanun maddelerine yansıması dışında farklı bir düzenleme olmadığını görmekteyiz. 

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi işleminin hızlandırılması ve takibe ilişkin 

düzenlemeleri yetersiz bulmakla birlikte Tasarının değişiklik önerilerine 

katılmaktayız.  

Tasarının, Toplu Yapı kavram ve kurumlarının Kat Mülkiyeti Kanununa 

eklenmesine dair düzenlemesine katılmakta, yapılan düzenlemeyi uygulamada 

yeknesaklığın sağlanabilme ve toplu yapılarda yönetim sorunlarının çözülmesine 

yönelik olarak isabetli olmuştur. Ancak toplu yapı kat malikler kurulunun yetkilerinin 

temsilciler kuruluna bırakılmasına ilişkin düzenlemelerin ihtilaflara sebebiyet 

vereceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, birden çok yapı türleri ve sosyal tesislerin birlikte 

idaresinin zorluğunu tahmin ederek şu önerileri sunmaktayız ; 
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1) Toplu yapı yönetimi, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararlarının 

uygulanması, çevrenin bakımı, toplu yapı alanının bütünlüğünü 

korumak gibi yönetsel kararların uygulanması takip edilebilecek ve 

mali denetime tabi tutulabilecek, özellikleri yasal bir düzenleme ile 

belirlenecek, sorumluluk yüklenebilecek tüzel kişilere bırakılmalıdır.  

2) Apartman yönetimleri veya site yönetimlerinde “ Yönetimler nihai 

kullanıcı olarak mali denetime tabi değildir.” anlayışının kaldırılması, 

yönetimlere giderlerini belgelemeleri için daha özel düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

3) Yönetimlerin denetlenmesi işlerinin uzmanlık gerektiriyor olması 

sebebiyle denetleme organına ilişkin düzenlemelerin gözden 

geçirilmesi, bazen orta ölçekli belediye bütçesinden fazla bütçeye 

sahip yönetimlerin denetlenmesinde özel hükümler getirilmelidir. 

4) Kat malikleri arasında veya yönetimle kat malikleri arasında veya 

toplu yapı içinde yer alan yönetimlerin birbirleriyle olan ihtilaflarının 

çözümü için, adli çözümlerin ne kadar arzu edilirse edilsin hızlı 

olmaması sebebiyle tüketici heyetleri benzeri sistemler oluşturularak 

belli bir kısım ihtilafların karar bağlanması bu heyetlere bırakılmalıdır.  

İhtilafların yoğunluğunun yönetim sorunlarını üzerinde olması sebebiyle 

yönetim organlarının yetki ve sorumluluk sınırlarının yeniden çizilmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. Toplu yaşama bilincini geliştirmek için eğitsel çalışmalara yer 

verilmesi, toplu yaşam kurallarının uygulanabilirliğini sağlamak için etkin önlemlerin 

alınması, çevre bilincinin geliştirilmesi, “benim evim daire kapım arkasındaki 

alandır.” düşüncesinden uzaklaşarak toplu yaşam alanlarımızın estetik bütünlüğüne 

değer verilmelidir.  
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