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DEVRE MÜLK YATIRIMLARININ EKONOMİK YÖNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: KIZILCAHAMAM İLÇE ÖRNEĞİ 

 

Cengiz ŞİMŞİR 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 

 
Devre mülk; kısaca tatil ve alternatif turizm (sağlık ve termal turizmi, kış sporları ve botanik 

gibi) amaçları ile hazırlanan müstakil gayrimenkulün mülkiyetine, belli bir tarih aralığında sahip 

olma anlamına gelmektedir. Devre mülk sisteminin, ekonomik anlamda makro ve mikro 

düzeylerde, yatırımcı açısından getiri ve kullanıcı açısından tasarruf gibi birçok faydasının 

olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Ankara ili Kızılcahamam ilçesi örneği çerçevesinde devre 

mülk sisteminin yatırım ekonomisi ve yapılabilirliği ile değerleme yönlerinden hem genel 

olarak, hem de seçilmiş örnek projeler düzeyinde analizi yapılmış, satıcı ve yatırımcı 

yönlerinden temel sorun alanları saptanmış it edilmiş ve başlıca çözüm önerileri sıralanmıştır. 

Taşınmaz değerleme açısından devre mülk yatırımları, yatırım ekonomisi ve taşınmaz 

piyasalarının düzenlenmesine yönelik araştırmalara uygulamada büyük ölçüde gereksinim 

duyulduğu ve mevcut sorunlara çözüm bulunabilmesi için devre mülk yatırımlarına yönelik yeni 

yasal düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğu dikkati çekmektedir.   

Devre mülk tesisleri genellikle termal suların bulunduğu yörelerde yapılmakta ve tatil açısından 

tüketicilere alternatif hizmet sunum biçimi olarak gelişmektedir. Bu çerçevede Kızılcahamam 

ilçesi termal su kaynakları, Soğuksu Milli Parkı ve coğrafi konumu ile devre mülk 

yatırımcılarının öncelikli tercih ettikleri yerleşimler arasında ilk sıralarda gelmektedir. Saha 

çalışmasının sonuçlarına göre devre mülk yatırımlarını tercih edenlerin çoğunluğunun emekli 

olmuş ve sağlık sorunları başlamış kişiler oldukları saptanmıştır. Emekli kişilerin hem düşük 

maliyetle tatil yapmak, hem de termal sudan faydalanmak için devre mülk yatırımlarını tercih 

ettikleri görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre devre mülk yatırımlarının,  yatırım yapan kişiler 

veya yatırımcı yönünden dezavantajlı olmasına karşın, tercih edilen bir yatırım türü olarak hızla 

geliştiği vurgulanmalıdır. Mevzuata göre sadece mesken nitelikli taşınmazlar için kullanılan bu 

sistemden daha etkin olarak yararlanılabilmesi ve sorunların çözümlenebilmesi için kapsam 

yönünden devre mülk yatırımının yeniden düzenlenmesi, bakım veya aidat ödemeleri, kiralama 

işlemleri, yönetimin profesyonelleşmesi ve devre mülk yatırımının kapsamının genişletilmesi 

zorunlu görülmektedir. Devre mülk projelerinin geliştirilmesi, proje uygulama, pazarlama ve 

tesis yönetimi konularının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev alanına 

girdiği vurgulanmalıdır.   

 

Mart 2017, 81 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Devre mülk yatırımları, yatırım tercihleri, yatırım ekonomisi, 

değerleme, devre mülk yatırımlarının yönetimi ve profesyonelleşme. 
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ABSTRACT 
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ECONOMIC ASSESMENT OF TIMESHARE INVESTMENT: THE CASE OF 

KIZILCAHAMAM DISTRICT 

 

Cengiz ŞİMŞİR 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Timeshare; means the possession of a self-contained property prepared for the purpose of vacation 

and alternative tourism (such as health and thermal tourism, winter sports and botanical) for a short 

period of time. It is known that the time-share property system, has many benefits in economics 

whether it is micro-economics or macro economics level, such as savings for users and can act as 

returns for the investors. In this study, the analysis of the periodical property system in terms of 

investment economy, feasibility and valuation aspects both in general and at selected sample projects 

level was carried out at Kızılcahamam district in Ankara. The main problem areas were identified 

from both aspects of vendor and investor and finally the solution and suggestions were also 

proposed. In addition, in terms of valuation practices for timesharing properties, it is noteworthy that 

there is a need for further research in this area with respected to policy, guidelines and regulations in 

areas such as timeshare property investments, real estate markets in the array of investment 

economics and that new legal arrangements and structures for time-share investments must be made 

in order to find solutions to existing problems. 

The timeshare property facilities are usually located in the areas where thermal water are located and 

developing as a way of offering alternatives to consumers in terms of vacation. In this framework, 

Kızılcahamam district is among the first places among the thermal water resources areas, Soguksu 

National Park and its geographical location and its premises preferred by the real estate investors for 

timesharing property investment. According to the results of the fieldwork, it was determined that 

the majority of those who preferred the timesharing property investments were retired and those who 

had health problems. It has been observed that retired people prefer to invest in timesharing property 

for easy holiday purposes such as low cost benefits and to benefit from thermal water. According to 

the results from the analysis, the timesharing property investment, it is emphasized that although the 

property investments have affected in terms of investment and returns but they developed rapidly as 

a preferred type of investment. On the other hand of legal perspective, this kind of system, which is 

used only for residential real estate properties, can be utilized more effectively and in order to solve 

the problems, the reorganization of the timesharing property investment, maintenance or dues 

payments, it is necessary to expand the scope of the investment of the periodicals and the 

professionalization of management. It should be emphasized that real estate developers and 

management specialists in the development of timesharing property projects, project 

implementation, marketing and facility management should take the responsibilities. 

March 2015, 81 pages 

Key Words: Timeshare property investments, investment preferences, investment economy, 

valuation, management and professionalization of timeshare property investments. 
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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

 

Gayrimenkul çalışmalarının kapsamı hızla genişlemekte, inşaat ve gayrimenkul 

sektörlerindeki hızlı gelişime bağlı olarak çeşitlenerek sürmesi beklenmektedir. Bu 

çerçevede gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığı da gittikçe kurumsallaşmakta 

ve hızlı gelişme göstermektedir. Bu alanda lisansüstü çalışma yapmama olanak veren, 

çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını 

esirgemeyerek akademik ortamda olduğu kadar beşeri ilişkilerde de engin fikirleri ile 

yetişme ve gelişmeme katkıda bulunan danışman hocam Ankara Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Sayın 

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim 

Dalının birbirinden değerli bütün hocalarına ve çalışanlarına, bizlere bu akademik 

kariyer imkânı sağlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü üst yöneticilerine, proje 

çalışmam boyunca kıymetli desteklerini esirgemeyen Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Seçkin YILMAZER ile Tapu Müdür Yardımcısı Ersin 

İDE’ye ve çalışmalarım süresince birçok fedakârlıklar göstererek beni destekleyen eşim 

ve çocuklarıma en derin duygularla teşekkür ederim. 

 

Cengiz ŞİMŞİR 

Ankara, Mart 2017 
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1. GİRİŞ 

 

Kentsel nüfusun artması ve yoğun çalışma temposu insanlarda, kısa süreli dahi olsa, tatil 

ve dinlenmeyi bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu ihtiyacın karşılanması doğal olarak 

belirli ölçüde masraf yapılmasını gerektirmektedir. Tatil ve dinlenme amacı için 

kullanılan barınakların maliyetinin düşürülmesine yönelik arayışların neticesinde, 

taşınmazlardan yalnızca belirli bir zaman diliminde yararlanmayı öngören sistemler 

geliştirilmiştir. Tatil için satın alınan taşınmazların, yılın sadece belirli dönemlerinde 

kullanılması ve kalan zamanlarda kullanım dışı kalması, taşınmazların etkin ve verimli 

kullanılması ilkesi ile çelişen bir durum olarak görülmektedir. Bu çerçevede yazlık 

konut yatırımları, değişen tüketici tercihleri, yatırım analizi ve yönetim giderleri ile otel 

konaklama ücretlerinin tüketici tercihleri yönünden uygunluğuna bağlı olarak önemini 

yitirmeye başlamıştır.  

Özellikle yüksek gelirli tüketicilerin her yıl farklı mekânlarda tatil yapma tercihlerine 

karşılık, dar gelirli ve emeklilerin düşük maliyetli ve sağlık turizmi ağırlıklı tercihleri, 

devre mülk yatırımlarına olan talebi arttırmaktadır. Devre mülklerin bütün yönleriyle 

araştırılarak değerlendirilmesi, taşınmazların etkin ve verimli kullanımı ve yatırım 

ekonomisi yönlerinden önem taşımaktadır. Termal turizm bölgelerinde devre mülk 

uygulamasının, termal turizm işletmelerinin doluluk oranlarının artması, tesislerin 

bulundukları yerleşim yerlerindeki turizm faaliyetlerinin gelişmesi ve yerel ekonomiye 

yatırımlar ve istihdam yönlerinden katkı yaptığı vurgulanmaktadır (Selvi 2003). 

Önceki akademik çalışmalarda genellikle devre mülk sistemlerinin avantajları, 

dezavantajları, turizm etkileri (Selvi 2003, Öztürk vd. 2007, Yılmam Mendeş vd. 2017) 

ile hukuki yönleri (Erel 1988, Ünal 1991, Türcan 2000) ele alınmış ve tespit edilen 

eksikliklere yönelik temel çözüm önerileri getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Erel 

(1998) tarafından yapılan çalışmada; devre mülk konusunun hukuki ve terminoloji ile 

ilgili eksikliklerine değinilerek “devre mülk” ifadesi yerine “dönemsel kullanım hakkı” 

ifadesinin kullanılması tavsiye edilmiştir. Yılmam Mendeş vd. (2017) tarafından yapılan 

çalışmada ise mevcut 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun devre mülk ile ilgili 

hükümlerinin sadece mesken nitelikli yapılar için geçerli olduğu, buna karşılık bazı 
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Avrupa ülkelerinde devre mülk sisteminin neredeyse bütün taşınmazlar için uygulandığı 

ifade edilmiş ve ülkemizde ise diğer taşınmazlar için bu sistemin kullanılmasına olanak 

veren yasal düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

Bu çalışmada devre mülk sisteminin yapısı, işleyişi ve sorunlarının tespiti yapılmış ve 

sonuç olarak devre mülk tesislerinin yatırımcı ve tüketici acısından avantajları ve 

dezavantajlarının analizi yapılmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanan 

çalışmanın amaç ve kapsamının açıklandığı giriş bölümünün ardından ikinci ve üçüncü 

bölümlerinde devre mülk ile ilgili kavramlar ve devre mülk ile ilgili yasal düzenlemeler 

hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde devre mülk hakkının kuruluş süreci, 

beşinci ve altıncı bölümde ise Ankara ili Kızılcahamam ilçesindeki devre mülk 

yatırımlarının analizine ilişkin sonuçlar ile söz konusu yatırımların ekonomik yönden 

değerlendirmesine ilişkin bulgular sunulmuştur. Yatırımcı ve satın alanlar açısından 

değerlendirilen söz konusu taşınmazların kültürel ve sosyal yönlerden de 

değerlendirilebilmesine yönelik olarak yapılan anket çalışması ve sonuçları yedinci 

bölümde sunulmuş, yatırım ekonomisi ve temel sorun alanlarının tespiti yapılmış ve 

başlıca çözüm önerileri ortaya konulmuştur.  
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2. DEVRE MÜLK YATIRIMLARININ TANIMI, YASAL YÖNÜ VE TAPU 

SİCİLİ İLE İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

2.1 Devre Mülk 

 

Devre mülk 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda “Mesken olarak kullanılmaya elverişli 

bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya 

bağımsız bölümünden yılın belli dönemlerinde mülkiyet payına bağlı olarak istifade 

edilmek üzere tesis edilen bir irtifak hakkı” şeklinde tanımlanmıştır. Genel olarak, 

“devre mülk” terimiyle ifade edilmek istenen şey, kendi aralarında şu veya bu şekilde 

bir birlik oluşturan birden fazla şahsın belli bir dinlenme veya tatil mahallinden senenin 

belirli dönemlerinde dönüşümlü olarak istifade etmeleri ve bu istifadenin her sene aynı 

dönemde tekrarlanmasıdır (Ünal 1991). Bir başka tanımda devre mülk, mesken ya da 

mahallerin, aralarında birlik oluşturan birden çok kimse tarafından yılın belli 

dönemlerinde münavebeli olarak kullanılmasına olanak sağlayan uygulama olarak 

tanımlanmaktadır (Türcan 2000). 

 

Devre mülkü; bir mesken veya mesken nitelikli bağımsız bölüme müştereken sahip olan 

ortakların, söz konusu taşınmazı yılın hangi döneminde ve nasıl kullanacakları ile genel 

gider ve yönetim şeklini kendi aralarında bir sözleşme ile belirledikleri ve bu durumu 

tapu siciline tescil ettikleri bir kullanım çeşidi olarak da tanımlanabilir. Bu tanımlardan 

anlaşıldığı gibi, devre mülk hakkının konusunu müşterek mülkiyetli ve mesken nitelikli 

taşınmazlar oluşturmakta ve bu işlem taşınmazlar üzerine irtifak hakkı tesis edilerek 

gerçekleştirilmektedir.  

 

2.2 Devre Mülk Sistemini Ortaya Çıkartan Sebepler 

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan devre mülk tanımına bakıldığında, mesken 

nitelikli bir taşınmazın müşterek mülkiyetli olması şartının arandığı görülmektedir 

(Md.57-58). Dolayısıyla müşterek mülkiyetli meskenlerin kullanımına yönelik 

sorunların giderilmesi için 634 Sayılı Kanuna 8. bölüm ve 9 maddeden oluşan 

10.06.1985 tarih ve 3227 Sayılı Kanun ile devre mülk hakkı eklenmiştir. Devre mülk, 
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tatil yörelerindeki taşınmazların kullanımlarına yönelik oluşturulmuş ise de ülkemizdeki 

ekonomik şartların gelişmesi ile daha kapsamlı ve yaygın bir uygulama alanına 

dönüşmüş olduğu görülmektedir. Mevcut yasal düzenlemenin kapsamı ve sınırları ile 

hızla gelişen devre mülk sisteminin uyumlu olmadığı ve birçok tesiste önemli yönetim 

sorunlarının yaşandığı vurgulanmalıdır.   

  

Günümüzde arsa fiyatları ve inşaat maliyetlerindeki artış, toplumun satın alma gücünü 

zorlamakta ve insanları gayrimenkullerden istifade hususunda pratik çözümler bulmaya 

sevk etmektedir. Bu tarz iktisadi çözümlerin hukuki çerçeveye oturtulma zarureti 

karşısında Kanun koyucu, ilk önce bir binanın bağımsız bölümlerinin müstakil 

mülkiyete konu olmasına imkân veren kat mülkiyeti rejimini, arkasından da bir bina 

veya bağımsız bölümden yılın belirli dönemlerinde yararlanma yetkisi veren devre mülk 

rejimini yasal olarak kabul etme ve düzenleme mecburiyetinde kalmıştır (Erel 1988). 

Buna ilave olarak miras yolu ile birden çok mirasçıya intikal eden köy evi, bağ evi, dağ 

evi, yazlık, kışlık gibi taşınmazların kullanımında, çoğu zaman hissedarlar arasında 

sorun yaşanmakta ve taşınmazın bu anlaşmazlıklar neticesinde satılmasına karar 

verilebilmektedir. Devre mülk sistemi, bu sorunu çözebilecek durumda olmasına 

rağmen, insanların bu tür problemlerin çözümü için devre mülk sistemini kullanmayı 

tercih ettikleri yaygın olarak kullanmayı tercih etmedikleri tespit edilmiştir. 

 

Devre mülk sistemi her ne kadar mesken nitelikli bir taşınmazın müşterek mülkiyete 

dayalı mülkiyet hakkının kullanımını düzenlemek üzere kurulmuş ise de günümüzde 

otel ve tatil köylerine alternatif bir tatil mekânı olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle, 

devre mülk tesisleri aslında birer turizm yatırımı olarak ortaya çıkmaktadır. Turizm 

tesisleri karmaşık yapılar olup, içinde insanların vaktini geçirecekleri birçok sosyal ve 

eğlence merkezini barındırmaktadır. Devre mülk yatırımlarının sosyal ve ekonomik 

yönlerden incelenmesi ve özellikle yatırımcının devre mülk ediniminin ekonomikliğinin 

araştırılmasına yönelik bilimsel çalışma sayısının büyük ölçüde kısıtlı olduğu dikkati 

çekmektedir. Devre proje geliştirme, uygulama, pazarlama ve yönetimi aşamalarında iş 

sahibinin birçok sorunu olduğu gibi, devre mülk hakkına sahip olan yatırımcıların da 

önemli sorunları bulunmakta ve bu sorunları yüzünden birçok projenin başarısı sınırlı 

düzeyde kalmaktadır. Belirtilen çerçevede ele alınan Kızılcahamam ilçe devre mülk 
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tesisleri örneğinde sadece yatırımcı yönünden analiz yapılması ile yetinilmiş olup, 

esasen bütün yönleri (yer seçimi, imar hakkı, devre mülk yatırımlarına uygunluk, proje 

geliştirme ve onayı, proje finansmanı, tapu tescili, pazarlama, tesis yönetimi, yatırımcı 

memnuniyeti ve sinerji etkisi gibi) ve özellikle devre mülk (tesis) yönetimi boyutu ile de 

konunun kapsamlı saha çalışmasına dayalı olarak incelenmesine de gereksinim olduğu 

dikkati çekmektedir.  

2.3 Devre Mülk Yatırımlarının Yasal Yönden Değerlendirilmesi  

Birçok ülkede devre mülk ve devre tatil uygulamalarının münhasır bir kanun ile 

düzenlendiği görülmektedir. Ancak ülkemizde devre mülk uygulaması, 10.06.1985 tarih 

ve 3227 Sayılı Kanun ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na eklenen 
1
 8. bölüm ile 

yönetilmekte ve yapılan düzenlemelerin mevcut koşullarda büyük ölçüde yetersiz 

kaldığı dikkati çekmektedir.  

Devre mülk hakkı, mesken nitelikli bir taşınmaz üzerindeki müşterek mülkiyet payına 

bağlı bir irtifak hakkıdır. Bu eşyaya bağlı yani arzi bir irtifak çeşididir. 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanun arzi irtifaklarda yararlanan ve yükümlü olmak üzere iki taşınmazın 

olması gerektiğinden belirtilmiştir. Oysa burada tek bir taşınmaz söz konusu olmaktadır. 

Gayrimenkuldeki müşterek mülkiyet payı ayrı bir gayrimenkul sayılamadıkça, 

yararlanan ve kayıtlanan iki gayrimenkulün bulunmayışı, 4721 Sayılı Kanun esaslarına 

göre arzi irtifak tesisine engeldir. Devre mülk hakkı, bu nokta da, 4721 Sayılı Kanun 

prensiplerini ihlal etmektedir. Bu itiraza cevaben devre mülk hakkına sahip müşterek 

maliklerden her birinin bu hakkı kullandığı dönem zarfında kendi mülkiyet payının 

hâkim gayrimenkul, diğer mülkiyet paylarının da irtifakla kayıtlanmış hadim (yükümlü) 

gayrimenkul sayılması gerektiği öne sürülebilir. Ancak müşterek mülkiyet payı bir 

gayrimenkul değil, paydaşların müşterek gayrimenkulün her zerresindeki hakkını ifade 

eden bir kavramdır ve ortada müşterek gayrimenkulden başkası mevcut değildir. 

                                                           

1
 1965. T.C. Resmi Gazete (12038, 02.07.1965). 
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Müşterek mülkiyet payları, nitelikleri gereği maddi kullanmayı gerektiren bu tarz 

irtifaklarla yükümlü kılınamazlar. Bu engele istisna teşkil ettiği söylenebilecek olan 

devre mülk hakkında da gerçekte biri yükümlü, diğeri yararlanan iki gayrimenkul 

bulunduğu kabul edilemez. Yararlanan paylarla, yükümlü olan paylar gerçekte müşterek 

gayrimenkuldür. Bir pay lehine diğer paylar üzerinde irtifak tesis edildiği zaman ortada 

ayrı gayrimenkuller yoktur (Erel 1988). Bu tür eleştiriler dikkate değer eleştiriler olup, 

kanun koyucunun bu eleştirilerle birlikte uygulamadaki zorlukları ve olası gelişmeleri 

de düşünerek müstakil ve kapsamlı bir devre mülk kanunu yapmalıdır.  

Devre mülk hakkı tesis edebilmek için mesken veya mesken nitelikli bağımsız bölüm 

olma şartı bulunmaktadır
2
 (Md.57-58). Oysa devre mülk satın alanlar aslında 

dinlenmek, tatil yapmak, otellere kıyasla daha ucuza otel konforundan yararlanmak 

istemektedir. Devre mülk tesis edilen yapılar, turizm tesisi standardında yapılmaktadır. 

İmar planın da turizm tesis alanı olarak ayrılmış bir parsele mesken (konut) ruhsatı 

verilememektedir. Turizm tesisine ayrılan bir parselin inşaat emsali ile konut alanına 

ayrılan bir parselin inşaat emsali arasında farklar bulunmaktadır. Ayrıca turizm alanına 

yapılamayan devre mülk tesisi yatırımcısının turizm teşviklerinden de yararlanmasını 

engellemektedir. 

Devre mülk uygulamasında yatırımcının yararlanma süresi ile mevzuatta tanımlanan 

yararlanma süresinin uyumlu olmadığı görülmektedir. 634 Sayılı Kanuna göre devre 

mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması 

gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, devre mülk hakkı sahibi bu hakkın 

kullanımını başkalarına bırakabilir (Md.59). Birçok projede 5, 7 ve 10 gün gibi 

yararlanma haklarının sözleşme ile tespit edildiği görülmekte olup, bu tür uygulamaların 

denetimini yapacak bir organ bulunmamaktadır.  

                                                           

2 634 Sayılı Kanunda bu tür yatırımlar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:  

“Madde 57 - Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya 
bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu 

hakka devre mülk hakkı denir.  

Madde 58 - Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak 
eşit bir biçimde belirlenir.  

Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir.  

Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. 

Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer. 
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Proje geliştirme aşamasında ve özellikle ruhsat alımı ve kat irtifakı tesisinden sonra, 

fiilen fiziki inşaata başlamadan satışın başlaması, birçok yatırımcının mağdur olmasına 

neden olmaktadır. İlke olarak anataşınmaz ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların 

tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk 

hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilmesi 

gerekmektedir (Md.60). Buna ilave olarak üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı 

veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile 

istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım 

için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde 

belirlenecek ve bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk 

sözleşmesi resmi senede eklenecek ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilmesi 

gerekecektir. Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak 

malikler, kendi aralarından veya dışarıdan bir gerçek veya tüzelkişiyi yönetici ve kat 

malikleri kuruluna temsilci olarak tespit edeceklerdir. 634 Sayılı Kanun hükümlerine 

göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler de verilebilecektir 

(Md.61). 

Devre mülk tesisi planlama, uygulama ve pazarlama gibi faaliyetlerden daha da önemli 

tesis yönetimidir. Birçok projede yönetim işi sadece turizm olarak görülmekte ve proje 

yönetiminin başarılı olamadığı görülmektedir. Esasen devre mülk yönetimi, 

gayrimenkul yönetimi olup, bu işlemin tesis yönetimi standartlarına uygun olarak 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir. 

Halbuki 634 Sayılı Kanuna göre görevlendirilecek yöneticinin bu vasıflara haiz olması 

ve başarılı yatırım yönetiminin yapılması mümkün görülmemektedir. Bütün devre mülk 

yatırımlarında yönetim planının hazırlanması, proje ve tesis veya yatırım yönetimi için 

işe karar verme aşamasında itibaren gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının 

istihdam edilmesi ve gerektiğinde proje yönetimi şirketlerinin de desteğinin alınması 

zorunlu görülmektedir.  

Bazı projelerin karma özellik (otel ve devre mülk ile konut ve dere mülk gibi) gösterdiği 

görülmektedir. 634 Sayılı Kanuna göre kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız 

bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında 
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kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlerine bağlı değildir 

(Md.62). Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak 

malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şüyuun giderilmesini isteyemezler 

(Md.63). 

634 Sayılı Kanuna göre devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde 

belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme 

hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslim etmek zorundadırlar. 

Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden 

birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, 

mahallin en büyük mülki amirin emri ile başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, 

derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma 

işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır (Md.64) 

Devre mülk yatırımı yapanların ödemeleri gereken yatırım bedeli ile yıllık yararlanma 

ve işletme bedellerinin önemli sorun alanlarından birini teşkil ettiği görülmektedir. 634 

Sayılı Kanuna göre devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve 

sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde 634 Sayılı Kanunda, 

sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde 4721 Sayılı Kanun ve 

ilgili diğer kanun hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır (Md.65).  

2.4 Devre Mülk Yatırımlarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi 

 

Kanundaki en büyük kısıtlama; devre mülk kurulacak yapının mesken niteliğinde 

olmasıdır. Bu durum aslında sistemin ekonomik ve ticari boyutunun olmadığını, devre 

mülk hakkının müşterek bir yapının ortakların mülkiyet payına bağlı olarak o 

meskenden istifadesinin nasıl olacağının düzenlenmesidir. Ancak günümüzde devre 

mülk sistemi kurmak için büyük yatırımlar yapılmaktadır. Yapılan projeler de birçok 

sosyal donatı bulunmakta, projeler için geniş alanlara ihtiyaç olmaktadır. Bu nedenle 

projenin gerçekleşeceği parsel çoğunlukla turizm tesis alanı olmaktadır. Devre mülk 

mesken nitelikli bir yapının üzerine tesis edildiğine göre turizm tesis alanına yapılan bir 
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yapıya da mesken ruhsatı verilemeyeceğinden, uygulamada yatırımcı ve özellikle kamu 

görevlileri de büyük zorluklarla karşılaştıkları görülmektedir.  

 

634 Sayılı Kanunda belirtilen on beş günden az devre mülk hakkı tesis edilemeyeceği 

hükmünün yatırımcı tarafından ekonomik bulunmadığı vurgulanmaktadır. Esasen 

mevzuatta asgari sürenin tespit edilmiş olması, pazarlama çalışmasını da kısıtlamakta ve 

talebi azaltıcı etki yapmaktadır. Sürenin kısalması, gecelik veya haftalık kiralama gibi 

uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmakta olup, devre mülk yatırımlarında birçok 

ülke uygulamasında asgari yararlanma süresinin olduğu ve bunun da 10 günden 

başladığı vurgulanmalıdır. Bazı kişiler 5 gün, bazıları 7 gün, bazıları da 10 günlük 

devrelerle yatırım yapmayı tercih edilebilirler. Bu nedenle uygulamada biraz zorlama 

olarak tanımlanabilecek yorumlarla 15 gün kıstasının aşıldığı ve bu sürenin bir hafta ve 

katları olarak düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Farklı sürelerle devre 

mülk satışı özellikle aynı tesisin tapu tescili ve yönetim yönlerinden bazı teknik ve 

hukuki sorunların doğmasına neden olduğu ve ideal olanın tesisin hedef kitlesine göre 

proje geliştirme aşamasında asgari yararlanma süresinin proje alanındaki her blok için 

bir hafta ve katları olacak şekilde tespit edilmesi ve buna göre işlem yapılması olduğu 

vurgulanmalıdır. .  

 

2.5 Devre Mülk Hakkının Kurulması ve Tapu Siciline Tescili    

 

Devre mülk hakkının ilk başladığı tarih dikkate alınıp, bir yıl belli zaman dilimlerine 

bölünerek devre mülk hakkı tesis edilir. Bir kişi belirli bir hisse ile bir aylık (örneğin 

ocak ayını) devresini yeni malike devrediyorsa, geri kalan 11 ay için ilk malik adına 

devre mülk tesis edilerek, yılın tamamı sicilde gösterilmelidir. Bunun tek istisnası büyük 

bakım ve onarımlar için ayrılacak süredir. Bu istisna sözleşmede mutlaka gösterilmeli 

ve bu zaman dilimi için irtifak hakkı tesis edilemeyecektir. Bakım onarım süresi devre 

mülk dönemleri dağılımından çıkarılmalıdır. 

 

Devre mülk hakkı tesis edilecek kat irtifakı veya kat mülkiyetine çevrilmiş mesken 

nitelikli bağımsız bölümler ile müstakil yapıların, müşterek mülkiyet payına bağlı 

olarak her türlü devir ve temlike konu edilebileceği gibi, miras hükümlerine göre 
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mirasçıya da intikal etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde tapu siciline tescille ilgili 

ayrıntı verilmemiş olup, Ek 1, Ek 2, ve Ek 3’te Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 

1476 sayılı Devre Mülk Konulu Genelgesi
3
 ile tapu kütük sayfa örneği, devre mülk satış 

sözleşmesi ve devre mülk hakkı tesisi sözleşmesi örneklerine yer verilmiştir. 

 

                                                           

3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Devre Mülk Hakkı Genelgesi. 1984.  
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3. DEVRE MÜLK YATIRIMLARININ KIZILCAHAMAM İLÇESİ ÖRNEĞİ 

ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.1 Kızılcahamam İlçesinin Tarihsel Gelişimi ve Kaynakları 

Kızılcahamam ilçesi Ankara’ya 80 km uzaklıkta, Ankara-İstanbul karayolu üzerinde 

bulunmaktadır. İlçenin merkez nüfusu 20.000 civarında olup, yazın bu rakam 50.000’i 

bulmaktadır. İlçe yerleşim alanının çevresi ormanlarla çevrilidir. İlçe; Batı Karadeniz ile 

İç Anadolu Bölgesi’nin geçiş güzergâhında olup, her iki bölgenin iklim ve coğrafi 

özelliklerini bu ilçede görmek mümkündür. Ankara’nın en yüksek noktaları Harami 

Tepe (2.053 m) ve Işık Dağı (2.030 m) bu ilçe sınırlarındadır. Ankara’nın su havzası 

Kızılcahamam ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Bu durum ilçeye ayrı bir stratejik 

önem katmakta ve çekim merkezi haline gelmesine imkan vermektedir. Belirtilen 

nitelikleri ve özellikle zengin içerikli soğuk ve sıcak suları, eşsiz doğa güzelliği ve tarihi 

dokusu ile Kızılcahamam ilçesi görülmeye değer bir yerleşim yeri niteliğini kazanmıştır.  

İlçe açısından çok önemsenen projelerden biri jeopark projesidir. Bu proje ülkemizin ilk 

ve Dünyanın en büyük jeopark projelerindendir. Proje 23 ayrı duraktan oluşmakta; her 

durak (jeosit) 23 milyon yıl ile 20 bin yıl arasında değişen zamanlarda meydana gelmiş 

ayrı jeolojik oluşumlardan oluşmaktadır. İlçe biyoçeşitlilik anlamında zengin bir 

bölgedir. Örneğin dünyada soyu tükenmekte olan ve dünyada sadece birkaç yerde 

rastlanılan ve kanat aralığı üç metreyi bulan Kara Akbaba bu bölgede varlık 

göstermektedir. İlçede bulunan Soğuk Su Milli Parkındaki gözetleme kulelerinden bu 

dev kanatları görmek mümkündür. Soğuk Su Milli Parkı ilçe merkezinde 

bulunmaktadır. Soğuk Su Milli Parkı yazın serinliği ile kışın muhteşem kar manzarası 

ile yaz-kış kalabalık ziyaretçi akınına uğramaktadır. İlçe Ankara’nın su deposu 

olmasının yanında; zengin çam ormanları ile adeta Başkentin akciğerleri vazifesini 

gördüğü dikkati çekmektedir.  

İlk çağlara kadar uzanan uzun tarihi boyunca ilçe sırayla Yabanabat ve Çorba isimlerini, 

son olarak da Kızılcahamam ismini almıştır. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinemeyen 

ilçenin tarihi, Ankara tarihi ile birlikte incelenir. Bölgede bulunan Hitit çağı eserleri 
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ilçenin milattan önceki devirlerde kurulduğunu göstermektedir. M.Ö 12. yüzyılda 

Friglerin, Kirmir Çayı boyunca Yabanabat adını verdikleri kenti kurdukları 

sanılmaktadır. Bu uygarlığın ardından Lidyalılar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar ve 

MÖ 333 yılında da Makedonya Kralı Büyük İskender’in bölgede egemenlik kurduğu 

bulunan kalıntılardan anlaşılmıştır (Anonim 2017). Bilinen ilk yerleşim merkezi 

Demirciören köyü olup Yabanabat adıyla anılmıştır. 1285 yılı Salnamesi’nde Yabanabat 

adıyla anılan yerleşim alanı bugünkü Kızılcahamam ilçesidir. İlçe 1296 yılında Ankara 

Valisi İzzet Paşa tarafından bugünkü Pazar beldesine yerleştirilmiştir. İlçenin 

Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede Çorba adıyla anıldığı kayıtlardan ve diğer 

verilerden anlaşılmaktadır. 1926 yılında Ankara Valisi Suphi Bey tarafından bugünkü 

yerine nakledilmiştir. Toprağının kırmızı renkli oluşu ve bölgedeki kaplıcalardan dolayı 

Kızılcahamam adı verilmiş olan ilçe günümüze kadar bu adla anıla gelmiştir (Anonim 

2017). Köklü tarihsel gelişimi, doğal ve kültürel değerleri ile Kızılcahamam ilçesi 

önemli bir turizm potansiyeline sahip olması ve önemli konum avantajının bulunmasına 

karşın, sayılan avantajlardan önemli ölçüde yararlanılamadığı ve ekonomik gelişme 

trendinin hala yavaş olduğu belirtilmelidir.  

3.2 Kızılcahamam İlçesinde Turizm Olanakları 

İlçe termal ve doğa turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olarak 

tanımlanmaktadır. İlçede mevcut tesislerin yatak kapasitesi 4.000 civarında olup, 

mevcut kapasite ve turizm yatırımları ile ilçenin kaynaklarının tam olarak ekonomik 

gelişme süresine kazandırılamadığı görülmektedir. Bu kapasitenin devam eden otel ve 

devre mülk yatırımları ile kısa süre içinde daha da artacağı görülmektedir. Ancak ilçede 

yeni devre mülk yatırımlarının planlanması ve uygulaması yerine kongre, kültür, dağ ve 

av turizmi odaklı tesis projelerinin geliştirilmesine ağırlık verilmesi, daha tutarlı bir 

yaklaşım olacaktır.  

İlçeye termal hamamlardan yararlanmak ve Soğuk Su Milli Parkında piknik ve doğa 

yürüyüşü yapmak için günü birlik gelen ziyaretçi sayısı özellikle Nisan-Kasım 

döneminde oldukça fazladır. İlçedeki belli başlı konaklama tesisleri; Asya Termal Otel 

ve Devre Mülk Tesisleri, Akasya Devre Mülk Tesisleri, Anadolu (Cesur) Otel ve Devre 
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Mülk Tesisleri, Çam Otel ve Devre Tatil Tesisi, Patalya Otel, Başak Otel, Abı Hayat 

Otel, Şifa Otel, Soğuk Su Otel, Eda Otel ve Belediye Apart Otel olarak sayılabilir. 

Bunlara ilave olarak birçok küçük otel ve pansiyon evleri bulunakta olup, özellikle ev 

pansiyonculuğu yapan hane sayısı tam olarak bilinmemekte ve bu da hem vergi geliri 

kaybına neden olmakta, hem de güvenlik yönünden sorun teşkil etmektedir.  

Sayılan konaklama tesislerinden Çam Otel, otel olarak İşletmenin yanı sıra odalarının 

bir kısmını devre tatil sistemi ile kullanıcılara sunmaktadır. Buna karşılık Asya Termal, 

Anadolu (Cesur) Termal, Akasya Termal gibi tesislerde ise devre mülk sistemi 

uygulamaktadır. İlçenin zengin bir doğa, tarih ve jeolojik yapısının olduğu, Ankara-

İstanbul karayolu üzerinde İstanbul’a 3 saat, Ankara’ya 1saat ve Batı Karadeniz 

Bölgesi’nin hemen yakınında olması, coğrafi konum olarak diğer termal bölgelerin 

önüne geçirmektedir. Buna ilave olarak ilçenin Başkente 1 saat mesafede olması, siyasi 

parti ve sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının kongre, panel, eğitim ve 

seminer toplantılarının yapıldığı bir merkez haline getirmiştir. Bu da ilçenin tanıtımına 

önemli bir katkı yapmaktadır. Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiği zamanda; 

ilçenin termal turizm yatırımı yapmak için ideal bir bölge olduğu görülmektedir. Sağlık 

veya termal turizm olanağına ilave olarak dağ ve yayla turizmi, av ve çiftlik turizmi gibi 

yönlerden de ilçede önemli bir potansiyelin mevcut olduğu ve bunların da mevcut 

termal turizm tesisleri ile entegre biçimde geliştirilmesi ve turizm faaliyetlerinde 

çeşitliliğin artırılması zorunlu görülmektedir.  

İlçe mevcut olan devre mülk tesislerinden seçilmiş örnekler bu kısımda önce genel 

olarak değerlendirilmiş ve yatırımcı yönünden analiz yapılmasına olanak verecek 

sonuçlar ortaya konulmuştur. Fiilen faaliyet gösteren devre mülk tesislerinin inceleme 

sonuçlarına göre yatırım ekonomisi irdelenmiş ve özellikle yeni proje geliştirme ve 

uygulama yapacak kişi ve kurumlar için yol gösterici sonuçlar ortaya konulmuştur. 

İncelenen yatırım projelerinden yer seçimi, imar ve kullanım özellikleri irdelenerek 

seçilen sahanın turizm yatırımı ve özellikle devre mülk yatırımlarının yapılabilirliği 

irdelenmiş ve saha çalışmalarının sonuçları ile toplanan bütün verilerin birlikte analizine 

dayalı olarak yatırımın yapılabilirliği yatırımcı yönünden değerlendirilmiş, sorunları 

tanımlanmış ve başlıca çözüm önerileri tespit edilmiştir.  
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3.3 Asya Termal Tesisi 

Tesis; otel, konferans salonları, spor tesisleri, alış-veriş merkezi, kapalı-açık ve termal 

yüzme havuzları, SPA merkezi ve lokanta gibi zengin sosyal donatılarının yanında 550 

adet mesken nitelikli bağımsız bölümden oluşan tatil köyü niteliğine sahip olan yapılar 

zincirinden oluşmaktadır. 

Tesiste bulunan mesken (konut) nitelikli 550 adet bağımsız bölüm üzerine devre mülk 

tesis edilerek her biri 15’er günlük olmak üzere 24 döneme ayrılmıştır. Kapalı alan 

büyüklüğüne göre tesiste 13.200 devre mülk dönemi bulunmakta olup, buna göre en az 

13.200 kişiye devre mülk satışı yapılabilecektir. Tapudaki satış rakamlarına bakıldığında 

(bu satış değerleri gerçek satış değeridir) ortalama satış değerinin 15.000 TL olduğu 

görülmektedir. Bu değerle 45 m
2
 ile 90 m

2
 arasındaki bir dairenin satış fiyatı ortalama 

360.000 TL’na ulaşmakta ve çarpan katsayısı 24 olarak gerçekleşmektedir.  

SketcUp Pro programında görüldüğü üzere Kızılcahamam Asya Termal hotel örnek 

çalışma sahası alınarak devre mülk yatırımları incelenmiştir (Şekil 5.1). Bu uygulama 

sayesinde hâlihazır durumu çok detaylı bir şekilde görebilecek ve eş yükselti eğrilerini 

oluşturarak araziye ait halihazır durum elde edilebilecektir (Şekil 5.2). 

 

Şekil 5.1 Asya termal tesisi uydu görüntüsü 
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Şekil 5.2 İki boyutlu (2D) zemine indirgeme 

 

Proje alanı seçilerek raster görüntü 2 boyutlu zemin halinde servis sağlayıcıdan yazılıma 

inmiş (Şekil 5.3) ve yer seçiminin uygunluğu değerlendirilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.3 Üç boyutlu (3D) zemine indirgeme 
 

Ardından arazi üzerinde uydu görüntüsü ile elde edilmiş olup, taslak üç boyutlu 

görüntüye göre tesis alanının oldukça eğim bir yapıya sahip olduğu ve kullanıcı profili 

ile kuruluş yerinin eğimi arasında ilişkinin kurulması gerektiği açıktır (Şekil 5.4). 
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Şekil 5.4 Üç boyutlu (3D) modelleme 

 

 

Proje kapsamında planda görünen tüm detaylar inşa edilmiş olup, projenin ekonomik 

açıdan değerlendirilmesi, mevcut kapalı alan büyüklüğü, maliyet ve satış fiyatı ilişkileri 

dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 5.5).  

 

Şekil 5.5 Asya Termal Tesisi görüntüsü 
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3.4 Akasya Termal Tesisi 

 

Bu tesis, A-B-C bloktan oluşan 1. etap ile E bloktan oluşan 2. etaptan meydana gelen 

392 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm ile termal havuz, alış-veriş merkezi, lokanta, 

eğlence ve spor alanları gibi sosyal donatılardan oluşmaktadır. Bu tesisteki devre mülk 

sayısı 9.408 adet olmuştur (Şekil 5.6). Mesken nitelikli bağımsız bölümlerin devre mülk 

tesis edilerek en az 9.408 kişiye satış yapılacağı anlamına gelmektedir. İncelenen tesiste 

bir devre mülk dönemi ortalama 10.000 TL’na gelmekte olup, bu değerin fiilen 

gerçekleşen gerçek satış değeri olduğu vurgulanmalıdır. Tesiste bir dairenin ortalama 

satış bedeli 240.000 TL olup, tesiste mevcut dairelerin brüt alanının 45 m
2
 ile 60 m

2
 

arasında değiştiği saptanmıştır.  

 

 

Şekil 5.6 Akasya Termal Tesisi görüntüsü 
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3.5 Anadolu (Cesur) Termal Tesisi 

 

Proje tamamlandığında toplam dört etap mesken nitelikli bağımsız bölüm ile ayrıca otel, 

kongre merkezi, lokanta, alış-veriş merkezi, eğlence ve spor merkezleri ile termal havuz 

ve SPA merkezlerinin bulunduğu bir tesis olacaktır. Bu tesisin I. etabı bitmiş ve 

işletmeye açılmıştır. Tesisin I. ve II. etapların kat irtifakı kurulmuş ve tapu siciline 

mesken nitelikli olarak tescilleri yapılmıştır (Şekil 5.7). 1. etapta devre mülk tesisi 

edilmiş ve tapu siciline devre mülk hakkı olarak dönemler belirlenmiştir. İkinci etapta 

ise bağımsız bölümler 1/60 hisse itibar alınarak hisse satışı yapılmaktadır. Tapu siciline 

sadece hisse satışı olarak geçmektedir. Hisseyi satın alan kişinin bu tesisi yılın hangi 

döneminde kullanacağı, yatırımcı şirketin ve şahsın karşılıklı yükümlülüklerinin neler 

olacağı hususunu kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile belirlemişlerdir. 

 

 

Şekil 5.7 Anadolu Termal Tesisi görüntüsü 
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Proje kapsamında yapılan bütün satış işlemlerine incelendiğinde, tesisin karma nitelik 

gösterdiği görülmektedir. Yapılan hisseli satış ile meydana gelen durum; ne devre mülk 

sistemine uymakta, ne de devre tatil sistemine uymaktadır. Devre mülk tesislerinde 634 

Sayılı Kanuna göre 15 günden az dönem olmamakla birlikte müşterek bir mülkiyete 

sahip olma söz konusu iken; devre tatilde ise mülkiyet olmaksızın hangi dönemin 

olacağı ve kullanım süresinin ne kadar olacağı karşılıklı anlaşmaya dayanan ve tapu 

siciline tescilin olmadığı bir sözleşme ile kurulan sistemdir. Oysa burada daha farklı bir 

durum söz konusudur.  

Devre mülk ile devre tatil sistemi karıştırılmış ve yeni bir sistem kurulmuştur. Burada 

hisseli bir mülkiyet devri söz konusu iken, kullanma süresi 15 günden az olduğundan, 

devre mülk sistemi kurulamamış olmaktadır. Bununla birlikte kullanım dönemleri ve 

genel şartların proje geliştirme şirketi ile kişi arasında düzenlenen bir sözleşme ile tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak projenin karma sistemde olduğu görülmektedir. Yatırımcı şirket 

burada mesken nitelikli bir bağımsız bölümü 60 hisse itibar ederek daha çok kişiye 

satmayı hedeflemektedir. Bu tesiste bir hissenin değeri ortalama 5.000 TL’na satılmakta 

olup, projede mesken nitelikli bir bağımsız bölümün satışı değerinin 300.000 TL olduğu 

tespit edilmiştir. İnceleme sonuçlarına göre çarpan katsayısının 60 gibi oldukça yüksek 

düzeyde olduğu ve yatırımcının yaşı dikkate alındığı zaman geri dönüş süresinin çok 

uzun zamana yayıldığı ve yatırımın yapılabilirliğinin de azaldığı görülmektedir.   

3.6 Çam Otel Tesisi 

 

Otel olarak inşa edilen tesiste odaların bir kısmı devre tatil olarak ayırmış ve bu biçimde 

pazarlama gerçekleştirilmiştir. Tesisin incelenmesinin nedeni devre mülk sistemi ile 

devre tatil sisteminin farkını ortaya koymaktadır (Şekil 5.8). Bu iki kavram toplumda 

ayırt edilememekle birlikte, bazı yönlerden farklılık göstermekte ve yatırımcıların 

sıklıkla mağduriyet yaşamalarına sebep olmaktadır. Esasen devre tatil, mülkiyet devri 

olmadan, tarafların bir sözleşme dâhilinde belirli bir süre (5-10-15-20 yıl gibi) kullanım 

olanağı elde etmesine verilen isim olmaktadır. Bir nevi kira sözleşmesi gibi ve bu süre 

zarfında kullanımda dikkat edilecek hususların neler olduğu ve karşılıklı 

yükümlülüklerin belirlendiği bir sözleşme çeşidi olarak tanımlanabilir.  
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Şekil 5.8 Çam Otel Tesisi görüntüsü 

 

İlçede faaliyette bulunan devre mülk tesislerinin durumu izah edildikten sonra, yapılan 

bir tesisin neden devre mülk sistemine döndürüldüğünü, yatırımın ekonomik boyutunun 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Bir yatırımcı neden otel veya tatil köyü yerine yaptığı 

tesisi devre mülk şeklinde işletmek ister? Yatırımcıya ne gibi avantajlar sağlar? Bir 

devre mülk tesisi yatırımının ekonomik yönden incelemesini iki aşamada ele almak 

gerekir. Bunlar; (i) tesisin yapımı ve bir bağımsız bölümün 24 devreye ayrılarak 

satılması ve (ii) faaliyete geçen tesisin işletmeciliği olarak sıralanabilir. Bu iki soruya 

verilecek cevap her bir yatırım için farklılık göstereceği için, her bir yatırım projesinin 

ekonomik değerleme sonuçlarının ayrı ayrı yapılması gerekli olacak ve ekonomik 

değerleme sonuçlarının projelere göre farklılık göstermesini de doğal olarak 

karşılaşmak gerekecektir. 
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4. DEVRE MÜLK YATIRIMLARININ EKONOMİK YÖNÜ   

 

Kızılcahamam İlçesinde devre mülk piyasa araştırmaları, yatırım maliyetleri, işletme 

gelir ve giderlerine ilişkin verilerin birlikte analizine dayalı olarak alıcı ve satıcı 

yönlerinden yatırımın ekonomik yönden değerlendirmesi yapılmıştır.  

 

 4.1 Devre Mülk Piyasa Araştırmaları 

İlçede devre mülk sistemi ile hizmet veren 3 adet ticari işletme detayları ile incelenmiş 

ve ana başlıkları altında sunulmuştur. Bu durumda yapılan çalışma ile eksik kalacağını 

düşünülen gerçek piyasa araştırmalarında ise gerek müşteri, gerekse web tabanlı 

araştırma sonuçları irdelenmiştir. Dönem, süre ve tarihlerine göre devre mülklere ait 

satış ve kira fiyatları aşağıda özet olarak sunulmuştur (Çizelge 6.1). İnceleme 

sonuçlarına göre devre mülk tesislerinde kullanım dönemlerinin yıl içinde 4 hafta ile 49 

hafta arasında değişim gösterdiği, kullanım süresinin sınırlı (15 gün) veya sınırsız olarak 

tanımlandığı, birim dairede oda sayısının 2-3 arasında olduğu tespit edilmiştir.     

Yerel piyasa araştırmasının sonuçlarından anlaşılacağı üzere, bölgedeki kiralık devre 

mülklerin kirası 800 TL ile 1.650 TL arasında değişmekte olup, satılan devre mülklerin 

fiyatı ise 16.500 TL ile 30.000 TL arasında değişmektedir (Çizelge 6.1). Buna göre 

tesislerde kira çarpanının 18 ile 21 arasında değişim gösterdiği, yararlanma döneminin 

kısalığı ve potansiyel kira getirisine oranla ödenen yatırım bedelinin çok daha yüksek 

olduğu ve doğal olarak ilçede devre mülk yatırımı yapmanın kullanıcı açısından 

avantajının çok zayıf olduğu görülmektedir. Piyasa araştırmasının sonuçlarına göre 

ilçede devre mülklerde tatil dönemlerine rastlayan devrelerin kira paraları ve satış 

fiyatlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ilçenin konum özellikleri ve 

özellikle Ankara kent merkezine yakınlığı, sağlık sorunu olan emekli ve yaşlıların uzak 

mevkilere oranla Kızılcahamam ilçesinde dinlenme ve termal tesislerden yararlanma 

olanağını tercih etmeleri, ilçede nispeten getirisi düşük olan devre mülk yatırımlarının 

bile alıcı veya talep görmesine imkan vermiştir. Özellikle 2005 sonrası dönemde ilçede 

artan yatırımlar ve makro ekonomik istikrarın da etkisi ile birçok proje gerçekleştirilmiş 
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ve sonuç olarak toplam yatak kapasitesi ev devre mülk sayısında önemli bir artış ortaya 

çıkmıştır.   

Çizelge 6.1 İlçede devre mülk yatırımları piyasa araştırması sonuçları 

PİYASA 

ARAŞTIRMALARI 
Dönem Süre 

Oda 

Sayısı 
Tipi Fiyat  Tarihi 

Kızılcahamam Asya 

Termal 4. Kat’ta 

13.dönem 

22 Haziran -04 Temmuz 

13. hafta 15 gün 2 Satılık 24.500 TL 2014-2015 

Sömestrde Parkevleri 01 

Şubat-08 Şubat Kiralık 

2+1 

4. hafta 15 gün 2 Kiralık 1.200 TL 
2014-2015 

Parkevleri 2.Kat Ön 

Cephe 2+1 Oda 06 Şubat-

13 Şubat Kiralık 

6. hafta Sınırsız 2 Kiralık 800 TL 
2014-2015 

08 Ağustos-22 Ağustos 

Arası Kiralık Devre mülk 
17. hafta 15 gün 2 Kiralık 2.500 TL 

2014-2015 

Asya Termal Seyran 

Konakları 2+1 46. Hafta 

a6 blok acil satılık 

46. hafta Sınırsız 3 Satılık 16.500 TL 
2014-2015 

Asya Termal Park Evleri 

C1c Blok 6.Kat 31 Ocak-

07 Şubat Kiralık 

5. hafta Sınırsız 2 Kiralık 1.000 TL 
2014-2015 

Sömestr Parkevleri 4.Kat 

Ön 2+1 Oda  

02 Şubat-09 Şubat Kiralık 

5. hafta 15 gün 2 Kiralık 1.200 TL 
2015-2015 

02 Ağustos-16 Ağustos 

Fırsatı Park Evleri 
31. hafta 15 gün 2 Satılık 14.750 TL 

2015-2015 

Sömestr Dönemi Satılık 

Devre mülk 26 Ocak- 09 

Şubat Tarihlerinde 

4. hafta 15 gün 3 Satılık 30.000 TL 
2015-2015 

Asya Termal - Seyran 21 

Haziran-05 Temmuz -

Tapulu-Aidatı ödenmiş 

13. hafta 15 gün 2 Satılık 19.500 TL 
2015-2015 

Akasya Termalde 31 

Ocak-14 Şubat 5 Kişilik 

Kiralık Devre Mülk 

5. hafta 15 gün 2 Kiralık 1.500 TL 
2015-2015 

Asya Termal 9 Ayın Son 

Haftası 15 Günlük Devren 

Satılık 

39. hafta 15 gün 2 Satılık 16.500 TL 
2015-2015 

Kızılcahamam Asya 

Termal Park Evlerinde 

Katta 2+1 

49. hafta 15 gün 3 Kiralık 1.650 TL 
2015-2015 

25 Ocak–08 Şubat arası 

seyran konakları kiralık 
4. hafta 15 gün 3 Kiralık 2.450 TL 

2015-2015 

Sahibinden Asya 

Termalde 14 Şubat-28 

Şubat Arası Kiralık Devre 

mülk 

6. hafta 15 gün 2 Kiralık 2.200 TL 
2015-2015 
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4.2 Devre Mülkün Yatırımcı Yönüyle Değerlendirilmesi 

Yatırım için düşünülen bir binaya, devre mülk tesis etmek için 45 m
2
 ile 90 m

2
 arasında 

değişen büyüklükte mesken nitelikli bağımsız bölümler yapılırken, normal konut 

projelerinin çoğunluğunda bağımsız bölüm (daire) brüt alanının 90 m
2
‘den daha büyük 

olduğu görülmektedir. Bir imar parseli üzerine devre mülk hakkı tesis etmek amacı ile 

geliştirilen bir proje ile aynı parsel üzerine normal konut olarak kullanılmak üzere 

yapılan bir binadaki bağımsız bölüm sayıları arasında ciddi farklılık olmaktadır. 

Dolayısıyla devre mülk tesis etmek amacı ile yapılan binadaki bağımsız bölüm sayısı 

çok daha fazla olacağından, yatırımcı daha fazla bağımsız bölüm satarak daha fazla 

gelir elde edebilecektir. 

 

Yatırımcı 45 m
2
 ile 90 m

2
 büyüklüğündeki eşyalı bir daireyi Kızılcahamam ilçesinde 

ortalama 100.000 TL’na satış yaparken, aynı büyüklükte devre mülk tesisi edilmiş bir 

daireyi 240.000 TL ila 480.000 TL arasında satabilmektedir. Buradan görüleceği üzere 

yatırımcı aynı taşınmaz üzerine daha küçük, ancak daha çok daire yapmakta ve bu 

dairelere devre mülk tesis ederek normal bir dairenin yaklaşık 3-5 katı fiyat üzerinde 

satış yapabilmektedir. Diğer bir ifadeyle çift taraflı bir kazanç ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca sosyal donatıların tamamına yakını yatırımcının mülkiyeti ve yönetiminde 

kaldığına da dikkat edilmelidir.  

 

Devre mülk tesis edilmiş bir yapının faaliyete geçmesi ile yatırımcı elinde 

bulundurduğu tesisin alış-veriş merkezi, lokanta, kafeterya, eğlence ve spor merkezi, 

aile havuzları, termal SPA merkezi gibi sosyal donatı merkezlerini işletebilmektedir. 

Buralardan hem tesislerde kalanlar, hem de günübirlik tesise gelenler ücretli olarak 

yararlanmaktadır. Yatırımcı buralardan sürekli gelir elde edebilmektedir. Buna ilave 

olarak üyelerden yılda bir defa toplanan ve tesisin genel işletim giderlerinin karşılandığı 

aidatlar toplanmaktadır. Devre mülk hakkı kat mülkiyeti kanununda düzenlendiğine 

göre kat mülkiyeti hükümlerine göre yönetilecektir. Ancak burada bir apartman ya da 

toplu yapı yönetimi gibi düşünmek ve ona göre hareket etmek devre mülk tesis edilmiş 

bir yapı veya yapı topluluğunu yönetmek için yeterli değildir. Özellikle işletme 

dönemine geçen devre mülk tesislerinin yönetim ekibinin gayrimenkul geliştirme ve 
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yönetimi uzmanlarında kurulması ve modern tesis yönetimi ilke ve standartlarının 

tesislerin hem yönetim planlarına, hem de tesislerin işletmecilik süreçlerine 

entegrasyonu, proje başarısının yükseltilmesi bakımından zorunlu görülmektedir.   

 

Yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere, bir yapı topluluğuna devre mülk hakkı tesis 

edilmekle malik sayısı binlerce kişiyi bulabilmektedir. Malikler ülkenin değişik 

yerlerinde ikamet edebilir. Bu kişiler genel kurula katılamayabilir. Yatırımcı şirket genel 

kurul yapılması için gerekli koşulları sağlamakta ve yönetimi de kendisi 

oluşturmaktadır. Dolayısı ile yatırımcı aynı zamanda devre mülk tesisinin direkt veya 

dolaylı yöneticisi olmaktadır. Bu yöneticilik profesyonel ekiplerle yapılmaktadır. 

Toplanan aidatlar tesisin elektrik, su, ısınma, havalandırma, temizlik, havuz ve termal 

SPA merkezinin bakımı, eskiyen eşyaların yenilenmesi ve binanın tamiratı gibi işlerde 

kullanılmaktadır. Yönetimin profesyonel olmasından dolayı, yönetim faaliyetlerinden de 

gelir elde edilmektedir. Yine yatırımcının önemli bir gelir kaynağı da devre mülk 

döneminde gelemeyecek olan üyelerin dönemlerini kiraya verilip ve buradan da ciddi 

bir gelir elde etmesidir. Devre mülk tesisi yapan bir yatırımcının gelirleri tesis henüz 

proje halinde iken satması ile başlayıp, inşaat bitip işletmeye geçmesi ile uzun seneler 

devam edebilmektedir. 

 

4.3 Devre Mülk Satın Alan Yatırımcı Yönünden Değerlendirme 

Devre mülk satın alanların büyük bir çoğunluğu emekli olmuş, zaman sıkıntısı olmayan 

ve genelde sağlık problemleri olan kişilerden oluşmaktadır. Genç ve orta yaş grubu bu 

tür yatırımlara pek fazla ilgi göstermemektedir. Devre mülk alan genç ve orta yaş kesim 

rasyonel tüketici davranışlarının aksine, daha çok aile bireylerinin yararlanmasına 

yönelik bu yatırımları tercih etmektedir. Genç ve orta yaş kesimi genellikle böyle bir 

tatile ihtiyaç duymadıkları, çalıştıkları için zaman sıkıntısı çektikleri ve tatillerini her 

sene aynı yerde yapmak istememeleri en önemli nedenler olarak sıralanabilir. Bu grup 

devre mülkü bir yatırım aracı olarak görmemektedir.  

Kızılcahamam İlçe örneğine bakıldığında; devre mülk projesini geliştiren ve işleten 

şirketten alındığı fiyat ile bir süre kullandıktan sonra yapılan satış rakamları 
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karşılaştırıldığında, paranın zaman değeri de hesaba katılırsa, yapılan işlemin kazançlı 

bir yatırım olmadığı ortaya çıkmaktadır. Devre mülk sahipleri ile yapılan görüşmelerde 

de bir yatırım yapma niyeti ile almadıkları, asıl amacın otel düzeninde ucuz tatil yapmak 

ve termal suyun şifasından yararlanmak olduğu dikkati çekmektedir. Görüşülen 

yatırımcıların bazılarının ilçeden sıkıldıkları için mevcut devre mülk haklarını satarak 

başka bir yerleşim yerinden yeni devre mülk yatırımı yapma eğiliminde oldukları ve bu 

yolla avantaj elde edilmesinin düşünüldüğü tespit edilmiştir. Bu tür eğilimlere sahip 

olan hak sahiplerinin artması, ilçede kısa ve orta vadede arz fazlasının oluşmasına ve 

proje geliştirme şirketlerinin mali sıkıntılar yaşamalarının söz konusu olabileceği 

vurgulanmalıdır.  

 

4.4 Seçilmiş Devre Mülk Yatırımlarının Ekonomik Değerleme Sonuçları  

 

4.4.1 Yatırım büyüklüğü ve maliyetlerinin analizi  

Gayrimenkul değerleme ve geliştirmede maliyet yaklaşımı, yerine koyma yöntemi 

olarak da bilinen, mevcut parseller üzerinde inşa edilmiş bir yapının aynı özelliklerde ve 

aynı fayda getirisine sahip bir benzerinin farklı bir arsa üzerinde yeniden inşa edilmesi 

ile oluşacak arsa ve yapı değerinin birlikte ele alındığı değer yaklaşımıdır. Bu yaklaşım 

ile yapının üzerinde konumlu olduğu arsanın değeri, karşılaştırmalı analizler yapıldıktan 

sonra, yeniden inşa edilecek yapının bütün bileşenlerinin alanlarının uygun yapı 

maliyetleri ile çarpımından elde edilen sonuçtan, değerlemesi yapılan taşınmazın 

fiziksel, çevresel ve kullanımdan doğan eskime bedellerinin düşülmesi ile elde edilen 

sonuca göre değer takdir edilmektedir (Gemici 2008, Tanrıvermiş 2017). 

Gayrimenkul geliştirme yatırımlarına karar verme ve yer seçimi sürecinde arazi edinim 

ve inşaat maliyetleri önemli faktörler olarak görülmektedir. Devre mülk projelerinin 

geliştirilmesinde ilave olarak sıcak su kullanım hakkı ve edinim maliyeti, potansiyel 

kullanıcı sayısı ve satış fiyatlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Belirtilen 

hususların tamamı birlikte dikkate alınarak yatırım alternatiflerinin dinamik yöntemlerle 

değerlendirilmesi ve yatırımların ayrı ayrı risklerinin analiz edilmesi ve risk yönetim 

modellerinin tespiti ve uygulanması zorunlu olacaktır.       
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Şekil 6.1 Asya termal tesis planı 

 

Yatırım yapılacak olan arsanın kadastro ve imar durumu ile yatırıma ait farklı finansal 

modeller ve bu modellere ait hesaplarda kullanılan veriler aşağıda sunulmuştur (Çizelge 

6.2). Teknik ve ekonomik değerlendirmede devre mülkler ile bütün kiralanabilir alanlar 

toplam 268.000 m
2
 olarak saptanmıştır. 

Çizelge 6.2 Maliyet yaklaşımı (birincil hesap yöntemi) 

Arsa Alanı (m
2
) (Net parsel alanı olarak belirtilmiştir. Ekonomik önem 

taşımayan ortak alanlarda hesaba dâhil edilmiştir) 
67.000,00 

Arsanın KAKS (Emsal) Verisi (ilgili belediyesinden-imar paftası) 4,00 

Arsanın TAKS (Taban Oturumu için) Verisi (imar paftasından ve ilgili 

belediyesinden) 
0,50 

Bina Oturum Alanı (m
2
) 26.800,00 

İmar Durumuna Göre Oluşmuş Brüt Satılabilir / Kiralanabilir Alan (m
2
) 268.000,00 

 

4.4.2 Proje inşaat ve işletme dönemleri ile proje gelirlerinin analizi  

 

Bir projede atılacak adımların başında tahmini hesaplar ve öngörüler gelmektedir. 

Ortalama devre mülk birim satış fiyatı ile toplam satılabilir veya kiralanabilir alanların 

tespiti sonucu yaklaşık hâsılat hesabı yapılabilecek ve proje adımları ve maliyet 

kalemleri bu yönde şekillendirilebilecektir. Devre mülklerin yatırımcı ve tüketici 
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açısından detaylı olarak değerlendirilebilmesi için Kızılcahamam İlçesinde yapılan Asya 

termal tesisi örnek uygulama olarak seçilmiş ve proje üzerinden maliyetler saptanmıştır. 

Proje yeri olarak seçilen arazinin yüzölçümü, imar durumu, toplam inşaat alanı ile yapı 

yaklaşık maliyetlerine ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir (Çizelge 6.3). 

 

Çizelge 6.3 Proje sahasının imar özellikleri ve piyasa araştırmasının sonuçları   

Arsa Sahibi Lehine Kat Karşılığı Oranı (%) veya Satın Alma Yöntemi (TL/m²)  500 

Ticari Birim Fiyatı (TL/m
2
) (Yeni Binalarda - 3A Lüks) 1.819,11 

Birim Fiyatı (TL/m2) (Yeni Binalarda - 3A Lüks) 1.819,11 

Arsa ve İmar Bilgileri 

Arsa Alanı (m
2
) (Net Parsel Alanı Olarak Belirtilecek, Varsa Kesinti Düşülecek) 67.000,00 

Arsanın KAKS (Emsal) Verisi (İmar Paftasından) 4,00 

Arsanın TAKS (Taban Oturumu İçin) Verisi (İmar Paftası ve Uzmanın Görüşü) 0,50 

 

Gayrimenkul yatırımlarının fizibilite ve ekonomik analiz çalışmalarında; yatırım ve 

işletme dönemi giderleri, inşaat süresi, proje gelirleri ile iskonto oranlarının seçiminin 

özel önem taşıdığı bilinmektedir (Tanrıvermiş 2017). İncelenen yatırım projesinin 48 

ayda tamamlanacağı ve proje kapsamında inşa edilecek bütün bağımsız bölümleri içeren 

devre mülk haklarının satılabilir alanların 72 ay içinde satışının tamamlanabileceği 

öngörülmüştür. İncelenen yatırıma ilişkin diğer öngörüler ve analiz sonuçları aşağıdaki 

çizelgelerde özet olarak sunulmuştur (Çizelge 6.4, Çizelge 6.5, Çizelge 6.6). Öngörülen 

projeye ilişkin analiz sonuçlarına göre yatırımın mevcut koşullarda yaklaşık 10 yılda 

geri dönüşünün olduğu ortaya çıkmaktadır.   

 

Çizelge 6.4 Proje öngörülerinin özeti 

Kat Adedi - Devre mülk Bodrum, Zemin ve Normal Katlarda (Toplam: 6) 

Toplam Satılabilir / Kiralanabilir Alan (m
2
) 268.000,00 

Bodrum Katlarda Tasarlanabilecek ve Kullanılabilecek Depo Alanları 

(m
2
) 0,00 

Depo ve Park Emsal Dışı 50.000,00 

Normal Katlarda Kullanılabilecek Satılabilir Alan Toplamı (m
2
) (Çatı 

Dubleksleri Dâhil) 268.000,00 

Bodrum Kat Kullanım Amacı Depo-Park 

Zemin Kat Kullanım Amacı Devre, Mesken 

Normal Kat Kullanım Amacı Devre, Mesken 

Toplam Öngörülen İnşaat Alanı (m
2
) 318.000,00 

Boş Arsa Üzerinde Proje Geliştirme Alternatifi   

Öngörülen Toplam Proje Süresi (Ay) 48 

Projenin Tamamının Öngörülen Satış Süresi (İnşaat Başladığı 

Zamandan İtibaren) (Ay) 
72 
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Çizelge 6.4 Proje öngörülerinin özeti (devam) 

Başabaş Noktası                                                                9. Yıl 6. Ay: 114 Ay 

Maliyet Öngörüleri 

Öngörülen İnşaat Maliyeti (TL) (1819,11*318000) 578.477.000,00 

Proje İle İlgili Öngörülen Diğer Maliyetler (TL) (Maliyet*0,066) 38.565.132,00 

Mevcut Yapı Yıkım, Boşaltma, Taşıma Maliyetleri (TL) 0,00 

Katlanılması Öngörülen Arsa Sahibine Ödenecek(TL) (67.000*500) 33.500.000,00 

Katlanılması Öngörülen Toplam Maliyetler (TL) 650.542.132,00 

 

Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) TKFE (2010=100), 2014 yılı Kasım ayında bir önceki 

aya göre yüzde 1,35 oranında artarak 168,29 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 15,78 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,07 oranında 

artmıştır. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2013 yılı Kasım 

ayında 1.299,95 TL/m
2
 iken 2014 yılı Kasım ayında 1.497,74 TL/m

2
 olarak gerçekleşmiştir. 

 

RİSKSİZ DEVLET TAHVİLİ ORANI %8.50 

ENFLASYON RİSKİ %8.17 

KUR RİSK ORANI %2 

LİKİDİTE RİSKİ %0.87 

PROJE-SEKTÖR RİSKİ %1 

ÖZKAYNAK BEKLENTİ %20 

UZUN DÖNEM BANKA FAİZ %10.50 

İSKONTO ORANI 
İPOTEK SABİTESİ * İPOTEĞİN ORANI + 

ÖZKAYNAK ORANI * OZKAYNAK BEKLENTİ 

 

Proje öngörülerinde belirtilen inşaat alanlarının inşa edilmesi ve diğer maliyet 

kalemlerinin maliyetleri ve proje finansmanı uygun kaynakların analizine dayalı olarak 

iskonto oranları ile projenin yıllara yaygın maliyet analizi hesaplanmıştır (Çizelge 6.4). 

İnceleme sonuçlarına göre iskonto oranının % 10,50 (veya % 10 ile % 11 arasında) 

alınması gerektiği ortaya konulmuştur. Yatırımın gelir ve gider kalemlerinin birlikte 

değerlendirilmesi sonucu projenin bugünkü değer olarak elde edilebilecek toplam satış 

hasılatı ve maliyet karşılaştırmaları yapılmıştır (Çizelge 6.6, Çizelge 6.7).  

Projenin yaklaşık maliyeti 617.550.365,11 TL olarak saptanmış olup, inşaat süresi ve iş 

kalemlerine göre projenin sabit yatırımının iki yılda tamamlanacağı varsayımı ile yıllara 

göre gerçekleşmesi öngörülen yatırım maliyeti tespit edilmiştir. Bununla beraber 

öngörülen oranlarda satış ve kiralamadan elde edilecek olan gelirler hesaplanarak 

projenin yatırımcı açısından geri dönüş süresi saptanmıştır (Çizelge 6.9). Analiz 

sonuçlarına göre projenin yatırımcıya geri dönüş süresi 6 yıl 3 ay olarak tahmin 

edilmiştir. Bu durum devre mülk yatırımlarının yatırımcı açısından karlı olduğu şeklinde 

değerlendirilmiştir. Devre mülk yatırımlarının tüketiciler açısından karlı bir yatırım olup 
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olmadığının tespit edilebilmesi için tüketici açısından yatırımın geri dönüş süresi, 

öngörülen oranlarla hesaplanarak diğer detaylarla birlikte irdelenmiştir (Çizelge 6.11). 

Buna göre devre mülk yatırımlarının tüketici açısından karlı bir yatırım aracı olmadığı 

ortaya çıkmıştır.   

Çizelge 6.5 Maliyet analizi sonuçları 

 

Maliyet Kalemleri 

Maliyet 

Öngörüleri 
1.Yıl 2.Yıl 

Öngörülen İnşaat Maliyeti (TL) 

(1819,11*318000) 
578.477.000,00 289.238.500,00 256.246.733,10 

Proje İle İlgili Öngörülen Diğer 

Maliyetler (TL) (Maliyet*0,066) 
38.565.132,00 38.565.132,00 - 

Mevcut Yapı Yıkım, Boşaltma, 

Taşıma Maliyetleri (TL) 
- - - 

Katlanılması Öngörülen Arsa 

Sahibine Ödenecek Tutar (TL) 

(67.000*500) 

33.500.000,00 33.500.000,00 - 

Katlanılması Öngörülen Toplam 

Maliyetler (TL) 
- 361.303.632,00 256.246.733,11 

  Toplam Maliyeti (TL) 617.550.365,11  

 

4.4.3 Yatırımların ekonomik yönden değerlendirilmesi 

Kızılcahamam İlçe örneğine bakıldığında; devre mülk tesisini satın alanların bir süre 

kullandıktan sonra tekrar sattıkları ve yapılan satış rakamları karşılaştırıldığında paranın 

zaman değeri de dikkate alındığında kazançlı bir yatırım olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Analiz sonuçlarına göre elde edilen ve devre mülk yatırımlarının tüketici açısından karlı 

olmadığı sonucu ile uyumlu bulunmuştur (Çizelge 6.11). Devre mülk sahipleri ile 

yapılan görüşmelerde, tüketicilerin bir yatırım yapma niyeti ile almadıkları, asıl amacın 

otel düzeninde ucuz tatil yapmak ve termal suyun şifasından yararlanmak olduğu ifade 

edilmiştir. Ancak buradan sıkıldıklarında devre mülklerini satarak başka bir yerden 

yeniden almalarının bir avantaj olduğunu düşünmektedirler. İnceleme sonuçlarına göre 

devre mülk yatırımlarının tüketici açısından dezavantajlı olmalarına rağmen, hala tercih 

edilen bir yatırım türü olduğu, yaşlı ve sağlık sorunu yaşayan bireylerin yatırım kararı 

vermede rasyonel karar veremedikleri ve sonuç olarak fizibil olmayan yatırımların 

yapılmasının kaçınılmaz olduğu tespit edilmiştir. Buna göre devre mülk yatırımları gibi 

ticari yatırım kararlarının değerlendirilmesinin özel önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır.  
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Çizelge 6.6 Projenin Gelir – Gider Tahminleri Özeti (Analiz Sonuçları) 

Gelir Hesapları - Veri Analizi 

Otel gelirlerinden yiyecek - içecek, personel, genel yönetim giderleri, satış ve pazarlama, tamir ve bakım, enerji – su, küçük operasyonlar, 

yıpranma giderleri için hesaplamalar Excel ortamında yapılmış ve brüt gelirin %10’u oranında gider hesaplanmış olup otel doluluk oranı 

hesaplanırken dahil edilmiştir. 

Projenin Bugün Var Olduğu Düşünüldüğünde Elde 

Edilecek Toplam Hâsılat 
  

Projede mevcut 25000m² zemin alanına sahip devre 

mülklerin tamamının 5 yıl içerisinde satıldığı 

düşünülerek hesap edilirse,  elde edilecek Hasılat Paranın 

Zaman Değeri hesap edilerek iskonto oranı ile bugüne 

indirgenmiştir.  

0.00 TL 1.ADIM 

1500 yatak kapasiteli otel 2000 m² üzerinden %70 

masraflar ve doluluk oranı birlikte hesap edilmiştir. 

Ortalama 200 kişi başı ile 200*0,7*1500*12: (TL) yıllık 

gelir  

2.520.000 TL 

BUGÜN 

HEPSİ 

SATILIRSA  

→ 

1 
BAĞIMSIZ 

BÖLÜM SAYISI 
1200 

Ticari Hacimlerinden 60000m² üzerinden Elde Edilmesi 

Öngörülen Hasılat piyasa verilerine göre ortalama 45 

(TL/m²)  

32.400.000 TL 2 DEVRE SAYISI 24 

  34.920.000 TL 3 
TOPLAM DEVRE 

SAYISI (2*1) 
28.800 

(+) % 18 KDV 41.205.600 TL 4 
BUGÜN SATIŞ 

FİYATI 
15.000.00 TL 

  5 
SATIŞ HÂSILATI 

(4*3) 
432.000.000 TL 

 

3
0
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Çizelge 6.7 Projenin gelir hesapları 

YILLAR KİRA GELİRLERİ SATIŞ GELİRLERİ (5 YIL İÇİN)  

Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) (2010=100), 

2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 

1,35 oranında artarak 168,29 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 15,78 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel 

olarak yüzde 6,07 oranında artmıştır. Metrekare 

başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 

2013 yılı Kasım ayında 1299,95 TL/m
2
 iken 2014 yılı 

Kasım ayında 1497,74 TL/m
2
 olarak 

gerçekleşmiştir.2013 ve 2014 yılı endeksi gelecek son 

5 yıl satış fiyatları için ve 15 yıllık kira fiyatları için 

tahmin edilmiş olup YİUFE’ne ait son 5 yıllık 

değişim katsayıları ile düzeltme getirilmiştir. 

1 34.920.000,00 86.400.000,00 
→BUGÜN SATIŞ 

HASILATI / SATIŞ 

SÜRESİ 

2 34.465.469,57 85.275.388,63  

3 34.016.855,46 84.165.415,57  

4 33.574.080,66 83.069.890,30  

5 33.137.069,17 81.988.624,76  

6 32.705.745,97 420.899.319,26 TOPLAM 

7 32.280.037,01   

8 31.859.869,23   

9 31.445.170,48   

10 31.035.869,60   

11 30.631.896,31   

12 30.233.181,28   

13 29.839.656,06   

3
1
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Çizelge 6.7 Projenin gelir hesapları (Devam) 

 

 

14 29.451.253,09   

 

15 29.067.905,70   

TOPLAM 478.664.059,60   1,114057812 İNDİRGEME-ORANI 

 2014 YILI - 1497,74 kira ve emlak artış 

 2013 YILI - 1299,95 1,152152006 

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve 

değişim oranı, 2010-2015 

Yıllar Ocak Şubat Aralık Değişim Katsayısı Ortalama 
 

 

2010 164,94 167,68 178,54 1,088729162 1,075963617 Ortalama Değişim Katsayısı 

2011 182,75 185,90 202,33 1,133259362 
1,152152006 Kira ve Emlak Artış 

2012 203,10 202,91 207,29 1,024526362 

2013 206,91 206,65 221,74 1,069715214   

2014 229,10 232,27 235,84 1,063587986 1,114057812 İNDİRGEME-ORANI 

→ Satış Pazarlama,Yönetim,Bakım ve Tadilat giderleri,Kiralama Gelirlerinin % 10’u olarak hesaba dahil edilmiştir.  İlk iki yıl tüm giderler üretim maliyet hesabı 

içerisinde hesaba katılmıştır.  

→ Diğer maliyet kalemleri -0,10 

3
2
 

 



 33 

Çizelge 6.8 Yüklenici geri ödeme süresi hesabı- nakit akımları 

YILLAR GİDERLER KİRA GELİRLERİ SATIŞ GELİRLERİ 
TOPLAM 

GELİRLER 
BAKİYE 

1 -361.303.632,00 34.920.000,00 86.400.000,00 121.320.000,00 -239.983.632,00 

2 -256.246.733,11 34.465.469,57 85.275.388,63 119.740.858,20 -376.489.506,91 

3 -3.401.685,55 34.016.855,46 84.165.415,57 118.182.271,04 -261.708.921,42 

4 -3.357.408,07 33.574.080,66 83.069.890,30 116.643.970,97 -148.422.358,52 

5 -3.313.706,92 33.137.069,17 81.988.624,76 115.125.693,93 -36.610.371,51 

6 -3.270.574,60 32.705.745,97   -7.175.200,14 

7 -3.228.003,70 32.280.037,01   21.876.833,17 

8 -3.185.986,92 31.859.869,23   50.550.715,47 

9 -3.144.517,05 31.445.170,48   78.851.368,91 

10 -3.103.586,96 31.035.869,60   106.783.651,55 

11 -3.063.189,63 30.631.896,31   134.352.358,23 

12 -3.023.318,13 30.233.181,28   161.562.221,38 

13 -2.983.965,61 29.839.656,06   188.417.911,83 

14 -2.945.125,31 29.451.253,09   214.924.039,61 

15 -2.906.790,57 29.067.905,70   241.085.154,74 

 

 

 

 

3
3
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Çizelge 6.8 Yüklenici geri ödeme süresi hesabı- nakit akımları (devam) 

 

BAŞABAŞ NOKTASI 6 YIL 3 AY 

 

TOPLAM 

KAYNAK 
KREDİ ORANI KREDİ MİTARI n: ÖDEME SÜRESİ 

YILLIK FAİZ 

%/100 
GECİKME SÜRESİ 

617.550.365,11 TL 0,20 123.510.073,02 TL 60 0,1050 2 

GECİKMESİZ 5 

YILLIK KREDİ 

ODEME SÜRESİ 

60     

KREDİ TOPLAM 

SÜRESİ AYLIK 
60     

AYLIK FAİZ 0,00875   
DÖNEMSEL 

TAKSİT 
2.654.713,21 TL 

AYLIK ÖDEMELİ 

KREDİ HESABI 
BDA = DT * [(1+f)

n
 – 1)] / [(1+f)

n+g
 * f] 

0,69   

─ 2.654.713,21 TL ↔DT 

0,014757776   

İPOTEK SABİTESİ 

YILLIK BORÇ SERVİSİ     

─ 0,26  

KREDİ TUTARI     

ORTALAMA SERMAYE MALİYETİ 0.20*0.26+0.80*0.35 0,331585361 

BDA=DT * [(1+f)
n
 – 1)] / [(1+f)

n+g
 * f], Burada f, faiz oranını, n, dönem sayısını, DT, dönemsel taksiti ve BDA, bu günkü değer anüitesini ifade 

etmektedir (Tanrıvermiş 2012).

3
4
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Çizelge 6.9 Yatırımcı için itfa planı 

    ANAPARA / BAKİYE  

DÖNEM TAKSİT 
FAİZ 

ÖDEMESİ 
ANAPARA ÖDEMESİ 123.510.073,02 TL  

1 2.654.713,21 1.080.713,14 1.574.000,07 121.936.072,96  

2 2.654.713,21 1.066.940,64 1.587.772,57 120.348.300,39  

3 2.654.713,21 1.053.047,63 1.601.665,58 118.746.634,81  

4 2.654.713,21 1.039.033,05 1.615.680,15 117.130.954,66  

5 2.654.713,21 1.024.895,85 1.629.817,35 115.501.137,31  

6 2.654.713,21 1.010.634,95 1.644.078,25 113.857.059,06  

7 2.654.713,21 996.249,27 1.658.463,94 112.198.595,12  

8 2.654.713,21 981.737,71 1.672.975,50 110.525.619,62  

9 2.654.713,21 967.099,17 1.687.614,03 108.838.005,59  

10 2.654.713,21 952.332,55 1.702.380,66 107.135.624,93  

11 2.654.713,21 937.436,72 1.717.276,49 105.418.348,44  

12 2.654.713,21 922.410,55 1.732.302,66 103.686.045,79  

13 2.654.713,21 907.252,90 1.747.460,30 101.938.585,48  

14 2.654.713,21 891.962,62 1.762.750,58 100.175.834,90  

15 2.654.713,21 876.538,56 1.778.174,65 98.397.660,25  

16 2.654.713,21 860.979,53 1.793.733,68 96.603.926,57  

17 2.654.713,21 845.284,36 1.809.428,85 94.794.497,72  

18 2.654.713,21 829.451,86 1.825.261,35 92.969.236,37  

19 2.654.713,21 813.480,82 1.841.232,39 91.128.003,99  

20 2.654.713,21 797.370,03 1.857.343,17 89.270.660,82  

21 2.654.713,21 781.118,28 1.873.594,92 87.397.065,89  

22 2.654.713,21 764.724,33 1.889.988,88 85.507.077,01  

23 2.654.713,21 748.186,92 1.906.526,28 83.600.550,73  

24 2.654.713,21 731.504,82 1.923.208,39 81.677.342,35  

25 2.654.713,21 714.676,75 1.940.036,46 79.737.305,89  

26 2.654.713,21 697.701,43 1.957.011,78 77.780.294,11  

27 2.654.713,21 680.577,57 1.974.135,63 75.806.158,48  

28 2.654.713,21 663.303,89 1.991.409,32 73.814.749,16  

29 2.654.713,21 645.879,06 2.008.834,15 71.805.915,01  

30 2.654.713,21 628.301,76 2.026.411,45 69.779.503,56  

31 2.654.713,21 610.570,66 2.044.142,55 67.735.361,01  

32 2.654.713,21 592.684,41 2.062.028,80 65.673.332,21  

33 2.654.713,21 574.641,66 2.080.071,55 63.593.260,67  

34 2.654.713,21 556.441,03 2.098.272,17 61.494.988,49  

35 2.654.713,21 538.081,15 2.116.632,06 59.378.356,43  

36 2.654.713,21 519.560,62 2.135.152,59 57.243.203,85  

37 2.654.713,21 500.878,03 2.153.835,17 55.089.368,68  

38 2.654.713,21 482.031,98 2.172.681,23 52.916.687,45  

39 2.654.713,21 463.021,02 2.191.692,19 50.724.995,26  
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Çizelge 6.9 Yatırımcı için itfa planı (devam) 

40 2.654.713,21 443.843,71 2.210.869,50 48.514.125,76  

41 2.654.713,21 424.498,60 2.230.214,60 46.283.911,16  

42 2.654.713,21 404.984,22 2.249.728,98 44.034.182,17  

43 2.654.713,21 385.299,09 2.269.414,11 41.764.768,06  

44 2.654.713,21 365.441,72 2.289.271,48 39.475.496,58  

45 2.654.713,21 345.410,60 2.309.302,61 37.166.193,97  

46 2.654.713,21 325.204,20 2.329.509,01 34.836.684,96  

47 2.654.713,21 304.820,99 2.349.892,21 32.486.792,75  

48 2.654.713,21 284.259,44 2.370.453,77 30.116.338,98  

49 2.654.713,21 263.517,97 2.391.195,24 27.725.143,74  

50 2.654.713,21 242.595,01 2.412.118,20 25.313.025,54  

51 2.654.713,21 221.488,97 2.433.224,23 22.879.801,31  

52 2.654.713,21 200.198,26 2.454.514,94 20.425.286,37  

53 2.654.713,21 178.721,26 2.475.991,95 17.949.294,42  

54 2.654.713,21 157.056,33 2.497.656,88 15.451.637,54  

55 2.654.713,21 135.201,83 2.519.511,38 12.932.126,16  

56 2.654.713,21 113.156,10 2.541.557,10 10.390.569,06  

57 2.654.713,21 90.917,48 2.563.795,73 7.826.773,33  

58 2.654.713,21 68.484,27 2.586.228,94 5.240.544,39  

59 2.654.713,21 45.854,76 2.608.858,44 2.631.685,95  

60 2.654.713,21 23.027,25 2.631.685,95 0,00  

 

Devre mülk yatırımlarının yatırımcı açısından değerlendirilebilmesi için örnek proje 

üzerinden yaklaşık maliyet saptanmıştır (Çizelge 6.5 - 6.6). Bu maliyetin %20’sinin 

yıllık %10,5 faiz oranı ile 60 ay vadeli kredi kullanılarak karşılanması varsayılmıştır. Bu 

durumda yatırımcının aylık ödemesi gereken taksit tutarları ve 60 aylık itfa planı 

hazırlanmıştır (Çizelge 6.8 -6.9). Yatırım projelerinin ekonomik analiz sonuçlarının 

ayrıca ülke ve sektör ortalamaları ile karşılaştırmalı analizi yanında konut ve diğer 

gayrimenkullerin değer artışı ile enflasyon oranlarının da karşılaştırmalı analizine 

gereksinim olmaktadır. Bu amaçla hem TC Merkez Bankası Türkiye Konut Fiyat 

Endeksindeki artış, hem de Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksindeki artış birlikte 

kullanılmış ve devre mülk yatırımlarının ekonomikliğine ilişkin sonuçların 

karşılaştırmalı analizi yapılmış ve ayrıca yaşam ömür tablosu ile yapılan karşılaştırma 

sonuçlarına göre yatırımın geri dönüş süresi ve yatırımcı yaşı ilişkisi irdelenmiştir:    
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Kira ve Gayrimenkul (Konut) Değeri Artış Oranları 

Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) (2010=100), 2014 yılı Kasım ayında bir önceki 

aya göre yüzde 1,35 oranında artarak 168,29 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 15,78 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 

6,07 oranında artmıştır. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 

2013 yılı Kasım ayında 1299,95 TL/m
2
 iken 2014 yılı Kasım ayında 1497,74 TL/m

2
 

olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılı endeksi gelecek son 5 yıl satış fiyatları için ve 

15 yıllık kira fiyatları için tahmin edilmiş olup Yi_ÜFE’ne ait son 5 yıllık değişim 

katsayıları ile düzeltme getirilmiştir. İnceleme sonuçlarına göre endeks sayısındaki 

ortalama değişim oranı, kira ve gayrimenkul değer artış oranı ile ortalama indirgeme 

oranlarının tespiti yapılmış ve belirtilen oranlarla ekonomik analiz ve karşılaştırmaların 

yapılması tercih edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre konut değerindeki artış ve enflasyon 

oranları ile geçerli indirgeme oranlarına yapılan değerlendirme sonuçları, devre mülk 

yatırımının yapılabilir olmadığını ortaya koymaktadır. PMF beklenen ömür tablosuna 

göre 35 yaş ve üzerindeki yaşı olan kişilerin devre mülk yatırımı yapmaları halinde, 

ömürleri boyunca yatırım için harcadıkları paranın geri dönüşünün olamayacağını 

bilmelerinin gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

1497,74 
1,152152006 

1299,95 

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, 2010-2015 

Yıl Ocak Şubat Aralık Değişim Ortalama  

2010 164,9356537 167,6792987 178,5350203 1,088729162 1,075963617 Ortalama Değişim Katsayısı 

2011 182,7544888 185,9042328 202,3264832 1,133259362 

1,152152006 Kira ve Emlak Artış 
2012 203,099062 202,9108697 207,2888158 1,024526362 

2013 206,9124313 206,6450002 221,74 1,069715214   

2014 229,1 232,27 235,84 1,063587986 1,114057812 İNDİRGEME-ORANI 
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Çizelge 6.10 Beklenen yaşam süresine göre karlılık 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM SATIŞ 

ORTALAMA 

GÜNLÜK KİRA 

DEVRE MÜLK 

DÖNEMLİK 

YILLIK 

AİDAT 
YILLIK GETİRİ 

15000 133,33 2000 500 1500 

VATANDAŞ AÇISINDAN GERİ ÖDEME SÜRESİ 

GELİR 
BD-İNDİRGEME-

KATSAYI 
BD YILLAR BAKİYE -15000 

1500 1 1000 1 14000 

1500 1,114507 1345,886567 2 12654,11343 

1500 1,242125853 1207,607101 3 11446,50633 

1500 1,384357958 1083,534783 4 10362,97155 

1500 1,542876635 972,2099396 5 9390,76161 

1500 1,71954681 872,3228653 6 8518,438744 

1500 1,916446956 782,6984176 7 7735,740327 

1500 2,135893548 702,2821908 8 7033,458136 

1500 2,38046831 630,1281112 9 6403,330025 

1500 2,653048595 565,3873068 10 5837,942718 

1500 2,956841231 507,2981209 11 5330,644597 

1500 3,295420249 455,1771509 12 4875,467446 

1500 3,672768936 408,4112086 13 4467,056238 

1500 4,093326688 366,4501063 14 4100,606131 

1500 4,562041247 328,8001837 15 3771,805948 

1500 5,084426905 295,0185002 16 3476,787447 

1500 5,666629376 264,7076243 17 3212,079823 

1500 6,315498106 237,5109571 18 2974,568866 

1500 7,038666848 213,1085378 19 2761,460328 

1500 7,844643472 191,2132789 20 2570,247049 

1500 8,742910063 171,567589 21 2398,67946 

1500 9,744034465 153,9403422 22 2244,739118 

1500 10,85979462 138,1241591 23 2106,614959 

1500 12,10331712 123,9329669 24 1982,681992 

1500 13,48923166 111,1998102 25 1871,482182 

1500 15,0338431 99,7748872 26 1771,707295 

1500 16,75532338 89,52378693 27 1682,183508 

1500 18,67392519 80,32590816 28 1601,8576 

1500 20,81222034 72,07304051 29 1529,784559 

1500 23,19536526 64,66809138 30 -1465,116468 

  13534,88353  
KARA 

GEÇMİYOR 
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5. DEVRE MÜLK SİSTEMİNİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ 

 

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme bireysel, toplumsal ve çevresel birçok sorunları 

beraberinde getirmektedir. Bu sorunların giderilmesinde maliyet, zaman ve 

sürdürülebilirlik faktörleri ön plandadır. İşte tam bu noktada devre mülk sistemi farklı 

bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Sistemin uygulandığı bölgelerde yerel düzeyde 

turizm işletmelerinin doluluk oranlarının artması, bölgede turistik hareketlerin canlılık 

kazanması, yerel ekonomiye yatırım ve istihdam açısından önemli kazanımlar 

sağlaması, bölgeye sosyo-kültürel hareketlilik ve çeşitlilik kazandırması sistemden 

beklenilen nihai sonuçlar arasındadır. Ziyaretçiler açısından ise kolay, kısa zamanda ve 

minimum maliyetle erişilebilir olmak ve maksimum fayda sağlanabilmek beklenen 

sonuçlardır. 

 

Araştırma konusu ile ilgili olarak saha çalışması için seçilen Kızılcahamam ilçesinde 

faaliyet gösteren devre mülk yatırımlarından faydalanan tüketicilerle yapılan ve Ek 4’de 

örneği bulunan anket çalışmasının istatistiksel sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

Ankete katılan 26 kişinin 6’sı 40 yaşından küçük, 9’u 40-50 yaş arası ve 11’i de 50 

yaşından büyüktür. 5’i ilköğretim, 10’u lise, 11’i de üniversite mezunu olup, 12’sinin 

aylık net geliri 3.000 TL’den az, 8’inin net geliri 3.000-5.000 TL arası, 6’sının net geliri 

ise 5.000 TL’den fazladır.  15’i serbest meslek sahibi, 2’si kamu görevlisi, 9’u emekli 

olup 13’ü İç Anadolu Bölgesi’nde, 4’ü Marmara Bölgesi’nde, 3’ü Ege Bölgesi’nde, 2’si 

Akdeniz Bölgesi’nde, 2’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve 2’si Karadeniz 

Bölgesi’nde ikamet etmektedir. 

 

Ankete katılan 26 kişinin 11’i sağlık sorunu bulunduğunu ifade etmiş olup, 9’u termal 

suyun sağlık sorunlarına iyi geleceğini belirtmiştir. Termal suyun sağlık sorunlarına iyi 

geldiğini belirten 9 kişiden 5’i bu bilgiyi arkadaşlarından, 2’si medyadan, 1’i doktordan, 

1’i de diğer bilgi kanallarından öğrendiğini belirtmiştir. Ankete katılan 26 kişinin 10’u 

sağlık nedenleri, 2’si ekonomik nedenler ve 14’ü diğer nedenlerle devre mülk almayı 

tercih etmiştir. Neden Kızılcahamam ilçesi sorusuna 12’si ulaşım kolaylığı, 9’u doğa 

güzelliği, 2’si termal su kalitesi ve 3’ü de diğer nedenler cevabını vermiştir (Çizelge 

7.1).  
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Çizelge 7.1 Yatırımcılara uygulanan anketin sonuçlarının özeti  

Soru No Sorular ve Cevaplar 
Cevap 

Sayısı 

Yüzdelik 

Dilimi 

1 

Yaş () 26  

     40’tan küçük 6 %23 

     40-50 arası 9 %35 

     50’den büyük 11 %42 

2 

Eğitim () 26  

     İlköğretim 5 %20 

     Lise 10 %38 

     Üniversite 11 %42 

3 

Aylık net gelir () 26  

     3.000 TL’den az 12 %46 

     3.000-5.000 TL arası 8 %31 

     5.000 TL’den fazla 6 %23 

4 

Meslek () 26  

     Serbest meslek 15 %58 

     Kamu görevlisi 2 %7 

     Emekli 9 %35 

5 

Yaşanılan şehir () 

*Bölge olarak değerlendirmeye alınmıştır. 
26  

     İç Anadolu 13 %50 

     Marmara 4 %17 

     Ege 3 %12 

     Akdeniz 2 %7 

     Güneydoğu Anadolu 2 %7 

     Karadeniz 2 %7 

6 

Sağlık sorunu var mı? () 26  

     Evet 11 %42 

     Hayır 15 %58 

7 

Termal suyun sağlık sorunlarınıza iyi 

geleceğini mi düşünüyorsunuz? () 
11  

     Evet 9 %82 

     Hayır  %0 

     Fikrim yok 2 %18 
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Çizelge 7.1 Yatırımcılara uygulanan anketin sonuçlarının özeti (devam) 

8 

Termal suyun sağlığınıza iyi geleceğini nereden öğrendiniz? 

() 
9  

     Doktor tavsiyesi 1 %11 

     Arkadaş 5 %56 

     Medya 2 %22 

     Diğer 1 %11 

9 

Neden devre mülk almayı tercih ettiniz? () 26  

     Ekonomik nedenler 2 %7 

     Sağlık nedenleri 10 %38 

     Diğer nedenler 14 %55 

10 

Neden Kızılcahamam ilçesini tercih ettiniz? () 26  

     Ulaşım kolaylığı 12 %46 

     Termal su kalitesi 2 %7 

     Doğa güzelliği 9 %35 

     Diğer 3 %12 

11 

Bu tesisten nasıl haberdar oldunuz? () 26  

     Medyadan 1 %4 

     Arkadaş 10 %38 

     Pazarlamacıdan 7 %27 

     Diğer 8 %31 

12 

Sahip olduğunuz devre mülkü yatırım aracı olarak 

görüyor musunuz? () 
26  

     Evet 8 %31 

     Hayır 8 %31 

     Kısmen 10 %38 

13 

Devre mülkü kaç paraya aldınız? () 26  

     5.000 TL’den az 3 %12 

     5.000-10.000 TL arası 10 %38 

     10.000 TL’den çok 13 %50 

14 

Tesisin hizmetlerinden memnun musunuz? () 26  

     Evet 16 %62 

     Hayır 2 %7 

     Kısmen 8 %31 
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Kızılcahamam İlçesi’nde faaliyet gösteren tesislerden nasıl haberdar oldunuz sorusuna 

10 kişi arkadaş, 7 kişi pazarlamacı, 1 kişi medya, 8 kişi de diğer nedenler cevabını 

vermiştir. Ankete katılan 26 kişinin 8’i devre mülkü yatırım aracı olarak görürken 8’i 

görmemekte ve 10 ise kısmen görmektedir.  

 

Anket sonuçlarına göre Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sisteminin termal turizm 

ekseninde gelişme kaydettiği, termal turizmin günlük yaşantının getirdiği stres, 

yorgunluk ve gerginliklerden uzak bir kaplıca ortamı sunarak günümüz insanlarının 

sadece fiziksel-bedensel değil, zihinsel-ruhsal sağlığı içinde ideal bir atmosfer ve ortam 

oluşturduğunu göstermektedir. Kızılcahamam ilçe örneğinde devre mülk sistemine 

bakıldığında devre mülkü tercih edenlerin büyük çoğunluğunun emekli olmuş ve sağlık 

sorunları başlamış kişiler olduğu görülmektedir. Bu kişiler hem ucuz tatil yapmak, hem 

de termal sudan faydalanmak için devre mülk tercih etmektedir.  

 

Devre mülk sistemi ekonomik açıdan dar gelirli tüketicilere de cazip koşullarda 

turizmin sağladığı olanaklardan yararlanma fırsatı verdiğinden, geniş kitlelere ulaşarak 

sosyal turizm işlevi görmektedir. Sosyo-kültürel hayat zaman içerisinde siyasal ve 

yönetsel tercihlerle, her türlü iletişim aracının aktif olarak insan hayatına girmesi ile 

ekonomik yapının değişmesiyle doğal ve kendi mecrasında bir değişime uğramaktadır. 

Devre mülk sistemi yapısında barındırdığı dinamiklerle bu değişim ve gelişim sürecini 

hızlandırmakta ve önemli bir ivme kazandırmaktadır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz koşullarında yürürlükte olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun içinde 9 

madde ile yapılan düzenleme devre mülk sistemi taşımakta yetersiz kalmaktadır. Devre 

mülk sisteminin ayrı bir kanun ile günümüz gelişmeleri de dikkate alınarak yeniden 

düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu düzenlemenin yapılmasında istemin 

tamamen yeniden ele alınması zorunlu görülmektedir. Özellikle mesken nitelikli ve 15 

gün süre sınırlamasının kaldırılması yatırım yapacaklar açısından çok önemlidir. 634 

Sayılı Kanun mesken nitelikli ve müşterek bir taşınmazın mülkiyet payına bağlı ve 

kullanımına yönelik bir irtifak hakkı olarak düzenlemiş ise de konu günümüzde 

tamamen bir turizm yatırımı ve faaliyetine dönüşmüştür. Devre mülk tesisleri ülkemizde 

çoğalmış, yatırımların ekonomik boyutları devasa büyüklüğe ulaşmıştır. Devre mülk 

tesisinin mesken nitelikli ve 15 günlük süreye sıkıştırılması uygulayıcıları (belediye, il 

özel idaresi, tapu müdürlükleri gibi) sistemin yürütülmesinde bir takım zorluklarla karşı 

karşıya getirmektedir. Özellikle devre mülkün turizm tesis alanına kurulamayacağı 

belirtilmekte, fakat mevcut uygulamalarda bunun dikkate alınmadığı görülmektedir. Her 

bir devrenin 15 günden az olamayacağı belirtilmiş olmakla birlikte, bir dönem birden 

çok sayıda hisseye bölünerek 15 günden daha az süre ile satıldığı tespit edilmiştir. 

Mevcut devre mülk sistemi, apartman veya toplu yapı yönetiminden ziyade işletme 

yönetimine benzer özellikler taşımaktadır. Bu nedenle kat mülkiyeti kanunu kapsamında 

yönetilmesi sorunları giderememektedir. Devre mülk sistemini yatırımcı ve müşteri ile 

tesisin işletimi ile alakalı aidat ve gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, sosyal 

donatılardan nasıl yararlanılacağı, büyük onarımların yapılma usulleri, kullanılan 

demirbaş eşyaların korunması ile eskiyen ve arızalananların değiştirilmesi ve tesisten 

yararlanma usul ve esasları ile sözleşme standardının belirlendiği bir kanuni düzenleme 

gerekmektedir. Her ne kadar ülkemizde sözleşme serbestîsi bulunsa da, devletin 

denetleme, düzenleme ve sosyal sorumluluğu çerçevesinde buna benzer düzenleme 

yapması yatırım yapacakları daha teşvik edici olacak, devre mülk satın alacakları da 

satın alacakları yerin işletimi ve kullanımı ile ilgili daha güvenli ve bilinçli yapacaktır. 
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Araştırma sonuçlarına göre insanların devre mülk ile devre tatili birbirine karıştırdıkları 

ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber 15 günden az devre süreleri ile sözleşme 

yapılmaktadır. Yapılan satış reklâmlarına bakıldığında hepsi de devre mülk sistemi gibi 

gösterilmekte ve tüketicilerin rasyonel olarak bilgilendirilemediği gözlenmektedir. 

Devre yatırımları, ekonomisi, yönetimi ve kullanımı gibi konularda gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarınca tüketicilerin bilgilendirilmesi ve devre mülk proje 

geliştirme, pazarlama ve yönetimi gibi konuların da mutlaka gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında yürütülmesi zorunlu olmalıdır. 

Devre mülk tesisleri genellikle termal suların bulunduğu yörelerdi yatırım yapmak için 

tercih etmektedirler. Termal suların bulunduğu yöreler, tatil açısından tüketicilere 

alternatif hizmet sunum biçimi olarak gelişmektedir. Bu çerçevede Kızılcahamam ilçesi 

termal su kaynakları, Soğuksu Milli Parkı ve coğrafi konumu ile devre mülk 

yatırımcılarının öncelikli tercih ettikleri yerleşimler arasında ilk sıralarda gelmektedir. 

Kızılcahamam ilçesi örneğinde devre mülk sistemine bakıldığında devre mülkü tercih 

edenlerin büyük çoğunluğunun emekli olmuş ve sağlık sorunları başlamış kişiler olduğu 

görülmektedir. Emekli kişiler hem düşük maliyetle tatil yapmak, hem de termal sudan 

faydalanmak için devre mülk yatırımlarını tercih etmektedirler.  

Devre mülk sistemi mevcut aksayan yönlerine rağmen, projeyi gerçekleştirecek 

yatırımcı açısından konut veya otel yapmaktan daha verimli bir yatırım olarak 

görülmektedir. Yatırımcı konut projesini tamamlayıp sattığında proje ile ilişiği kesilir. 

Otel yatırımı yapan yatırımcılar, oteli işleterek yatırımını uzun vadede geri alabilirler. 

Oysa otel düzeninde yapılmış ve üzerine devre mülk hakkı tesis edilmiş bir bağımsız 

bölümü yapı henüz inşaat aşamasında iken, normal bir daire fiyatının 3-5 katı fiyatla 

hisse satan yatırımcı, yatırımını kısa sürede geri döndürmektedir. Buna ilave olarak 

yatırımcı tesisin işletmesini elinde bulundurarak uzun yıllar ve sürekli bir gelir 

getirmekte ve kendisine sosyal bir statü sağlayabilmektedir. 

Devre mülk proje geliştirme, piyasa analizi ve proje kapasitesinin tespiti gibi konular 

başta olmak üzere termal turizm bölgelerinde tesislerin planlanması, inşası ve işletilmesi 

dönemlerinde araştırma, uygulama, yönetim ve danışmanlık hizmetlerinin gayrimenkul 
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geliştirme ve yönetimi uzmanlarından alınması, rasyonel proje geliştirme ve başarılı 

yatırım yapabilme için zorunlu görülmektedir. Yatırım geliştirme, uygulama ve işletme 

dönemlerinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarına ilave olarak mimar, 

mühendis, peyzaj mimarı, hekim, biyolog, meteorolog, jeolog gibi kişilerin de çalışması 

ve takım çalışması ile başarılı girişimlerin ortaya konulması mümkün görülmektedir.  

Örnek olay analizlerine dayalı olarak devre mülk tesisi planlama, uygulama ve 

pazarlama gibi faaliyetlerden daha da önemli tesis yönetimidir. Birçok projede yönetim 

işi sadece turizm olarak görülmekte ve proje yönetiminin başarılı olamadığı 

görülmektedir. Esasen devre mülk yönetimi, gayrimenkul yönetimi olup, bu işlemin 

tesis yönetimi standartlarına uygun olarak gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir. Halbuki 634 Sayılı Kanuna göre 

görevlendirilecek yöneticinin bu vasıflara haiz olması ve başarılı yatırım yönetiminin 

yapılması mümkün görülmemektedir. Bütün devre mülk yatırımlarında yönetim 

planının hazırlanması, proje ve tesis veya yatırım yönetimi için işe karar verme 

aşamasında itibaren gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi 

ve gerektiğinde proje yönetimi şirketlerinin de desteğinin alınması zorunlu 

görülmektedir. Özellikle işletme dönemine geçen devre mülk tesislerinin yönetim 

ekibinin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarında kurulması ve modern tesis 

yönetimi ilke ve standartlarının tesislerin hem yönetim planlarına, hem de tesislerin 

işletmecilik süreçlerine entegrasyonu, proje başarısının yükseltilmesi bakımından 

zorunlu görülmektedir.   

İncelenen örnek olay sonuçlarına göre devre mülk yatırımlarını tercih edenlerin 

çoğunluğunun emekli olmuş ve sağlık sorunları başlamış kişiler oldukları saptanmıştır. 

Emekli kişilerin hem düşük maliyetle tatil yapmak, hem de termal sudan faydalanmak 

için devre mülk yatırımlarını tercih ettikleri görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre devre 

mülk yatırımlarının,  yatırım yapan kişiler veya yatırımcı yönünden dezavantajlı 

olmasına karşın, tercih edilen bir yatırım türü olarak hızla geliştiği vurgulanmalıdır. 

Mevzuata göre sadece mesken nitelikli taşınmazlar için kullanılan bu sistemden daha 

etkin olarak yararlanılabilmesi ve sorunların çözümlenebilmesi için kapsam yönünden 

devre mülk yatırımının yeniden düzenlenmesi, bakım veya aidat ödemeleri, kiralama 
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işlemleri, yönetimin profesyonelleşmesi ve devre mülk yatırımının kapsamının 

genişletilmesi zorunlu görülmektedir. Devre mülk projelerinin geliştirilmesi, proje 

uygulama, pazarlama ve tesis yönetimi konularının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının görev alanına girdiği vurgulanmalıdır.  

Termal turizm bölgelerinin genel yerleşim planlarının yapılması ve korunması, turizm 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünden zorunlu görülmektedir. Tesislerin 

güneş gören, karşı rüzgâr esintisi olmayan yerlerde bulunması, tesis içi ve tesis dışının 

yeşil alanla donatılması ve tüketicilerin ya da termal turizm literatürüne göre küristlerin 

rahatça hareket edebilecekleri alanların bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda 

Kızılcahamam ilçesinde faaliyet gösteren tesislerin ana hatlarıyla gerekli koşulları 

sağladıkları, ancak ilçenin potansiyeli ve avantajları göz önüne alındığında daha da 

iyisinin olması gerektiği görülmektedir. Gerek teorik esaslar ve mevzuat analizi 

sonuçları, gerekse örnek olay analizlerinin sonuçlarına göre devre mülk yatırımlarının 

birlikte değerlendirilmesine devre mülk ve devre tatil yatırımlarının mevzuatının 

yeniden düzenlenmesi, münhasır bir düzenleme içinde ele alınması, yönetim planı ve 

işletme yönetiminin bir bütün olarak düzenlenmesi ve konunun mesken yönetiminden 

farklı yönlerinin olduğunun dikkate alınması ve özellikle yatırımcıların korunmasına 

yönelik önlemlerin mevzuata entegre edilmesi zorunlu görülmektedir.   

 



 47 

KAYNAKLAR 

Anonim. 2015. Web Sitesi: http://www.kizilcahamam.bel.tr, Erişim Tarihi: 17.01.2015. 

Anonim. 2015. Web Sitesi: http://www.kizilcahamam.gov.tr, Erişim Tarihi: 17.01.2015. 

Anonim. 2017. Web Sitesi: http://www.ankara.gov.tr/kizilcahamam, Erişim Tarihi: 

20.06.2017. 

Erel, Ş.N., 1988. Devre Mülk Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 1, Ankara. 

Gemici, Ş.A., 2008. Gayrimenkul Değerlemesi, Maliyet Yaklaşımına Dayalı Bina 

Değer Tahmin Yöntemi ve İstanbul İli İçin Bir Uygulama. İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi, 487, İstanbul. 

Öztürk, Y., Akdu, U. ve Akasya Akdu, S. 2007. Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk 

Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerinde Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye 

Örneği, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Ankara. Web Sitesi: 

http://www.gazi.edu.tr/post/download?id=133338. 

Selvi, M.S., 2003. Kaplıca Merkezinde Devre Mülk Uygulama Modeli, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5 (4): 84-104, İzmir. Web 

Sitesi: http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt5.sayi4/5.4%20selvi.pdf. 

Tanrıvermiş, H., 2017. Temel Finans Matematiği ve Proje Değerleme Ders Notları. 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim 

Dalı, Cilt:1, Ankara. 

Tanrıvermiş, H., 2017. Gayrimenkul Değerleme Esasları, SPL Sermaye Piyasası 

Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları 

Ders Kodu: 1014 (Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı),  

Ankara.  

Tanrıvermiş, H., Akipek Öcal, Ş. ve Demir, E., 2017. Gayrimenkul Mevzuatı, SPL 

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları 

Çalışma Kitapları Ders Kodu: 1019 (Gayrimenkul Değerleme Sınavı),  Ankara. 

Türcan, T., 2000. İslam Hukukundaki Mühayee ve Türk Hukukundaki Devre Mülk 

Kurumları Arasında Bir Mukayese, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, Sayı:7, s. 83-102. 

Ünal, M., 1991. Devre Mülk Kavramı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

Konya. 

Yılmam Mendeş, F.F., Mendeş, M. ve Aliefendioğlu, Y., 2017. Devre Mülkün Hukuki 

Yapısı ve Tapuya Kayıt Sistemi: Kızılcahamam Örneği, Düzce Üniversitesi 

Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı:5:242-257, Düzce. 

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt5.sayi4/5.4%20selvi.pdf


 48 

  



 49 

EKLER 

 

EK 1 Devre Mülk Hakkı Tesisi Sözleşmesi Örneği 

EK 2 Devre Mülk Satış Sözleşmesi Örneği 

EK 3 1476 Sayılı “Devre Mülk Hakkı” Konulu Genelge 

EK 4  Anket Formu Örneği  

EK 5 Tapu Kütüğü Tescil Örneği 



 50 

EK 1 Devre Mülk Hakkı Tesisi Sözleşmesi Örneği                                               (1/12) 

AKASYA TERMAL TATİL KÖYÜ (E) BLOK 105 NO.LU BAĞIMSIZ 

BÖLÜME AİT DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1. Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi Akasya Cad. No:93 

adresinde 7618 m
2
 miktarındaki 406 Ada 8 Parsel arsa üzerinde inşa edilmiş blok 

halindeki kargir binalardan E Blok 6.Kat 20/7618 arsa paylı 105 no.lu meskenin kat 

irtifaklı bağımsız bölüm üzerinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince aşağıda 

belirtilen devrelerde devre mülk hakkı tesis edilmiştir. Bizler bu meskenin iş bu devre 

mülk sözleşmesine göre Tapuya tescil edilmesini ve idare olunmasını kabul ve taahhüt 

ederiz. 

 

Madde 2. Devre mülk hakkı tesis edilen iş bu mesken aşağıdaki devrelere ayrılmıştır. 

Devrelere tekabül eden Devre mülk arsa payları da aşağıda yazılı olduğu gibidir. 

 

Devre Sıra No Tarihi Arsa Payı 

1 01 OCAK – 15 OCAK 1/24 

2 16 OCAK – 30 OCAK 1/24 

3 31 OCAK – 14 ŞUBAT 1/24 

4 15 ŞUBAT – 01 MART 1/24 

5 02 MART – 16 MART 1/24 

6 17 MART – 31 MART 1/24 

7 01 NİSAN – 15 NİSAN 1/24 

8 16 NİSAN – 30 NİSAN 1/24 

9 1 MAYIS – 15 MAYIS 1/24 

10 16 MAYIS – 30 MAYIS 1/24 

11 31 MAYIS – 14 HAZİRAN 1/24 

12 15 HAZİRAN – 29 HAZİRAN 1/24 

13 30 HAZİRAN – 14 TEMMUZ 1/24 

14 15 TEMMUZ – 29 TEMMUZ 1/24 

15 30 TEMMUZ – 13 AĞUSTOS 1/24 

16 14 AĞUSTOS – 28 AĞUSTOS 1/24 

17 29 AĞUSTOS – 12 EYLÜL 1/24 

18 13 EYLÜL – 27 EYLÜL 1/24 

19 28 EYLÜL – 12 EKİM 1/24 

20 13 EKİM – 27 EKİM 1/24 

21 2 KASIM – 16 KASIM 1/24 

22 17 KASIM – 1 ARALIK 1/24 

23 2 ARALIK – 16 ARALIK 1/24 

24 17 ARALIK – 31 ARALIK 1/24 
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EK 1 Devre Mülk Hakkı Tesisi Sözleşmesi Örneği                                               (2/12) 

Madde 3. Bu meskenin devre mülklerinin de içinde bulunduğu AKASYA TERMAL 

TATİL KÖYÜ, uluslararası işletmecilik anlayışında, uluslar arası normlara uygun ve 

değişime açılabileceği düşünülerek; devre mülklerin kullanım planında giriş ve çıkış 

günleri cumartesi ve Pazar günleri olarak düzenlenmiştir. Cumartesi ve Pazar 

günlerinde giriş ve çıkış yapılması,  kullanım kolaylığı ve uluslar arası turizme 

uygunluk sağlanmıştır. İlgililerin sahip oldukları mülkiyet ve devre mülk hakkına 

dayanarak meskeni, yönetimce çıkartılan kullanım planında belirtilen saatler, tarihler ve 

kullanım esasları dışında kullanamaz ve hak iddia edemezler. Bir sonraki devreye 

meskenin temiz olarak teslim edilmesi için devre mülk hakkı sahipleri veya kullanıcıları 

ve haklarını kullanım planında yazılı 1 inci gün saat 16:00 dan evvel 15inci gün saat 

10:00 dan sonra kullanamazlar. Kullanım Planına aykırı hareket edenlerin devreleri, 

yönetim tarafından kiraya verilmez.  

 

Ayrıca Yönetim Planına aykırı hareket edenler diğer devre mülk sahiplerinin bundan 

dolayı uğradığı zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdürler. 

 

Madde 4.  Devre mülk hakkı üzerinde mülkiyet payına bağlı olarak bu hakla bağdaşan 

mülkiyetten gayri ayni haklar (intifa, sükna, gayrimenkul rehni, ipotek v.b.) tesis 

edilebilir. Devre mülk hakkı sahibi bu hakkını bedelli veya bedelsiz şekilde başkalarına 

devredebilir. Kullanım başkasına bırakıldığı takdirde kullanıcının bu haktan 

yararlanabilmesi için yönetimce hazırlanmış olan matbu ‘‘ Kullanım Devir Belgesinin ‘‘ 

devre mülk hakkı sahiplerince imzalanması ve kullanıcı tarafından yönetime ibrazı 

şarttır. 

 

Madde 5. Devre mülk sahipleri, bağımsız bölümün içerisinde yer aldığı ana taşınmazın 

tüm ortak yerleri ile sosyal tesislerinden yönetim planı hükümleri çerçevesinde 

yararlanır. 

 

Madde 6. Devre mülk sözleşmesi bu bağımsız bölümün devre mülk hakkı sahipleri ve 

onların varisleri ile devre mülk hakkını sonradan herhangi bir şekilde iktisap eden ve 

herhangi bir sıfatla oturan ve faydalananları da bağlar. 

 

Madde 7. Varisler genel hükümler çerçevesinde devre mülk hakkından 

faydalanabilirler. Ancak el birliği mülkiyeti halinde varislerden herhangi birisinin diğer 

varislerin tamamının yazılı muvafakati olmadan faydalanmasına yönetici tarafından izin 

verilemez. Taksime ilişkin bir ilan veya taksim sözleşmesinin ibrazı halinde, devre mülk 

hakkı kendisine düşen varis bu haktan istifade eder. 

 

Madde 8. Üzerinde devre mülk hakkı kurulan bağımsız bölümün ortak malikleri 

paydaşlığın giderilmesini istemezler. Kanuni şufa hakkından (Ön Alım Hakkından) bu 

sözleşme ile Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim  
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Şirketi adına feragat edilmiş olup, keyfiyet düzenlenecek resmi senet ile tapu kütüğüne 

tescil edilecektir.  

 

DEVRE MÜLK HAKKI SAHİPLERİNİN HAKLARI VE VECİBELERİ 

 

Madde 9.  Devre mülk hakkı sahipleri iş bu sözleşme ile yönetim planındaki 

hükümlerin ve Türk Medeni Kanunu ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun maliklere 

tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir ve vecibelerle de yükümlüdürler. Devre mülk 

sahipleri kendi bağımsız bölümleri dışında 406 Ada 8 Parsel üzerinde kurulu bulunan 

(E) Blok’un geri kalan tüm meskenleri ile (F) bloklarındaki tüm meskenlerinde şimdi ve 

ilerde bu devre mülk sözleşmesi hükümlerine uygun olarak tapudan devre mülk hakkı 

tesisine şimdiden muvafakat ederler. 

 

Madde 10. Devre mülk hakkı sahipleri ortak yerlerin bakım ve temizliğinin korunması 

için itina göstermekle ve ana gayrimenkulün güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle 

korumakla yükümlüdürler. Kat Malikleri Kurulu’nun kararı olmadıkça ortak yerlerde 

inşaat, onarım, bakım, boya, badana yapılamaz. Bahçe duvarı yapılamaz, üstüne 

genelden farklı çit çıkarılamaz  

 

Madde 11. Devre mülk hakkı sahipleri gerek kendi bağımsız bölümleri ile eklentilerini, 

gerekse ortak yerleri kullanırken komşuluk haklarına saygılı ve iyi niyet kaidelerine 

uygun davranmakla yükümlüdürler. Özellikle aşağıdaki işler yapılamaz. 

a) Bağımsız bölümlerini; kumarhane, randevu evi ya da benzeri yer olarak ahlaka ve 

adaba aykırı olarak kullanılmazlar. 

b) Ana gayrimenkul üzerindeki işletmeye açılan bölümlerin malikleri veya işleticileri, 

işyerlerinde diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte (örneğin gürültü 

veya pis kokular çıkartan) işler yapamazlar. Yapanlara kiraya veremezler. 

c) Devre mülk sahipleri bağımsız bölümlerinde, eklentilerinde ve ortak yerlerinde kedi, 

köpek, tavuk gibi hiçbir tür hayvan besleyemezler. Ana gayrimenkul içine sokamazlar. 

d) Bağımsız bölümlerinde ya da ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek 

şekilde gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Yöneticinin izni olmadıkça bu gibi 

toplantıları ortak yerlerde (örneğin bahçede) düzenleyemezler. 

e) Radyo ve teyp ve diğer müzik aletlerini kat maliklerini tedirgin edecek şekilde 

yüksek ses tonu ile çalamazlar. 

f) Bağımsız bölümlerin balkon ya da pencerelerinden halı, kilim vb. şeyler 

silkeleyemezler. Çöp, su dökemezler. 

g) bağımsız bölümler ile eklentileri ve ortak yerlerde patlayıcı ve pis kokulu maddeler 

bulundurulamaz. Ayrıca diğer devre mülk hakkı sahiplerini rahatsız edecek şekilde 

sarsıntı yapmak, koku, duman ve toz çıkartmak gibi fiillerde bulunulamaz. 

h) Kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere özel eşyalarını bırakamaz ve 

arabalarını park edemezler. 
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I) Kat Malikleri Kurulu’nun kararı olmadıkça ana yapının hiçbir yerine ne amaçla olursa 

olsun levha ve tabela asamazlar. 

j) Ana gayrimenkul içerisinde yer alan her hangi bir bağımsız bölümde Kat Malikleri 

Kurulu kararı olmadan nitelik ve proje değişikliği yapamazlar, tapuda kayıtlı olan vasfın 

dışında bir amaçla kullanamazlar. 

k) Ortak yerlerde genel adaba aykırı kıyafetle dolaşamazlar, ana gayrimenkulün hiçbir 

yerine alkollü içki sokamazlar. Ortak yerlerde işletmenin belirleyeceği kıyafetler ve 

diğer hususlarla ilgili kurallara uymak zorundadırlar. 

l) Devre mülk sahipleri bağımsız bölümlerde belirlenmiş yatak sayısına zaruri hallerde 

en fazla 1 yatak ilavesini yönetimden isteyebilirler. 1 oda 1 salon olan dairelerde 5 kişi, 

2 oda 1 salon olan dairelerde 7 kişi ve 3 oda 1 salon dairelerde 9 kişiden fazla 

geceleyemez. 

 

Madde 12. Devre mülk hakkı sahipleri diğer bağımsız bölümler, bunların eklentileri ve 

ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine 

girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin 

taraflarca en uygun bir zamanda yapılması ve müsaade sebebi ile devre mülk hakkı 

sahiplerinin veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların, zarara uğratan 

tarafından derhal ödenmesi ve giderilmesi mecburidir. 

 

Madde 13. Devre mülk hakkı sahipleri olağan kullanım sonucu oluşan yıpranma payı 

dışında bağımsız bölüm demirbaş eşyasını özenle kullanma yükümlülüğü altındadır. 

Normal kullanımın getirdiği bozulma veya aşınma dışında eşyaya verilen zararlar devre 

mülk sahibinden tazmin olunur. Devre mülk hakkı sahipleri demirbaş listesinde bulunan 

kendilerine zimmetle teslim edilmiş hiçbir malzemeyi mesken dışına çıkaramazlar. 

Döşemelikleri eklentilerde kullanılamazlar. Devre mülk sahibi kullanma hakkını 

devrettiği takdirde, bu şahısların vermiş olduğu zararlardan da müştereken ve 

müteselsilen sorumludur. Zarar; eşyanın onarımı halinde malzeme ve işçilik ücretini, 

tümüyle kullanılamaz hale gelmesinde, yıpranma payına göre eş değer yenisinin rayiç 

fiyatını ifade eder. 

 

Madde14. Her devre mülk sahibi kullanma planında belirtilen çıkış gününde en geç saat 

10:00 da taşınmazı tümü ile tahliye edecektir. Hilafında hareket halinde K.M.K.nun 64 

Maddesi uyarınca mahallin en büyük mülki amirinin emri ile başka bir işlem veya 

tebligata lüzum kalmadan bağımsız bölüm derhal zabıtaca boşalttırılır. Mücbir sebepler, 

idare ve yargı organlarına yapılacak başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz.  

 

Madde 15. Bağımsız bölüm, gününde tahliye edilmediği takdirde bir sonra ki devre 

mülk hakkı sahibinin veya yöneticinin K.M.K. Md. 64 uyarınca mülki amire başvurarak 

taşınmaza tecavüzün önlenmesini isteme hakkı vardır. Bu hak saklı kalmak üzere 

tahliye etmeyen devre mülk hakkı sahibi her gün için bu bağımsız bölümün o yıl için  
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yönetimce belirlenmiş olan günlük kira ücretinin 5 katı cezai şartı sonraki devre mülk 

sahibine ödeme yükümlülüğü altındadır. Gününde tahliye etmeyen devre mülk sahibi 

cezai şartın tenkisini talep edemeyeceğini şimdiden kabul eder. Devre mülk hakkını 

herhangi bir sıfatla kullanan kişinin meydana getireceği bu zarardan devre mülk hakkı 

sahibi müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

 

Madde 16. her devre bitiminde yeni devre sahibinin istifadesini en iyi şekilde sağlamak 

amacı ile tahliye eden devre sahipleri gerekli dikkat ve itinayı göstermekle; bulaşıkları 

yıkayarak, mutfağı ve buzdolabını tamamen temiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. 

Bunun dışında her devre bitiminde yönetim tarafından gerekli temizlik, onarım ve 

bakım işleri eksiksiz yapılır. Bir önceki devre sahibinin sebep olduğu zararlar tutanakla 

tespit edilir, eksikler yönetim tarafından tamamlanır. 

 

Madde 17. Devre mülk sahipleri bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerde hiçbir 

tadilat, bahçe tanzimi ve çiçeklendirilmesi dahil keyfi değişiklikler yapamaz. Böyle bir 

girişim halinde eski haline getirme masrafları kendine ait olur. 

 

Madde 18. Her devre mülk sahibi devresi başladığı anda veya devre boyunca meydana 

gelen arızaları ve eksikleri gecikmeksizin yönetime bildirir. Bildirmeyen arıza ve 

eksiklerden sorumlu olduğu gibi kendisi tarafından giderilmeye çalışılan arızalardan 

doğan zararlardan da sorumludur. Bu amaçla kendisi tarafından yapılan parça onarım ve 

işçilik masrafları hiçbir şekilde ödenmez. 

 

GENEL GİDERLER 

 

Madde 19. Ana taşınmazın ortak yerlerinin harcamaları; Yönetim merkezi, ısıtma 

soğutma, sulama, atık su toplama merkezi enerji merkezi, bahçeler, yollar, aydınlatma, 

ısıtma, soğuk ve sıcak su, kanalizasyon ve asansör gibi alt yapı tesislerinin vb. yerlerin 

oluşturulması ve bunların bakımı, onarımı, yenilenmesi, düzenlenmesi, temizliği vb 

harcamalar ve bu işlerde çalışan teknik ve idari personel, bahçıvan, güvenlik görevlisi 

ve temizlik elemanlarının tüm ücret ve diğer giderleri, ana taşınmazın haberleşme ve 

telekomünikasyon giderleri ile müzik, ışık sistemleri, nakliye, ulaşım, araç kirası, 

benzin, mazot, demirbaş alımı gibi zaruri giderleri, eleman alımı v.b ilan bedellerini ana 

taşınmazın sigorta primlerini ve diğer beklenmeyen ve sayılmayan sair her tür 

kullanmadan mütevellit giderleri içerir. 

 

Bağımsız bölümler ve bu bölümlere verilen hizmetlerden doğan harcamalar ise; bu 

bölümlerin bahçe, teras, aydınlatma, ısıtma, soğuk ve sıcak su kanalizasyon gibi alt 

tesislerinin oluşturulması ve bunların bakımı, onarımı, temizliği ile ilgili olan 

harcamalar ve bu işlerde çalışan teknik personel, bahçıvan, güvenlik görevlisi ve 

temizlik elemanlarının tüm ücret ve diğer giderleri ile devre mülk sahiplerinin giriş çıkış  
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hizmetleri kat hizmetleri, servis hizmetleri gibi benzeri hizmetleri veren tüm personelin 

ücret ve diğer giderleri personel lojmanı ve idari büroların kiraları bağımsız bölümlerin 

sigorta giderleri, çevre temizlik vergisi vb. vergiler, bağımsız bölümlerin kullanımından 

doğan ısıtma harcamaları, haberleşme ve telekomünikasyon giderleri, değişim 

günlerinde tüketilen temizlik bakım ve onarımın gerektirdiği sarf malzemelerinin 

harcamalarını içerir. 

 

Madde 20. Bu sözleşme uyarınca tespit edilen ve işletme projesinde yer alan toplam 

genel giderler öncelikle devre mülk genel gider katsayısı, 1 oda 1 salon dairelerdeki 

devre mülkler için 1, 2 oda 1 salon dairelerdeki devre mülkler için 2 , 2 oda 1 salon 

teraslı dairelerdeki devre mülkler için 2, 3 oda 1 salon dairelerdeki devre mülkler için 3 

kabul edilerek hesaplanan toplam standart devre mülk sayısına bölünür.Bu şekilde çıkan 

rakam ile  ilgili devre mülkün genel gider katsayısı çarpılarak her devre mülk hakkı 

sahibinin ödeyeceği genel gider payı bulunur.Devre mülk hakkı sahibi gider payının 

tümüne katılır.devre mülk hakkı sahibinin genel gider genel gider katılım payına 

katılmaktan kaçınmaları hiçbir şekilde mümkün değildir.Genel gider ve avans payını 

ödemeyen devre mülk hakkı sahibi hakkında yönetici yargı ve icra yoluyla cebri icrada 

bulunabilir.Cebri icrada %10 aylık gecikme bedeli ve 634 sayılı yasada belirtilen 

masraflar borçludan tahsil edilir. Kullanılmayacağı bildirilen dönemde o daireye 

yönetim servis vermez. Bundan doğabilecek aksaklıklardan yönetim sorumlu değildir. 

Şayet devre mülk sahibi devresini kullanmayacağını kiraya verilmesini Çağ Grubu 

Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş.ne yazılı bildirimde bulunursa 

devre şirketçe kiraya verilir ve gelirden komisyon kesileceğini şimdiden kabul eder. 

 

Madde 21. Ana gayrimenkul üzerindeki 367 bağımsız bölümde devre mülk sistemini 

kuran Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş. satılmayan 

Devre mülklerin devre mülk katılım payı olarak ana gayrimenkul içerisindeki sabit 

(kullanıma dönük tüketilemeyen) masraflara katılırken; 19. maddede sayılan ana 

taşınmazın ortak yerlerinin harcamalarına ve bağımsız bölümler ve bu bölümlere verilen 

hizmetlerden doğan harcamalara ve kullanımdan çıkabilecek diğer değişken masraflara 

katılmaz. Ancak bu yerlerin herhangi bir şekilde kullanıma açılması (kiralanması 

,Tahsisi vb.) durumunda kullanıma açılan her devre için yukarıda sayılan değişken 

masrafların tamamına diğer devre mülk sahipleri gibi Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm 

Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş. de katılır. 

 

Sabit masrafların ve diğer masrafların nelerden ibaret olduğu yönetici tarafından 

belirlenir ve her yıl yapılan işletme projesinde gösterilir. 

 

Madde 22. Devre mülk hakkı sahiplerinden hiç biri ortak yer ve tesisler üzerinde 

kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısı ile  
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bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek sureti ile gider ve 

avans payını ödemekten kaçınamaz. Madde 21 hükmü mahfuzdur. 

 

Bir devre mülk hakkının elbirliği mülkiyeti halinde kullanılması veya birden fazla 

sahibinin olması durumunda; o devrenin tüm sahipleri gider ve avans paylarının 

ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

 

Madde 23. Yönetici tarafından, devre mülk hakkı sahiplerinden her yıl 19 uncu 

maddede tanımlanan genel giderler ile bunların dışındaki, personel giderleri ve yönetim 

giderleri için hazırlanacak işletme projesine göre belirlenen avanslar; işin icabına uygun 

olarak yönetim planında belirlenecek tarihlerde tahsil edilir. Yıl sonunda hesapların 

kesinleşmesi sonunda fazlalık oluşmuş ise gelecek yılın hesaplarına aktarılır. Borç 

oluşmuş ise Devre mülk sahiplerinden tahsil edilir. Devre mülk hakkı sahibi yıllık avans 

paylarının yönetim tarafından belirlenen tarihten geç ödenmesi veya temerrüde düşmesi 

halinde geçecek ay için aylık % 10 nispetinde gecikme bedeli ödeyeceğini itirazı kabil 

olmamak üzere peşinen beyan ve kabul etmiştir. Ödenmemesi halinde mahkemeler ve 

icra takibi yapma hakkı Yöneticiye verilmiştir. Devre mülk sahibi ve bu sebeple bir 

takibata neden olursa; takip harç ve masrafları ile icradaki kademeli yasal ücrete 

ilaveten, yöneticinin avukata ödeyeceği ücreti de yöneticiye ödeyecektir. Devre mülk 

sahibi bu hususları gayri kabil rücu olarak kabul etmiştir. 

 

Madde 24. Ana taşınmazın ortak bölümlerinde ve meskenlerde devre mülk hakkı sahibi 

veya herhangi bir sıfatla oturanın meydana getirmiş olduğu zarar ve ziyan devre mülk 

hakkı Sahibinden veya herhangi bir sıfatla oturandan müştereken ve müteselsilen tahsil 

olunur. Ödenmemesi halinde 23’üncü madde hükmü uygulanır.  

 

Madde 25. KIZILCAHAMAM AKASYA TERMAL TATİL KÖYÜ Tesisleri 

uluslararası turizm işletmeciliği normlarına göre yönetilmektedir. Devre mülk hakkı 

sahipleri, bu normlar çerçevesinde verilecek resepsiyon, temizlik ve bakım onarım gibi 

hizmetler için getirilen talimatlara uymak zorundadır. Bu tür hizmetlerden vazgeçilmesi 

veya bu hizmetlerin azaltılmasının kararı ancak Kat Malikleri Kurulu’nda alınacak oy 

çokluğu ile mümkündür. 

  

Madde 26. Devre mülk hakkı sahibinin payına düşecek avans borcundan bağımsız 

bölümde kiracı, intifa hakkı sahibi, veya sükna hakkı sahibi de müştereken ve 

müteselsilen sorumludur. Bu suretle ödemede bulunan umumi hükümler çerçevesinde 

devre mülk hakkı sahibine rücu hakkı saklıdır. Kiracının mal sahibine peşin ödemede 

bulunduğu def’i, müteselsil sorumluluğun iddiasını ortadan kaldırmaz. Yönetimin gider 

borcunu ödenmeyen devre mülk hakkı sahibinden olan alacağı önceliklidir. Yapılan 

ihtara rağmen Yönetim giderleri katılma payı ve aylık gecikme tazminatı normal yoldan 

tahsil olunamaz ise; 23. madde hükmü uygulanır. 
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Ayrıca 634 sayılı Kanunun 22’inci maddesi uyarınca kanuni ipotek hakkı tesis 

edilebilir. Ayrıca yönetici, genel gider payını ödemeyen devre mülk hakkı sahibinin 

dairesini kullandırmama hakkına sahip olup, o kişinin devresini 3’üncü kişilere kiraya 

vererek tahsil edilen kiradan genel giderleri alma yetkisine sahiptir. Devre mülk hakkı 

sahibi o yıl devresiyle ilgili hiçbir hak iddia edemez. 

     

Madde 27. Devre mülk hakkı sahibi, iki defadan fazla kullanım planında belirtilen 

zamanda bağımsız bölümü tahliye etmemek veya diğer borç ve yükümlülüklerini yerine 

getirmemek sureti ile diğer devre mülk hakkı sahiplerinin haklarını ihlal ederse, bu 

dairenin diğer devre sahipleri, o devre mülk hakkı sahibinin devre mülkü hakkını 

K.M.K. Md. 25. uyarınca kendilerine devredilmesini mahkemeden isteyebilirler.  

  

 YÖNETİM 

  

Madde 28. Ana gayrimenkulün ve üzerindeki devre mülk hakkı tesis edilen bütün 

bağımsız bölümlerin yöneticisi 10 Yıllık süre için Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm 

Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş. tayin edilmiştir. 10 yıllık sürenin sonunda; ana 

gayrimenkulün yönetimi kat Malikleri kurulu tarafından belirlenir. Bu sürenin sonunda 

Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş. tekrar yönetici olarak 

atanabilir. Devre mülke konu olan bu meskenin yöneticisi ve Kat Malikleri Kurulu 

temsilcisi, 10 yıllık süre için Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi 

Ticaret A.Ş. tayin edilmiştir.  10 yıl süre sonunda yönetim; Kat Malikleri Genel 

Kurulu’nun seçeceği yönetici tarafından yapılacaktır. Bu sürenin sonunda Çağ Grubu 

Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş. tekrar yönetici olabilirler.   

 

Yönetici veya Yönetim Kurulu, yönetim görevlerinin tamamını veya bir kısmını bir 

sözleşme ile bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişiye verebilir. 

 

Kat malikleri genel kurulunda kat malikleri tarafından ayrıca denetçi seçilir. Denetçi her 

yılsonunda yöneticinin faaliyetleri ile ilgili denetleme raporu hazırlayarak genel kurulun 

onayına sunar. 

 

406 ada 8 parseli oluşturan ana taşınmaz üzerinde bulunan (E ) ve (F) Blok yapılarının 

her biri kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait olan ortak yerlere ilişkin olarak kendi 

bloklarında bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri genel 

kurulunca yönetilir. Her bir blok yalnız kendisini ilgilendiren konularla ilgili karar 

alarak işletme projesini ve kendi yıl aidatını belirler. 8 parselin ortak yerleriyle ilgili 

yönetim yetkisi ise Toplu Yapı Kat Malikleri Kuruluna aittir. Her blok, kendi kat 

malikleri kurulunda ayrıca üç (3) kişiyi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyesi olarak 

seçer. Yönetim planının ilgili hükümleri aynen işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak 

uygulanır.  
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Madde 29. Devre mülk temsilcisi, bağımsız bölümü ana taşınmaz için yapılacak olan 

Kat Malikleri Kurulu’nda temsil eder. Temsilci, bağımsız bölüm ve ortak yerler ile ilgili 

tüm hizmetler ve giderler için alınan kararlarda ve ana taşınmaz yönetimine yetki 

verilmesinde temsil ettiği her bağımsız bölüm için bir oy kullanır.  

 

Madde 30. Kat Malikleri Genel Kurulu’nda alınan tüm kararlar bağımsız bölümler için 

kesin bağlayıcıdır ve yönetici tarafından, katılamayan temsilcilere bir yazı ile duyurulur. 

Temsilci ise, temsil ettiği bağımsız bölümün paydaşlarına alınan karaları ayrıca yazı ile 

duyurur. 

  

Madde 31. Devre mülk konusu gayrimenkul, kanunların emredici hükümleri saklı 

kalmak üzere sözleşmede belirtilen hükümler gereğince Ana gayrimenkul yöneticisi 

tarafından yönetilir. Yöneticinin yönetimi bırakması veya herhangi bir şekilde görevinin 

sona ermesi halinde Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Yeni ana 

gayrimenkul yöneticisi Kat Malikleri Genel Kurulu’nca belirlenirken devre mülk 

yönetici ve temsilcisi de bağımsız bölümdeki devre mülk sahiplerince oy çokluğuyla 

seçilirler. 

  

Madde 32. Devre mülk sahipleri toplantısı, her yıl ocak ayı içerisinde Kızılcahamam 

Akasya Termal Tatil Köyü’nde yapılır. 

  

Devre mülk sahipleri toplantısı, bağımsız bölümdeki devre mülk sayı ve arsa payı 

bakımından yarısından fazlası toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir. İlk toplantıda bu 

yeter sayı toplanamadığı takdirde bir sonraki gün aynı yer ve saatte ikinci toplantı 

yapılır. İkinci toplantıda yeter sayı aranmaksızın katılanların oy çokluğuyla karalar 

alınır. 

  

 Önemli bir sebebin çıkması durumunda yöneticinin ya da devre mülk sahiplerinin üçte 

birinin (1/3) istemi üzerine, tespit edilecek toplantı gününden asgari on beş (15) gün 

önce bağımsız bölümün tüm paydaşlarına toplantı sebebi ve gündem belirtilerek 

taahhütlü mektupla ya da imza karşılığı duyularak Devre mülk sahipleri olağanüstü 

toplantıya çağrılabilir. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 

hangi tarihte yapılacağı da bu duyuruda belirtilir. Olağanüstü devre mülk sahipleri 

Toplantı kararları da olağan toplantı esaslarına göre alınır. 

  

Toplantılarda; toplantıyı yönetmek için bir başkan ve iki üye seçilir. İsteyen herkese bir 

defa konuşma hakkı verilir. Konuşma süreleri toplantı başlarken toplantı başkanı 

tarafından belirlenir. Her konuşmacıya eşit süre verilir. Toplantılarda gündeme bağlılık 

esastır. Ancak toplantıya katılanların üçte birinin (1/3) önerisi ile görüşülmesi istenen 

diğer konularda gündeme alınabilir. 



 59 

 EK 1 Devre Mülk Hakkı Tesisi Sözleşmesi Örneği                                             

(10/12) 

Madde 33. Devre mülk sahipleri toplantısında her devre mülk maliki bir oy hakkına 

sahiptir. Bir kişinin birden çok bağımsız bölüm sahibi olması durumunda her devre 

mülk için o kişinin bir oy hakkı vardır. Devre mülk sahipleri kendi aralarından ana 

taşınmaz için yapılacak olan kat malikleri kuruluna kendi devrelerinin devre mülk 

temsilcisini seçerler. Bu seçimi yapmazlarsa kat malikleri kuruluna katılacak temsilciyi 

Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş. seçer. Her bağımsız 

bölümün devre mülk sahiplerinin kendi aralarında yapacakları temsilci seçimi, herhangi 

bir şekil şartına bağlı olmayıp temsilcinin, devre mülk maliklerince yöneticiye 

bildirilmesi, temsilcinin kat malikleri genel kurul toplantısına katılımı için yeterlidir.  

  

Madde 34. Yönetici, Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen görevleri, yönetim planı ve 

devre mülk sözleşmesinde yer alan görevleri yerine getirir. Bu bağımsız bölümün ve 

ortak kullanım alanlarının maksadına uygun şekilde kullanılmasını ve işletilmesini 

sağlar. Ayrıca aşağıdaki işleri yapar; 

 

Ana taşınmaz Kat Malikleri Genel Kurulu’nun kararlarını yerine getirir.  

 

Ana taşınmazdaki ortak yerlerin devre mülk hakkı sahiplerince uygun kullanılmasını ve 

işletilmesini sağlar. 

 Bu devre mülk sözleşmesini devre mülk sahipleri adına okur ve imzalar. 

 

Gelir ve gider defterlerini tutar, yasal defterlerin noterden tasdik edilmesini ve bunların 

özenle tutulmasını sağlar. 

 

Gerekli personelin istihdamını, özlük işlemlerini yapar.  

 

Ana gayrimenkulün kat malikleri kurulunda her bir devre mülk sahibini ve bağımsız 

bölümünü temsil eder. Onlar adına kararlara katılırlar. 

 

Gayrimenkullerin sigorta edilmesini ve primlerin zamanında ödenmesini sağlar. 

 

Ödemede bulunmayan devre mülk hakkı sahiplerinin ödeme yapmasını sağlar. Bu 

konuda gerekli hallerde avukat tutar ve sözleşme yapar. 

 

Büyük bakım ve onarım yapılmasını, hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesini, bu 

amaçla yeni demirbaş alınmasını, mevcutların satılarak değerlendirilmesini hem 

bağımsız bölümlerin hem de ana taşınmazın yöneticisi olmak sıfatıyla birlikte yürütür.  

 

Devre mülk sahiplerinden gelen istek ve arzuları dikkate alarak işletmeciliğin 

gereklerini daha iyi yerine getirebilmek için imar planı ve proje değişikliği yapabilir. 
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Madde 35. Yeni demirbaş eşya alınması ve mevcutların satılması ve bunun gibi ihtiyari 

olarak yapılacak maddi harcamalar için, işletme projesi çerçevesinde, yönetici yetkili 

kılınmıştır. 

  

BÜYÜK BAKIM ONARIM   

 

Madde 36. 634 sayılı yasa gereğince devre mülk hakkı tesis edilen bu meskenin 28 

Ekim–1 Kasım arası büyük bakım ve onarım süresidir. Bu bakım ve onarım, yönetici 

tarafından yaptırılır. Masraflar genel giderler kısmında gösterildiği şekilde tahsil olunur. 

Yönetici, büyük bakım onarım döneminde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. 

  

Madde 37. 26.02.2013 tarihinde düzenlenen iş bu devre mülk sözleşmesi (37) otuz yedi 

maddeden ibarettir. Metin ve muhtevası aşağıda devre tarihleri, payı, adı soyadı/unvanı 

ve imzası bulunan devre mülk hakkı sahipleri tarafından okunmuş olup, sözleşmenin 

muhtevası ile birlikte arzularına uygun olarak tanzim olduğunu, hak ve 

yükümlülüklerini kabul ettiklerini beyan ederek imza altına almışlardır. Bu sözleşmede 

hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Planı, 634 sayılı yasa ile bu yasaya eklenen 3227 

sayılı yasa hükümleri uygulanır. 

 

Devre Tarihleri Devre mülk Malikinin Adı Soyadı 

Vekilin 

Adı 

Soyadı 

İmza 

01 OCAK – 15 OCAK 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

16 OCAK – 30 OCAK 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

31 OCAK – 14 ŞUBAT 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

15 ŞUBAT – 01 MART 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

02 MART – 16 MART 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

17 MART – 31 MART 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

01 NİSAN – 15 NİSAN 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

16 NİSAN – 30 NİSAN 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

1 MAYIS – 15 MAYIS 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

16 MAYIS – 30 MAYIS MEHMET SELİM EKER   

31 MAYIS – 14 HAZİRAN ÇAĞ GRUBU SAĞLIK   
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İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A 

15 HAZİRAN – 29 

HAZİRAN 

ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

30 HAZİRAN – 14 TEMMUZ 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

15 TEMMUZ – 29 TEMMUZ 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

30 TEMMUZ – 13 

AĞUSTOS 

ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

14 AĞUSTOS – 28 

AĞUSTOS 

ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

29 AĞUSTOS – 12 EYLÜL 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

13 EYLÜL – 27 EYLÜL 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

28 EYLÜL – 12 EKİM 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

13 EKİM – 27 EKİM 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

2 KASIM – 16 KASIM 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

17 KASIM – 1 ARALIK 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

2 ARALIK – 16 ARALIK 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
  

17 ARALIK – 31 ARALIK 
ÇAĞ GRUBU SAĞLIK 

İNŞ.TUR.TAŞ.SAN.TİC A.Ş. 
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AKASYA TERMAL TESİSLERİ 2. ETAP 

DEVRE MÜLK SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 

 

1) 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanununa göre devre mülk mülkiyet hakkı ve tapusu 

verilmek koşuluyla, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi 406 ada 8 parsel üzerinde, 

işletmecisi ve yöneticisi Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Reklam Barter Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi olan Akasya Termal 2. Etap isimli ana taşınmazın bağımsız 

bölümleri üzerinde irtifak olarak tesis edilmiş olan devre mülk hakkı alım ve satış vaadi 

sözleşmesi, aşağıdaki koşullarla 634 sayılı Kanunun 61/1.maddesi uyarınca ilgili tapu 

kütüğüne şerh edilmek üzere düzenlenmiştir. 

 

2) Devre mülkü satın alan ……………………………………………………………... 

……….…………………......                               Alıcı, satan Çağ Grubu Sağlık İnşaat 

Turizm Reklam Barter Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise Satıcı (Çağ)  olarak 

anılmıştır  

 

Alıcının kimlik bilgileri  

Gerçek Kişi 

TC Kimlik No      :…………………………..……………………………………………………….……..         

Adı Soyadı  :……………………………………………………………………………………….… 

Baba Adı :…………………………………………………………………………………………. 

Doğum Tarihi :………………………………………………………………………………………….. 

Doğum Yeri  :……………..……………………………………………………………………………. 

Tüzel Kişi 

Unvan :………………………………… 

Vergi Dairesi  :…………………………………..        Vergi No   :………………… 

 

 3) Satıcı, aşağıda bilgileri yazılı …………. Nolu bağımsız bölümün giriş ve çıkış 

günleri dahil  

 

15 günlük,  ………….…….………… -…………......……….….… tarihleri arasındaki  

…………… nolu  

 

devresini, …….....……….………. 

(………………………….....…………..……..……….)Türk Lirası  KDV dahil bedelle 

alıcıya satmayı taahhüt etmiştir. Sözleşme maddeleri içerisinde yer alan, devir ve satış 

haklarına ilişkin tüm hükümler devre mülkün tapu tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 

geçerlidir. Devre mülkün teslim tarihi alıcının satın aldığı devreyi kullanmaya başladığı 

tarihtir. 
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Gayrimenkul Bilgileri  

İli: Ankara                                  

İlçesi: Kızılcahamam       

Mahalle: Yenice                     

Ada-parsel: ….. ada …. parsel    

Kat ve Daire No: ……..  

Tapu ve Devre No: ……….              

Devre Tarihi: …………………….                   

 

Alıcı Tebligat Adresleri: 

Ev Adresi:   …………………………………………………………………………. 

İş Adresi:  ……………………………………………………………………….…… 

Ev telefon no     :……………...            İş telefon no     :…………………   

Cep telefon no  : ………………..…     Faks no  :…………………………………   

e-mail               :…………………… 

 

Satıcı Tebligat Adresi:  

…………. Bulvarı ….. sok.(eski ….. Sok) No: …/…. ÇANKAYA/ANKARA 

 

Ödeme şekilleri aşağıda belirtilmiştir.  

1 ) PEŞİN         2 ) TAKSİT (kredi kartı)        3 ) TAKSİT (bono)    

 

Bono düzenlenen taksitli satışlarda alıcı, sözleşmeye ekli ve imzalı teslim tutanağında 

yer alan miktar ve vadelere uygun bonoları satıcıya teslim etmiş olup alıcı; bonoların,   

satıcı tarafından banka aracılığıyla protestolu olarak tahsil edilmesini kabul eder.  

 

Ödemelerin tamamı, bono karşılığı veya satıcıya (Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm 

Reklam Barter Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ) ait POS makinelerinden kredi 

kartıyla veya banka hesabına nakit olarak, mutlaka BANKA aracılığı ile yapılacaktır. 

Elden/banka dışında yapılan ödemeler, satış bedeline mahsup edilmeyecektir. Vade 

tarihinin kısalığı sebebiyle banka tarafından kabul edilemeyen bonoların bedeli alıcı 

tarafından satıcının; aşağıda belirtilen hesaplarına  “vade tarihi” belirtilerek “bono 

bedeli”  olarak yatırılacak ve ödeme makbuzunun ibrazı ile bonolar satıcının iş yerinden 

alıcı tarafından geri alınacaktır.  

 

……. Bankası ……/Ankara (xxxx) Şubesi TR….………………………………. IBAN 

no lu hesap veya 

……. Bankası ……/Ankara (xxxx) Şubesi TR….………………………………. IBAN 

no lu hesap 

Taksitlerin vadelerinde ödenmemesi halinde en yüksek banka mevduat faiz oranında 

temerrüt faizi tahsil edilecektir. İki taksit miktarının vadelerinde ödenmemesi halinde;  
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sözleşme konusu satış bedelinin tamamı muaccel hale gelerek, tahsili talep 

edilebilecektir. Ödemelerin düzenli yapılmaması durumunda alıcı devre mülkü 

kullanamaz, kiraya veremez. Bu durumda devre mülkün kullanım ve kiraya verme 

hakları Çağ’a aittir. 

  

4) Alıcı, satıcı tarafından hazırlanan devre mülk işletme sözleşmesinin hükümlerini 

aynen kabul eder. Bu sözleşmeye riayetsizliği halinde, satıcının bu satış sözleşmesini 

fesih hakkı vardır.  Satış bedelinin ödenmemesi ve Satıcı tarafından tahsil edilememesi 

halinde, Satıcının sözleşme konusu devre mülkü tahsis etme ve tapu tescil işlemi yapma 

yükümlülüğü yoktur. Bu durumda Satıcı, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 

Sözleşmenin Satıcı tarafından feshi halinde fesih tarihine kadar yapılan ödemeler alıcıya 

iade edilmez. 

  

5)  İşbu satış sözleşmesiyle satılan yukarıdaki devre mülkün tapusu satış bedelinin 

tamamının ödenmesi halinde, Kızılcahamam Tapu Müdürlüğünün olanakları dâhilinde 

2012 yılından itibaren 6 (altı) ay içinde Alıcıya verilecektir. Satış bedeline ilişkin fatura; 

devre mülkün teslim tarihinden, tapu tescili yapılmış ise tescil tarihinden itibaren, yedi 

gün içerisinde düzenlenecektir.  

 

6) Bünyesinde özel hizmeti gerektirmeyen alanlar dışında, Akasya Termal 2. Etap 

sosyal tesisleri, yönetimin belirleyeceği kurallar çerçevesinde, devre mülk hakkı 

sahiplerince bedelsiz kullanılabilecektir. 

 

7) Kat malikleri genel kurulu; bağımsız bölüm malikleri ve devre mülk bağımsız birim 

temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşir.   Yeni yönetici, genel kurula katılanların salt 

çoğunluğu ile seçilir. Genel kurulda, her bir devre mülk bağımsız bölümünü o bölümün 

üzerinde kurulu 24 devre mülkün maliklerinden genel kuruldan önce yapılan seçim 

toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile belirlenen bir devre mülk temsilcisi temsil 

eder. Her bir devre mülk temsilcisinin genel kurulda temsil ettiği bağımsız bölüm adına 

bir oy hakkı vardır. Çağ; ana gayrimenkulün ve üzerindeki bütün bağımsız bölümlerin 

ve sosyal tesislerin 10 yıl süre ile yöneticisidir. 

 

8) Devre mülk sahibi, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek veya iki defadan 

fazla kullanım planında belirtilen zamanda bağımsız bölümü tahliye etmemek suretiyle 

diğer devre mülk sahiplerinin haklarını çekilmez hale gelecek şekilde ihlal ederse, bu 

bağımsız bölümün diğer devre sahipleri, o devre mülk hakkı sahibinin devre mülk 

üzerindeki mülkiyet hakkının 634 sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca kendilerine devir 

edilmesini Mahkemeden isteyebilirler.  
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9) Devre mülk hakkı sahipleri; yönetimce veya genel kurulca belirlenmiş giderlere 

katılırlar ve katılım payını (yıldat) 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında yönetimin 

hesabına defaten öderler. 

 

10)  Ana taşınmazın termal bir tesis olması sebebiyle, yönetici tarafından belirlenecek 

tarihlerde tesiste bakım ve onarım yapılabilecektir. Tesisteki bakım, onarım, teknik veya 

imalat vb gibi, alıcıya bağlı olmayan sorunlar nedeniyle, devresini zamanında 

kullanamayan malik, yönetim tarafından kendisine önerilecek iki devre içerisinden 

dilediği herhangi birini fark ödemeksizin kullanabilecektir. Yönetimce önerilen 

devrelerden herhangi birinin malik tarafından kullanılmaması durumunda devre mülk 

hakkı sahibine başka herhangi bir hak doğmaz ve malik başka herhangi bir talepte 

bulunamaz. 

 

11) Devre mülk maliki, kullanım hakkı olmasına rağmen bizzat kullanmak istemediği 

devresini, devre tarihinden önce kullanacakların kimlik bilgilerini de içeren kullanıcı 

devir belgesi ile yazılı olarak yöneticiye bildirmek koşuluyla,  dilediği kişilere 

kullandırabilir veya kiraya verebilir. Ancak kullandırdığı veya kiraya vereceği kişilerin 

davranış ve fiillerinin, işbu sözleşme şartlarına uygun olacağını, Satıcıya veya 

yöneticiye karşı taahhüt etmiştir. Bu şekildeki üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden Devre 

mülk maliki, üçüncü kişinin veya kişilerin verecekleri zararları da tazmin etmeyi 

taahhüt etmiştir. Devre mülk maliki devresini,  yönetici eliyle kiraya verdiği takdirde bu 

taahhüdü ortadan kalkar. Kira koşulları, malik tarafından belirlenerek yönetime 

bildirilir. Yönetimin kiraya vermesi durumunda elde edilen kira gelirinin yönetimce 

belirlenen paya eşdeğer miktarı yönetim hesabına gelir kaydedilir ve arda kalan malike 

ödenir. 

 

Satıcı veya Yönetimin kiracı bulma taahhüdü olmadığı gibi, devrenin kiraya verilmesi, 

yönetim ve genel giderleri ödeme borcunu ortadan kaldırmaz. 

 

12) Devre mülk maliki, sözleşme konusu devresinin belirtilen başlangıç tarihinde,  

genel bakım ve temizlik işlemleri sebebiyle 16.00’dan itibaren devresine ait bağımsız 

bölüme girmeyi ve bitiş tarihinde en geç saat 10.00 de boşaltmayı kabul etmiştir. Aksi 

takdirde, 634 sayılı Kanunun 64.maddesi uyarınca işlem yapılmasını ve sonraki devre 

sahibinin devresini zamanında kullanımının engellenmesi halinde ise; engellenen her bir 

gün için söz konusu bağımsız bölümün o yıl için belirlenmiş giderlere katılım bedelinin 

(yıldat) beş katı kadar tazminat ödemeyi kabul etmiştir.  

 

13) Alıcı, kendisine devresinin kullanıma tahsis edildiği anda teslim edilen demirbaş 

eşyayı özenle kullanmayı ve aynen iade etmeyi taahhüt etmiştir. Gayrimenkul ve 

menkul malların uğradıkları zararlar Alıcıdan tazmin edilir.  Alıcının, devresini 

kullandırdığı kişiler açısından da aynı sorumluluğu vardır. Tazmin edilecek zarar,  
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onarım halinde: malzeme ve işçilik ücreti, eşyanın tümüyle kullanılmaz hale gelmesinde 

ise yenisinin rayiç fiyatı ve varsa nakliye, montaj gibi diğer giderler toplamıdır. 

 

14) Devre mülk maliki ve halefleri, Medeni Kanunda düzenlenen komşuluk haklarına, 

634 sayılı Kanun hükümlerine, yönetim planına, devre mülk sözleşmesine, genel kurul 

ve yönetim kararlarına aykırı davranamaz. Devre mülk maliki ve halefleri, ahlaka, 

adaba aykırı, tapu sicilinde kayıtlı amaç ve şekil dışında, patlayıcı ve pis kokulu 

maddeler bulundurulması şeklinde, depo olarak, çevreye rahatsızlık verici yüksek ses, 

müzik, koku, duman, sarsıntı ve toz gibi etkiler doğuracak şekilde bağımsız bölümü 

kullanamaz.  

 

15) Üzerinde devre mülk hakkı kurulan bağımsız bölümler için Kanun gereği ortaklığın 

giderilmesi istenemeyeceği gibi, işbu sözleşme uyarınca devre mülk hakkının herhangi 

bir şekilde satılması halinde, kanuni şuf’a (önalım) hakkı kullanılamaz. Alıcı, önalım 

hakkından feragat etmiştir.  

 

16) Alıcı, işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10(on) gün içerisinde hiçbir sebep 

göstermeksizin, işbu sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bunun için,  satıcının 

tebligat adresine bizzat başvurması veya cayma bildirimini noter kanalı ile göndermesi 

gerekir. Bunun dışında haklı bir sebep olmaksızın Alıcı’nın sözleşmeyi feshetmesi 

halinde satıcıdan herhangi bir talep hakkı yoktur.  

Çağ, satmış olduğu devre mülkü alıcının satıştaki ödeme koşullarını da dikkate alarak 

uygun göreceği ödeme takvimi ile alıcının satın alma fiyatının yüzde 70’i bedelle geri 

almayı vaat eder. 

 

17)  Çağ, işbu sözleşme konusu devre mülkün inşaatını 2012 yılı Aralık ayı sonuna 

kadar bitirmeyi taahhüt eder. Satılan devre mülk inşaatı, 2012 yılı sonuna kadar 

bitirilmediği takdirde Çağ; takip eden her takvim yılında alıcının inşaattaki gecikme 

nedeniyle kullanamadığı devresi için cezai şart olarak o tarihe kadar tahsil ettiği satış 

bedelinin %10 tutarını, alıcıya ödeyecektir. 

 

18) Tarafların tebligat adresleri 3. madde de belirtilmiştir. Adres değişiklikleri, yazılı 

olarak bildirilmedikleri takdirde, mevcut adreslerden birine yapılacak tebligat geçerli 

sayılacaktır. 

 

19)  Alıcı aşağıdaki uyarıları okuyup, bilgilendiğini kabul eder. 

      a)   İşbu devre mülk satış sözleşmesi şirket yetkililerince önceden ıslak 

imzalı ve numaralı olarak satış temsilcilerine teslim edilmiştir. Bu nedenle alıcının 

imzaladığı sözleşmenin ıslak imzalı ve numaralı olması gerekir. 

      b)  Satış temsilcilerinin para tahsil yetkisi olmadığından, satış temsilcilerine 

elden nakit ödeme yapılmaması gerekir. 
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  c)  Banka ödemelerinin sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen banka hesabına 

yapılması gerekir. 

d)  Kredi kartı ile yapılan ödemelerde POS makinesi slibinin Çağ Grubu Sağlık 

A.Ş.  başlığını içermesi gerekir.     

e)  İşbu sözleşmeye imza yetkililerince paraf edilmeden el yazısı veya başka bir 

şekilde yapılacak her türlü ekleme geçersizdir.   

 

20)  Hukuki ihtilafların giderilmesinde KIZILCAHAMAM Mahkemeleri ve İcra Dairesi 

yetkilidir. 

 

21)  İşbu devre mülk satış sözleşmesi, sadece yirmi madde ve iki suret tanzim edilmiş 

ve tarafların özgür iradelerine uygun olarak satıcının Kızılcahamam şubesinde Akasya 

Cad. No:36 adresinde gayri kabili rücu şartıyla imza altına alınmıştır. 

 

 

Tarih:  .……./……...../……..    

 

 

Satıcı                                                                     Alıcı 

Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Reklam                                                     (Ad Soyad)  

Barter Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi        

 

 

 

 

İrtibat adresi: 

…………….. Bulvarı ……. sok. 

(eski ….. Sok) No: …./…. 

………../ANKARA 

 

Tel    : 0 312 441 01 99(pbx) 

Faks: 0 312 441 08 90 

 

 

Banka hesap numaraları: 

……. Bankası ……/Ankara (xxxx) Şubesi TR….………………………………. IBAN 

no.lu hesap 

……. Bankası ……/Ankara (xxxx) Şubesi TR….………..………………………. IBAN 

no.lu hesap 
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İlgi: 8/Aralık/1965 ve 4-1-1-7/1392 sayılı genelge. Kat Mülkiyeti Kanununa devre mülk 

hakkı ile ilgili maddeler eklenmesine dair 3227 sayılı kanun, 25/Haziran/1985 tarih 

18792 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile 634 sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanununa 7nci bölümden sonra ve ek maddelerden önce, Sekizinci 

Bölüm "Devre Mülk Hakkı" başlığı altında 57 ila 65nci maddeler eklenmiş ve kanunun 

yürürlük ve yürütme ile ilgili 57 ve 58 nci maddeleri 66 ve 67 olarak değiştirilmiş olup, 

kanun metni genelgenin sonuna eklenmiştir. 

 

I - Devre Mülk Hakkı: 

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak 

maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümünden yılın belli 

dönemlerinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak istifade edilmek üzere tesis edilen 

bir irtifak hakkıdır. (Madde: 57) 

 

Bu tariften de anlaşılacağı üzere, devre mülk hakkı ancak müşterek mülkiyete konu 

olmuş mesken nitelikli taşınmaz mallar üzerine irtifak hakkı tesisi suretiyle kurulabilir. 

 

II - Devre Mülk Hakkının Tesisi ve şartları 

a) Tesisi: 

Õzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler 

arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi 

ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi 

hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanmış devre mülk sözleşmesinin ibraz 

edilmesi ve istemde bulunulması üzerine, tapu sicil müdürlüklerince düzenlenecek 

resmi senetle tesis edilir. (Madde: 61) 

 

Hakkın tesisi sırasında, ibraz edilecek devre mülk sözleşmesindeki imzaların maliklere 

ait olup olmadığının iyice tetkik edilmesi gerekir. Sözleşme ortak malikler arasında 

yapılabileceği gibi, noterlerce de düzenlenmesi mümkündür. 

 

b) şartlar: 

1) Devre mülk hakkı mesken olarak kullanılmaya elverişli müstakil bir yapı (bir villa, 

tek daireli bir ev v.s.) veya Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı tesis edilmiş 

veya mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümler üzerine 

tesis edilebilir. 

 

Mesken olarak müstakillen kullanılmaya elverişli yapı birden çok mesken nitelikli 

bağımsız bölümü ihtiva ediyor veya aynı parsel içinde birden fazla mesken nitelikli 

bağımsız bölüm mevcutsa, bu meskenlerde devre mülk hakkı tesis edilebilmesi için 

yapının mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesi veya kat irtifakı tesisi zorunludur. 
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2) Devre mülk hakkının tesis edilebilmesi için bu hakkın bağlı olduğu mülkiyet payının 

ve devre sayıları ile süreleri aksi kararlaştırılmamış ise eşit şekilde belirlenerek 

sözleşmede gösterilmesi gerekir. Mülkiyet payıyla, devrelerin sayı ve süreleri farklı 

olarak hakkın tesisinin talep edilmesi halinde bu hususun sözleşmede kararlaştırılmış 

olması zorunludur. Devrelerin sayı ve süreleri mutlaka resmi senette de belirtilmesi 

gerekmektedir. Hakkın ilk başladığı tarih dikkate alınıp, bir yıl belli zaman dilimlerine 

bölünerek devre mülk hakkı tesis edilecektir. Bir kişi muayyen bir hisse ile Temmuz ayı 

devresini yeni malike devrediyorsa, geri kalan 11 ay için ilk malik adına devre mülk 

tesis edilerek, yılın tamamı sicilde gösterilmelidir. Yegane istisna büyük tamirat için 

ayrılacak müddettir. Bu istisna sözleşmede mutlaka gösterilmeli ve bu devre için irtifak 

hakkı tesis edilmeyerek yılın zaman olarak dağılımından çıkarılmalıdır. 

 

Örnekler: Asıl kaide, mülkiyet payı ile devrelerinin sayı ve süreleri eşit olarak 

belirleneceğinden;  

 

a) Bir bağımsız bölüm 1/12 şer pay olarak müşterek mülkiyet esaslarına göre on iki kişi 

adında kayıtlı olduğunu düşünürsek, bu paylara eşit olarak bir yıl 12 eşit parçaya 

ayrılarak, bulunacak birer aylık devre sürelerinin esas alınması ve buna göre hakkın 

tesis edilmesi, (Büyük onarım için ayrılan süre hariç) 

 

b) Aksi kararlaştırılabileceğinden paydaşların mülkiyet payları 1/12 şer olarak eşit 

olduğu halde, devre süreleri 60, 40, 15 gün şeklinde gibi değişik olarak da belirlenebilir. 

Bu durumda büyük onarım için ayrılacak süre dahil, devre toplamlarının bir yılı 

aşmaması ve devre gün sayısının 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. 

 

c) Bağımsız bölüme müşterek mülkiyet esaslarına göre malik olan paydaşların, mülkiyet 

paylarının eşit olması zorunlu olmayıp, mülkiyet payları farklı olduğu halde devrelerin 

gün sayısı 15 günden az olmamak üzere tespit edilebilir, bu hususlar sözleşmede ve 

resmi senette açıkça belirtilmelidir. 

 

3) Kat irtifakı tesis edilmiş veya kat mülkiyetine çevrilmiş binalarda bağımsız 

bölümlerden bir veya bir kaçı üzerine devre mülk hakkı tesisi, diğer bağımsız bölüm 

maliklerinin muvafakatına bağlı değildir. Ancak devre mülk hakkı tesis edilemeyeceği 

veya hangi nispette kat maliklerinin muvafakatlarıyla tesis edilebileceği, Kat Mülkiyeti 

Kanununa göre yapılan yönetim planında belirtilmiş olabileceğinden, talep halinde 

yönetim planlarının incelenmesi gerekmektedir. 

 

III - Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Tasarruf Hakları 

Devre mülk hakkı tesis edilecek kat irtifakı veya kat mülkiyetine çevrilmiş mesken 

nitelikli bağımsız bölümler ile müstakil yapıların, müşterek mülkiyet payına bağlı  
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olarak her türlü devir ve temlike konu edilebileceği gibi, miras hükümlerine göre 

mirasçıya da intikal eder. 

Yine devre mülk hakkı tesis edilmiş meskenler üzerinde mülkiyet payına bağlı olarak bu 

hakla bağdaşan her türlü ayni ve tapuya tescille aynilik kazanan şahsi hakların tesisi 

mümkündür. (Madde: 58) Ancak, kanunun 57nci maddesinde "sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanılmasını başkalarına 

bırakabilir" hükmü yer aldığından, intifa ve sükna hakkı tesisi ile kira şerhinin verilmesi 

istemleri karşılanmadan önce, dosyasındaki sözleşmenin iyice incelenmesi ve 

sözleşmede hakkın kullanımının başkasına devredilemeyeceğine dair bir hüküm 

bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. 

 

IV - Devre Mülk Hakkının Tapu Siciline Tescili 

Devre mülk hakkının resmi senetle tesis edilebileceğine yukarıda değinilmişti. Bu resmi 

senede kanunun 61nci maddesi gereğince düzenlenecek devre mülk sözleşmesi 

eklenecek ve sözleşmenin mevcudiyeti ayrıca resmi senette belirtilecektir. 

 

Resmi senedin düzenlenmesinden sonra tapu sicilinde yapılacak tesciller aşağıda 

örnekleriyle açıklanmıştır. 

1) Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yapılacak belirtme; 

a) Bağımsız bölüm veya müstakil yapı üzerine devre mülk hakkı tesis edildiği belirtilip, 

yanına tarih ve yevmiye numarası yazılacaktır. (Madde: 60) 

 

Örnek 1) Bu mesken üzerine devre mülk hakkı tesis 

edilmiştir........................tarih..................yevmiye. 

 

Örnek 2) ......................kat.............nolu mesken üzerine devre mülk hakkı tesis 

edilmiştir. (Kat 

irtifakına çevrilmiş yerlerde bu şekilde belirtme yapılacaktır. 

 

b) Bu hakkın tesisi için ibraz edilecek devre mülk sözleşmesinin gösterilmesi gerekir. 

(Madde: 61) 

 

Örnek 1) ..................................tarihli devre mülk sözleşmesi vardır. 

 

Örnek 2) ............................kat ..........nolu meskene ait.......................tarihli devre mülk 

sözleşmesi vardır. (Kat irtifakına çevrilmiş yerlerde) 

 

2) Devre mülk hakkı tesisine ilişkin olarak düzenlenecek bir ve ikinci nüsha tapu 

senetlerinin uygun bir yerine beyanlar hanesi yazılıp, yukarıdaki belirtmelerin aynen 

tapu senetlerinde de gösterilmesi gerekir. (Madde: 60) 
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3) Tapu kütüğünün "irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri" sütununda 

yapılacak tescil işlemi. 

Kanunun 57nci maddesinde de açıklandığı üzere, devre mülk hakkı, mülkiyet payına 

bağlı bir irtifak hakkıdır. Bu nedenle, devre mülk hakkının en önemli yönü, bu sütunda 

yapılan tescil olduğundan, bu tescilde çok dikkatli yerine getirilerek ileride 

karışıklıklara veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi gerekir. 

 

A) Müstakil yapılarla, kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümlerde 

devre mülk hakkının, hak ve mükellefiyetler hanesine tescili; 

 

Bilindiği üzere, hak ve mükellefiyetler sütununda yapılacak tesciller, harf sütununa 

yazılacak ve (a) dan başlayarak sıra ile devam eden küçük harfler verilerek yapılır. Tesis 

edilen haktan önce başka bir hak ve mükellefiyet yok ise (a) dan başlayıp sıra ile giden 

harfler altında yapılacaktır. 

 

Tesis edilen hak taşınmaz mal için mükellefiyet olduğundan hakkın mahiyeti (M) ile 

gösterilip. (-) çekildikten sonra devre mülk hakkı tescil edilecektir. 

 

Örnek; 

a M- Ocak ile Haziran dönemlerinde Mehmet Taş lehine devre mülk hakkı 

b M- Şubat ile Temmuz dönemlerinde Mehmet Gökduman lehine devre mülk hakkı 

c M- Mart ile Ağustos dönemlerinde Osman Acar lehine devre mülk hakkı 

ç M- Nisan ile Ekim dönemlerinde İlhan Topdemir lehine devre mülk hakkı 

d M- Mayıs ile Kasım dönemlerinde Ergün Akdemir lehine devre mülk hakkı 

e M- Eylül ile Aralık dönemlerinde İlknur Hatipoğlu lehine devre mülk hakkı 

Tesis edilen haktan önce başka hak veya mükellefiyet var ise onlardan sonraki küçük 

harften başlanarak harf verilir. (Örnekte, takvim yılının her ayrı bir dönem olarak kabul 

edilmiş ve her bir ortak malik lehine ikişer dönem devre mülk hakkı tesis ed ilmiştir.) 

 

Maliklerden birisinin devre mülk hakkına bağlı olarak mülkiyet hakkını (hissesini) 

satması halinde, satmış olduğu dönem hak ve mükellefiyetler hanesinde kırmızı 

mürekkeple çizilerek, yeni malik lehine devre mülk hakkı olarak tescil edilir. 

 

B) Daha önce kat irtifakı tesis edilmiş bulunan mesken nitelikli bağımsız bölümler 

üzerine tesis edilen devre mülk hakkının tescili; 

 

Bu hakkın tesisinden önce kat irtifakı tesisinde kullanılan küçük harfler esas alınarak, 

yalnız devre mülk hakkının tesciline münhasır olmak üzere, devre mülk hakkı tesis 

edilen bağımsız bölüm kat irtifakı tesisinde hangi harf altında tescil edilmiş ise, devre 

mülk hakkının tescilinde de bu harfe 1, 2, 3, .............gibi numaralar verilmek suretiyle 

aynı harf altında tescil edilmesi gerekir. 
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Örnek; 

Daha önce tesis edilen kat irtifakına göre c harfi altında birinci kat 2 nolu meskende 

Muzaffer Uğur ve İbrahim Eriş lehlerine yarı yarıya kat irtifakı bulunduğunu 

varsayalım, bu mesken üzerine tesis edilen ve üçer aylık dönemleri kapsayan devre 

mülk hakkının tescili 

 

c1 M- 4/24 arsa, paylı 2 nolu meskende Ocak, Şubat, Mart ve Temmuz, Ağustos, Eylül 

dönemlerinde Muzaffer Uğur lehine devre mülk hakkı 

 

c2 M- 4/24 arsa paylı 2 nolu meskende Nisan, Mayıs, Haziran ve Ekim, Kasım, Aralık 

dönemlerinde İbrahim Eriş lehine devre mülk hakkı, 

 

Daha önce tesis edilen kat irtifakına göre, bağımsız bölümün müşterek malikleri adında 

birden fazla bağımsız bölüm bulunması ve bunların ayni harf altında hak ve 

mükellefiyetler hanesinde tescilli olması durumunda. 

 

Örnek; 

a harfi altında 2/24 arsa payı 1 nolu 4/24 arsa paylı 2 nolu, 4/24 arsa paylı 4 nolu 

meskenlerde Neriman Bulum, Gülnur Saraç ve Pakize Bilgi lehlerine hisseleri oranında 

kat irtifakı bulunduğunu varsayarsak, bunlardan 4, nolu meskende devre mülk hakkı 

tesisinde hak ve mükellefiyetler hanesinde yapılacak tescilin, 

a1-1 M- 4/24 arsa paylı 4 nolu meskende Ocak, Nisan, Temmuz, Aralık dönemlerinde 

Gülnur Saraç lehine devre mülk hakkı, 

a1-2 M- 4/24 arsa paylı 4 nolu meskende Mart, Haziran, Eylül, Ekim dönemlerinde 

Pakize Bilgi lehine devre mülk hakkı 

a1-3 M-4/24 arsa paylı 4 nolu meskende şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım dönemlerinde 

Neriman Bulum lehine devre mülk hakkı, 

şeklinde olmalıdır. 

 

Aynı kişilere ait diğer bağımsız bölümlerde de devre mülk hakkı tesis edildiği takdirde 

bunlarında a2-1, a2-2, a2-3 ve a3-1, a3-2, a3-3 harfleri altında tescil edilmesi gerekir. 

 

Müşterek maliklerin tümüne ait devre mülk hakkı tesis edilmelidir. Hissesi olup devre 

mülk hakkına bağlanmaya malik bırakılmamalıdır. 

 

V - Õzerinde Devre Mülk Hakkı Kurulan Yapı veya Bağımsız Bölümlerde şuf’a Hakkı 

Bağımsız bölüm veya yapının ortak maliklerinin, kanundan doğan öncelikle satın alma 

(şuf’a) hakları bulunmaktadır. 
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Bu nedenle, devre mülk hakkı sahibinin, bu hakla yükümlü mülkiyet payını başkasına 

satması halinde diğer hak sahiplerinin öncelikle satın alma hakkı doğacaktır. Ancak 

sözleşme ile bu haktan feragat edilmesi mümkün olduğundan, haktan feragat halinde bu 

hususun tapu kütük sahifesinin hak ve mükellefiyetler hanesine kaydedilmesi gerekir. 

(şuf’a hakkından feragat) 

 

VI- Kadastro Görmeyen Yerlerde Devre Mülk Hakkının Tesis ve Tescili Henüz 

kadastro (kadastro veya tapulama) görmemiş yerlerde kat irtifakı ve kat mülkiyetinde 

olduğu gibi bu işlem içinde resmi senet tanzim edilecektir. Müstakil yapı ile kat irtifakı 

tesis edilmiş mesken nitelikli bağımsız bölüm üzerine tesis edilen hakkın zabıt defteri 

üzerinde, kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümler üzerine tesis 

edilen hakkın ise kat mülkiyeti zabıt defterinde tescil edilmesi gerekir. 

 

VII - Hak Sahiplerinin Dönem Sonunda Bağımsız Bölüm veya Yapıyı Boşaltma 

Mecburiyetleri 

Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi 

sonunda, bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltarak yeni 

hak sahibine teslim etmeye mecburdurlar. Dönem sonunda tahliye edilmediği takdirde, 

dönem sahiplerinden herhangi birisinin veya yöneticinin tapu kaydı ve sözleşmeyi 

talebine ekleyerek, İbrazı halinde mahallin en büyük mülki amiri emri ile derhal 

zabıtaca boşalttırılır. (Madde: 64) Bu nedenle, hak sahipleri veya yönetici tarafından 

talep edilmesi halinde tapu kaydı ve sözleşme örneğinin, gerekli tapu harcı tahsil 

ettirildikten sonra derhal verilmesi gerekir. 

 

Ayrıca bu konuda gerektiğinde mülki amirlere ve zabıta kuvvetlerine açıklayıcı bilgiler 

verilerek yardımcı olunmalıdır. 

 

VIII - Türk Medeni Kanunu ve İlgili Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespiti ile 

uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kat Mülkiyeti Kanununda, devre mülk 

sözleşmesinde veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun ve 

ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. (Madde: 65) 

 

IX- Devre Mülk Hakkı Tesisinde Tapu Harcı ve Damga Vergisi Kat Mülkiyeti 

Kanununun 55nci maddesi, yalnız kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasını, mülkiyetin 

başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harç ve vergiden muaf tutmuştur. 

 

Diğer taraftan, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin 20/e pozisyonunda, taşınmaz 

mal üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden 

devir alan için ‰40 (binde kırk) oranında tapu harcı alınmasını öngörmüştür. 
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Kanunun 57nci maddesine göre, devre mülk hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir 

irtifak hakkı ise de, mülkiyet payına bağlı olarak malikler lehine tesis edildiğinden 

herhangi bir bedel ödenmesi söz konusu olmadığından, bu hakkın tesisi için ayrıca tapu 

harcı tahsil ettirilmeyecektir.  

 

Bu nedenle; 

1- Devre mülk hakkı, mülkiyetin nakli ile birlikte tesis ediliyorsa, mülkiyetin nakli için 

gerekli tapu harcı tahsil ettirilmeli, hakkın tesisi için herhangi bir harç veya vergi tahsil 

ettirilmemelidir. 

2- Müşterek malikler arasında, herhangi bir mülkiyet nakli yapılmaksızın (hisse devri) 

sadece devre mülk hakkı tesis ediliyor ise, bu işlem için yine tapu harcı tahsil 

ettirilmemeli, ancak düzenlenecek resmi senet dolayısıyla lehine hak tesis edenlerden 

150 TL. damga vergisi tahsil ettirilmesi gerekmektedir. 

 

Bilgilerinizi ve uygulamanın buna göre yönlendirilmesini rica ederim. 

 

 

 

 

Halim Çorbalı 

Genel Müdür 

 

 

Mevzuat Türü: Genelge 

Sayısı: 1476 

Kabul Tarihi: 9 Temmuz 1985 

Yürürlük Durumu: Yürürlükte 

Kaynak adresi: http://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/1476-sayili-devre-mulk-hakki-konulu-

genelge 
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Bu anket: insanların neden devre mülk tercih ettikleri, sağlık ve ekonomik koşulları ile 

devre mülk tercih edenlerin yaş, meslek ve gelir durumunun belirlenmesi için 

yapılmıştır. 

 

Bu anketin sonuçları akademik bir çalışmada kullanılacaktır. 

 

Anketimize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. 

 

1)Yaşınız 

40’ tan küçük                          40-50                                      50’den büyük 

       

2)Eğitiminiz 

 İlköğretim                               Lise                                        Üniversite 

 

3) Aylık Net Geliriniz                                                               

 3000 TL.den az                       3000-5000                              5000 TL. den çok 

 

4) Mesleğiniz             

 Serbest meslek                         Kamu görevlisi                     Emekli 

 

5) Yaşadığınız şehir 

 

6) Sağlık sorununuz var mı ? 

 Evet                                        Hayır 

 

Cevabınız evetse 7. soruyu cevaplayınız. Cevabınız hayır ise 9. sorudan devam ediniz. 

 

7) Termal suyun sağlık sorunlarınıza iyi geleceğini mi düşünüyorsunuz? 

 Evet                                         Hayır                              Fikrim yok 

 

Cevabınız evetse 8. soruyu cevaplayınız. Cevabınız hayır ise 9. sorudan devam ediniz.    

 

8) Termal suyun sağlığınıza iyi gelebileceğini nereden öğrendiniz? 

 Doktor tavsiyesi                      Arkadaş tavsiyesi          Medya          Diğerleri 

 

9) Neden devre mülk tercih ettiniz? 

 Ekonomik nedenle                    Sağlık nedeniyle                      Diğerleri    
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10) Neden Kızılcahamam İlçesini tercih ettiniz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)  

 Ulaşım kolaylığı        Termal suyun kalitesi       

 Doğa güzelliği           Diğerleri 

 

11) Bu tesisten nasıl haberdar oldunuz? 

 Medyadan               Arkadaş tavsiyesi          

 Pazarlamacı            Diğerleri   

 

12) Sahip olduğunuz devre mülkü yatırım aracı olarak görüyor musunuz? 

 Evet                                    Hayır                                Kısmen                                              

 

13) Devre mülkünüzü kaç paraya aldınız? 

 5000TL.den az                    5000-10000 TL                 10000 TL.den çok 

 

14) Tesisin hizmetlerinden memnun musunuz? 

 Evet                                       Hayır                                   Kısmen  

 

15) Devre mülk konusunda varsa görüş ve önerilerinizi kısaca belirtiniz. 
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