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ÖZET 

Dönem Projesi 

ANATAŞINMAZLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN ARSA PAYLARININ 

DÜZELTİLMESİ DAVALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ali GÜNEŞ 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Kentlerde anataşınmazların bağımsız bölümlerinin arsa paylarının düzeltilmesi davaları; konum, 

cephe, bulunulan kat, manzara ve brüt alan gibi unsurlar dikkate alınmadan yapılan ve tescil 

edilen arsa payı dağılımının düzenlenmesine ilişkin olarak açılmıştır. Kat irtifakı tesis edilmiş 

veya kat mülkiyetine dönüşmüş birçok anataşınmazın bağımsız bölümlerinin arsa paylarının, 

tahsis işleminin yapıldığı tarihte bağımsız bölümlerin nitelikleri ve değerleri gibi belirleyici 

unsurları dikkate alınmadan yapılmaktadır. Arsa payının hatalı dağıtımı özellikle anataşınmazın 

ortadan kalkması, harap olması, kamulaştırılması veya kentsel dönüşüm uygulamalarında önemli 

bir sorun olmaktadır. Bu nedenle kat irtifakı tesisi veya kat mülkiyetine dönüşümde 

anataşınmazın bağımsız bölümlerine arsa paylarının dağıtımı, hatalı dağıtılan arsa paylarının ise, 

sonradan yargı makamları eliyle düzeltilmesi ve düzenlenmesi; kentsel dönüşüm, kamulaştırma, 

vergileme gibi amaçlarla yapılan değerleme çalışmalarından hayati derecede önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada; arsa, anataşınmaz, bağımsız bölüm, arsa payı kavramı ve arsa payının dağıtım 

esasları ve temel uygulama sorunları kaynak araştırması ve yargı kararlarına dayalı olarak 

incelenmiştir. Arsa payının hatalı dağıtımı sorununun çözümü için yargı yoluna başvuru 

yapılması gerekmekte olup, kimlerin yargı yoluna başvurabileceği, mahkemelerin izlemesi 

gereken yöntemler, arsa payının düzenlenmesi taleplerinde hangi tarihin esas alınacağı, 

mahkemelerce bilirkişi seçiminde dikkate alınacak hususlar ve bilirkişilerin dikkat etmeleri 

gereken durumlara ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Önceki çalışmalar, seçilmiş yargı kararları 

ve değerleme raporlarının birlikte analizi neticesinde; ülke genelinde hemen hemen bütün 

kentlerde arsa payı dağıtımının hatalı olduğu ve bağımsız bölümlerin gerçek veya piyasa 

değerlerine uygun arsa paylarının dağıtımının yapılamadığı anlaşılmıştır. Arsa payının 

düzeltilmesi davasının sonucunda kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin tesis edildiği tarihteki duruma 

göre sadece dava konusu bağımsız bölümün değil, anataşınmazın bütün bağımsız bölümlerinin 

arsa payının değişmesinin gerekli olduğu açıktır. Tapu müdürlüklerinde kat irtifakı tesisi veya kat 

mülkiyetinin kurulması aşamalarında bağımsız bölümler ve anataşınmazın brüt ve net alanı, 

mahal listesi ve ortak alan payları dikkate alınarak değerleme yapılması, arsa payı dağıtımının 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarınca onaylı mimari proje ve maket üzerinden 

yapılmasından sonra tapuda kat irtifakının kurulması veya inşaatın tamamlanmasından sonra 

yapılacak değerleme çalışmasının sonuçlarına göre kat mülkiyetinin tesis edilmesi, taşınmaz 

piyasalarının şeffaflaştırılması ve mülkiyet sorunlarının çözümü yönünden gerekli görülmektedir. 

Temmuz 2018, 43 Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, arsa, bağımsız bölüm arsa payı, arsa payının düzeltmesi 

davası ve taşınmaz piyasalarında şeffaflık. 
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ANALYSIS OF CASES FOR THE ADJUSTMENT OF LAND SHARES OF THE 

REAL ESTATE INDEPENDENT SECTIONS 

Ali GÜNEŞ 

Ankara University  

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Cases which are relating to adjustment of  the land shares of independent sections of the main real 

estate and properties in cities; location, façade, current floor, landscape and gross area, regardless of 

the elements made and registered in relation to the distribution of land share was opened in relation to 

the regulation. The land shares of the independent sections of many buildings that have a floor 

easement or have been converted into flat ownership are made without taking into considerations of 

the determinant factors such as the qualities and values of the independent sections at the time of 

allocation. Improper distribution of land share is an important problem especially in the removal of 

the main property, its destruction, expropriation or urban transformation. For this reason, it is very 

important to distribute land shares in real estates which have been established as floor easements or 

condominiums, and to correct and regulate the land shares that were mis distributed by the judicial 

authorities afterwards. During this activity it is vital to take into consideration to the valuation works 

for urban transformation, expropriation and taxation aspects. 

In this study; the plot, main building and real estate, independent section, the concept of the land share 

and the distribution principles of the land share and the main implementation problems were 

investigated based on resource data search and judicial decisions. In order to solve the problem of 

incorrect distribution of the land share, an application must be made to the judiciary, the evaluation of 

who can apply to the judiciary, the methods to be followed by the courts, the date on which requests 

for the arrangement of the land share, the issues to be taken into consideration by the courts and the 

situations that the experts should pay attention to have been evaluated. As a result of the combined 

analysis of previous studies, selected judicial decisions and valuation reports; It is observed that the 

distribution of land share in almost all cities across the country is inaccurate and that the distribution 

of land shares has not been executed in accordance with the real or market values of independent 

departments. As a result of the lawsuit for the correction of the land share, it is clear that, according to 

the situation at the date when the floor easement or land ownership was established, not only the 

independent section subject to the case, but also all the independent parts of the main property should 

have to change. Undertaking  valuation works by taking into account the gross and net area, site list 

and common area shares of the real estate and independent sections of the property in the stages of 

establishing floor easement facility or floor ownership in land registry offices, establishment of floor 

easement at the deed registry after the distribution of land share is supposed to be conducted by 

architectural project and model approved by experts from real estate development and management 

for the transparency of real estate markets and the solution of property problems is considered to be 

necessary. 

July 2018, 43 Pages 

Key Words: Real estate, land, independent section and share, adjustment, land share adjustment 

case, transparency in real estate markets. 
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TEŞEKKÜR 

Birçok ülkede ve Türkiye’de gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığı hızla 

gelişmekte ve kurumsallaşma eğilimini sürdürmekte ve birçok kişi ve kurum tarafından 

yeni meslek ve iş alanı olarak görülmektedir. Bu alanda Ankara Üniversitesi Uygulamalı 

Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans ve Lisansüstü 

Programları ile bu dalın hızla gelişmesi, kurumsallaşması ve uluslararası düzeyde eğitim 

verilmesi ve mesleki standartların yükseltilmesine önemli katkı yapmaktadır. Buna ilave 

olarak ilgili bütün kamu ve özel kurumlarla yapılan işbirliği ile başta belediye, tapu ve 

kadastro, maliye, milli emlak, finansal kurumlar ve ilgili diğer paydaşların lisansüstü 

eğitim faaliyetlerine katılımına önem ve öncelik vermekte ve kamu ve özel kurumlarda 

kapasite geliştirme çalışmalarına da önemli ölçüde katkı yapmaktadır. Gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi alanında lisansüstü çalışma yapmama olanak sağlayan, lisansüstü 

eğitimin her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını esirgemeyen ve fikirleriyle akademik 

anlamda gelişimime katkı sağlayarak eksiklerimi görmemi sağlayan, yüksek lisans 

eğitimim boyunca maddi ve manevi desteğini her zaman hissettiğim danışman hocam 

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı sayın 

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e teşekkürü bir borç bilirim. Yoğun ders programı ve 

uygulamaları olan lisansüstü eğitim boyunca beni her zaman yüreklendiren, çalışmam 

boyunca anlayış ve sabırla birçok fedakarlıkta bulunan sevgili eşim Sema ERDEM 

GÜNEŞ’e; kendilerinden yoksun kaldığım günler için anlayışlarını esirgemeyen ve 

çocukça sitemlerini sakınmayan oğlum Kayra GÜNEŞ ve kızım Zülal GÜNEŞ’e; beni 

her zaman yüreklendiren, beni okutan ve bugünlere gelmemi sağlayan babam A.Kadir 

GÜNEŞ ve annem Refakat GÜNEŞ’e teşekkür ederim. 

Ali GÜNEŞ 

Ankara, Temmuz 2018  
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları 

Kentsel alanda artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak konut, ticari, endüstriyel ve kültürel 

tesislere olan talep hızla artmaktadır. Özellikle 1980 sonrası uygulanan politikalarla 

sermayenin kentsel gelişmeye kayması süreci, birçok ülkede benzer etkiler yaratmıştır. 

1980 öncesinde sanayiye öncelik veren ekonomik gelişme ve ithal ikameci politikaların 

sona erip, dışa açık gelişme modeline geçişle birlikte kent yönetimleri, kentsel mekan, 

kentse büyüme ve dönüşüm yaklaşımlarında köklü değişim olmuştur. Bu dönemde 

kentleşme sürecine etkide bulunan yatırımlar içinde özel konut alanlarına yapılan 

yatırımların yer aldığı ve özellikle talep doğrultusunda yükselişe geçtiği görülmektedir 

(Özkan Töre ve Kozaman Som 2009). Değişen iş ve yaşam koşullarının da etkisi ile konut 

tercihleri değişmiş ve hızla büyüyen kentlerde arsa fiyatlarının çok yüksek, müstakil 

konutların yapımının meşakkatli ve fiyatlarının oldukça fazla olması yüzünden daha çok 

site ve apartman tipi yapı adalarının hızla yaygınlaştığı dikkati çekmektedir.  

Kentlerde sayıları hızla artan apartman ve toplu yapılarda müşterek mülkiyete ilave 

olarak birçok hukuki sorun ortaya çıkmakta olup, bunlar içinde müşterek mülkiyetten 

verilen payın kanunların tanımladığı çerçeve ve ölçüde olup olmadığı veya hak kaybının 

söz konusu olup olamayacağı sorunları sıklıkla ileri sürülmektedir. Bu hak kayıplarının 

önüne geçebilmek için kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulan taşınmazlarda bağımsız 

bölümlerde arsa paylarının dağıtımı özel önem taşımaktadır. Arsa payı, bir arsa üzerinde 

ortak mülkiyet hakkının bağımsız bölümlere tahsis edilen kısımlarını ifade etmektedir. 

Özellikle büyük metropollerde, ticari ve turizm kazancının yüksek ya da şehirlerde arazi 

varlığının (arzının) düşük ve değerli olması nedeniyle aynı binadan daire şeklinde 

bağımsız bölüm veya işyeri olan birden çok kişi bir araya gelerek bir arsa üzerinde ortak 

olarak gayrimenkul sahibi olmaktadırlar.  

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde farklı girişimlerin üretim yaptığı, bazı kentlerde 

bireylerin ortak olarak satın aldıkları arsa üzerine bireysel girişim, kooperatif, şirket veya 

yatırım ortaklığı kurarak inşaat yapar. Arsa üzerindeki ortaklık binanın yapımı sonrasında 
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da bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa payları üzerinden devam etmektedir. Bağımsız 

bölümün konumu, hangi katta bulunduğu, yola cephesi ve manzara gibi hususlar dikkate 

alınarak arsa payı oranı belirlenmelidir. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre; kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün 

bütününe anagayrimenkul ve anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya 

elverişli olup, 634 Sayılı Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan 

bölümlerine bağımsız bölüm adı verilmektedir. Anagayrimenkülün inşa edildiği arsanın, 

634 Sayılı Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet 

paylarına arsa payı adı verilmektedir. Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki 

ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet olarak bilinir. Anagayrimenkulde, yapı veya 

yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve 

bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa 

payları, kat, daire ve iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden 

numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilerek proje müellifi 

mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün 

maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu 

müdürlüğüne gönderilen mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi verilmektedir. 

Onaylı mimari proje ve varsa maket üzerinden arsa payının dağıtımının rasyonel olarak 

yapılabilmesi için, kat irtifakının tesisi veya kat mülkiyetine geçiş aşamasında projenin 

bağımsız bölümlerinin piyasa değerlerinin tespiti ve herbir bağımsız bölümün toplam 

anagayrimenkulün içindeki paylarına göre arsa payının dağıtımının yapılması zorunlu 

görülmektedir. Bununla birlikte 634 Sayılı Kanun uygulamasında bağımsız bölümlerin 

arsa paylarının rastgele dağıtımının yapılmakta ve bunun düzeltilmesi için arsa payının 

düzeltilmesi davasının açılması gerekmektedir.      

Türkiye’de 2000’li yıllarda deprem sonrası başlayan kentsel dönüşüm gereksinimi 

özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

yürürlüğe girmesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Gerek 6306 Sayılı Kanun, gerek 5393 

sayılı Belediye Kanunu, gerekse 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında yapılan 

dönüşüm projeleri sahası içindeki çok katlı ve kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerin 

arsa paylarının adil dağılmaması başlı başına tartışma yaşanmasına neden olmaktadır. 634 
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Sayılı Kanuna göre bağımsız bölüm arsa payının, söz konusu taşınmazın değeri ile 

orantılı olması ve 6306 Sayılı Kanuna göre de malikler tarafından alınacak kararlarda; 

anataşınmazın arsa paylarının 2/3 oyçokluğunun karar vermesi zorunlu olmaktadır. Bu 

bakımdan arsa payının doğru tespit edilerek bağımsız bölümlere tahsis edilmesi yaşamsal 

derecede önem taşımaktadır. Çünkü arsa payı oranı maliklerin o arsa üzerindeki mülkiyet 

oranını temsil etmekte olup, mülkiyet hakkının bir yansıması olan arsa paylarının o 

binada mülkleri olanlar açısından doğru tespiti zorunlu olmaktadır.  

Birçok kentte yapılan parsel ölçeğinde, ada bazında veya mahalle düzeylerindeki 

dönüşüm projelerinde arsa payının hatalı olarak dağıtıldığı durumlarda, maliklerin 

çoğunluğu ile genellikle rızaen anlaşma sağlanamamakta ve arsa payı düzeltimi davasının 

açılması halinde, yargı sürecinin tamamlanması uzun zaman almakta ve dönüşüm 

projelerinin gecikmesi önlenememektedir. Bu çerçevede araştırmada; arsa payının 

düzeltimi davasında; bağımsız bölüm arsa payının düzeltilmesi için uygulanacak hukuki 

süreç, dava açma hakkı, dava açma süresi, kimlere karşı dava açılabileceği ve dikkat 

edilmesi gereken temel hususların tespiti yapılmıştır. Arsa payının düzeltilmesi 

davalarında mahkemelerin izlemesi gereken yol, bu davalarda bilirkişi seçimi, 

bilirkişilerin dikkat etmeleri gereken hususlar ve mahkemenin bilirkişi raporunu ne 

şekilde ele alacağı önem taşımaktadır. Bu çalışmada müşterek mülkiyet payının önemi, 

arsa payının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, bunun denetimi, arsa payının düzeltilmesi 

davaları ve bu davaların usulüne ilişkin temel hususlar ortaya konulmuştur.  

Kaynak araştırması ve seçilmiş yargı kaynaklarının analizine dayalı olarak yapılan bu 

çalışmanın sonuçları beş bölüm halinde özetlenmiştir. Araştırmanın önemi, amaçları ve 

kapsamı ile yöntemlerinin açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde; konun 

teorik esasları ve temel kavramların tanımları yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde 

arsa payı düzeltimi talepli davaların süreci ve işleyişi, dördüncü bölümde arsa payı 

düzeltimi davasında bilirkişi seçimi, objektif ölçütlere göre değerleme yapılması, bilirkişi 

seçimi ve seçilen bilirkişilerde olması gereken nitelikler ile değerleme ölçütleri, 

değerleme tarihi, kat irtifakı veya kat mülkiyetinin kuruluş tarihi ile değerleme zamanı 

ilişkisi gibi önemli konuların yargı kararları, değerleme bilimi ve uluslararası değerleme 
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standartlarına göre analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın genel çıktıları 

ve temel uygulama sorunları ile bunların çözüm yollar ise son bölümde özetlenmiştir.    

1.2 Önceki Araştırmaların Özeti ve İlave Araştırma Gereksinimi 

Kaynak araştırmasının sonuçlarına göre arsa payının dağıtımı ve özellikle arsa payının 

hatalı dağıtılması halinde yapılacak değerleme işlemlerine ilişkin çalışmaların sınırlı 

sayıda olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma konusu ile ilgili önemli çalışmaların 

kapsamı ve bulguları aşağıda kısaca özetlenmiştir:   

Kat mülkiyet hukuku ve arsa payı dağıtımına ilişkin eserlerden bazılarının yargı 

kararlarının analizine dayalı olan uygulayıcılara yönelik derleme çalışması niteliğinde 

olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Germeç’in (2015) “Kat Mülkiyeti Hukuku” adlı 

çalışmasında; kat mülkiyeti hukuku ve Kat Mülkiyeti Kanununu detaylı olarak incelemiş, 

kat mülkiyetinden doğan uygulama sorunları, anataşınmazın ve bağımsız bölümlerin 

pozisyonu, ortak alanlar yönünden kanunların çizdiği çerçeve ve arsa payının dağıtımı 

konusu, bu yöndeki kararları ile birlikte değerlendirmiştir. Pulak (2014) tarafından 

yapılan “Kat Mülkiyeti Kanunu Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – Notlu” adlı çalışmada 

ise; Kat Mülkiyeti Kanunu maddeler halinde ele almış, Kanun’un gerekçesi, Kanun’un 

ilk yayınlandığı tarih olan 1965 yılından bu zaman kadar yapılan değişiklikleri açıklamalı 

olarak ve yüksek mahkeme kararları ile birlikte incelenmiş, zaman içinde değişen şartlara 

ve ihtiyaçlara göre değişen yasal düzenleme ve yargı içtihatlarının değerlendirilmesi 

yapılmıştır.  

Alpöğünç (2010) tarafından yapılan “Arsa Payı Kavramı, Önemi, Hesaplanması, 

Düzeltme Davası” adlı makalede; arsa payı kavramını, arsa payının önemini, arsa payı 

hesaplamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve arsa payının düzeltilmesine ilişkin 

davalar, yüksek mahkeme kararları incelenerek arsa paylarının dağıtımında yapılan 

hatalar ortaya çıkarılmıştır. Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş’in (2015) “Kentsel Dönüşüm 

Sürecinde Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği 

Çerçevesinde Değerlendirme” adlı araştırmalarında; kentsel dönüşüm çerçevesinde arsa 
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payı oranlarının dağıtımı, anataşınmazın ve bağımsız bölümlerin durumu, hatalı dağıtılan 

arsa payları ve bu hataların bilimsel esaslara göre nasıl düzeltileceği ve arsa paylarının 

hangi esaslar çerçevesinde ve ne şekilde düzenleneceği hususları bilimsel verilerle ortaya 

konulmuştur. 

Özmen ve Çakmak (2013) tarafından yapılan “6306 Sayılı Yasa Uygulamalarında Arsa 

Payının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar” adlı çalışmada; 2814 Sayılı 

Kanun ile 634 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile giren “arsa payının düzeltilmesi 

davasının” mahkemeleri meşgul edecek gibi gözüktüğü, afet riski altındaki alanların 

dönüştürülmesi sürecinde kat irtifakı veya kat mülkiyetine konu yapıların yıkım 

sonrasında paylı mülkiyete dönüşmesi sonucu elde edilecek hakların pay oranına bağlılığı 

ilkesine dayalı olmasının söz konusu davalara ivme kazandırdığı, bağımsız bölümleri 

yıkılmış hak sahiplerinin, kira bedelinden (hukuki semere) mahrum veya kiralayacakları 

dairelerde kira bedellerine mahkûm olacakları, anagayrimenkul parselinin bütününde pay 

oranının artırılmasına yönelik arsa payının düzeltilmesi davası açılması ve arsa payı 

karşılığı inşaat uygulamalarında arsa payının yüklenici ile paylaşılacak olması gerçeği 

karşısında birkaç metrekarelik fazladan hak edinme taleplerinin açıkça hakkın kötüye 

kullanılması sayılması gerektiği vurgulanmıştır.  

Tezcan ve Canbolat’ın (2018) “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Problemi” 

adlı makalelerinde; arsa payı, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulu bulunduğu her 

dönemde büyük öneme sahip olsa da bu önem son dönemlerde kentsel dönüşüm 

uygulamalarının artmasına bağlı olarak daha da fark edildiği, kentsel dönüşüm 

uygulamalarında ana gayrimenkul ile ilgili alınacak kararlarda esas ölçüt olması, 

üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazda kat maliklerinin sahip olacakları 

mülkiyet haklarının belirlenmesi, arsa payı düzeltim davasının açılabilmesi ve kentsel 

dönüşüm kararına katılmayan maliklerin satış veya kamulaştırma neticesinde elde 

edebilecekleri bedelin tespiti gibi birçok konuda etkili olduğu, kat maliklerinin ana 

gayrimenkul üzerinde edinecekleri haklar ve üstlenecekleri yükümlülüklerin de çoğu 

zaman arsa payına göre belirlendiği ve böyle bir durumda kat maliklerinin hak kaybı 

yaşamaması için arsa payının doğru bir şekilde belirlenmesinin zorunlu olduğu 

vurgulanmıştır. Bu çalışmada arsa payının hangi durumlarda önem taşıdığı, arsa payının 
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bağımsız bölümün nitelikleri ile oranlı olarak belirlenip belirlenmediğinin denetimine, 

hatalı olarak belirlendiği düşünülen arsa paylarının nasıl düzeltileceğine ve arsa payı 

düzeltim davası ile ilgili usule ilişkin değerlendirme yapılmıştır.  

Demir ve Yılmaz (2015) tarafından sunulan “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa 

Payı Sorunu” adlı bildiride; kentsel dönüşüm uygulamaların gerçekleştirildiği alanlarda, 

kat irtifakına veya kat mülkiyetine konu binaların yıkımına karar verilmesiyle paylı 

mülkiyete dönüşen parsellerde doğacak hakların malikler arasındaki dağılımında tek 

ölçüt olarak kullanılan arsa paylarının belirlenmesi işlemine gereksinim olduğu, 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 5711 Sayılı Kanun ile değişik 3. maddesi hükmüne göre; 

arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, 

her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için 

mahkemeye başvurabildiği, bugüne kadar malikler tarafından önemsenmeyen ve pek de 

bilinmeyen arsa paylarının, dönüşüme konu ana gayrimenkul hakkında alınacak 

kararlarda ve özellikle dönüşüm uygulamalarının “rant” bölüşümünde ana ölçüt olması 

malikler arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına sebep olduğu, bu tür 

anlaşmazlıkların dönüşüm uygulamalarının engellenmesine yol açtığı, konu ile ilgili yasal 

düzenleme ve yargı kararlarının kesin hükümleri olmasına rağmen, maliklerin ve 

uygulamaları yürüten yüklenicilerin olası bilgi eksiklikleri uygulamaların yanlış 

yürütülmesine sebep olabildiği belirtilmiştir. Kentsel dönüşüm uygulamalarına olan 

güveninin sarsılmasına sebep olabildiği, kentsel dönüşüm uygulamalarında arsa payına 

ilişkin davalar incelendiğinde; malikler tarafından arsa paylarının bağımsız bölümlerin 

değerleriyle orantılı olarak özgülenmediği ya da arsa payı ayrılmadığı ve tapuya da 

bağımsız bölüm olarak kaydedilmediği iddia edilerek sulh hukuk mahkemelerine 

davaların açıldığı, yasa koyucunun çözüm odaklı getirdiği yeni yasaların, mevcut 

sorunları çözmek yerine yeni sorunlar doğurduğu ve bu sorunlardan özellikle arsa payı 

sorununun toplumun komşuluk ilişkilerinin bozulmasına, kişilerin kazanımlarının yanlış 

hesaplanmasına, uygulamaların adil ve hızlı bir şekilde yapılamamasının toplumsal 

güvenin sarsılmasına sebep olarak adli davalara sıklıkla konu olduğu dikkati çekmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre kentsel dönüşüm uygulamalarında arsa payı sorunu; mevcut 

yasal düzenlemeler ve ilgili yargı kararları çerçevesinde irdelenerek sorunun ortaya çıkış 
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nedenleri ile dava sürecinde yaşanan başlıca sorunların kısa ve uzun dönemlerde çözüm 

önerileri sıralanmıştır.  

Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada; arsa, anataşınmaz, bağımsız bölüm, arsa 

payı kavramı ve arsa payının dağıtım esasları ve temel uygulama sorunları kaynak 

araştırması ve yargı kararlarına dayalı olarak değerlendirilmiştir. Anatşınmazın bağımsız 

bölümlerinin arsa paylarının hatalı dağıtımı sorununun çözümü için yargı yoluna başvuru 

yapılması gerekmekte olup, kimlerin yargı yoluna başvurabileceği, mahkemelerin 

izlemesi gereken yöntemler, arsa payının düzenlenmesi taleplerinde hangi tarihin esas 

alınacağı, mahkemelerce bilirkişi seçiminde dikkate alınacak hususlar ve bilirkişilerin 

dikkat etmeleri gereken durumlara ilişkin değerlendirme yapılmıştır. İnceleme 

sonuçlarına göre ülke genelinde hemen hemen bütün kentlerde arsa payı dağıtımının 

hatalı olduğu ve bağımsız bölümlerin gerçek veya piyasa değerlerine uygun arsa 

paylarının dağıtımının yapılamadığı vurgulanmıştır. Özellikle dava sürecinde bilirkişinin 

seçimi, değerleme tarihi ve değerleme sürecinde kullanılması gereken değerleme yöntem 

ve yaklaşımları genel olarak değerlendirilmiştir.  

1.3 Araştırma Materyali ve Yöntemi 

Çalışma literatür ve örnek yargı kararları ile değerleme raporlarının analizine dayalı 

olarak yapılmıştır. Araştırmada öncelikle kat mülkiyetine ilişkin düzenlemeler ve dava 

sırasında uyulması gereken yöntemleri belirleyen yasal düzenlemeler ile Yargıtay 

kararları değerlendirilerek genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Kentsel alanda 

anataşınmazın durumu, arsa paylarının dağıtımı, hatalı dağıtılan arsa paylarına istinaden 

arsa payının düzeltilmesine dair davaların açılması ve bu konuda uyulması yapılması 

gereken işlemler ve izlenmesi gereken yöntemlere ilişkin yargı kararları ele alınmıştır. 

Arsa payının düzeltilmesi davalarının dayanağını açıklamak amacı ile öncelikle Türk 

Hukuk Sistemi’nin amir hükümleri ile yargı kararları incelenmiş, farklı basılı eserler 

taranmış, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisi, arsa paylarının dağıtımı ve değerleme 

işlemleri ile ilgili esaslar ve uygulama sorunları tespit edilmiştir. Benzer biçimde 

bağımsız bölümlerin arsa payı oranının tespitinde; Kat Mülkiyeti Kanunu ve yargı 
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kararları birlikte dikkate alınarak kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasında dikkat 

edilmesi gereken hususlar (bağımsız bölümün konumu, cephesi, manzarası, bulunulan 

kat, brüt alanı ve kullanım amaçları gibi) araştırılmış, arsa payının dağıtımında rol alan 

etkenlerin tespiti yapılmıştır. Arsa payının düzeltilmesi talebi ile açılan davalara ilişkin 

olarak incelenen yargı kararlarında davacı sıfatı, davanın kimlere karşı açılabileceği, 

görevli ve yetkili mahkeme sıfatı, davada bilirkişi seçimi ve bilirkişinin rolü, mahkeme 

kararları neticesinde meydana gelen yeni durum gibi hususlar incelenen kaynaklar ve 

Yargıtay içtihatları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bunlara ilave olarak 

anataşınmazların tek tek bağımsız bölümlerinin değerleme işlemlerine yönelik bilimsel 

esaslar tartışılmış ve özellikle uluslararası değerleme standartlarından referans verilerek 

konunun değerlendirilmesine özel önem verilmiştir.   
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAVRAMLAR 

Türk Hukuk Sistemi’nde arazi, arsa, anataşınmaz, bağımsız bölüm, arsa payı ve ortak alan 

gibi farklı tanımların tanımlanmasında kavram karmaşasının doğduğu gözlenmektedir. 

Mevcut karışıklığın giderilebilmesi için öncelikle arsa, arsa payı, kat irtifakı ve kat 

mülkiyeti kavramları incelenmiş ve bu hususların arsa payının dağılımındaki etkileri 

ortaya konulmuş ve bu alanlarda yaşanan temel sorunlar tespit edilmiştir:  

2.1 Arsa Kavramı 

Değerleme çalışmasının ilk aşaması sorun tanımlama ve taşınmazın cins analizi ile başlar. 

Cins analizinde değerlenen taşınmazın arsa ve arazi olarak ayrımının yapılması gerekli 

olur. Arsa tanımı konusunda yasalarda, içtihatlarda ve Bakanlar Kurulu Kararında farklı 

tanımlamaların yapıldığı tespit edilmiştir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun madde 

12/2-3’de belirtildiği şekli ile “belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa 

sayılır. Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden 

hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilir” 

denilerek taşınmazların cins analizinin temel çerçevesi çizilmiştir.  

1319 Sayılı Kanun’un atıf yaptığı 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda ise; 

“Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı ile iskân sahası olarak ayrılmış 

yerlerde bulunan, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup da bu imar planı ile 

iskân sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskûn halde bulunan ve belediye 

hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler arasında kalan, parsellenmemiş arazi ve arazi 

parçaları arsa sayılır” denilmektedir1. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu’nun 

E: 1996/3, K: 1998/1, T: 17.04.1998 sayılı kararında; kamulaştırma hukuku açısından 

belediye nazım imar planında yer alan bir taşınmaz arsa sayılabilecek ise de, onun arsa 

olarak nitelendirilip buna göre değerlendirilmesine esas olmak üzere, nazım imar planının 

ait olduğu belediyenin yerleşim alanının devamında, uzantısında yer alması altyapı 

hizmetlerine henüz kavuşmamış olsa bile, istendiğinde imara açılabilecek ve bunlardan 

                                                           
1 TC Resmi Gazete 11.03.1983, Sayı:17984. 
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yaralanabilecek konumda, belediyenin nüfus ve yapılaşma yoğunluğundaki artış 

itibariyle uygulama imar planının düzenlenebileceği aşamaya gelinmiş olması gibi 

hususlarının da araştırılıp göz önünde bulundurulacağı öngörülmektedir. 

2.2 Arsa Payı  

Kentsel alanda konut ihtiyacının artması sonucu toplu yapılar oluşmaya başlamış ve Kat 

Mülkiyeti Kanunu ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak 

5912 Sayılı Kanun değişikliğine gidilmesi zorunlu olmuştur. Bu değişiklik ile arsa payı, 

kat mülkiyetinin kurulması ve kat mülkiyetine geçilmemesi sonucu uygulanacak 

yaptırımlar tespit edilmiştir (Özmen ve Kır 2010). 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 

“tarifler” başlıklı ikinci maddesinin (d) bendinde “arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre 

bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payına arsa payı denir” şeklinde bir ibare 

yer almaktadır. Bu ifadeden de açıkça anlaşılacağı şekli ile paylara ayrılan “arsa” değil, 

bağımsız bölümlere ayrılan “mülkiyet” olarak bilinmektedir. 634 Sayılı Kanun’un 2. 

maddesinde kat mülkiyeti tesisi sırasında her bağımsız bölüme değeriyle orantılı olarak 

arsa payı tesis edilmesi gerektiği hususu düzenlenmiştir. Ancak bu anlamda kat mülkiyeti 

ve paylı mülkiyet kavramları birbirinden ayrıştırılmaktadır. Bu ayrıştırmanın kavram 

karmaşasına neden olacağını ifade eden araştırmaların olduğu çekmektedir (Şengül 2010, 

Özmen ve Hamamcıoğlu 2017).  

Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerde mülkiyet kime aitse, arsa payları ve ortak 

yerler üzerindeki paylı mülkiyet payına da o kişi sahip olmaktadır. 634 Sayılı Kanun’nun 

6. maddesinde de bağımsız bölümlerin devri halinde ortak yerlerin de devredilmiş 

sayılacağına ilişkin bir düzenleme yer almaktadır. Anılan Kanun maddesi ile de ortak 

yerler, mülkiyet hakkı ile doğrudan ilişkilendirilmiş bulunmaktadır. Mevcut ilişki bazı 

yazarlar tarafından zorunlu bir paylı mülkiyet ilişkisine benzetilmektedir (Şengül 2010, 

Reisoğlu 1976). 
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2.2.1 Genel olarak arsa payı 

Kanun yapıcı, bağımsız bölümler üzerindeki kişisel mülkiyet hakkı ile ana 

gayrimenkuldeki müşterek mülkiyet hakkı arasında bağlantı kurmak üzere arsa payı 

kavramını getirmiştir. Bu sebeple, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulurken bağımsız 

bölümlere mutlaka arsa payı tahsis edilecek, açıkta arsa payı bırakılmayacak ve böylece 

bağımsız bölümlerin ana gayrimenkul ile bağlantısı sağlanmış olacaktır (Germeç 2015). 

Ana gayrimenkulde kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmadan evvel paydaşların 

gayrimenkuldeki hisseleri, kat irtifakına ya da kat mülkiyetine geçilmekle kendilerine 

verilen bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa payına dönüşür. Arsa payı paydaşlara değil, 

bağımsız bölümlere tahsis edilir. Bu şekilde, ortak mülkiyete paydaş olan malikler, ana 

gayrimenkulde kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesis edildikten sonra artık, paydaş değil, 

kendilerine arsa payı tahsis edilen bağımsız bölümlerin bireysel malikidirler (Germeç 

2015). 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “bağlantılar” başlıklı beşinci maddesinin birinci 

fıkrasında; “kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona 

bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı 

olarak devredilemeyeceği gibi, miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz” 

ibaresi yer almaktadır.  Bağımsız bölüm ve arsa payı, birbirinin ayrılamaz parçalarıdır. 

Bağımsız bölümün devredilmesi, ona tahsis edilen arsa payının devrini de içerir (Germeç 

2015). Madde içeriğinden de açıkça anlaşılacağı üzere, bağımsız bölümde ayrı olarak 

sadece arsa payının miras yolu ile de olsa geçmesine imkân yoktur. 

Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kısmen devri halinde ise, arsa payı 

üzerindeki hak da kısmen devredilmiş olur. Kısmi devirlerde, yeni hissedarın devir 

alacağı arsa payı oranının devredilen mülkiyet hissesine göre hesaplanması gerekli 

olacaktır.  



12 
 

634 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde açıkça ifade edildiği şekli ile arsa payı başka bir 

hakla kayıtlanamayacaktır. Buradan anlaşılması gereken, arsa payı bağlı olduğu bağımsız 

bölüm üzerindeki kat mülkiyetinden ayrı olarak rehin edilemez, irtifak hakkına konu 

olamaz. 634 Sayılı Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrası ise; “ana gayrimenkulde, 

kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz” 

hükmünü içermektedir. Diğer bir ifade ile arsanın bütününün bağımsız bölümlere tahsis 

edilmesi öngörülmüş, açıkta arsa payı bırakılamayacağı emredilmiştir. Şayet bu durumun 

aksine bir işlem tesis edilerek tapuda sicil meydana getirilmiş ise, kat mülkiyeti ya da kat 

irtifakı geçersiz hale gelmeyip ilgililer tarafından bu durumun düzeltilmesi her zaman 

mümkün olabilecektir. 

Yüksek mahkemenin de bu yönde birçok kararı mevcuttur. “Mimari projede üstü bekçi 

odası altı ofis olarak gösterilmiş ortak yer niteliğindeki dava konusu yerin arsa payı tahsis 

edilerek bir bağımsız bölüm şeklinde tapuya tescili usulsüz olduğundan, mahkemece bu 

şekilde tesis edilmiş tapunun iptaline karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. 

Ancak, dava konusu yerin bu defa arsa payı muhafaza edilmek suretiyle yine bağımsız 

bölüm olarak tüm kat malikleri adına tescil edilmesi doğru değildir. Ana gayrimenkulün 

ortak yerlerine arsa payı verilmesi ve bunların tapu siciline geçirilmesi gerekmez. 

Bağımsız bölüm niteliğinde olmadığı için tapudaki kaydı iptal edilen yerin bağımsız 

bölüm olarak tescili mümkün değildir. O nedenle, mahkemece yapılacak iş bağımsız 

bölüme ait tapunun iptali ile yetinmek, ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 5. maddesinin 

2. fıkrası hükmü uyarınca kat irtifakına bağlanmamış pay bırakılamayacağı da dikkate 

alınarak bölüme tahsis edilen 25/650 payın bir şekilde diğer bağımsız bölümlere 

dağıtılması ve diğer bağımsız bölümlerinin arsa paylarının bu şekilde düzeltilmesine 

karar vermek olmalıdır”2. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun beşinci maddesinin üçüncü fıkrasında “kat 

mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar” hükmünü 

içermektedir. Kat mülkiyeti kurulmadan evvel tapu kütüğüne tescil ve şerh edilmiş olan 

haklar arsa payı oranında kat mülkiyetini de kayıtlamaktadır. Bunun yanı sıra Toplu 

                                                           
2 Yargıtay 18. H.D. E:1997/8669, K:1997/8236, T:25.09.1997. 
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Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat Mülkiyeti Tesisine Dair Yönetmelik “tanımlar” başlıklı 

dördüncü maddesinin (b) bendinde arsa payını “arsanın, kanunda yazılı esasa göre 

bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payı” olarak tanımlayarak 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu’na uygun bir nitelendirmede bulunmuştur3. Bununla birlikte konut 

ediniminde yatırım amaçlı olarak hareket edenlerin öncelikli olarak arsa paylarının 

tahsisini tetkik etmeleri yerinde bir karar olacaktır. Fakat taşınmazın değerinde zaman 

içinde değişim olması nedeni ile başlangıçta değer esaslı dağıtılan arsa payında düzeltme 

yapılmasına imkân verilmesi mümkün olmayacaktır (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 

2015). 

2.2.2 Arsa payının tespiti  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun üçüncü maddesinin birinci fıkrasında kat mülkiyeti 

“arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet” olarak 

tanımlanmıştır. 

11.11.2007 tarihinde 5711 Sayılı Kanun’un 1. maddesi ile değiştirilen 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrası ise, “kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu 

mülkiyete konu olan gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve 

büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa 

payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa 

paylarının bağımsız bölümlerin değerleri ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her 

kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye 

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

bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle 

değiştirilemez…” hükmünü içermektedir. Buradan anlaşılması gereken; ana gayrimenkul 

üzerindeki ana yapının bağımsız bölümlerine arsa payı tahsis edilirken, bağımsız 

bölümlerin her birinin değeri ayrı ayrı esas alınmalı; bu değer tespitinde; büyüklükleri, 

konumları, kaçıncı katta yer aldığı ve cepheler gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi 

gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.  

                                                           
3 TC Resmi Gazete 16.08.2008, Sayı:26969 
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Koşulları ayrıntılı bir şekilde açıklamak gerekirse; bir yerleşim yerindeki konut imarlı ve 

yüzölçümü 898,99 m2 olan parselin üzerinde 8 bağımsız bölüm inşa edilmiş ve 

anataşınmazın toplam brüt alanı 1.140 m2 olarak tespit edilmiştir. Projede arsa payının 

dağıtımı hatalı yapılmış ve hatalı dağıtıma göre tescil gerçekleştirilmiştir. Anataşınmazın 

işyeri olarak kullanılan 2 nolu ve brüt alanı 115 m2 olan bağımsız bölümün en yüksek 

değere sahip olmasına karşın, mesken olarak kullanılan ve brüt alanları 120 m2 olan 

bağımsız bölümlerin arsa paylarının daha yüksek olduğu, bağımsız bölümlerin değerleri 

arasındaki farklılığın arsa payı dağıtımına yansıtılamadığı, arsa paylarının hemen hemen 

aynı olduğu görülmektedir. Üstelik projede ortak alan olarak tanımlanan sığınak, 

kömürlük ve kapıcı dairesi gibi mekanlara da arsa payının verilmesi (220 m2) ve bu 

işlemin tescil edilmesi, mevzuat yönünden hatalı bulunmaktadır. Anataşınmazın toplam 

ve bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı hesaplanan nihai değerleri üzerinden arsa payının 

dağıtımının yapılmış olması halinde, en yüksek arsa payının 2 nolu bağımsız bölüm 

(işyeri) için ayrılması gerekecek olup, söz konusu bağımsız bölüm arsa payının daha 

yüksek olması gerektiğine dikkat edilmelidir (Çizelge 2.1). Belirtilen biçimde dağıtımda 

brüt alan üzerinden değerleme yapılmış ve bağımsız bölümlerin arsa payları söz konusu 

taşınmazların değerlerinin toplam anataşınmazın takdir edilen değeri içindeki paylarına 

göre dağıtılmadığından, arsa payı dağıtımının, bağımsız bölüm değerinin anataşınmazın 

toplam değeri içindeki payına göre yapılmasının daha isabetli ve nispeten basit bir 

yaklaşım olabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2015). 

634 Sayılı Kanun’un 3. maddesinin değişik ikinci fıkrası hükmüne göre kat mülkiyeti, bu 

mülkiyete konu olan ana yapının bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının 

kuruduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilmesi halinde ise, bu tarihteki 

değeriyle oranlı olarak özgülenen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça 

gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin değeri ile oranlı 

olarak özgülenmediği hallerde, her kat maliki arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için 

mahkemeye başvurabilir (Yargıtay 18. H.D., E:2005/1731, K:2005/4088, T: 25.04.2005). 

Aynı fıkra uyarınca bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa payının, o bölümlerin 

değerinde daha sonra meydana gelebilen azalma ve artma sebebi ile değiştirilemeyeceği 

de açıkça belirtilmiştir. Yasanın bu hükmü emredicidir. Bu şekildeki bir değişiklik kat 

maliklerinin tamamının anlaşması halinde dahi geçerlilik arz etmeyecektir.  
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Çizelge 2.1 Seçilmiş proje örneği çerçevesinde arsa payının yeniden dağıtımı 

(Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2015). 

Bağımsız 

Bölümler 
Nitelik 

Bağımsız 

Bölüm 

Brüt 

Alanı(m2) 

Mevcut Arsa 

Payı (Hatalı) 

Piyasa 

Değeri (TL). 

Olması 

Gereken 

Arsa Payı 

Arsa 

Payına 

Düşen Arsa 

Alanı (m2) 

1 Nolu B.B. Dükkan 85,00 85/1140=67,03 110.000,00 110/1020 96,95 

2 Nolu B.B. Dükkan 115,00 115/1140=90,69 155.000,00 155/1020 136,61 

3 Nolu B.B. Konut 120,00 120/1140=94,63 120.000,00 120/1020 105,77 

4 Nolu B.B. Konut 120,00 120/1140=94,63 125.000,00 125/1020 110,17 

5 Nolu B.B. Konut 120,00 120/1140=94,63 135.000,00 135/1020 118,99 

6 Nolu B.B. Konut 120,00 120/1140=94,63 140.000,00 140/1020 123,38 

7 Nolu B.B. Konut 120,00 120/1140=94,63 115.000,00 115/1020 101,36 

8 Nolu B.B. Konut 120,00 120/1140=94,63 120.000,00 120/1020 105,77 

Ortak Alan  220,00 220/1140=173,49 --- --- --- 

TOPLAM 1.140,00 898,99 1.020.000,00 1020/1020 898,99 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre arsa paylarının 

bağımsız bölümlerin değerleriyle oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, arsa paylarının 

yeniden düzenlenmesi mahkemede istenebilir ise de, aynı fıkranın devamında o bağımsız 

bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle 

değiştirilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir: 

“Davalılar savunmalarında yapının 1972 yılında inşa edildiği ve kat irtifakı tesis edildiği, 

o tarihte yapının üst katlarının deniz gördüğü, kuzey cephesinde sokak bulunmadığını 

ileri sürerek o tarihteki durumu itibariyle deniz gören katların bu nitelikleri değerlerine 

yansıtılarak daha çok arsa payı verildiği, ayrıca yapının kuzey cephesinde yol vs. sokak 

mevcut değil iken, daha sonra bir sokak açıldığı bu sebeple o tarihte değerlerine uygun 

olarak belirlenen arsa paylarında, sonradan çoğalma ve azalma olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi hükmü karşısında 

değere etkili olan unsurlardaki sonraki değişiklikler, bağımız bölümlerin değerinde 

çoğalma veya azalma meydana getirdiği takdirde dahi bunların dikkate alınmayacağını 

hükme bağlamış bulunduğundan, davalıların bu hususa yönelik itirazlarının bilirkişi 
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raporlarında incelenemediği dikkate alınarak, bu konuda ek rapor alınarak ve deniz 

manzarası konusunda gerekirse şahit de dinlenerek hasıl olan sonuca göre karar 

verilmeli” tespiti yapılmıştır (Yargıtay 18. H.D. E:1998/5277, K:1998/8427, T: 

07.07.1998). 

2.3 Arsa Payının Önemi  

Arsa payına ilişkin uyuşmazlıkların çok fazla olması, arsa payının doğru dağıtımının 

önemini daha iyi vurgulamaktadır. Çalışmanın bu bölümünde genel hükümler, kat 

mülkiyeti, kat mülkiyetinin kapsamında yer alan ortak yerler, ortak yerler üzerinde arsa 

payının önemi, ortak giderlere katılma yükümlülüğü, sigorta giderleri gibi hususlar ele 

alınarak arsa payının önemi anlatılmıştır. 

2.3.1 Genel hükümler açısından  

Ana gayrimenkul bütünüyle yok olmuş veya harap olmuş ise, bunun üzerinde bulunan 

kat mülkiyeti de doğal olarak sona erecektir. Kat malikleri ana gayrimenkulün evvelden 

üzerinde bulunduğu alanda paydaş olurlar. Kat malikleri arasındaki ilişki de iştirak 

halinde mülkiyete dönüşür. Bu durumda aralarındaki ilişki 4271 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nun 693. maddesine göre şekillenecektir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi 

açısından örnek bir Yargıtay kararının incelenmesi yararlı görülmüştür: 

“Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden; dava konusu anataşınmazda 11.03.1997 günü 

kat mülkiyetinin kurulduğu, 17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucu ana 

yapının tamamen yıkılıp enkazın kaldırıldığı, dava konusu yerde müşterek mülkiyet 

hükümlerine göre tapu oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanunu’nun 3. maddesine göre, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerine oranlı 

olarak tahsis edilmediği hallerde her kat maliki veya kat irtifakı sahibi arsa paylarının 

yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Dava konusu yerde kat mülkiyetli 

veya kat irtifaklı bağımsız bölümlerden bahsedilemeyeceğine göre, uyuşmazlığa 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3. maddesini uygulamak mümkün değildir. Çünkü 

ortada değerleri belirlenecek bağımsız bölümler bulunmamaktadır. Arsa paylarının 
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yeniden düzenlenmesine ilişkin davalar, ana yapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti 

statüsünü koruduğu sürece açılabilir. Bu davaların açılması herhangi bir hak düşürücü 

süre ile sınırlandırılmamıştır4. 

Yargıtay kararında da belirtildiği üzere deprem sonucu bağımsız bölümlerin yok olması 

halinde artık Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine başvurulamamakta olup, genel 

hükümler çerçevesinde sorunun çözümüne gidilmektedir. 

2.3.2 Kat mülkiyeti açısından  

Arsa payı maliklerinin ortak yerler üzerindeki durumları, ortak giderlere katılma 

yükümlülükleri, kat mülkiyetinin devri mecburiyeti, ortak yerler üzerinde yenilik ve 

ilaveler yapılması ve ana yapının harap olması gibi durumların arsa payının dağılımına 

etkisi kat mülkiyeti açısından özellikle incelenmelidir. 

2.3.2.1 Ortak yerler üzerindeki durum  

Kat maliklerinin anataşınmazın ortak yerleri üzerindeki durumları 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında “kat 

malikleri gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet 

hükümlerine göre malik olurlar” şeklinde emredici bir hüküm taşımaktadır. Asıl olan 

ortak yerlerden kat maliklerinin “arsa payları oranında” yararlanmasıdır. 

Maddenin içeriğinden de açıkça anlaşılacağı üzere ortak yerlerde müşterek mülkiyet 

kuralları geçerlidir. Kat malikleri ortak yerlere de malik olmakla birlikte, buralarda 

bağımsız bölümlerinin mülkiyet hakları, bağımsız bölümlerinin arsa payları oranında 

olacaktır (Pulak 2014). Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesine göre ortak yerlerden 

olan dış cephe duvarlarını kullanmak ve faydalanmak konusunda aynı kanunun 16. 

maddesi hükmü ile düzenlemiştir. Anataşınmazın arsa payı oranında hak sahibi olan 

malikin, işyeri niteliğindeki bağımsız bölümü için binanın ortak yerlerinden uygun bir 

                                                           
4 Yargıtay 18. H.D. E:2007/9977, K:2008/2372, T:03.03.2008. 
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yere tanıtıcı nitelikte tabela asması, onun doğal hakkı olup, bağımsız bölümü kira 

sözleşmesi ile kullanmakta olan kiracı da kat malikinin bu haklarını kullanabilme 

olanağına sahiptir (Yargıtay 18. H.D., E:2001/5323, K:2001/5591, T: 04.06.2001). 

2.3.2.2 Bazı ortak giderlere katılma yükümlülüğü  

Anataşınmazın genel ortak giderlerinin ne olduğu, bunlara katılma şekli ve oranı 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde 

düzenlenmiştir. 

‘Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, 

bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, ana 

gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin koruma, güçlendirme ve onarım 

giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve 

giderler için toplanacak avansa, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür” 

emredici hükmünü içermektedir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi kat maliklerinin borçlarının belirlendiği temel 

düzenleme niteliğine sahiptir. Anılan Kanunun 20. maddesinde genel giderler ve genel 

giderlerin kapsamı detaylı bir şekilde belirtilmiş olup, buradan da anlaşılacağı şekli ile 

genel giderler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- Sigorta ettirilen ana gayrimenkulün sigorta primleri, 

- Ana gayrimenkulün idaresi ve genel hizmetlerin faaliyetine dair giderler, 

- Ortak alan ve tesislerin bakım, tamirat, güçlendirme ve işletme giderleri, 

- Giderler için toplanacak avanslar. 

Kanun’da açıkça belirtildiği şekli ile bu giderlerden kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi 

giderleri ve bunlar için toplanacak avansa tüm kat malikleri eşit miktarda katılacaklardır. 

Bütün kat malikleri arsa payları oranında katılmakla yükümlü olduğu giderler ise, 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 
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-Ana gayrimenkul sigorta ettirilmiş ise, sigorta primlerine, 

-Asansör, kalorifer tesisleri, ana duvarlar, çatı, koridor gibi kanunda veya sözleşmede 

saptanmış olan tüm ortak yerlerin bakım, koruma, onarım ve güçlendirme giderlerine, 

-Kalorifer, su, elektrik gibi ortak tesislerin işletme giderlerine, 

 -Yönetici aylığı, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi maaşları gibi yönetim ve genel 

hizmet giderlerine, 

-Kat malikleri kurulunca ya da yönetici tarafından düzenlenen işletme projesinde 

gösterilen avans ödemeleri.  

Fakat Kanun’un açık hükmünden anlaşılacağı şekli ile kat malikleri kendi aralarında 

farklı bir anlaşma yapabilir; farklı bir katılım şekli ve payı belirleyebilirler. Burada 

anlaşmadan kasıt kat maliklerinin oy birliği ile alacakları bir karardır. Ancak kat 

maliklerinin mutlak çoğunluğu ya da sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınan bir karar, 

anlaşma olarak kabul edilmeyecektir. Zira, Kanun maddesi kat malikleri kurulu 

kararından değil, açıkça anlaşmadan bahsetmektedir. Bu nedenle kanunda belirtilen ilke, 

ancak kat maliklerinin oy birliği ile alacakları bir karar ile değiştirilebileceği 

vurgulanmalıdır.  

2.3.2.3 Sigorta giderleri ve sigorta ücretinin paylaştırılması  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 21. maddesi; “Ana gayrimenkulün, kat malikleri 

kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca 

kararlaştırılabilir. Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları 

oranında, katılmakla yükümlüdürler. Ana gayrimenkulün tümünün harap olması halinde 

alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında 

paylaştırılır” hükmünü amirdir. 

634 Sayılı Kanun’un 21. maddesinde ayrıca; yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya 

eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara 

uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır. Kat malikleri ana 

gayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi 

bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde 
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alınacak sigorta bedeli, ana gayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı 

kalmak üzere kendilerine ait olur” hükmü yer almaktadır.  

Maddenin açık ve emredici hükmünden de anlaşılacağı üzere, üzerindeki bütün yapı 

ve/veya yapılar ile beraber anataşınmazın sigorta ettirilmesi, kat malikleri kurulunun 

alacağı kararla mümkün olabilmektedir. Burada kat malikleri sigorta primine arsa payları 

oranında katılacaklardır. Riskin gerçekleşmesi halinde ise, tazmin edilecek sigorta bedeli 

ise, kat maliklerine yine arsa payları oranında dağıtılacaktır.  Yine maddeden anlaşılacağı 

üzere, kat malikleri kendi bağımsız bölümlerini ayrıca sigorta ettirebilecekler ve bu 

sigorta anataşınmazın sigortasından ayrı olacaktır. 

2.3.2.4 Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi, borç ve yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen kat maliklerine karşı diğer kat maliklerinin uygulayacağı yöntemleri 

belirtmiştir. Kat maliklerinde biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve 

yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için 

çekilmez hale getirecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü 

üzerindeki mülkiyet haklarının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler. 

Yalnız bu hak sadece kat maliki olanlar tarafından talep edilebilmektedir: 

Somut olayda; “…634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi gereğince ancak, 

kat maliki olan kimseler dava açabilir. Davacı olan yöneticinin kat maliki olup olmadığı 

dosya münderecatından anlaşılmadığından, dava konusu taşınmaz mala ait tapu kayıt 

örneği getirilerek yöneticinin kat maliki sıfatı bulunup bulunmadığı saptanmadan davanın 

reddine karar verilmesi” doğru görülmemiştir (Yargıtay H.G.K., E:1982/5-816, 

K:1984/792, T: 05.10.1984). 

Bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri, 

o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında 

devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerini 
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sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlı bulunmaktadır. Bu karara rağmen 

kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar 

ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere 

bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun sunulması için davacılara 

kendiliğinden belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde 

yatırıldığına ilişkin belge mahkemeye sunulduğunda ve davanın kabulü halinde hâkim, 

davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa 

payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faizi ile birlikte davalıya 

ödenmesine karar verecektir. 

Kanun’un bu emredici hükmü ile uymakla mükellef olduğu kuralları ihlal eden, üzerine 

düşen mükellefiyetleri yerine getirmeyen ve bu şekilde diğer kat maliklerinin hakkını 

çekilmez hale getiren bağımsız bölüm malikleri için böyle bir yaptırım getirilmiştir. 

Fakat, çekilmez hallerin neler olabileceği yasa tarafından ciddi şartlara bağlanmış olup, 

bunlar aşağıda özetlenmiştir:  

-Ortak giderlerden e avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim 

yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması, 

-Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33. madde gereğince verilen 

emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat 

maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi, 

-Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak 

kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması. 

Üzerine düşen mükellefiyetleri yerine getirmekte direngenlik gösteren, bu husustaki 

vazifelerini ihlal eden kat malikinin bağımsız bölümü, bedeli ödenmek kaydı ile 

mahkeme kararı ile elinden alınarak talepte bulunan diğer kat maliklerine arsa payları 

oranında devredilmektedir. 

Bağımsız bölüm mülkiyetinin devri davasının açılabilmesi için kat malikleri kurulu 

kararına ihtiyaç vardır. Bu karar, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, kat maliklerinin sayı ve 

arsa payı çoğunluğu ile alınır. Fakat bu şekilde bir karar alınmış olmasına rağmen, kat 



22 
 

maliklerinden bazısı bu şekilde bir dava açmak istemediği takdirde talep eden kat 

maliklerinin bu yönde bir dava açması yeterli olup, bu halde davalının bağımsız 

bölümünün mülkiyeti davayı açan kat maliklerine arsa payları oranında devredilecektir. 

Burada devir bedelinde ve devrin ne şekilde yapılacağında ortaya çıkabilecek sorunları 

ise, kanun koyucu açık bir biçimde çözüme kavuşturmuştur. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre, hâkimin 

hükmetmesi gereken bedel, devri talep edilen bağımsız bölümün hükme en yakın tarihteki 

değeri olmuştur. Kanun’un bu hükmünden anlaşılacağı üzere, hakim öncelikle dava 

konusu bağımsız bölümün değerini, yerinde yapacağı araştırma neticesinde -uzman 

bilirkişi vasıtası ile- tespit edecek ve tespit edilen bu bedel üzerinden hüküm tesis 

edecektir. Yine 634 Sayılı Kanun’un 25. maddesi ikinci fıkrası son cümlesi uyarınca 

davayı kaç kişi açmış ise, dava konusu bağımsız bölüm arsa payları nispetinde onlara 

devrolacaktır. Devrolunan bağımsız bölümün bedelini de davacılar kendi arsa payları 

oranında ödeyeceklerdir. Bu davanın açılabilmesi için dava açılması hususunda alınan 

kararın öğrenildiği tarihten itibaren altı ay ve herhalde kat malikleri kurulunun kararından 

itibaren beş yıl geçmekle dava hak düşürücü süreye maruz kalacaktır. 

2.3.2.5 Toplantı ve karar yeter sayısı  

Bu konu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 30. maddesinde kendisine yer bulmuştur. 

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla 

toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk 

toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu 

toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 1012 tarihli kararında; “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 30. 

maddesi hükmüne göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı 

bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir. Somut olayda 

iptali istenilen 09.01.2010 günlü olağan kat malikleri kurulu toplantısına anataşınmazdaki 

72 bağımsız bölümün maliklerinden salt 12 malik (doğrudan ya da vekalet yoluyla) 

toplantıya katılmış ve oy çokluğu ile karar alınmıştır. Bu durumda anılan kanun maddesi 
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hükmünde öngörülen toplantı ve karar yeter sayısı sağlanmadığı gözetilmeden 

mahkemece sözü edilen toplantının ve bu toplantıda alınan kararların iptali istemli 

davanın reddine hükmedilmesini doğru görülmediği” belirtilmiştir (Yargıtay 18. H.D., 

E:2012/4586, K:2012/6364, T: 28.05.2012). 

2.3.2.6 Ortak yerler üzerinde yenilik ve ilaveler yapılması  

Ortak yerlerde yapılacak olan yenilik ve ilaveler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 

42.maddesinde düzenlenmiştir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi 

başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha 

rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yelerden elde edilecek faydanın 

çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı 

çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. 

Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve 

ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme 

dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine 

yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma 

sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak 

oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri 

arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin 

paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi 

sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, 

yönetim bu karara aykırı hükümleri değiştirmiş sayılır. 

Ortak yerlerde yapılmak istenen değişiklikler, ortak yerleri kullanmanın daha kolay ve 

rahat hale getirilmesine veya buralardan elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yönelik 

ise, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları bir karar üzerine yapılabilir. 

Burada sözü edilen çoğunluk, toplantıya katılan kat maliklerinin çoğunluğu olmayıp, tüm 

kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğudur. Maddede açıkça “karar” 
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sözcüğüne yer verildiğinden, yazılı ya da noter onaylı da olsa kat malikleri kurulu kararı 

niteliğinde olmayan muvafakatnameler yeterli olmayacaktır (Pulak 2014). 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesi hükmüne göre ortak yerlerin düzgün veya bunları 

kullanmanın daha rahat ve kolay bir duruma konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek 

faydanın çoğaltılmasına yarayacak tüm yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa 

payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine ve diğer kat maliklerini rahatsız etmemek 

koşulu ile yapılır. Yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası 

olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yaptıramaz. Kat 

maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının bulunması halinde yapılacak tesis ve 

değişikliğin imar mevzuatına aykırı olmaması veya yazılı rızası bulunmayan kat 

malikinin bağımsız bölümünü kullanmasını engelleyecek ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 

18. maddesi gereğince kat malikini rahatsız edici nitelikte bulunmaması gerekir. 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin bu yöndeki kararı da kısaca şu şekildedir: “Dosya 

içerisindeki bilgi ve belgelerin, özellikle bilirkişi raporunun incelenmesinde, 

anataşınmaza ilişkin belediyece onaylı mimari proje getirilerek yerinde uygulanmak 

suretiyle otopark olarak kullanılan dava konusu yerin niteliğinin belirlenmediği, 

anataşınmazın bahçesi ya da arsa boşluğu olup olmadığının saptanmadığı görülmüştür. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 16. maddesine göre anataşınmazın ortak yerlerinde tüm kat 

malikleri arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Yukarıda da 

açıklandığı üzere projesinde boş alan olarak belirtilmiş yerler için kat maliklerinin sayı 

ve arsa payı çoğunluğu ile verilmiş bir karar olmadıkça, hiçbir kat maliki tarafından araba 

park yeri olarak kullanılması mümkün olmadığı gibi, bahçe vs. gibi özel amaca tahsisli 

ortak yerlerin ise, tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça 

kullanılması mümkün değildir (Yargıtay 18. H.D., E:2012/1185, K:2012/2157, T: 

05.03.2012). 

2.3.2.7 Ana yapının harap olması  

Bağımsız bölümün harap olması durumunda gidilecek yol ve uygulanacak yöntemler 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 47. maddesinde kendisine yer bulmuştur. Yine 634 
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sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 47. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “ana yapının 

bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde 

bölümü yeniden yaptırmazsa, diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı, bu sürenin 

tamamlanmasından başlayarak bir yıl içinde o bölüme ait arsa payının, değeri karşılığında 

ve arsa payları oranında kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler. Bu halde 

devrolunan arsa payları kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının (beyanlar) hanesine 

işaret olunur; arsa payının devralanlar, devraldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde, 

harap olan bağımsız bölümü yeniden yaptırmaya veya aynı süre içerisinde bütün kat 

malikleri bağımsız bölümlere bağlı arsa paylarını bu 634 Sayılı Kanunun 3. maddesinin 

2. fıkrasındaki esaslara göre yeniden hesaplayarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye 

mecburdurlar”. 

Ana gayrimenkulde bağımsız bölüm ya da bölümlerin harap olması halinde, ana 

gayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti derhal sona ermeyip kanunda belirtilen sürelere 

uymak şartı ile harap olan bağımsız bölümün öncelikle malik tarafından yeniden 

yaptırılması, yaptırılmazsa o bölümün arsa payını devralan kat maliki veya kat malikleri 

tarafından yaptırılması ya da tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlere bağlı arsa 

paylarının yeniden hesaplanarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtilmesi gerekmektedir. 

Bahsi geçen bu konular süresi içerisinde ve yasada belirtilen yollara uygun şekilde yerine 

getirilmezse ana gayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti son bulacak ve gayrimenkulde 

paylı mülkiyet hükümleri uygulanacaktır. 

Devir için gerekli koşulların gerçekleşmiş olması halinde, talepte bulunan kat maliklerine 

devredilecek unsur, harap olan bağımsız bölümün arsa payıdır. Bu durumda öncelikli 

yapılması gerek arsa payının değerinin saptanmasıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 47. 

maddesinin 2. fıkrasında arsa payının değeri karşılığında devrinin talep edilebileceği 

belirtilmiş, fakat hangi tarihteki değerinin esas alınacağına dair bir düzenleme 

yapılmamıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasında bağımsız 

bölümün mülkiyetinin; 26. maddesinin 2. fıkrasında da arsa payının hükme en yakın 

tarihteki değeri karşılığında devredileceği belirtilmiştir. O halde bu maddelerin kıyasen 

uygulanması suretiyle arsa payının devir kararına en yakın tarihteki değerinin saptanması 

uygun olacaktır (Germeç 2015). 



26 
 

“Davalılar ve karşı davacı vekilleri Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 47. maddesine dayanarak, 

üzerinde, kat mülkiyeti kurulmuş olan anataşınmazdaki 31 nolu bağımsız bölümün harap 

olduğunu ve anılan maddede öngörülen süreler içinde yeniden yapılmadığını, böylece kat 

mülkiyetinin ortak mülkiyete dönüştüğünü öne sürerek, taşınmazdaki ortaklığın 

giderilmesini istemiş iseler de, 31 bağımsız bölüm nolu kâgir evin kat mülkiyeti 

kurulmadan önce yıkılıp yok olduğu olgusu karşısında 47. maddenin burada 

uygulanmasına olanak yoktur. Çünkü, anılan madde hükmü bir bağımsız bölümün kat 

mülkiyeti kurulduğu tarihte var olup da sonradan harap olması durumuna özgü 

düzenlemeler içermektedir” (Yargıtay 18. H.D., E:2001/2644, K:2001/4360, T: 

01.05.2001).
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3. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrası “arsa paylarının bağımsız 

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

irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir” 

hükmünü içermektedir. Bu madde gereğince davanın tarafları ve dava süreci 

incelenmelidir. 

3.1 Davacı  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3. maddesinde açıkça belirtildiği üzere bağımsız 

bölümlerin payları arsa payları ile oranlı olmadığı iddiası ile dava açma hak ve yetkisi 

sadece kat irtifakı sahipleri veya kat malikleri ya da onların mirasçılarına tanınmıştır. Bu 

sayılanların dışında arsa payının düzeltilmesi talebi ile dava açma hak ve yetkisi kimseye 

tanınmamıştır. Yöneticinin, kiracı veya intifa hakkı sahibinin bu davayı açabilmesi yasal 

olarak mümkün değildir. Fakat burada asıl önemli olan husus dava açma hakkı bulunan 

ve dava açan kat malikinin her şeyden evvel iyi niyetli olması gerekmektedir. İyi niyetten 

ne anlaşılması gerektiğini basitçe açıklamak gerekmektedir. Bu durum kendisine 4721 

Sayılı Kanunun ikinci maddesinde yer bulmuş ve objektif iyi niyet olarak adlandırılmıştır. 

“herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 

zorundadır” denilmektedir. Kanun’un lafzından da açıkça anlaşılacağı şekli ile bu durumu 

arsa payının düzeltilmesi davaları için kıyasen uygulayacak olursak kat irtifakının 

kurulması ya da kat mülkiyetinin tesisi esnasında projede imzası bulunan kat irtifakı 

sahipleri veya kat malikleri söz konusu davayı açamayacaklardır. Zira, hatalı dahi olsa 

durumu en başından kabullenmiş ve bu konudaki olumlu iradelerini ortaya koymuşlardır.  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. maddesi, kat mülkiyetinin tesisi için ana 

gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilebilmesi için malik veya bütün paydaşların ana 

gayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, 

ortak yerlerin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerin göre hesaplanan 

değeriyle orantılı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp 

sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek 
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suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya 

bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari 

proje ile yapı kullanma izin belgesini; bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok 

yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde 

hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir 

yönetim planının tapu idaresine verilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır.   

634 Sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrası; “tapu memuru kendisine verilen belgelerin 

eksiksiz, usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili 

olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair 

sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır” hükmünü 

içermektedir. Bütün belirtilen unsurlar birlikte incelendiğinde, gerek evvelden kat irtifakı 

kurulmuş olsun daha sonra kat mülkiyetine geçilmiş olsun gerekse paydaşlar tarafından 

doğrudan kat mülkiyeti kurulmak istensin, arsa payı düzeltilmesi talepleri karşısında 

öncelikli olarak, tapu müdürlüğünden kat irtifakı veya kat mülkiyetine ait resmi senet 

örneği incelenmeli, davacının kat irtifaı ya da kat mülkiyeti talep edenler arasında olup 

olmadığı araştırılmalıdır. Resmi senette imzası bulunan, projeyi ve proje müellifi 

tarafından bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarını bilen bir bağımsız bölüm 

malikinin Türk Borçlar Kanunu’nun iradeyi ortadan kaldıran sebepler dışında, arsa 

payının düzeltilmesi talebinde bulunamayacağı çok açıktır. 

Kat irtifakı veya kat mülkiyetinin kurulması sırasında arsa payları bizzat kendileri 

tarafından düzenlenmiş olan kat maliki veya maliklerinin sonradan arsa paylarının 

düzeltilmesini istemekte iyi niyetli olup olmadıklarının ve ayrıca arsa paylarının 

düzeltilmesini isteyen kat malikinin bu isteminde korunmaya değer bir hukuki yararının 

bulunup bulunmadığının mahkemece dikkatle değerlendirilmesi gerektiği karar altına 

alınmıştır5.  

Kat irtifakının kurulduğu ya da kat irtifakı kurulmadan doğrudan kat mülkiyeti tesis 

edildiği durumlarda, kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmasına dair resmi senedin 

                                                           
5 Yargıtay 18. H.D., E:2008/10404, K:2009/700, T:05.02.2009. 
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düzenlenmesine katılmamış, remi senette imzası olmayan kat irtifakı ya da kat malikin 

arsa payının hatalı olduğuna dair dava açma hakkı mevcuttur. 

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında arsa paylarını bizzat hazırlayıp bilerek bunun 

tapuya tescilini sağlayan malik veya paydaşların sonradan arsa paylarının yanlışlığına 

dayanarak dava açmalarının iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı kabul edilmekte ise de, 

kat mülkiyeti kurulduktan sonra malik olanlar ile kuruluşunda bizzat hazır bulunup 

tapuda imzası olmayan kat maliklerinin yasanın yukarıda açıklanan hükmüne (KMK. 

m.3) dayalı olarak arsa paylarındaki yanlışlığın düzeltilmesini mahkemeden 

isteyebilecekleri kabul edilmektedir (Yargıtay 18. H.D., E:2002/7706, K:2002/8223, T: 

19.09.2002). Fakat kat mülkiyeti mahkeme kararı ile tesis edilmiş ise, Hukuk 

Mahkemeleri Kanunu’nun 303. maddesi uyarınca kesin hüküm bulunduğundan arsa 

paylarının düzeltilmesini istemek mümkün değildir. 

3.2 Davalı  

Arsa payının düzeltilmesi talebi ile açılan davalarda davalı olarak husumetin kat maliki 

ya da kat irtifakı sahiplerine yöneltilmesi gerekmektedir. Arsa payı ya da paylarının oranlı 

olarak dağıtılmadığı durumlarda, yargılama neticesinde arsa payının düzeltilmesine 

şeklinde hüküm kurulması halinde, sadece tek bir bağımsız bölümün arsa payı değil, 

düzeltmeye bağlı olarak diğer bağımsız bölümlerin de arsa paylarının düzeltilmesi ve bu 

durumun tapuya tesciline karar vermek gerekmektedir. Bu sebeple, davacı haricindeki 

tüm kat maliklerinin ya da kat irtifakı sahiplerinin davalı olarak gösterilmesi zorunluluk 

taşımaktadır. 

Mahkeme tarafından öncelikle davacıya ait bağımsız bölümün kat mülkiyeti kurulduğu 

tarihteki değeri ile oranlı olarak arsa payının belirlenmesi, buna bağlı olarak ana yapıdaki 

diğer bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının da yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir (Yargıtay 18. H.D., E:2005/1500, K:2005/3483, T: 11.04.2005). Buradan 

da açıkça anlaşılacağı şekli ile arsa payının düzeltilmesi davası yalnızca kat irtifakı 

sahibine ya da kat malikine veya onların yerine geçenlere karşı açılabilmektedir. Mülkiyet 
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hakkı olmayana karşı açılabilmesi mümkün değildir. Kat maliki olmayan yöneticinin de 

pasif husumet ehliyeti bulunmamaktadır.  

3.3 Görevli ve Yetkili Mahkemeler 

Arsa payının düzeltilmesi davaları için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ek 1. 

maddesi son derece açık bir düzenleme getirmiştir. Maddenin açık hükmü uyarınca “bu 

Kanun’un (KMK) uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık sulh mahkemelerinde 

çözümlenir” ibaresi yer almaktadır. 

6100 Sayılı Kanun’un taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı on ikinci 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca; “Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni 

hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut 

alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin 

yetkilidir” hükmü yer almaktadır. Maddenin bu emredici hükmünde de açıkça 

anlaşılacağı üzere bahsi geçen davaların ana gayrimenkulün bulunduğu yer 

mahkemesinde açılması gerekmektedir. 

Arsa payının düzeltilmesi istemli davalar ana gayrimenkulün kat mülkiyeti ya da kat 

irtifakı vaziyeti korunduğu sürece açılabilir. Arsa payının düzeltilmesi davasının açılması 

hiçbir şekilde hak düşürücü süre ile sınırlandırılmamıştır6. 

                                                           
6 Yargıtay 18. H.D., E:2007/9977, K:2008/2872, T:03.03.2008. 
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4. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVALARINDA BİLİRKİŞİNİN ROLÜ 

Her ne kadar proje müellifinin teknik bilgisi dahilinde objektif kıstaslara göre arsa payı 

hesaplaması yapacağı var sayılmış ise de, bu her zaman için mümkün olmamaktadır. 

Proje müellifi genellikle projenin uygulayıcısı ve pazarlamacısı da olduğundan nadiren 

de olsa objektiflikten uzaklaşıldığı, oranlama dışına çıkılarak arsa payları düzenlendiği 

ve hak kayıplarına sebep olunduğu durumlar da mevcuttur. 

Bağımsız bölümlerin değerini ve bunlara olan talebi etkileyen unsurlar arasında, bağımsız 

bölümün konumu, güneş alıp almadığı, deniz görüp görmediği, yola cephesi, ısınma 

sistemi gibi hususlar objektif hususlar olup proje aşamasında projeden anlaşılabilir ve 

hesaplamaya esas teşkil edebilir. Ancak projeden anlaşılamayan ve proje haricinde kalan 

(imar planı değişikliği gibi) nedenlerle bağımsız bölümün değerinde meydana gelen 

değişiklikler sebebi ile düzenlenen arsa payı hiçbir şekilde değiştirilemez. Bu nedenle 

davanın esası hakkında bir karara varabilmek için bilirkişi incelemesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

4.1 Bilirkişi Seçimi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Arsa payının düzeltilmesi talebi ile açılan davalarda mahkemeler tarafından sıklıkla inşaat 

mühendislerinin bilirkişi olarak seçildiği, inşaat mühendisliği lisans ve lisansüstü 

programlarında değerleme, maliyet etüdleri ve arsa payı dağıtımı ile ilgili derslerin yer 

almadığı ve kişisel kanaate dayalı olarak yapılan değerleme raporlarının çoğunluğunun 

hatalı olduğu ve uluslararası değerleme standartlarına göre kabul edilebilir olmaktan uzak 

bulunduğu vurgulanmaktadır (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2015, Tanrıvermiş 2017, 

Tanrıvermiş vd. 2017). Arsa payı dağıtımına ilişkin olarak açılan davalarda bilirkişi 

seçimi ve rapor alınmasına ilişkin öne çıkan yargı kararları aşağıda özetlenmiştir:  

“Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, salt bağımsız bölümlerin yüzölçümlerine 

göre hesaplama yapılarak arsa payları yeniden belirlenmiş, ancak her bir bağımsız 

bölümün kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerine etkili olabilecek 

diğer unsurlar üzerinde durulmamıştır. İtiraz üzerine düzenlenen ek raporda, değeri 
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etkileyen tüm unsurların dikkate alındığı belirtilmiş ise de, bunların neler olduğu 

açıklanıp tartışılmamıştır.” 

“….arsa paylarının belirlenmesinde esas alınacak olan bağımsız bölümlerin değerlerini 

olumlu ya da olumsuz etkileyen tüm unsurların incelenip irdelenmesi için bilirkişi 

kurulundan yeniden ek rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, 

eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir7. 

“K.M.K’nın 3. maddesinin ikinci fıkrasına göre; kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan 

ana yapının bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının kurulduğu tarihteki, 

doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilmiş ise, bu tarihteki değeri ile oranlı olarak 

özgülenen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle 

kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleri ile oranlı olarak özgülenmediği 

durumlarda, her kat maliki ya da kat irtifakı sahibi arsa paylarının yeniden düzenlenmesi 

için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birinin bu fıkra uyarınca 

özgülenen arsa payı o bölümlerin değerinde sonradan oluşan çoğalma veya azalma 

nedeniyle değiştirilemez; 44. madde hükmü saklıdır. Yasanın bu açık hükmü karşısında 

arsa paylarının düzeltilmesine ilişkin eldeki davada anataşınmazda doğrudan kat 

mülkiyetine 12.12.1990 tarihinde geçilmiş olduğu da gözetilerek bağımsız bölümlerden 

her birinin bu tarihteki değerlerinin belirlenip arsa paylarının bu değer ile oranlı olarak 

özgülenmiş olup olmadığının tespit edilip oluşacak sonuca göre karar verilmesi 

gerekirken, anataşınmazdaki bağımsız bölümlerden her birinin dava tarihindeki değerini 

esas alan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması doğru görülmemiştir8. 

İncelenen birçok yargı kararlarına göre arsa payının düzeltilmesi talepli olarak açılan 

davalarda bilirkişilerin rolünün çok önemli olduğu ve mahkemece seçilen bilirkişilerin 

genellikle lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında “gayrimenkul ve varlık değerleme”, 

“gayrimenkul hukuku”, “proje geliştirme ve proje değerlemesi”, “finans matematiği”, 

“kat mülkiyeti hukuku” ve “gayrimenkul piyasa analizleri” gibi dersleri almayan inşaat 

mühendisi, mimar ve plancı gibi mesleklerden kişilerin seçildiği tespit edilmiştir. Gerek 

                                                           
7 Yargıtay 18. H.D., E:2001/8770, K:2001/9548, T:30.10.2001. 
8 Yargıtay 18. H.D., E:2005/7695, K:2005/10581, T:29.11.2005. 
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incelenen bilirkişi raporları, gerekse yargı kararlarının birlikte değerlendirilmesi 

neticesinde; arsa payı dağıtımına esas değerleme raporlarının üniversitelerin uluslararası 

düzeyde akredite edilmiş gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve 

lisansüstü programlarından mezun olan uzmanlarından bilirkişi heyeti kurulması yoluyla 

hakkaniyet, adalet ve uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak bağımsız bölüm 

değerleme işlemlerinin yapılması ve buna göre arsa payı dağıtımının 

gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Değerleme sürecinde onaylı 

proje ve varsa maket üzerinden değerleme yapılmasında; bilirkişi kurulları tarafından 

anataşınmazda kat irtifakı tesis edilmişse, kat irtifakı tesis tarihinin, doğrudan kat 

mülkiyeti kurulmuş ise, kat mülkiyetinin kurulduğu tarihin piyasa fiyatları üzerinden 

işlem yapmaları ve gerçeğe uygun değer (adil piyasa değerine dayalı olarak) işlem 

yapılmasının gerekli olacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Bu yolla bulunan bağımsız 

bölüm ve anagayrimenkul değerlerinin; emsal kira parası ve diğer gelir ölçütlerine göre 

de değerleme yapılarak teyit edilmesi ve gerçeğe en uygun bağımsız bölüm değeri ve arsa 

payı dağıtımının adil olarak yapılması sağlanmalıdır (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2015, 

Tanrıvermiş vd. 2016, Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş vd. 2017).   

4.2 Objektif Kıstaslara Göre Değerleme Yapılması  

Bilirkişilerin yapacakları incelemede dikkate alacakları kıstaslar hususunda kanunlarda 

yeterli bir düzenleme olmamakla birlikte bu konu ağırlıklı olarak Yargıtay kararları ile 

düzenlenmiştir. Kararlardan öne çıkanları ise şu şekildedir: 

“Yasa gereğince; arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa 

paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu 

hususa dayalı istemlerde mahkeme tüm kanıtları değerlendirerek bağımsız bölümün 

değeri ile bölüme özgülenen arsa payını karşılaştırıp denklik sağlanmalıdır. Söz konusu 

işlem yapılırken de bağımsız bölümlerin cinsi, bulunduğu kat, alanı, ısınma sistemi, 

aydınlanması, mimari kullanımı ve konumu, cephesi ve manzarası, kullanma amacı 

(konut, işyeri vs.) eklentileri, güneşten yararlanma, rüzgâr ve diğer dış etkenlerden 

etkilenme olayı gibi hususlar değerlendirme için esas alınır. Değerlendirmeye esas 

alınacak tarihten sonraki imar durumu ile cins ve manzara değişiklikleri, bakım ve onarım 
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çalışmaları nedenleriyle meydana gelen değer artış ve eksilmeleri dikkate alınmaz” 

(Yargıtay 18. H.D., E:2008/10404, K:2009/700, T:05.02.2009). 

“…….Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölümlere 

özgülenmiş olan arsa paylarının, kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki 

değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması gerekir. Bunun için mahkemece 

anataşınmazın yerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, her bir bağımsız 

bölümün değerini etkileyen unsurlar belirlenmelidir. Bu konuda düzenlenecek olan 

bilirkişi raporunda; arsa paylarının saptanmasına esas olmak üzere bağımsız bölümlerin 

-kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki- değerlerinin hesaplanmasında 

her birinin alanı, konumu, biçimi ve diğer farklılıkları göz önünde bulundurulmalı, bu 

bağlamda her bir bağımsız bölümün yüzölçümü, kaçıncı katta yer aldığı, cadde veya 

sokağa cephesi olup olmadığı, manzarası, güneşten yararlanma, rüzgar ve diğer dış 

etkenlerden etkilenme oranlan gibi unsurlar dikkate alınmalıdır” (Yargıtay 18. H.D., 

E:2008/13132, K:2009/126, T:17.02.2009). 

4.3 Bilirkişilerin Değerleme Yapmaları Gereken Tarihin Tespiti  

Kat irtifakının kurulduğu tarihten sonra ya da kat mülkiyetinin doğrudan kurulduğu 

tarihten sonra oluşan değişiklikler hiçbir şekilde dikkate alınamaz. Yargıtay 18. Hukuk 

Dairesi’nin 2006 tarihli kararında değerleme tarihine ilişkin şu şekilde bir görüş yer 

almaktadır: 

“Somut olayda kat irtifakı kurulduktan sonra bağımsız bölümü satın alan kat irtifak hakkı 

sahibi davacı kendi bağımsız bölümü ile davalıların bağımsız bölümlerine özgülenen arsa 

paylarının kat irtifakının kurulduğu tarihteki değerleri le oranlı olmadığını ileri sürerek 

bu bağımsız bölümlerin arsa paylarının yeniden düzenlenmesini istediğine göre; 

mahkemece anılan yasa hükmü göz önünde tutularak yerinde gerekli inceleme bilirkişi 

aracılığı ile yaptırılıp anataşınmazda kat irtifakının kurulduğu tarih itibariyle her bir 

bağımsız bölümün o tarihteki değerlerinin saptanıp, mevcut, arsa paylarının bu değerlerle 

oranlı olup olmadığının açıkça belirlenmesi gerekir. Bu inceleme yapılırken bağımsız 

bölümlerden her birine özgülenen arsa payının  o bölümlerin değerinde sonradan oluşan 
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çoğalma veya azalmanın dikkate alınmaması; bu bağlamda her bir bağımsız bölümün 

değerinin ve dolayısıyla özgülenmesi gereken arsa paylarının belirlenmesinde bağımsız 

bölümlerin nevi, konumu (cephesi vs.) ve büyüklüklerinin göz önünde tutulması ve buna 

göre, dava konusu edilen bağımsız bölümlerin tapuda yazılı arsa payları ile saptanacak 

olan arsa payları arasında bir oransızlık bulunup bulunmadığının açıkça belirlenmesinden 

sonra oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekmektedir9.  

4.4 Arsa Payının Düzeltilmesi Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti 

Arsa payının düzeltilmesi istemli davalar tapuda kayıt düzeltilmesi niteliğindeki 

davalardan olduğu için maktu harç ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir. 

Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları da bu doğrultudadır. K.M.K.’nın uygulanması nedeni 

ile konusu para alacağı olmayan durumlarda harçlar ile vekalet ücretinin maktu tarifelere 

göre hükmedilmesi gerektiği yüksek mahkemenin kararları ile yerleşik bir hal almıştır. 

634 Sayılı Kanun’un uygulanmasından doğan ve konusu doğrudan para alacağı olmayan 

davalarda, yargı harçları ile avukatlık ücretlerinin maktu tarifeler üzerinden hesaplanıp 

hükmedilmesi gerekmektedir.

                                                           
9 Yargıtay 18. H.D., E:2006/2548, K:2006/5350, T: 27.06.2006. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de gerek kentsel dönüşüm olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun uygulanması, gerekse kamulaştırma ve 

diğer amaçlarla yapılan bağımsız bölüm değerleme çalışmalarında arsa payı sorunu ile 

karşılaşılmaktadır. Kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesis edilmiş olan bütün taşınmazlarda 

anataşınmazın kat irtifakı ya da kat mülkiyeti özelliği korunduğu sürece arsa payının 

hatalı olarak dağıtıldığını düşünen kat irtifakı veya kat mülkiyeti sahipleri ya da bunların 

mirasçıları arsa payının düzeltilmesi istemi ile taşınmazın bulunduğu mahaldeki sulh 

hukuk mahkemesine müracaat ederek bu hatanın giderilmesi davası açılabilmektedir. 

Yeniden arsa payı oranı tahsisi talebi ile arsa payının düzeltilmesi davasını HMK uyarınca 

anataşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde, diğer tüm kat irtifakı 

sahiplerine ya da kat maliklerine karşı açabileceği açıktır. Ancak bu talep ve açılacak 

davanın talepte bulunanların lehine sonuçlanabilmesi bir takım sıkı kurallara bağlanmış 

bulunmaktadır.  

Her şeyden önce bahsi geçen davanın açılabilmesi için arsa payının düzeltilmesi talebi ile 

dava açabilecek hak sahibinin objektif olarak iyi niyetli olması gerekmektedir. Kat irtifakı 

veya kat mülkiyeti tesis edilmesinde yönetim planında veya tapu müdürlüğüne ibraz 

edilen projede imzası bulunan kat irtifakı sahibi ya da kat mülkiyeti maliki başta mevcut 

durumu kabul etmiş olup, sonrasında arsa payının hatalı olarak dağıtıldığı gerekçesi ile 

arsa payının düzeltilmesi davasını açamayacaktır. Arsa payının düzeltilmesi talebi ile 

açılan davalarda ana gayrimenkulün ve bağımsız bölümlerin kat irtifakı veya kat 

mülkiyeti tesis edildiği andaki durumları nazara alınarak arsa payı oranlarının yeniden 

dağıtımı yapılabilmektedir. İnşaat işine ilişkin onaylı proje ve ruhsat alımından sonra 

kurulacak kat irtifakı veya kat mülkiyetine geçişten sonra bağımsız bölümün değerinde 

sonradan meydana gelen değişiklikler ve değer artışının, bu davada hiçbir şekilde dikkate 

alınmaması gerektiği ve bu yöndeki taleplerin de mahkemelerce değerlemeye tabi 

tutulamayacağı vurgulanmalıdır. Bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının 

kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilmiş ise, bu tarihteki değeri 

ile oranlı olarak özgülenen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi 

suretiyle kurulabilmektedir. Bağımsız bölümün yola cephesi, güneş görüp görmediği, 
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deniz manzarası gibi durumlar dikkate alınarak buna göre arsa payı özgülenmesi 

gerekmektedir.  

Arsa payının düzeltilmesi talepli olarak açılan davalarda bilirkişilerin rolünün çok önemli 

görüldüğü ve mahkemece seçilen bilirkişilerin genellikle lisans ve lisansüstü eğitimleri 

sırasında “gayrimenkul ve varlık değerleme”, “gayrimenkul hukuku”, “proje geliştirme 

ve proje değerlemesi”, “finans matematiği”, “kat mülkiyeti hukuku” ve “gayrimenkul 

piyasa analizleri” gibi dersleri almayan inşaat mühendisi, mimar ve plancı gibi 

mesleklerden kişilerin seçildiği saptanmıştır. Bu bakımdan yargılama sırasında özellikle 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olan uzmanların bilirkişi olarak seçimi yoluyla objektif kıstaslara 

ve uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak, kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin 

kurulduğu tarihteki piyasa koşullarına göre değerleme yapılması yoluyla arsa paylarının 

dağıtımının yapılması zorunlu görülmektedir. Burada arsa paylarının baştan doğru bir 

şekilde dağıtılması çok önemlidir. Aksi takdirde arsa paylarına ilişkin yaşanmakta olan 

uyuşmazlıklar artarak devam edecektir. Ancak uygulamada arsa payları hiçbir etken 

dikkate alınmaksızın dağıtılmakta ve hiçbir şekilde değer ile ilişkisi kurulmamaktadır. Bu 

nedenle birçok uyuşmazlık için yargıya başvurulmaktadır. Bu davalarda karar neticesinde 

tek bir bağımsız bölümün değil düzeltmeye bağlı olarak tüm bağımsız bölümlerin arsa 

payları değişmeli ve buna göre tapuya tescili yapılmalıdır. 

Kentsel dönüşüm uygulamaları ve bu uygulamalarda önem taşıyan arsa payı kavramı 

değerlendirilmiştir. Arsa payı kavramı, ana gayrimenkulü ilgilendiren birçok konuda 

belirleyici olmaktadır. Kat maliklerinin ana gayrimenkul ile ilgili kararlar alabilmesi, 

çoğu zaman arsa payı çoğunluğunun sağlanmasına bağlıdır. Ancak arsa payı kavramının 

önemi, esasen her zaman için geçerliyse de son dönemlerde kentsel dönüşüm 

uygulamalarının artmasıyla daha da fark edilir hale gelmiştir. Zira 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca üzerindeki bina yıkılarak 

arsa haline gelen taşınmazlarda taşınmaz ile ilgili önemli kararlar, sahip oldukları 

hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile verilmektedir. Çoğunluğun 

kararlarına katılmayan maliklerin arsa paylarının kamulaştırılacağı, çoğunluğun 

sağlanamadığı durumlarda ise taşınmazın tamamıyla kamulaştırma işlemine tabi 
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tutulacağı hususları dikkate alındığında arsa payının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. 

İşte böyle bir durumda arsa payının hatalı olarak belirlenmesi, kat maliklerinin birçok 

yönden hak kaybı yaşamalarına yol açmakta ve temel insan hakkı olan mülkiyet haklarını 

ihlal etmektedir. Burada önem arz eden bir diğer durum ise, taşınmazın yıkılması halinde, 

kat mülkiyetinin sona ermesi ve arsa payı düzeltim davasını açma imkânının ortadan 

kalkmış olmasına dikkat edilmesi gerekliliğidir.   

Bazı kentsel dönüşüm projesi alanlarında taşınmaz yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltim 

davası açılamayacağı açık olduğu halde, kentsel dönüşüm sürecinde henüz taşınmaz 

yıkılmadan açılan arsa payı düzeltim davasının, yıkım kararını durdurucu bir etki yapması 

zorunlu olacaktır. Malikler, taşınmazlarını kendileri yıktırmadıkları takdirde yıkım 

işleminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirileceğine yukarıda değinilmişti. 

Böyle bir durumda taşınmazları kendi rızaları dışında yıktırılan kat maliklerinin bir de 

hatalı tespit edilen arsa payları sebebiyle hak kaybına uğramaları, adil olmayan sonuçlar 

doğuracaktır. Bu sebeple arsa payı düzeltim davasının yıkım kararını durdurması 

hususunda yargıda bir an evvel içtihat birliği sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra çoğunluğun 

kararına katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerinin değil “arsa paylarının” 

kamulaştırma işlemine tabi tutulacağı hususu da arsa payına ayrı bir önem atfetmektedir. 

Kat malikinin arsa payı hatalı olarak belirlendiğinde bağımsız bölümün sahip olduğu 

avantajlar gözetilmeksizin yalnızca arsa payının bedelinin tespit edilmesi, mülkiyet 

hakkının doğrudan ihlaline yol açacaktır. Bu gibi sorunların yaşanmaması için arsa 

payının hakkaniyetli bir şekilde belirlenmesi zorunlu görülmektedir.  

Kısa vadede 6306 sayılı Kanunda değişikliğe gidilmesi ve durdurulamaz yapıda olan 

dönüşüm uygulamalarına arsa paylarının düzeltim davaları bir istisna olarak ele alınması 

bir çözüm seçeneği olabilir. Hatalı olarak belirlenmiş arsa payları kullanılarak yapılacak 

uygulamaların haksızlıklara yol açacağı kesindir. Bu sebeple kentsel dönüşüm 

uygulamalarının süreç tasarımları arsa payı düzeltim davaları kesinleşmeden ana 

gayrimenkulün yıkılmasını önlemeli ve arsa paylarının belirlenmesine konu 

incelemelerin yerinde yapılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca 

arsa paylarının yeniden düzeltim davalarında ana gayrimenkule bağlı bağımsız 

bölümlerin değerleri tıpkı kamulaştırma değerlerinin belirlenmesinde olduğu gibi değere 
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etkili nitelik ve unsurlar ayrı ayrı ve tek tek açıklandıktan sonra bunlardan her birinin 

değere olan etki ağırlıkları da ayrı ayrı ve tek tek belirlenmelidir. Bu sebeple etki 

ağırlıkları ile değere etki eden ölçütler ve bu ölçütlerin karşılıklarının yerel kurumlar ve 

bölge halkı tarafından belirlenmesi ile taşınmaz değerlerinin karşılaştırma yönteminin bir 

özel durumu olan puanlama yöntemi esaslarına göre nesnel ve açıklanabilir olarak 

belirlenmesi sağlanabilir. Uzun vadede çözüm seçeneği olarak kat irtifakının ya da 

doğrudan kat mülkiyetinin kurulmasında idarece aranan belgelere gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi uzmanları veya SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları ile SPK 

listesine alınan değerleme şirketlerinden alınacak değerleme raporlarının da eklenmesi 

zorunluluğunun getirilmesi önerilebilir. İnceleme sonuçlarına göre, tapu tescili 

aşamasında değerleme raporu alınması, arsa payı dağıtımının gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarınca onaylı mimari proje ve maket üzerinden yapılmasından sonra 

tapuda kat irtifakı veya kat mülkiyetinin tesis edilmesinin zorunlu olması, taşınmaz 

piyasalarının şeffaflaştırılması ve mülkiyet sorunlarının çözümü yönünden gerekli ve 

hatta zorunlu görülmektedir. Değerleme raporunun; içtihat kararlarında geçen, arsa 

payının belirlenmesinde değere etki etmesi sebebi ile değerlendirilmesi gereken 

özellikleri içerecek nitelikte ve her bir bağımsız bölümün değerini açıkça gösterir biçimde 

düzenlenmesi ile arsa paylarının sorgulanabilir, tarafsız ve doğru olarak belirlenmesi 

sağlanabilir.  

Arsa paylarının belirlenmesi için hazırlanacak bu belgelerin kayıt altına alınmasıyla kat 

irtifakı ya da doğrudan kat mülkiyeti kurulduğu tarihteki değere etki eden unsurlar 

belirlenmiş olacağından ileriki tarihlerde ortaya çıkabilecek bu unsurların ortadan 

kalkması durumunda da arsa payları ile ilgili şüpheye düşülmesi önlenecektir. Bütün 

bunlara ek olarak bu raporlar, taşınmazların kamulaştırma bedelinin ya da vergi 

değerlerinin belirlenmesinde de kullanılabilecektir. Ayrıca tapu sicilinin dayanak 

belgeleri (inşaat projesi, vaziyet planı, Tapu Planları Tüzüğü’nde tanımlı vaziyet planı ve 

bağımsız bölüm planları) ile yapı ruhsat ve kullanma izin belgeleri içtihat kararlarında 

arsa paylarının belirlenmesinde etkili olduğu belirtilen etmenleri ve değere etkisi olduğu 

belirlenecek diğer tüm etmenleri de kapsayacak şekilde geliştirilebilir. Böylelikle arsa 

paylarının sorunsuz ve adil bir şekilde belirlenmesi sağlanacaktır. Uzun vadede bu 

doğrultuda yapılacak işlemler 09/06/2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası 
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İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşması kapsamında yürütülen 

Tapu Kadastro Modernizasyon Projesinin (TKMP) Dördüncü Bileşeni olan 

“Gayrimenkul Değerlemesi” kapsamında ele alınan amaçlardan; taşınmazın değerine etki 

edebilecek bütün faktörlerin tespit edilerek bilgi sistemi ortamında, verilerin 

güncellenebilir, sorgulanabilir, analiz edilebilir ve paylaşılabilir hale dönüştürülmesi ile 

değerleme alanında kullanımıma sunulması, kamulaştırma, özelleştirme, kentsel 

dönüşüm, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında değerlemeye esas 

altyapının oluşturulması ve vergi gelirlerine yönelik sağlıklı verinin elde edilmesi ve harç 

kaybının önlenmesi çalışmalarını da destekler niteliktedir.  

Son olarak 6306 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 02/07/2013 tarihli yönetmeliğin 

10. maddesi uyarınca 2/3 ekseriyet kararına katılmayanların arsa paylarının rayiç 

değerlerinin tespit ve satış işlemini yapmak üzere Müdürlük Bünyesinde üç kişiden 

oluşacak “bedel tespit ve satış komisyonu” oluşturulması öngörülmektedir. Bu 

komisyonun görevi satılacak payın rayiç değerini, değerlendirme komisyonu tespit 

değerini de gözetmek sureti ile belirlemektir. Bu komisyon arsa paylarının kat irtifakının 

ya da doğrudan kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki bağımsız bölümlerin değerine 

orantılı olarak belirlenip belirlenmediğinin tespiti ve arsa paylarında ortaya çıkan değer 

ilişkili anlaşmazlıkların çözümü için de görevlendirilebilir. Böylelikle kentsel dönüşüm 

kararı alınan binalarda uygulama fiilen başlamadan ya da binanın yıkımı gerçekleşmeden 

önce sorunlar giderilebilir. Bu da uygulamaların adil ve kontrollü bir biçimde 

gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Buna ilave olarak her ne kadar arsa payı kavramı 

ile doğrudan alakalı olmasa da yasa koyucunun son yıllar içinde çıkardığı, değiştirdiği ve 

çıkarmayı düşündüğü yasal düzenlemeler ve yıllar içinde biriken içtihat kararları 

düşünüldüğünde; gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığının temel bileşenlerinden 

biri olan farklı amaçlarla taşınmaz ve varlık değerleme çalışmaları (arsa payı değeri, 

bağımsız bölüm değeri, kamulaştırma değeri, emlak vergisi değeri, imar hakkı değeri, 

sınırlı ayni hak ve kuru mülkiyet değeri gibi) ile ilgili olarak kullanılacak yöntemler, veri 

toplama, veri analizi, raporlama ve kontrol işlemlerinin güçlü yasal altyapısının 

oluşturulması ve değerleme uzmanlığı başta olmak üzere gayrimenkul geliştirme ve 

gayrimenkul yönetimi gibi yeni iş alanlarının yasal altyapının hazırlanması ve 

uygulamaya konulmasının zorunlu olduğu vurgulanmalıdır.  
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