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Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 1. maddeye göre kat mülkiyeti “tamamlanmış bir 

yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı 

ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanlar üzerinde, o gayrimenkulün maliki 

veya ortak malikleri tarafından” kurulmuş bağımsız mülkiyet haklarıdır. Bu 

araştırmanın amacı, taşınmaz mülkiyetinin en önemli unsurlarından, kat mülkiyeti ve 

kat irtifak hakkı sahiplerinin borçlarının yargı kararları çerçevesinde incelenmesidir. Bu 

çalışmada 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hukuki açıdan incelenmiş, yargı kararları 

dikkate alınarak genel değerlendirme yapılmıştır. İnceleme sonucunda kat malikleri, 

gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk 

kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını 

çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlülüğü 

dikkate alındığında kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümlerin, bağımsız 

bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir 

suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulandığı; bu borçları yerine 

getirmeyenlerin ise kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olduğu yargı 

kararlarıyla vurgulanmıştır. 

Haziran 2019, 78 sayfa 

Anahtar Kelimeler; Kat irtifakı, kat mülkiyeti, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Yargı 

kararları 
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According to Article 1 of the Floor Ownership Law (KMK), condominium shall be 

provided by the owner or joint owners of a real estate separately and separately from the 

sections such as floor, apartment, business office, shop, store, cellar, warehouse ”. 

established independent property rights. The aim of this research is to examine the debts 

of the owners of condominium and easement rights, one of the most important elements 

of immovable property, within the framework of judicial decisions. In this study, Law 

No. 634 on Property Ownership has been examined from a legal perspective and a 

general evaluation has been made by taking judicial decisions into consideration. As a 

result of the examination, the floor owners, while using both the independent sections, 

add-ons and common places, comply with the rules of righteousness, not to disturb each 

other, not to violate each other's rights and to comply with the provisions of the 

management plan; rights holders or those who continuously benefit from these sections 

in any way; it is emphasized by the judicial decisions that those who do not fulfill these 

debts are jointly and severally liable together with the floor owners. 
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1. GİRİŞ  

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 1. maddeye göre kat mülkiyeti ‘tamamlanmış bir yapının 

kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve 

başlı başına kullanılmaya elverişli olanlar üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak 

malikleri tarafından’ kurulmuş bağımsız mülkiyet haklarıdır. Tanımda da görüleceği 

üzere bu hakkın konusu diğer bölümlerden maddi engellerle fiilen ve fiziki 

özellikleriyle ayrılmış, yapının belli bir bölümüdür. Mezkûr Kanun ve ilgili mevzuat 

kapsamında Yargıtay kararları ışığında konuya ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır.  

Kat maliklerinin taşınmazları üzerinde bulunan yetkileri ve sorumlulukları kanunlarda 

belirtilmiş olmakla birlikte, kat mülkiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri de 

bulunmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun dördüncü bölümünde 18. ile 26. 

maddeler “Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları” olarak düzenlenmiştir. 

Kat maliklerinin borçları KMK’nun 18. madde ile 25. maddeleri arasında, yine kat 

irtifakı sahiplerinin borçları 26. madde ile düzenlenmiştir. Kat maliklerinin borçları 

yönetim planlarında da ayrıca belirtilmiş ve KMK ile ilişkilendirilmiştir.  

Metropollerde nüfus artış hızının giderek yükselmesi ile birlikte pek çok yerde 

gökdelenler bulunmaktadır. Gökdelen ve benzeri çok katlı bina sayısının artması ile 

birlikte insanların binalardaki yaşamlarını düzenleyen belirli kuralların bulunduğu 

çeşitli sözleşmelerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın bir sonucu 

olarak çok katlı binalara ait yönetim planları teşkil edilmiştir. Yönetim planının 

oluşturulması ile Kanunda açıkça belirtilmeyen ama maliklere yükümlülük sağlayan 

maddeler yazıldığı gibi kanun maddesinin değişmesi durumunda malikleri bağlamaya 

devam etmesi açısından önemlidir. 

Yönetim planı, apartman yönetim şekillerini, apartmanda bulunması gereken tüm 

kuralları, yöneticilerin alacakları ücretleri ve apartmana dair diğer tüm hususları 

kapsayan kurallar bütünüdür. Yönetim planında yer alan söz konusu kurallar, 

apartmanda ikamet eden tüm sakinleri bağlayıcı nitelikte olup, ayrıca bu plan tapu 

tarafından onaylanmış bir sözleşme niteliğindedir. Eğer yönetim planında herhangi bir 
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hüküm yoksa, gayrimenkullerle ilgili olarak yönetim ile doğacak her türlü 

anlaşmazlıklarda kat mülkiyeti kanunu ile genel hükümleri baz alınarak karar 

verilmektedir.  

Yönetim planını hazırlanacağı zaman, kat irtifakının kurulmasıyla başlamaktadır. Kat 

irtifakı teşkil edildiğinde, yönetim planının hazırlanması ve bunu takiben ilgili planın 

tapu müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Yönetim planı, apartmanda kat mülkiyetine 

geçildiği zaman ise güncellenmelidir. Yönetim planını hazırlama sorumluluğu binanın 

inşasını yapan müteahhide aittir. Yönetim planı esasen kurucu nitelikte bir belgedir. Kat 

irtifakı yeni teşkil edilmiş ve konut satışlarına başlanmış bir apartmanda yönetim 

planının hazırlanmış ve tapu müdürlüğüne teslim edilmiş olması bir gerekliliktir. 

Yönetim planında yer alan tüm değişiklikler ve bunların tarihleri kat mülkiyeti 

kütüğünde gösterilmektedir. Bahse konu değişiklikler yönetim planına bağlanarak 

saklanmaktadır. Anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinin maliklerini ve onların 

mirasçılarını, sonradan satın alanları ile herhangi bir sebeple kullanan üçüncü kişileri 

bağlar. Yönetim planında herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için apartmanda ikamet 

eden tüm kat maliklerinin 4/5’inin oyu aranmaktadır. Bu araştırmanın amacı, taşınmaz 

mülkiyetinin en önemli unsurlarından, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı kavramlarının, 

taşınmaza yüklediği hukuki kimlik incelenmiştir. Kanuni düzenlemeler, gerekçeleri, 

yargı kararları ve önceki bilimsel çalışmalardan faydalanılarak, bir taşınmazın, müşterek 

mülkiyet hakkına sahip olmasından, kat mülkiyetine geçiş noktasına kadar olan süreçte, 

nasıl bir yol izleyeceği, ortaya çıkabilecek sorunların ne olabileceği, kat irtifakı ve kat 

mülkiyeti kavramlarının taşınmaz malikine veya irtifak sahibine, ne gibi haklar 

verebileceği, faydalar sağlayabileceği, ayrıca ne gibi ödevler, sorumluluklar 

yükleyebileceği ortaya konulmuştur. 

Proje konusu Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı 

Sahiplerinin Borçları konusunun yargı kararları çerçevesinde incelenmesinden ibaret 

olup projenin giriş bölümünde kat mülkiyetinde yönetim planına yer verilmiş, birinci 

bölümde kat mülkiyeti kanunu kapsamında kat maliklerinin borçları sistematik olarak 

incelenmiştir. İkinci bölümde kat irtifakı sahiplerinin borçları incelenerek hukuki 



3 
 

değerlendirmelerde bulunulmuştur, Üçüncü bölümde ise Kat Mülkiyeti Kanunundaki 

düzenlemelere ilişkin yargı kararları incelemeler yapılıp hukuki değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

1.1 Literatür özeti 

Balamir (1975) ‘Kat Mülkiyeti ve Kentleşmemiz’ adlı makalesinde kat mülkiyeti, arsa 

payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerde bağlantılı özel bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti, 

bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden her birine, o bölümün kat 

mülkiyetini kurulması zamanındaki değeriyle oranlı olarak, tahsis edilen arsa payının, 

ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur; bağımsız 

bölümlerden her birine tahsis olunan arsa payı, o bölümün değerinde sonradan meydana 

gelen çoğalma ve azalma sebebiyle değiştirilemez. Böylece bağımsız bölümlerden her 

biri piyasada bağımsız mülk birimleri olarak ele alınmakta, eskiden sadece arsalarda 

gerçekleştiği düşünülen en yüksek piyasa değeri kavramı şimdi bu bölümler üzerinde 

uygulanabilir olmaktadır. Bağımsız bölümlerin kent piyasasında arsalar gibi işlem 

görebileceği konusu kanunun 15. maddesinde kat malikleri kendilerine ait bağımsız 

bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler 

yargısıyla yinelenmiştir. Ayrıca kanun her taşınmaz malda olduğu gibi bağımsız bölüm 

değerlerinde de değişimler olabileceği yani piyasa değerler düzeninin durucu olmadığı 

anlatılmıştır. 
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2. KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA KAT MALİKLERİNİN VE 

KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI  

2.1 Kat Maliklerinin Borçları  

Kat Mülkiyeti Kanun’unda ifade edilen borçlar, kat maliklerinin, komşularına karşı 

yükümlülüklerini, anagayrimenkulün kullanımında ve bakımında uymaları gereken 

kuralları ve sorumluluklarını belirtir. Ayrıca kat maliklerinin genel giderlere katılma 

yükümlülüklerini açıklamaktadır. Kat malikinin yükümlülüğü bağımsız bölümü 

kullanan kiracı, oturma (sükna) hakkına sahip olanları veya başka bir sebeple sürekli 

faydalananları da kapsamaktadır. 

Anagayrimenkulün veya bağımsız bölümlerin bakım, tamir, onarım gibi işlemlerinin 

gerçekleşmesinde tüm kat malikleri veya kullananlar işlemlerin gerektirmesi halinde 

kendi bağımsız bölümlerine girilmesine ve işlemlerin yapılmasına da müsaade etmek 

zorunda oldukları bu Kanun’un 23. maddesinde açıklanmıştır. Kat Malikleri 

Kanunu’nun “Borçlar” bölümünde anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinin 

kullanımına getirilen yasaklar ile kat maliklerinin oy birliği ile izin verilen kullanım 

şekilleri ve yasalarda belirtilen kullanım şekilleri 24. maddede açıklanmıştır.  

25. madde ise Kat maliklerinin kendilerine düşen borçları ve sorumlulukları yerine 

getirmemesi durumunda, diğer kat malikleri için haklarını ihlal etmesi ve çekilmez hale 

gelmesi durumunda diğer kat maliklerinin kat mülkiyetini devri hakkının olduğunu 

açıklamaktadır. 

2.1.1 Dürüstlük kuralına uygun davranma yükümlülüğüne göre incelenmesi 

 KMK 18/I. Maddesi uyarınca; “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek 

eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini 

rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine 

uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler” hükmü bulunmaktadır. 
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Kanun’un bu maddesi; ortak yaşam kurallarını belirlemekte olup, anagayrimenkulün bir 

bütün olarak kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralları belirtmektedir. Kat 

maliklerinin bağımsız bölümleri, ortak alan ve eklentileri kullanırken doğruluk 

kaidelerine uyarak, birbirinin haklarına saygı duyarak, birbirlerinin haklarını 

çiğnemeden ve yönetim planında belirtilen kural ve kaidelerine uyarak yaşaması 

gerektiğini belirtmektedir. Malikler tarafından uyulması gereken apartman kurallarının 

oluşturulması ve bahse konu kuralların hukuki bir geçerliliğinin olabilmesi amacıyla 

resmi bir belge olan yönetim planı oluşturulmuştur. Yönetim planında belirtilen bu 

kurallar malik ve kullananları bağlar nitelikte olduğu için önemlidir. Yönetim planında 

anagayrimenkulün ortak yerleri ile bağımsız bölümlerin ve eklentilerinin nasıl 

kullanılması gerektiğine ilişkin kararlar yazılmış bulunmaktadır. 

Apartmanda yer alan kat malikleri apartmanın ortak mahallerine Medeni Kanun’un ilgili 

mülkiyet hükümlerine dayanarak malik sayılmaktadırlar. Bahse konu ortak mahaller 

apartman yönetim planı kuralları çerçevesinde de ele alınarak tüm kat maliklerinin bu 

mekânlardan faydalanmalarına imkân sağlanmalıdır. Örneğin; Apartman yönetimi 

tarafından oluşturulan hükümler gereği kat maliklerine ortak alanlar içerisinde özel 

olarak kullanımlarına ayrılan yerler tahsis edilmişse kat malikleri ortak kullanım 

alanlarına herhangi bir eşyalarını bırakamazlar. Ayrıca otoparkta kimin nereyi 

kullanacağı belirtilmiş ise arabalarını başka yere park edemezler. 

Kat maliklerinin ister kendilerine tahsis edilmiş özel mekânlar, isterse tüm kat 

maliklerinin kullanımına sunulan ortak mahaller olsun her türlü kullanımlarında iyi 

niyet ölçüsünde hareket etmeleri beklenmektedir. Kat malikleri özellikle aşağıda 

sıralanan hususlara aykırı davranışlarda bulunmaktan kaçınmalıdır: Kendilerine tahsis 

edilmiş olan mekânları randevu evi ya da kumar oynatılan mekânlar gibi genel ahlak 

ilkelerine aykırı şekilde kullanma hakları bulunmamaktadır. Kendilerine ayrılan özel 

mekânlar olmasına rağmen balkon ve pencerelerinden dışarıya çöp atmaları, su ve 

benzeri sıvılar dökmeleri de dâhil olmak üzere çevreye rahatsızlık verecek eylemlerde 

bulunma hakları yoktur. 

KMK’da belirtildiği gibi kat mülkiyeti kütüğünde hane olarak gösterilmiş olan 

bölümlerin bu amaç dışında kullanılması için apartmanda yer alan tüm kat maliklerinin 
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oy birliği ile alınan bir karar olması gerekmektedir. Kat maliklerinin oy birliği ile karar 

alınmadıkça söz konusu mahalin, sinema tiyatro benzeri eğlence yerine, fırın lokanta 

benzeri beslenme yerlerine ya da herhangi bir imalathaneye çevrilmesi söz konusu 

olamaz. 

Kendilerine tahsis edilmiş özel bölümlerde olsa dahi diğer kat maliklerini rahatsız 

edecek şekilde herhangi bir kullanımda bulunamazlar. Radyo, televizyon ya da müzik 

aletleri ile yüksek ses çıkararak diğer kat maliklerinin rahatsız edemezler. Kendilerine 

tahsis edilmiş özel bölümde de olsa patlayıcı, parlayıcı niteliklerdeki tehlikeli maddeleri 

ya da etrafa pis koku yayan herhangi bir maddeyi bulunduramazlar. Diğer kat 

maliklerini rahatsız edecek şekilde ses, gürültü ya da kötü koku çıkaran herhangi bir 

faaliyette bulunamazlar. Yukarıda ifade edilen tüm hükümler sadece kat maliklerinin 

değil söz konusu mahalde ikamet eden kiracıları ve halihazırda oturma hakkı bulunan 

tüm kişileri de kapsamaktadır.  

KMK18/II. maddesinde; “Bu kanunda maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, 

bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu 

bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu 

borçlarını yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu 

olur.”  hükmü yer almaktadır. Apartmanlarda önemli problemlerden biri olan gürültü 

hakkında yönetmelik oluşturulması da söz konusudur. Her türlü bina için bahse konu 

yönetmeliğin tesis edilmesi mümkündür. Bu yönetmeliğe göre insanların bina içerisinde 

maruz kalabilecekleri tüm gürültü kaynaklarının minimize edilmesini kapsamaktadır. 

Bu durum bireylerin huzurlu olmalarını sağlarken, beden ve ruh sağlıklarını olumsuz 

etkileyebilecek olası problemlerin de önüne geçilmesi amacıyla oluşturulan bazı 

kurallardan oluşmaktadır. 

Apartman gürültü yönetmeliği kurallarına göre ağırlıklı olarak gürültü saati saat 07.00 

ile 19.00 saatleri arası olarak kabul görmüştür. Başka bir deyişle gece saat 19.00’dan 

sabah 07.00 a kadar herhangi bir gürültü ya da ses yapıcı faaliyetin yapılması 

yasaklanmıştır. Davalının mutfağının yerini değiştirmesi nedeniyle, mutfakta çalıştırılan 

elektrikli ev aletlerinin seslerinin çıkardığı gürültünün davacıyı rahatsız etmesi 
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nedeniyle, söz konusu faaliyetin önlenerek projeye aykırı olan bu durumun 

durdurulmasına ilişkindir. 1 

Davacı tarafından sunulan dava dilekçesine göre davaya konu olan durum, davalının kat 

maliki olduğu ve kendine tahsis edilmiş olan mahalde projeye aykırı bir şekilde ve diğer 

kat maliklerinden daha önceden herhangi bir izin alınmadan, yatak odası olarak 

kullanılan bölümü mutfak haline getirmeye çalışmasıdır.  Bu sebeple oluşan gürültülere 

ek olarak,  tavanda oluşan su sızıntıları sebebiyle kiracısının bu durumdan rahatsız 

olması ve buna dayanarak kira sözleşmesini fesh etmek istediğini bildirmesidir. 

Mahkemece davalı tarafından yapılan değişikliklerin kendi bağımsız bölümünün içinde 

kaldığı, yapılan değişikliklerin binanın taşıyıcı sistemine (statik yapısına) zarar 

vermediği, davaya konu anayapıya bitişik nizamda yer alan komşu parseldeki yapının 

çatı parapetlerinden yağışlı havalarda bitişik dış duvara akan sulardan kaynaklanan 

sızıntılar sebebiyle davacıya ait dairenin duvarında küf ve dökülmeler olduğu, bunun üst 

kat su tesisatından kaynaklanmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesine 

hükmedilmiştir.  

Mahkeme tarafından olay yerinde yaptırılan inceleme neticesinde oluşturulan bilirkişi 

raporuna göre yatak odası mahallinin mutfak haline getirilmesi sebebi ile 

gerçekleştirilen tadilat işlemlerinin, apartmana ait su tesisatı, sıhhi tesisat gibi herhangi 

bir ortak tesisata zarar verici nitelikte olup olmadığı konusunda bir inceleme 

yapılmamıştır. Bu sebeple detaylı bir araştırmanın olmadığı görülmektedir. Yukarıda 

belirtilen durum sebebiyle davalının yatak odasını mutfak olarak değiştirme 

teşebbüsünde gereken tüm delillerin toplanıp gereken araştırmanın yapılmadığı 

görülmektedir. Örneğin, mutfakta çalıştırılacak bulaşık makinesi ve benzeri elektrikli 

aletlerin çıkardıkları sesler de dahil olmak üzere bunların diğer kat maliklerini rahatsız 

etme dereceleri ile, söz konusu değişikliğin apartmanın ortak tesisat sistemi üzerinde 

değişiklik yapıp yapmadığı gibi konular bilirkişi tarafından tespit edilmesi gerekirken 

yetersiz bir araştırmaya dayanarak davanın reddedilmesinin uygun olmadığı 

görülmektedir. 

                                                           
1 18. Hukuk Dairesi T: 10.02.2015, S: 2014/17734, K: 2015/1734 1 
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2.1.2 Anagayrimenkulün bakım ve tutumu ile bağımsız mahallerde binanın 

anayapısına zarar verebilecek özellikteki onarım ve faaliyetlerde bulunmama 

yükümlülüğüne göre incelenmesi 

KMK’nun 19. maddesi, kat maliklerinin anagayrimenkulün ortak yerlerinde ve 

bağımsız bölümlerinde yapabilecekleri/yapamayacakları onarım, inşaat ve tesisleri ile 

bu işlemlerin yapılması için gerekli olan ön koşulların neler olduğunu açıklamaktadır. 

KMK’nun 19/I. Maddesinde “Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari 

durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar” hükmü yer 

almaktadır. Bu hüküm kat maliklerinin anagayrimenkulün güzelliğini ve sağlamlığını 

bozacak davranışlardan sakınılması gerektiğini belirtmektedir. Kişilerin gelişi güzel 

bağımsız bölümlerinde ve ortak alanlarda tamir ve bakım yapılamayacağını 

belirtmektedir. Kanunun bu maddesi güzelliği korumayı esas alıp, anagayrimenkulün 

sağlamlığının korunmasının önemini vurgulamaktadır. 

Yapının statik durumunu bozucu onarımlar yapılamaz. Bağımsız bölümlerin 

kullanılması esnasında kişiler odalarını genişletmek, balkonlarını oda veya mutfağa 

katmak isteğinde bulunmaktalar veya dükkânların kullanımında mevcut kolonların 

varlığı, alanın kullanımında sıkıntı yaratabilmektedir. Kişilerin özel kullanım 

istekleriyle yapıya zarar verecek davranışları Kanun’un bu maddesi ile 

yasaklanmaktadır. KMK’nun 19/II. maddesi ortak alanlarda ve bağımsız bölümlerde 

yapılabilecek bakım, onarım ve tesislerle ilgili uygulamaları açıklamaktadır. Bu 

maddede ortak alanlarda kat maliklerinin rızası ile yapılabilecek inşaat, onarım ve 

tesisler ile kat maliklerinin rızası aranmadan yapılabilecek işlemler 

açıklanmaktadır. 634 sayılı Kanun, 19. maddenin 2. fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: 

“Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça 

anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana 

ve boya yaptıramaz”. hükmü bulunmaktadır. Kanun’un bu maddesinde kat maliklerinin, 

diğer kat maliklerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktadır. 

Anagayrimenkulün ortak yerleri tüm kat maliklerinin arsa payı oranında hissesi olan 

alanlardır.  
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Bu nedenle ortak alanlarda yapılacak, inşaat, onarım ve tesislerin binada yer alan tüm 

kat maliklerinin en az beşte dördünün onayı sonrasında gerçekleştirilmesi mümkündür.  

Anagayrimenkulün dış duvarları, herhangi bir kat malikine ait mekânın bir parçası 

niteliğinde olması durumunda bu parça da ortak alan niteliğinde kabul edilmektedir. 

Estetik açısından görüntü bütünlüğünün sağlanması gerekli olduğundan dış cephelerde 

yapılacak boya ve badananın değişik renklerde yapılmasına izin verilmemektedir. Bu 

hükmün aksi davranan kat malikine karşı diğer herhangi bir kat malikinin söz konusu 

durumu projeye uygun şekilde eski haline getirilmesini sağlamak amacıyla dava açma 

hakkı bulunmaktadır.   

 Ancak bazı istisnaları vardır. “Ancak ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun 

anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen 

onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun 

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

tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Bu 

hüküm 19. maddenin 1. fıkrasını destekler niteliktedir. Bu madde 2 önemli husus vardır. 

Bunlar ortak yer ve tesislerde meydana gelen bir bozukluğun tespit edilmesi ve bu 

onarım ve güçlendirmenin nasıl yapılacağının açıklanmasıdır. Ortak yer ve tesislerde 

meydana gelen bir bozukluğun tespit edilmesinde ortak yer ve tesislerde meydana gelen 

bir bozukluk olmalı, bu bozukluk anayapıya veya bağımsız bir bölüme, bölümlere zarar 

vermeli, acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesi zorunlu olduğu 

mahkemece tespit edilmiş olmalıdır. Bu onarım ve güçlendirmenin nasıl yapılacağının 

açıklanması, projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılmalıdır. 

Kat malikinin bağımsız bölümünde yapacağı onarım, tesis ve değişiklikler 

anagayrimenkulü ve bağımsız bölümle sınırı bulunan komşu malikleri 

ilgilendirmektedir. Yani tavan, taban ve duvar ile birbiri ile ilişkisi bulunan malikleri 

ilgilendirmektedir. Kat malikleri kendi bağımsız bölümünde yapacakları onarım, tesis 

ve değişikliklerde ana yapıya zarar verecek nitelikte işlem yapamazlar, yapının statiğini 

bozacak onarım ve işlem yapamazlar, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak onarım, 

tesis ve değişiklikler yapamazlar. Ayrıca yapılacak onarımların, komşu bağımsız 

bölümlerle ortak alanlarda olması durumunda farklı bir işleyişi gerekli kılmaktadır. 
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Şöyle ki: Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin 

bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar 

vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde 

anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban 

veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, 

bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve 

değişiklik yapılabilir.” 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında, ev mahallerinden biri olan “balkon” şöyle 

tanımlanmıştır: “apartmanda tüm katlarda belirli çıkma koşullarına göre oluşturulmuş, 

binanın dış cephe hattını oluşturan ve bağlı olduğu mahallin kullanımını tamamlayan, 

en az bir cephesinin dışa açıldığı mekânlar olarak ifade edilmektedir. Balkon tadilatında 

da yazılı rıza gerekir. Yargıtay uygulamasına göre; bağımsız bölüme ait gibi görünen, 

fakat ana binanın dış cephesinin bir parçası olması sebebiyle ortak mahal niteliklerine 

sahip bir mekân olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucu bir bağımsız bölüme ait 

balkonun cam balkon olarak tabir edilen çok sayıda parçadan oluşan ve sabit bir raylı 

sistem üzerinde hareket eden camlar ile kapatılması da bu kapsama girmektedir. Bahse 

konu camların ışık geçirme özelliklerinin bu noktada bir önemi bulunmamaktadır.  

Balkon mahallinde yapılacak olan değişiklikler kat maliklerinin beşte dördünün söz 

konusu tadilata onay verdiklerini gösteren bir yazılı beyan ile mümkündür. Dolayısıyla 

Kanun balkon tadilatları konusunda da, ‘kat maliklerinin beşte dördünün yazılı olarak 

verecekleri onayı’ şart koşmaktadır.   

Kat malikinin bağımsız bölümü kullanımı sırasında veya yapmış olduğu bakım onarım 

ve tadilat esnasında, öncesinde ve/veya sonrasında anagayrimenkule vermiş oldukları 

zararlar sebebiyle sorumlulukları bulunmaktadır. Kanun’da bu hüküm şu şekilde ifade 

edilmiştir. KMK’nun 19/III. Maddesi “Kat maliklerinin her biri gerek anagayimenkule 

gerekse sahip oldukları bağımsız bölümlere kendi kusurları sebebiyle verdikleri 

zararlardan dolayı apartmanda yer alan diğer kat maliklerine karşı sorumludur” 

şeklinde ifade edilmiştir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi esnasında yapılacak 

işlemlerle ilgili olarak diğer kat maliklerinin katlanması gereken sorumluluklar 

KMK’nun 23. maddesinde belirtilmiştir. 
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“Kat maliklerince bağımsız bölümde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen hasar 

veya bozukluğun onarımı ve giderilmesi ve tesislerin yeniden yapılması ile yapı 

güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer 

bağımsız bölümden yapılması gerekli ise o bölümün malikinin veya başka sıfatla 

oturanların giriş müsaadesi vermesi ve gerekli işlemlerin yapılmasına katlanma 

zorunluluğu olduğu” hükme bağlanmıştır. Fakat bahse konu tadilat işlemlerinin 

taraflarca en uygun zaman ve şekilde yapılması, söz konusu işlemlerden diğer kat 

maliklerinin uğrayabilecekleri olası zararların da derhal giderilmesi bir gerekliliktir.2 

(Germeç 2019). Bunun gibi, Yargıtay bir kat malikinin, diğer kat maliklerinin rızasını 

almadan, binanın çatısında güneş enerji sistemi kurulmasını, bahse konu güneş enerjisi 

sisteminin kaplayacağı toplam alanın bu kat malikinin sahip olduğu bağımsız alanın 

metrekaresinin toplam arsa alanına bölünerek aynı orandaki kısmını aşmaması, buna ek 

olarak bina çatısında söz konusu sistem kurulumu için diğer tüm maliklere yetecek 

kadar alanın bulunması gerekmekte, kurulacak sistemin diğer maliklere ait bağımsız 

bölümlere herhangi bir zararının olmaması, tekniğine uygun olması gibi şartlar altında 

KMK 19. maddesine aykırı görmemektedir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun beşinci bölümü anagayrimenkulün yönetimi bölümünde 42. 

madde ek fıkrada engelliler için yapılan düzenleme ile kat maliklerinin sayısal ya da 

arsa payı açısından çoğunluk olarak verilen kararlarına istinaden aşağıdaki uygulama 

yapılabilmektedir. KMK’nun 42. maddesinde “Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak 

yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya 

bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde 

edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin 

sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Engellilerin yaşamı 

için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde 

yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. 

Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul 

edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye 

sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli 

                                                           
2 Pencere ve balkondaki panjur sabit tesis olmadığı, açılır-kapanır nitelikte olduğu ve yapının dış 

görünümünü bozmadığı sürece haksız müdahale sayılmaz.  
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proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, 

tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. 

Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili 

usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Bu işlerin giderleri, 

yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.” hükmü yer 

almaktadır. 

Mahkeme kararı anataşınmazın 1 ve 2 numaralı dükkân nitelikli bağımsız bölümlerinde 

davalının pasta, börek ve unlu mamuller üretimi ve satışı yaptığını, sabah erken 

saatlerde başlayan imalat nedeniyle oluşan gürültü ve dükkanın yan tarafındaki bacadan 

çıkan koku ve dumandan bina sakinlerinin rahatsız olduğunu ileri sürerek davalının bu 

yerden tahliyesinin sağlanmasının, bu durumun mümkün olmaması durumunda ise söz 

konusu imalat faaliyetlerinin durdurulması şeklinde bir önlem alınmasına ilişkindir 3 

İlk bilirkişi raporunda, iş yerinde oluşan kötü koku, is ve dumanın tahliyesinin 

anayapının kuzey cephesinde yapılmış olan havalandırma tertibatı ile zemin kat 

seviyesinde kat sakinlerinin yatak odası tarafından yukarı tarafa doğru bırakıldığı ve bu 

durumun Kat Mülkiyeti Kanunu ve insan sağlığına aykırı olduğu belirtilmiştir. İkinci 

bilirkişi raporunda ise daha sonradan davalı tarafından kullanılan fırınlara filtre takıldığı 

ancak kötü koku ve dumanın halen devam ettiği ve bunun giderilmesi için anayapının 

batı kuzey cephesine galvanizli borulardan çatı üst katının üzerine çıkacak şekilde 

havalandırma sistemi kurulması gerektiği, gürültünün ise mevzuatta gösterilen sınır 

değeri aşmadığı belirtilmiştir. Mahkemece, gürültünün yasal sınırlarda kaldığı, kötü 

koku ve dumanın ise alınacak önlemlerle giderilmesinin mümkün olduğu belirtilerek 

tahliye ve işletme faaliyetlerinin durdurulması talebinin reddine, kötü koku ve dumanın 

anayapının batı-kuzey cephesine montajı yapılacak galvanizli borulardan oluşan 

havalandırma sistemi ile çatı üst katının üzerine çıkarılmasına karar verilmiş. Ancak 

hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 

                                                           
3 18. Hukuk Dairesi’nin T: 25.3.2014 ve E: 2014/1401-K:2014/5429 3 
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Mahkeme tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ve bu konuda oluşturulan bilirkişi 

raporlarının konu hakkında hüküm tesis etmeye yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. 

Şöyle ki; düzenlenen bilirkişi raporlarının ilkinde, iş yerinde oluşan kötü koku, is ve 

dumanın tahliyesinin anayapının kuzey cephesinde yapılmış olan havalandırma tertibatı 

ile zemin kat seviyesinde kat sakinlerinin yatak odası tarafından yukarı tarafa doğru 

bırakıldığı ve bu durumun Kat Mülkiyeti Kanunu ve insan sağlığına aykırı olduğu; 

ikinci bilirkişi raporunda ise daha sonradan davalı tarafından kullanılan fırınlara filtre 

takıldığı ancak kötü koku ve dumanın halen devam ettiği ve bunun giderilmesi için 

anayapının batı kuzey cephesine galvanizli borulardan çatı üst katının üzerine çıkacak 

şekilde havalandırma sistemi kurulması gerektiği, gürültünün ise mevzuatta gösterilen 

sınır değeri aşmadığı belirtilmiştir. 

634 sayılı KMK’nun 18. maddesinde, kat maliklerinin, sahip oldukları bağımsız 

bölümlerini ya da eklenti ve ortak kullanım mahallerini kullanmaları sırasında temel 

olarak iyi niyet ve doğruluk prensiplerine göre hareket etmelidir. Bilhassa maliklerin iş 

ve eylemlerinde diğer kat maliklerini rahatsız etmeyecek şekilde ve bir diğerinin sahip 

oldukları hakları gasp etmeyecek şekilde davranmakla yükümlüdürler. 19. maddesinde 

ise tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı olarak verdikleri bir onay olmadıkça 

anagayrimenkule yönelik olarak hiçbir tadilat vb. işlemde bulunulamayacağı hükme 

bağlanmıştır. Davalının iş yerlerinde sürdürdüğü faaliyet ile ilgili izin (ruhsat) almış 

olması da bu durumu değiştiremez. Bu nedenle ikinci keşif sonucu düzenlenen bilirkişi 

raporunda, önerilen havalandırma tertibatının onaylı mimari projeye aykırı olup 

mahkemece de anayapının projesi dışına çıkılarak batı-kuzey cephesine havalandırma 

sistemi yerleştirilmesi ancak kat maliklerinin 4/5'inin verecekleri bir kararla mümkün 

olabileceğinden; kat maliklerince verilmeyen bir iznin hâkim tarafından verilmesi ve 

projeye aykırı bir değişikliğin hâkim kararıyla yaptırılmasının mümkün olmadığı 

dikkate alınmadan anayapının batı-kuzey cephesine havalandırma sistemi kurulup çatı 

üst katına çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Dava konusu bağımsız bölümlerde ve anayapıda davalı tarafından yapılan tadilat 

işlemleri dolayısıyla oluşan gürültü ya da diğer faaliyetleri sebebiyle ortaya çıkan 

rahatsız edici unsurların mevcut olması halinde bu durumun alınabilecek hangi 

önlemlerle ortadan kaldırılabileceği, oluşturulacak bilirkişi raporuna istinaden 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc634.htm#18
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yapılmalıdır. Söz konusu süreç sonunda bahse konu problemlerin giderilememesi 

halinde dava konusu faaliyetin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, teknik 

incelemeye dayanmayan yetersiz bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen 

kabulünün uygun olmadığı değerlendirilmiştir.  

2.1.3 Anagayrimenkulün genel (ortak) giderlerine katılma yükümlülüğüne göre 

incelenmesi 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde  “Kat maliklerinden her biri aralarında 

başka türlü anlaşma olmadıkça…” ifadesiyle farklı uygulamalar yapılabileceğini 

göstermektedir. Aşağıda yapılan açıklamalar bu ifade dikkate alınarak yazılmıştır. Yani 

Kanun’un yanında sözleşme veya yönetim planının etkisi anlaşılmaktadır. KMK’nun 

20. maddesi kat malikinin mali sorumluluklarını ifade etmektedir. Kat maliklerinden her 

birinin aksi belirtilmedikçe eşit olarak veya arsa payları oranında katılmaları gereken 

gider türleri fıkralarda açıklanmıştır. 

KMK’nun 20/I. maddesi görevli personellerin giderlerine eşit olarak katılma 

yükümlülüğü getirmektedir. “Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve 

bunlar için toplanacak avansa eşit olarak” hükmü yer almaktadır. Bu tür giderler için 

arsa payı oranı dikkate alınmamaktadır. Aşağıda sıralanan her bir gidere, kat 

maliklerinin tüm kendi arsa payları nispetinde katılmakla yükümlüdürler. 

Anagayrimenkul Kat malikleri tarafından alınan karar gereği sigorta ettirilmişse onlar 

gayrimenkule ait her bir kat malikine düşen sigorta primi ödemelerine, sözleşmelerde 

ifade edilmiş olan tüm ortak mahallerin bakım onarım masraflarına, kapıcı dairesi 

masrafları ile ortak aydınlatma masraflarına, eğer kat malikleri Kurulu tarafından alınan 

bir karar gereği ise apartman bünyesinde çalıştıracak hizmetlilerin ücretleri ve bunlara 

ait sigorta primlerinin ödenmesine, 

Yukarıda sıralanan maddeler arasında öne çıkan husus, apartman bünyesinde 

çalıştıracak hizmetlere ait masrafların kat maliklerine arsa payları oranında dağıtılması 

hususudur. KMK’nun 20/I.c maddesi Herhangi bir kat malikinin ortak kullanım 

alanlarına ilişkin bir mekânı ya da yapıyı kullanma hakkından vazgeçmesi ve buna ait 
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masraflardan kaçınması da söz konusu değildir. Örneğin, zemin katta oturan maliklerin 

asansör giderlerine katılmama gibi bir hakkı söz konusu olmamaktadır. Aynı şekilde 

asansörü sevmemek, korkmak gibi nedenlerle asansörü kullanmamak da bu borçtan 

kurtulma hakkı vermemektedir. Bu noktada bir muafiyet sağlanması söz konusu olması 

için zemin katta oturan kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulması koşulu 

apartman yönetim planında özellikle belirtilmiş durumda olması gerekmektedir. 

“ Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya 

kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve 

ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten 

kaçınamaz.” hükmü mevcuttur. Kat maliklerinin bu sorumluluklarını yerine 

getirmemesi durumunda diğer kat maliklerinin hukuki hakları gider veya avans payını 

ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici 

tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra 

takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede 

geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlü 

olduğu şeklinde açıklanmıştır.  

1. fıkrada ifade edilen masraflar, eğer kat maliklerinden herhangi birinin hatalı bir 

hareketi nedeniyle ortaya çıkmışsa diğer kat maliklerinin yapmış oldukları ödemeleri 

bahse konu kat malikinden temin etmek (rücu etme) için başvurma hakları 

bulunmaktadır.” hükmü yer almaktadır. KMK’nun 43. maddesinde; Yapılmak istenilen 

değişiklikler ya da eklemelerin çok büyük masraflara yol açması söz konusu ise ve 

bunlara ek olarak söz konusu işlemler anagayrimenkule ait zorunlu olarak kullanılan 

ortak alanlarda bulunmuyorsa tüm kat maliklerinin bu büyük masrafa katılma 

zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu türdeki faaliyetler söz konusu işlemin yapılmasını 

isteyen ve bundan yararlanma talebi olan kat maliklerinin ödemeleriyle 

yapılabilmektedir. Buna ek olarak söz konusu yeniliğe başlangıçta katılmayan herhangi 

bir kat maliki de sonradan kendi arsa payı oranında yaptığı ödeme ile yapılan ortak 

masrafa katılarak söz konusu yerden faydalanma hakkını elde edebilmektedir.  

KMK’nun 44. maddesinde; sahip olunan anagayrimenkul üzerine kat çıkılması veya 

buna benzer bir işlemin gerçekleştirilmesi konusunda şu hususlar geçerli olmaktadır. Bu 
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tarz işlemler için kat maliklerinin tamamının onayı aranmaktadır. Ana gayrimenkul 

üzerinde yapılacak bahse konu inşaat neticesinde elde edilecek yeni bağımsız 

bölümlerin nasıl tahsis edileceği kat maliklerinin sahip oldukları arsa payları göz önüne 

alınarak yapılacak olup bu kararda da oybirliği şartı aranmaktadır. Yapılacak inşaata ve 

dolayısıyla elde edilecek bağımsız bölüme ve bunlara ilişkin masraflara katılmak 

istemeyen kat malikleri kendi arsa paylarından azalan bir kısım söz konusu ise bunun 

bedelinin kendilerine ödenmesi gerekmektedir. Yeni elde edilen bağımsız bölüm kat 

mülkiyetine çevrilmeli ve bu işlemi yapan ve masraflarını üstlenen kat maliklerinin 

adına tescil ettirilmelidir.  

KMK’nun 45. maddesinde; anagayrimenkulün kayıtlandırılması, arsa hisselerinin 

bölünmesi, bölünen hisselerin mülkiyetlerinin başkalarına devredilmesi gibi temliki 

tasarruf adı verilen işlerde ve anagayrimenkulün bir bölümünün reklam maksadıyla 

kiralanması benzeri yönetim işlerinde karar alınabilmesi için tüm kat maliklerinin 

rızasının olması gerekmektedir. Davacı tarafından sunulan dava dilekçesinde kat maliki 

tarafından projeye aykırı bir şekilde anagayrimenkulün ortak kullanım alanı olan 

bahçesine taktırılan demir korkuluğun kaldırılması talep edilmiş olup, bu mahallin tüm 

kat maliklerinin eşit kullanım alanı olduğu vurgulanmıştır.4 

Anagayrimenkule ait olan bir ortak kullanım alanında yaptırılan faaliyet davaya konu 

olmuştur. Söz konusu faaliyetin mimari projede yer almadığı buna ek olarak kat 

maliklerinin rızasının da aranmadığı görülmüştür. Bu konu hakkında Yargıtay içtihatları 

da incelendiğinde kat maliklerinin beşte dördünün rızasının olması koşulunun 

gerçekleşmediği görüldüğünden söz konusu ilkenin de ihlal edildiği tespit edilmiştir. 

Daha önce de ifade edildiği üzere her bir kat maliki gerek kendi bağımsız bölümleri 

gerekse ortak alanlardaki tüm faaliyetlerinde iyi niyet ve doğruluk ilkelerine uygun 

şekilde hareket etmelidir. Diğer kat maliklerini rahatsız edebilecek her türlü davranıştan 

kaçınmalı, onların hakkını çiğnememeye özen göstermelidir. Söz konusu yasa 

hükümleri ana gayrimenkulün bağımsız bir bölümünü sürekli olarak kullanma hakkına 

sahip olan herhangi bir kişi için de geçerli olmaktadır. Bu sebeple söz konusu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda bu kişiler kat malikleriyle birlikte 

                                                           
4 18. Hukuk Dairesi’nin T: 27.10.2008, S: 7623/10982 kararı. 
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sorumlu olmaktadır. Dava edilen kişinin anagayrimenkule ait dükkân niteliğindeki 

bağımsız bölümünü tüpgaz bayii şeklinde kullandığı, davacının bu mahallin üst katında 

ikamet ettiği ve bu sebeple tehlike altında olduğu, buna ek olarak dava edilen kişinin 

kullandığı işyeri tabelasının da kendi bağımsız bölüm sınırlarının dışına çıkarak ortak 

kullanım alanına el attığı ileri sürülmüştür. Sayılan bu sebeplerle söz konusu tabelanın 

kaldırılması, buna ek olarak söz konusu bağımsız bölümün tüpgaz bayi olarak 

kullanımına son verilmesi talep edilmiştir.5 

Davalının Aygaz tabelasını bulunduğu yerden kaldırmasına, kendi bağımsız bölümleri 

içinde kalacak şekilde belli ölçülerde tabela asılmasına karar vermiştir. Davacının diğer 

istemlerinin reddine karar verilmiştir. Mahkeme tarafından verilen karar gereği 

davalının “Aygaz” tabelasının kaldırılması yönünde karar verilmiştir. Bu noktada, dava 

kullanması gereken tabelanın davalının sahip olduğu bağımsız alanın sınırlarını 

aşmaması gerektiği yönünde karar verilmiştir. Davacı tarafından talep edilen diğer 

hususların ise reddedilmesine karar verilmiştir. Bu karara karşı davacı vekili tarafından 

temyize gidilmiştir. Dava dosyasında toplanan bilgiler incelendiğinde davaya konu olan 

apartman bağımsız bölümünün bir dükkân niteliğinde olduğu, yapılan keşif esnasında 

dükkanda sadece 2 adet tüp olduğu, duvara asılan Aygaz tabelasının ise bağımsız 

bölümün üzerinde olduğu görülmüştür. Anagayrimenkullere ait yönetim planında tüm 

maliklerin rızası olmadıkça anagayrimenkulün dış cephelerine herhangi bir levha 

asılamayacağı öngörülmüştür. Bu sebeple davaya konu olan tabelanın kaldırılması 

yeterli olacak iken, davalının kendi bağımsız sınırları içerisinde yeni bir tabela 

asabileceği karara bağlanmıştır. Bu konu hakkında bir temyiz olmadığından bozma 

nedeni olarak görülmemiştir. 

Dava konu olan apartman bağımsız bölüm Türk bayrağı olarak kullanılması konusu ise 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. madde gereği apartman bölümlerini kullanırken 

birbirlerinin rahatsız etmemeleri konusunda yükümlü oldukları hatırlatılmıştır. Kat 

maliklerinin sahip oldukları bahse konu bu yükümlülüklere bu mekânda oturan kiracı ya 

da diğer oturma hakkı sahiplerinin de aynı şekilde sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bahse 

konu olayda bağımsız bölümü kullanan kişinin yaptığı iş dolayısıyla diğer kat 

                                                           
5 18 . Hukuk Dairesi’nin T: 15.7.2008, S: 5489/8607 kararı. 
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maliklerini tehlikeye attığı anlaşılmaktadır. Bu tarzda bir iş yerinin konutların olduğu 

yapıda faaliyet göstermesi ve davacının buna ilişkin taleplerinin Kat Mülkiyeti Kanunu 

18. madde hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekirken bu talebin reddi yolunda 

hüküm verilmiş olmasının da doğru olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bu dava dilekçesinde de davalı tarafından kendine özel bağımsız bölümde bakılan 

köpeğin bina içerisinde rahatsızlık vermesi ve ayrıca aynı katta bir başka kat malikinin 

kızını ısırması sebebiyle söz konusu köpeğin davalının bağımsız bölümünden 

uzaklaştırılması talep edilmiştir.6 Mahkeme tarafından dinlenen tanıkların verdikleri 

ifadeler sonucunda köpeğin davacı kişinin kızını ısırması haricinde apartman içerisinde 

bir rahatsızlık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak apartman yönetim 

planında kişilerin kendilerine ait bağımsız bölümlerde hayvan beslemelerini yasaklayan 

bir kuralın da olmaması sebebiyle söz konusu davanın reddedilmesine hükmedilmiştir.  

Fakat mahkeme tarafından bu şekilde hüküm tesis edilmesine rağmen kat mülkiyeti 

kanununun 18. maddesi dikkate alınması gerekmektedir. Bu madde gereği kat 

maliklerinin birbirlerine rahatsızlık vermemek ve birbirlerinin sahip oldukları haklara 

saygı göstermek durumundadır. Dolayısıyla bu durum söz konusu aykırılık teşkil 

etmektedir. Nitekim davacının kızının davalının köpeği tarafından ısırılmış olmasının 

davacının haklarının alenen gasp edildiği ve davacıya davalı tarafından rahatsızlık 

verildiğinin göstergesidir. Bu sebeple söz konusu köpeğin davalının bağımsız 

bölümünden uzaklaştırılmasına hükmedilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Daha önce de ifade edildiği üzere Kat Mülkiyeti Kanunu 18. madde hükmü bu 

konularda geçerli hüküm olmaktadır. Kat maliklerinin kendilerine ait bölümleri ya da 

ortak mahalleri kullanırken diğer kat maliklerini rahatsız etmemek ve onların haklarını 

çiğnememek konusunda birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bahse konu karşılıklı 

yükümlülükler kat maliklerinde olduğu gibi kiracı ya da diğer oturma hakkına sahip tüm 

kişileri de kapsamaktadır. Davaya konu edilen bu somut olayda davacı tarafından 

kendine ait özel bağımsız bölümde beslenen köpeğin diğer bir kat malikinin kızını 

ısırması olayı net bir şekilde tespit edilmiştir. Ancak anagayrimenkul ya da buna ait 

bağımsız bölümlerde apartman yönetim planında hayvan beslemeye dair yasaklayıcı bir 

                                                           
6 18. Hukuk Dairesi’nin T: 7.7.2008, S: 4963/8075 kararı. 
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hüküm bulunmadığından hareketle söz konusu talebin reddedilmesi doğru bir yaklaşım 

değildir. Bu durum davacının kızını ısıran bir köpeğin davalının bağımsız bölümünden 

uzaklaştırılması konusuna bir engel teşkil etmemektedir. Davaya konu olan köpeğin 

davacının kızın ısırması olayı Kat Malikleri Kanunu’nun 18 maddesi gereği bir kat 

malikinin diğerini rahatsız etmesi kapsamına girmektedir. Bu sebeple köpeğinin 

davalının evinden uzaklaştırılması yönünde hüküm tesis edilmesinin daha doğru olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Bu dava konusunda ise davacının diğer bir kat malikine ait bağımsız bölümün 

balkonlarının PVC ile kapatıldığını ve bunun apartman mimari projesine aykırı olması 

sebebiyle giderilmesi yönünde bir talepte bulunmuştur.7 Dosyada bulunan ve Keçiören 

Belediye Başkanlığı İmar ve Yapı Denetim Müdürlüğüne sunulan belgede; 8 nolu 

daireye ait mutfak balkonunun kapatıldığına değinilerek bu nedenle dilekçede adı yazılı 

olan ve imzaları bulunan kişilerin PVC doğrama ile kapatılan balkonun bu hale 

getirilmesine muvafakat ettikleri hususuna yer verilen belgede davacının da imzasının 

olduğu görülmüştür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesine göre kişiler 

haklarını kullanıp, yükümlülüklerini yerine getirirken doğruluk kurallarından 

ayrılmamakla yükümlüdürler. Davacı kişinin daha önce balkonun kapatılması konusuna 

razı olduğu belgeyle sabit olduğundan bahse konu davanın açılmasının dürüstlük 

kuralını ihlal anlamına geldiği şeklinde değerlendirilmiştir. 

Kat malikinin sorumluluğu ortak yerlere yönelik bakım onarım giderlerinden olup, 

kiracının sorumluluğu ise ortak gider avanslarından genel giderler bakımındandır. Buna 

göre bağımsız bölümün onarım giderleri iyileştirici tadilatlar bağımsız bölümün 

güçlendirilmesi gibi masraflar bağımsız bölüm malikinin ortak gider aidatı ise kiracının 

sorumluluğu kapsamında olacaktır. Mahkemece borcun dayanağı tüm belgeler 

getirtildikten sonra borcun dayanağının aidat borcu olup olmadığı, ortak yerlere dair 

bakım onarım veya tadilat masraflarını kapsayıp kapsamadığı, söz konusu masrafların 

bağımsız bölüme yönelik kalıcı masraflardan mı yoksa yalnızca aidat bedellerine mi 

dair olduğu araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.8 

                                                           
7 18. Hukuk Dairesi’nin T: 1.5.2008 ve S: 1278/5318 kararı. 
8 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin T: 3.4.2018 T, S: 2017/2405, K: 2018/2562  
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Davacı dava dilekçesi ile 13 nolu bağımsız bölümünün maliki olduğu Fermanlı 

Apartmanın 2014 yılı aidat tutarı 450,00 TL iken taşınmazda kiracı olarak bulunan 

Z.A'nın 2014 yılı 4, 5 ve 6. aylarda tahakkuk eden aidat miktarlarından 1.062,00 TL'yi 

ödemediğini, daha sonraki aylara dair aidatları ödemeye devam ettiğini, yönetim 

tarafından kiracı hakkında aidat alacağın sebebiyle icra takibi yapıldığını, bir süre sonra 

yönetici tarafından aynı borç için kat maliki davacı hakkında da icra takibi 

başlatıldığını, 23/01/2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında aidat borçlarından 

ev sahiplerinin müteselsil borçlu olduğu ve kiracı Z.A hakkındaki borcun aslında aidat 

borcu olmadığı ve demirbaşa dair alacak olduğu şeklinde karar alındığını, bu kararın sırf 

kiracı Z.A'nın rücu hakkını elde etmesi için alınan gerçeğe aykırı bir karar olduğunu 

ileri sürerek 23/01/2015 tarihli kat malikleri kurul toplantısında alınan 4 ve 9 numaralı 

kararların iptal edilmesini talep etmektedir.  

Mahkemece apartmana yapılan imalatlar sebebiyle bağımsız bölüme isabet eden 

giderlerin toplanan aidatlardan karşılandığı, aidat bedellerinin kiracı tarafından 

ödenmesinden sonra davacı ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu davalı 

yönetimce kiracının ödediği aidat bedellerinin mal sahibinin sorumluluğunda olduğuna 

dair karar alındığı, ancak aidat bedellerinin kira parasından düşülüp düşülmeyeceğine 

dair sorunun kat maliki ile kiracısı arasında çözülmesi gerektiği, davalı yönetimin bu 

konuda karar almasının hukuka aykırı olduğu anlaşılmakla 23/01/2015 kat malikleri 

toplantısında alınan ‘13 numaralı daireye ait 1.062,00 TL'lik borç kanunlara göre mülk 

sahibini ilgilendiren demirbaş borcudur.’ şeklindeki kararın hukuken geçerli olmadığı, 

aynı tarihli kararın 4. maddesinde yazılı kararda ise bir usulsüzlük bulunmadığı 

gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile; Fermanlı apartmanı 23/01/2015 tarihli kat 

malikleri toplantısında alınan ‘9 nolu, 13 nolu daireye ait 1.062,00 TL'lik borç 

kanunlara göre mülk sahibini ilgilendiren demirbaş borcudur’, şeklindeki kararın 

iptaline, fazlaya dair isteğin ise reddine karar verilmiştir. 

Bahse konu dava, kat malikleri kurulu tarafından alınan kararın iptaline dairdir. 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri gereğince kat malikinin 

sorumluluğu ortak yerlere yönelik bakım onarım giderlerinden olup, kiracının 

sorumluluğu ise ortak gider avanslarından genel giderler bakımındandır. Buna göre 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc634.htm#19
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc634.htm#20
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bağımsız bölümün onarım giderleri iyileştirici tadilatlar bağımsız bölümün 

güçlendirilmesi gibi masraflar bağımsız bölüm malikinin ortak gider aidatı ise kiracının 

sorumluluğu kapsamında olacaktır. Mahkeme tarafından söz konusu gerekçeye 

istinaden davanın kısmen kabulü yönünde karar verilmiş olsa da borcun dayanağı tüm 

belgeler getirtildikten sonra borcun dayanağının aidat borcu olup olmadığı, ortak yerlere 

dair bakım onarım veya tadilat masraflarını kapsayıp kapsamadığı, söz konusu 

masrafların bağımsız bölüme yönelik kalıcı masraflardan mı yoksa yalnızca aidat 

bedellerine mi dair olduğu araştırılıp sonucuna istinaden hükümde bulunulmamış 

olmasının doğru bir yaklaşım olmadığı görülmektedir.  

2.1.4 Sigorta anlaşmasına göre incelenmesi 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun’unun “Sigorta Anlaşması” başlıklı 21 inci maddesinde; 

“Anagayrimenkullerin kat malikleri tarafından oluşturulan kurul tarafından 

belirlenecek bir değer üzerinden sigorta ettirilmesi mümkündür. Anagayrimenkulün 

sigorta ettirilmesi durumunda her bir kat maliki söz konusu sigorta masrafına kendi 

arsa payları oranında katılmaktadır. Eğer anagayrimenkulün tamamı harap bir şekilde 

ise bu durumda belirlenecek sigorta bedeli benzer şekilde kat maliklerinin sahip 

oldukları arsa paylarına göre dağıtılmaktadır. Ancak anagayrimenkulün sadece bazı 

bölümleri hasarlı durumdaysa söz konusu sigorta bedeli, hasara uğrayan yerlerin arsa 

payları dikkate alınarak paylaştırmaktadır. Her bir kat malikinin kendi sahip oldukları 

bağımsız bölümleri de kendi adlarına sigorta ettirmeleri mümkündür. Bu durumda 

yapılacak sigorta bedeli de sadece o kat maliki tarafından karşılanmaktadır. Sigorta 

hakkındaki emredici hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır. 

16/08/2008 tarihli ve 26969 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Toplu Yapılarda Kat 

Mülkiyeti ve Kat Mülkiyeti Tesisine Dair Yönetmelik, arsa payını, “Arsanın kanunda 

yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payı” şeklindeki 

tanımlama ile benzer bir şekilde ifade etmiştir. Kat malikleri arasında önceden 

belirlenmiş farklı bir sözleşme hükmü olmadıkça ama gayrimenkule ait tüm sigorta 

giderleri kat maliklerinin arsa payları oranında paylaştırılmaktadır. Kat Mülkiyeti 

Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortasına tabidir.  
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27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem 

Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin, “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar 

üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve 

ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler 

nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu 

deprem sigortasına tabidir”, şeklindeki 2/I. maddesi hükmünce, KMK kapsamındaki 

bağımsız bölümlerin zorunlu deprem sigortasına tabi olduğu görülmektedir. Ancak, 

anagayrimenkulün, sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılması halinde 

mümkündür. Fıkra metninde kat malikleri kurulu tarafından tespit edilecek olan değere 

göre sigorta edilmesi hükmü mevcutsa da bedelin sigorta şirketi tarafından belirleneceği 

doğaldır.  

Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi durumunda her bir kat maliki, bahse konu sigorta 

masraflarına sahip oldukları arsa payları oranında, katılmak zorundadırlar. 

Anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedelinin kat 

maliklerine dağıtılma usullerinde de maliklerin arsa payları dikkate alınmaktadır. Bu 

durum söz konusu maddenin üçüncü fıkrası hükmünce paylaştırılmaktadır. Sadece bazı 

bölümlerin hasara uğraması söz konusu olduğunda ise maddenin dördüncü fıkrası 

hükmüne göre, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları 

oranında harcanmaktadır. Bağımsız bölümlerin sigorta ettirilmesi, maddenin beşinci 

fıkrası hükmünce de, kat malikleri sahip oldukları bağımsız bölümlerini ayrıca kendi 

adlarına sigorta ettirme imkânına sahiptirler. Bu durumda sigorta masrafları tamamen 

kendilerince karşılanmaktadır. Maddenin son fıkrası hükmünce sigorta hakkındaki 

emredici hükümler saklıdır. 

634 Sayılı Kanun tek parsel üzerine olan uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda geçerli 

olmaktadır. Ancak davaya konu olan ortak masraflara ilişkin alacaklar konusu, tek 

parsel üzerinde bulunan G Blok Yönetimi ile ilgili olan ortak masraflara ilişkin 

alacaklardan kaynaklandığından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek-1. maddesi 

dikkate alınarak uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması 
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gerekmektedir.9 Dava, site yönetimine ortak gider borcunun ödenmemesi nedeniyle 

başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkindir. İstanbul 8. Sulh Hukuk 

Mahkemesince; davacı sitenin toplu yapı yönetimine geçmemiş olması nedeniyle Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanamayacağı, davanın bu durumda genel mahkemelerde 

görülmesi gerektiğinden hareketle mahkeme tarafından görevsizlik kararına 

hükmedilmiştir. İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesince; dava konusu uyuşmazlığın 

toplu yönetim gider alacağı olmayıp sadece G blok ortak gider alacağından ibaret 

olduğu bu nedenle KMK 634 Ek 1. madde uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 

uyuşmazlığın çözümü gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.  

Somut olayda; davalının adına tahakkuk eden ortak gider borcunu ödemediği için 

davacı tarafından İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’nün ... esas sayılı dosyasıyla takibe 

verildiği, davalının borçlu oldu halde kötü niyetli olarak davacının borca itiraz ettiği 

anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu tek parselin söz konusu olduğu 

uyuşmazlıklarda geçerli olmaktadır. Ancak dava konusu edilen ortak masraflara ilişkin 

giderlerin alacağının sadece bir parsel üzerindeki G Blok Yönetimine ilişkin ortak gider 

alacağından kaynaklandığından, KMK’un Ek-1. maddesi dikkate alınarak uyuşmazlığın 

Sulh Hukuk Mahkemesi’nce görülüp karara bağlanması gerekmektedir.  

KMK’a göre, kat mülkiyeti ya da kat irtifakları yalnızca tek bir parsel üzerinde olan 

yapılar söz konusu olduğunda tesis edilebilmektedir. Farklı parsellerde bulunan kat 

maliklerinin bir araya gelip ortak bir kat irtifakı veya kat mülkiyeti oluşturmaları 

mümkün değildir. Bu noktadan hareketle KMK hükümlerinin örnekte sunulduğu gibi 

ortak yönetimler söz konusu olduğunda uygulanması usu bulunmamaktadır.10 

Davalıların, site yöneticiliği tarafından yapılan masraflardan payına düşeni ödemediğini, 

620.000.000 TL'nin tahsil edilmesi amacıyla başlatılan ilamsız takibe karşı haksız 

itirazın iptalinin sağlanması istenilmiştir. Söz konusu ihtilafın Kat Mülkiyeti 

Kanunundan kaynaklanan ortak gider alacağına ilişkin olduğu, bu sebeple davanın Sulh 

Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği ve bu sebeple dava talebinin görev 

yönünden yetkisizlik sebebiyle reddedilmesi hükmü verilmiştir. Dava dosyasında tapu 

                                                           
9 20. Hukuk Dairesi’nin T: 5.11.2015, S: 2015/7050- K: 2015/10669  
10 3. Hukuk Dairesi’nin T: 21.10.2004, S: 2004/12283, K: 2004/11368 
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kaydı ve yönetim planı bulunmadığından, sitede kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu 

olup olmadığı anlaşılamamaktadır.  

KMK’ya göre, kat mülkiyeti ve kat irtifakları daha önce de ifade edildiği üzere yalnızca 

bir parsel üzerindeki yapıların söz konusu olması durumunda tesis edilebilmektedir.  

Çok sayıda farklı parselde malik durumunda olan kişilerin ortaklaşa bir kat irtifakı ya da 

kat mülkiyeti kurmalarına yasal açıdan imkân bulunmamaktadır. Dolayısıyla KMK 

hükümlerinin örnekte sunulduğu gibi ortak yönetimler için söz konusu olmamaktadır. 

Yukarıda sunulan örnekteki durum siteler için geçerlidir. Burada çok sayıda parsel 

malikleri esasen ortaklaşa bir yönetim planı oluşturmaktadır. Böyle durumlarda olası 

ihtilaflar KMK ya göre çözümlenmemektedir. Bu durumda genel hükümler söz 

konusudur. Mahkeme tarafından yönetim planı getirtilerek, KMK’nın uygulanma 

durumu araştırılarak, elde edilecek sonuca göre karar verilmektedir.  

2.1.5 Ortak giderlerin teminatına göre incelenmesi  

634 sayılı KMK’un “Ortak Giderlerin Teminatı” başlıklı 22. maddesinde “(Değişik 

birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/10 md.) Kat malikinin, 20. madde uyarınca payına 

düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin 

birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı 

bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının 

sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira 

borcundan düşülür. Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit 

edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin 

yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri 

lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 üncü 

maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. Kat maliklerinin, gider borcunu 

ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.” hükmü 

bulunmaktadır. Kanun’un 20. maddesi hükmünce anagayrimenkulün genel giderlerine 

katılma borcu kat maliklerine ait bir borçtur. Kanun’un “Ortak Giderlerin Teminatı” alt 

başlıklı 22. maddesi hükmü anagayrimenluün giderlerinin düzenli olarak 

karşılanabilmesini temin açısından ortak giderlerden, avans borcundan ve gecikme 



25 
 

tazminatından maddede sayılan kişilerden de müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olacaklarını hükme bağlamaktadır. 

Kat maliklerinin her birinin payına düşen masraflar, avanstan ya da gecikme 

tazminatından, yapının bağımsız bölümlerinin kira sözleşmelerinden doğan oturma 

hakkına dayanarak sürekli yararlanan kişilerin yükümlülükleri bakımından, maddenin 

birinci fıkrası hükmünce, kat maliklerinin 20. maddeye dayanarak paylarına düşmüş 

olan masraflardan kira sözleşmesi gibi oturma akitleri sebebiyle yararlananlar da ortak 

olarak ve müteselsilen sorumlu olarak kabul edilmektedir. Fakat kiracıların 

yükümlülükleri temel olarak ödemekle yükümlü oldukları kira meblağı kadardır. Böyle 

durumlardaki ödemeler kiracıların kira ödemelerinden düşülerek geçekleştirilmektedir.  

KMK’nın 22. maddesi gereğince, kat maliklerinin paylarına düşen giderler/masraflarla 

ilgili olarak,  kira sözleşmelerine istinaden konuttan yararlananlar da o kat malikleri ile 

birlikte müteselsilen sorumlu kabul edilmektedir. Ancak hiçbir durumda kiracının 

yükümlülüğü kira bedelinin üzerinde olmamaktadır. Kiracılar evden ayrıldıktan ve 

kiracılığı bittikten sonra, başka bir deyişle kiracılık sıfatları sona erdikten sonra 

oturdukları döneme ait olan bir ortak gider söz konusu olsa dahi yükümlü tutulamazlar.   

Kiracının kira sözleşmesi sona erdiğinden bağımsız bölüm malikine ödemekle yükümlü 

olduğu herhangi bir kira miktarı da söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple kiracının söz 

konusu mahale ait bir ortak gider yükümlülüğünün de bulunması söz konusu değildir.   

Maddenin birinci fıkrası hükmünce müşterek ve müteselsil sorumluluk olduğu için, 

payına düşecek olan masraflar dolayısıyla açılacak davada ya da yapılacak icra 

takibinde kat maliki ya da madde hükmünde sayılan kişiler veya kat malikiyle birlikte 

madde hükmünde sayılan kişiler hasım gösterilebilecektir. Kat malikinin borcunun 

alınamaması durumunda borçlu kat malikinin bağımsız bölümü üzerine ipotek tesis 

edilebilir.  

Maddenin ikinci fıkrası kat malikinin borcunun kat maliklerinden veya ortak 

sorumluluk altında olan kişilerden temin edilememesi halinde kat malikinin borcuna 

istinaden sahip olduğu bağımsız bölüm hakkında ipotek oluşturulabileceği hükmü 
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mevcuttur.  Fıkranın düzenlenmesine göre, kat malikinin borcu eğer bu şekilde temin 

edilmemesi durumunda ipotek hakkının doğduğu ifade edilmektedir. Türk Medeni 

Kanunu’nun yer alan hükme göre; “Alacaklıların, bu kanuni ipotek hakkından önceden 

feragat etmeleri geçerli değildir”, şeklindedir. Madde hükmüne göre diğer kat 

maliklerinin ipotek haklarından vazgeçmeleri geçerli olmamaktadır. Maddenin ikinci 

fıkrasında hükme bağlanan ipotek tesisi için, borcun kat malikinden alınamamış olması 

yanında maddenin birinci fıkrasında sayılan kişilerden de alınamamış olması, bahse 

konu borcun mahkeme kanalıyla tespitinin yapılması,11 mevcutsa yöneticilerin değilse 

herhangi bir kat malikinin yazılı olarak talebinin olması gereklidir. Bu hükümden 

yararlanılarak konulacak ipoteğin sırası genel prensiplere göre belirlenecektir. Gider 

borçlarını ödemeyen bir kat malikinden diğer kat maliklerinin alacak sırasının öncelikli 

olduğu kabul edilmektedir. Maddenin üçüncü fıkrası hükmünce, kat maliklerinin, gider 

borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. Bu 

hükümle ortak gider alacağı yönünden daha önceki hacizli alacaklara nazaran bir 

öncelik hakkı tanınmıştır. Yöneticilerden ya da kat maliklerinden herhangi birinin ortak 

masraflarına ait borcunu ödemeyen bir malike karşı ya da mülkünde oturan kiracısına 

karşı bu borcun ödenmesini talep edebilmektedir. Ancak kiracının böyle durumlardaki 

sorumluluğu ödediği kira bedeli ile sabittir. Kiracının resmi olarak kiracı olarak kabul 

edildiği süre, yapılan sözleşmedeki süre kadardır. Dolayısıyla bu süre devam ederken 

kiracının evi boşaltıp sorumluluktan kurtulması gibi bir durum söz konusu değildir.12 

KMK’nın 22. maddesinde yer alan hükümleri çerçevesinde içinde yönetilen 

gayrimenkullerin ortak masraflarına ait borçları gecikme tazminatından, bağımsız 

bölümlerde kira sözleşmesine, dayanılarak sürekli olarak yararlanan kişiler de kat 

malikleri ile birlikte ortak sorumluluğa sahiptir.  Kiracıların böyle durumlardaki 

sorumlulukları ödedikleri kira bedeli ile sınırlandırılmıştır. Kanunun bu hükmüne 

dayanılarak yöneticilerin ya da herhangi bir kat malikinin söz konusu borca ilişkin 

olarak kat malikine ya da kiracıya veya her ikisine birden takip ya da dava açma 

hakkına sahiptir. Kiracının sorumluluk miktarı kira bedeli ile sorumluluk süresi ise kira 

sözleşmesi süresincedir. Sözleşme devam ettiği sürece kiracının bu sorumluluğu devam 

etmektedir.  

                                                           
11 Bu şart 4721 sayılı TMK’nin 895/III. maddesi doğrultusundadır. 
12 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T: 17.10.200,  S: 2001/18, K: 956-731 
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Somut olayda, davalı kiracı 1/1/1999 tarihinde davaya konu teşkil eden bağımsız 

bölümü boşaltıp başka yere taşındığı ve kira ilişkisinin kalmadığını ileri sürmüş ve bu 

yerden taşındığı da sabit olmuş ise de, kira ilişkisinin sona erdiği kanıtlanamamıştı. 

Aksine, kira sözleşmesinin tapudaki şerhi kaldırılmadığı gibi davalı kiracının, noter 

aracılığıyla bağımsız bölümün malikine, borcun ilgili bulunduğu dönemden sonraki 

1/2/2000 tarihli ihtarname ile kira akdini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiş olması da 

bu tarihe kadar henüz kiracılık bağının sona ermediğini göstermektedir. 

Bu duruma göre, davalı kiracının Mart Aralık 1999 döneminde ortak gider ve avans 

borcu ile gecikme tazminatından Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesi hüküm 

çerçevesinde sorumlu tutulması ve bu doğrultuda davanın esası hakkında bir karar 

verilmesi gerekirken mecburen tahliye etmiş olması esas alınarak kiracının 

sorumluluğunun sona erdiği sonucuna varılıp davanın reddine karar verilmiş olması 

doğru görülmemiştir. Kat mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesinin I. fıkrası hükmüne 

göre bağımsız bölümlerin herhangi birinde bir kira sözleşmesine ya da sükna hakkına 

veya başka bir sebebe dayanılarak bağımsız bölümden sürekli yararlananlar da ilgili 

borçlardan kat maliki ile birlikte müteselsilen sorumluluk altında bulunmaktadır. Bu 

nedenle davalının kat maliki ya da kiracı olmadığına dayanılarak husumet yönünden 

davanın reddi doğru görülmemiştir.13 

Taraflar arasındaki ‘itirazın iptali’ davası sebebiyle yapılan yargılama neticesinde; 

Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen davanın reddi kararının 1/2/1993 gün 

ve 1992/874 - 1993/108 sayılı kararın davacı vekilinin talebi üzerine yeniden 

incelenmesi talebi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 17/5/1993 gün ve 4575-

6603 sayılı ilâmı; (... Davalının kat mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulandığı ana 

gayrimenkulün bir bağımsız bölümünde devamlı surette ikamet ettiği ve davaya konu 

yönetim giderlerinden önceki aylara ait olanlarını ödediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

davalının kat maliki ya da kiracı olmadığına dayanılarak husumet yönünden davanın 

reddi doğru görülmemiştir. Ayrıca davalı genel giderlerin tespitine ilişkin kat malikleri 

kurulu kararının iptalini istemediği ve esasen sıfatı itibariyle isteyemeyeceği cihetle 

mahkemenin kat malikleri kurulu kararının geçersizliğine dayanan gerekçesi de usul ve 

kanuna aykırıdır. 
                                                           
13 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T: 26.01.1994 , S: 1993/18-666, K: 1994/3  
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Müştereken faydalanılan ana gayrimenkulün ortak yerlerine ve ortak hizmetlerine ilişkin 

giderlerin bu gayrimenkulde oturanlar tarafından karşılanması esas olup oturanlardan 

her hangi birinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde taşınmazdaki hizmetlerin 

aksayacağı ve bu suretle ortak yerlerden yararlanmanın mümkün olamayacağı dikkate 

alınarak Kanun’da yer verilen yukarıda sözü edilen 22. madde hükmünün geniş anlamda 

yorumlanması gerekir. Bu nedenle mahkemece davalının genel giderlerden sorumlu 

olduğunun ilke olarak kabulü ile ödenmesi gereken miktar saptanmalı ve bu miktara 

hükmedilmelidir. 

Yukarıdaki durumlar göz önüne alınmadan bir değerlendirme yapılması sebebiyle ilgili 

hükmün isabetsiz olduğu ifade edilmektedir. Tarafların karşılıklı olarak ileri sürmüş 

oldukları iddiaların bozma kararında açıklanmış olan nedenlerden dolayı, Özel Daire 

bozma kararların uyulması gerekmektedir. Buna göre bir önceki kararda ısrarcı 

olunması da kanuna aykırı bir eylemdir. Dolayısıyla direnme kararının bozulması 

gerekmektedir…’14 Bahse konu dava, yapılmış olan itirazın iptal edilmesine dairdir. Bir 

kira sözleşmesine dayanılarak bağımsız bölümlerden faydalanan kişilerin müştereken 

sorumlulukları daha önce ifade edilmişti. Ancak söz konusu borç için yapılan takip 

işlemi sırasında kiracı ikamet ettiği taşınmazı tahliye etmiş durumda ise bu kiracıya 

karşı ortak giderlere ilişkin takibin uygulanması söz konusu olmamaktadır. Ancak bu 

durum, mahkeme tarafından tespit edilmelidir. Başka bir deyişle kiracının, kiracılık 

halinin resmi olarak sona erdiği kesin bir şekilde tespit edilmeli, eğer bu durum 

doğrulanırsa söz konusu davanın reddedilmesi gerekmektedir. 15 

Davacı vekili dava dilekçesinde, 207 numaralı işyerinin su borcunu ödememesi 

nedeniyle davalılar aleyhine İzmir 20. İcra Müdürlüğü’nün 2007/26591 Esas sayılı 

dosyası ile icra takibinde olan, bu icra takibine davalıların itiraz etmesi üzerine takibin 

durduğunu, bu sebeple, davalılardan E. D. için 423 TL asıl alacak, 517 TL işlemiş faiz 

üzerinden, diğer davalı M. E. için ise takipte olan bütün alacaklar üzerinden itirazın 

iptali ile % 40 oranında icra inkâr tazminatının davalılardan ödenmesini istemiş, 

mahkeme tarafından; davanın kısmen kabulüyle iki davalının yaptığı itirazın iptaline, 

icra inkâr tazminatı talebinin ise reddedilmesi kararı verilmiştir.  

                                                           
14 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T: 26.01.1994, S:1993/18-666-1994/3 kararı. 
15 18. HD 6.3.2010 T: 2009/10609, S: 2010/3946 kararı. 
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Dosyadaki bulunanlara, kararın gerekçesi olan kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve 

özellikle kanıtların sonucunda bir isabetsizlik görülmemesi durumuna göre sair temyiz 

itirazları yerinde değildir. Ancak; davacı vekili dava dilekçesinde davalılardan E. D. 

yönünden 423 TL asıl alacak ve 517 TL işlemiş faiz üzerinden itirazın iptali ve takibin 

devam etmesine karar verilmesini istemesine karşın, mahkemece; HUMK'nun 74. 

maddesine aykırı olarak talep aşılmak suretiyle takibe konu tüm alacak üzerinden 

itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi, davalılardan M. E. vekili cevap 

dilekçesinde; müvekkilinin, 01.02.1996 tarihinden 27.04.2004 tarihine kadar dava 

konusu bağımsız bölümde kiracı olduğunu, bu tarihten sonra ise dava konusu bağımsız 

bölümü tahliye ettiğini, bu sebeple takibe konu borçtan sorumlu tutulamayacağını ileri 

sürmüş, dosya içerisine sunduğu Maliye Bakanlığı İzmir Defterdarlığı Kemeraltı Vergi 

Dairesince düzenlenmiş 04.05.2004 günlü ‘yoklama fişi’nden de davalının dava konusu 

bağımsız bölümdeki bürosunu 27.04.2004 tarihinde başka bir adrese naklettiği 

belirtilmiştir.  

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesine göre, bağımsız bölüm sahibinin yanında 

anataşınmazda kira akdine ya da sükna hakkına bakılarak sürekli olarak faydalananlar 

ortak giderlerden doğan borca karşı sorumlu ise de, takibin yapıldığı tarihte 

anataşınmazı boşaltmış olan kişi hakkında bu kanun, geçmişe ilişkin ortak giderlere ait 

olsa dahi işleme konulmaz. Çünkü bahsi geçen maddenin 1. fıkrasının son cümlesine 

göre, bu şekilde sorumlu görülen kiracının sorumluluğu sadece kira miktarıyla sınırlı 

olduğu gibi, bu davada dikkate alınmayacak olan bağımsız bölüm sahibiyle kiracı 

arasındaki sözleşmeye bakılmak üzere kiracının, kira borcundan da düşülebilecektir.  

Mahkemece takip tarihinde, davalılar arasındaki kira ilişkisinin sona erip ermediği kesin 

olarak belirlenmeli; sona ermiş ise davalı M. E. yönünden davanın reddine karar vermek 

gerekirken, bu davalı hakkındaki davanın da kabulü şeklinde hüküm kurulması, doğru 

görülmemiştir. Ortak kalorifer kazanının yenilenmesi giderinden ... nolu bağımsız 

bölümün payına düşen ortak gider alacağı ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali 

istenilmiştir. Ortak kalorifer kazanının yenilenmesi giderinden ...nolu bağımsız 

bölümün payına düşen ortak giderin ödenmediği, davalının bu bağımsız bölümde 

oturduğu ileri sürüldüğüne göre mahkemece öncelikle anılan bağımsız bölümün tapu 
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kaydı getirtilerek davalının bu bölümün maliki olup olmadığının saptanması, maliki 

değilse buradan kira sözleşmesine, oturma hakkına ya da başka bir nedene dayanılarak 

sürekli bir biçimde yararlanıp yararlanmadığının yerinde yapılacak inceleme ile 

belirlenmesi, Kat Mülkiyeti Kanun’un değinilen 20. ve 22. madde hükümleri göz 

önünde tutularak oluşacak sonuç doğrultusunda hüküm kurulması gerekir.   

Davada; ortak kalorifer kazanının yenilenmesi giderinden N. T. Sitesi C-10 Blok 6 nolu 

bağımsız bölümün payına düşen ortak gider alacağı ile ilgili icra takibine yapılan 

itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece, davalının anataşınmazda bağımsız bölüm maliki 

olmadığı dolayısıyla ortak hizmet için yapılan giderden sorumlu tutulamayacağı 

gerekçesiyle davanın pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine karar verilmiştir. Kat 

Mülkiyeti Kanunun’un 20. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre 

anataşınmazın bütün ortak kullanılan yerlerinin bakım, güçlendirme, onarım ve koruma 

giderlerine her bir kat sahibi katılmak zorundadır. İşbu Kanun’un 22. maddesinin birinci 

fıkrasına göre de kat sahibinin 20. maddesi gereğince payına düşecek ortak gider ve 

avans borcundan ve gecikme tazminatından o sahibin bağımsız bölümünde kira 

sözleşmesine, oturma hakkına veya başka bir nedene dayanarak sürekli bir biçimde 

yararlananlar da eşit olarak ve müteselsilen sorumludur. Bu duruma bakılarak ortak 

gider ve avansın vaktinde tahsil edilmemesi halinde yönetici veya kat maliklerinden her 

biri bu alacağı tahsil etmek için ister kat malikine isterse o malikin bağımsız 

bölümünden (kira sözleşmesine, oturma hakkına veya başka bir nedene dayanarak) 

yararlanan kişiye karşı ya da her ikisine karşı birlikte icra takibinde bulunabilir ve dava 

açabilir. Somut olayda; ortak kalorifer kazanının yenilenmesi giderinden C Blok 6 nolu 

bağımsız bölümün payına düşen ortak giderin ödenmediği, davalının bu bağımsız 

bölümde oturduğu ileri sürüldüğüne göre mahkemece öncelikle anılan bağımsız 

bölümün tapu kaydı getirtilerek davalının bu bölümün maliki olup olmadığının 

saptanması, maliki değilse buradan kira sözleşmesine, oturma hakkına ya da başka bir 

nedene dayanılarak sürekli bir biçimde yararlanıp yararlanılmadığının yerinde yapılacak 

inceleme ile belirlenmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yukarıda değinilen 20. ve 22. 

madde hükümleri göz önünde tutularak oluşacak sonuç doğrultusunda hüküm kurulması 

gerekirken, yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile davalının pasif husumet ehliyeti 

yokluğundan davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.  
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Kat mülkiyetine tabi bir anataşınmazda ortak gider ve aidat borçlarının hesaplamasında 

her türlü delile başvurulabilir. Davacı anataşınmazla ilgili olarak yapılan harcamalar 

konusunda ibraz edeceği belgelerin yanında delil listesinde değindiği gibi tanık 

dinletebilir ve hatta yemin deliline de başvurabilir. ‘...Davacı vekili dava dilekçesinde 

davalı şirketin, anataşınmazın üç ayrı bağımsız bölümünü birleştirerek tek dükkân 

haline getirip kullandığını, bu yerlere ait ortak gider ve aidat borçlarını ödemediğini, 

hakkında yürütülen icra takibine itiraz etmesi sonucu takibin durduğunu ileri sürerek, 

davalının haksız itirazının iptalini, takibin devamını istemiş, mahkemece bilirkişi raporu 

doğrultusunda belgeler ibraz edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davacının anataşınmazda yönetici, davalının ise 

kiracı olduğu anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun’un 22. maddesine göre 

kat malikinin 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme 

tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine dayanarak devamlı bir şekilde 

faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu 

ödemekle yükümlü bulunduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı Ödeme kira 

borcundan düşülür. Kanunun bu hükmüne göre ortak gider ve aidat borcundan kural 

olarak kat maliki sorumludur. Kiracı ise kat maliki ile birlikte söz konusu borçlardan 

kira miktarı kadar her ay için müteselsil sorumlu bulunmaktadır. Davacı davasını 

müteselsil sorumlu olan kiracıya karşı açmış ve delillerini de dava dilekçesinde 

göstermiştir. Kat mülkiyetine tabî bir anataşınmazda ortak gider ve aidat borçlarının 

hesaplamasında her türlü delile başvurulabilir. Davacı anataşınmazla ilgili olarak 

yapılan harcamalar konusunda ibraz edeceği belgelerin yanında delil listesinde 

değindiği gibi tanık dinletebilir ve hatta yemin deliline de başvurabilir. Mahkemece 

davalının ödemekle sorumlu bulunduğu ortak gider ve aidat borcunun miktarının tespiti 

bakımından yukarıda açıklanan nedenler de göz önünde bulundurularak tanık beyanlarıyla 

tüm belgeler birlikte değerlendirilmek üzere bu işlerden anlayan uzman bir bilirkişiye 

dosya tevdi edilip alınacak rapor ve oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi 

gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz araştırma sonucu davanın reddi doğru 

görülmemiştir...’16 

                                                           
16 18. Hukuk Dairesi T:21.06.2010, E:2010/3103, K:9252  
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Davalının eşine ait bağımsız bölümde birlikte ikamet ettiği kabul edilerek, bu bağımsız 

bölümün kullanıcısı sıfatıyla bu bağımsız bölümle ilgili site ortak giderlerinden 

dolayısıyla yakıt giderlerinden sorumlu tutulmalıdır.17 ‘..Dosya içindeki bilgi ve 

belgelerin incelenmesinden; dava konusu anataşınmazda 18.09.2008 tarihinde kat mül-

kiyeti kurulduğu ve davalı adına kayıtlı bağımsız bölüm bulunmadığı, 6 nolu bağımsız 

bölüm malikinin davalının annesi E. K, 10 nolu bağımsız bölüm malikinin ise davalının 

eşi Y. K olduğu anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanununun 22. maddesinin birinci 

fıkrası gereğince kat malikinin, 20. maddesi gereğince payına düşecek gider ve avans 

borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine oturma 

(sükna) hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da 

müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buna göre davalının 2008, 2009 yılları için 

sorumluluğunun Kat Mülkiyeti Kanununa göre belirlenmesi gerekip davalının eşine ait 

bağımsız bölümde birlikte ikamet ettiği kabul edilerek, bu bağımsız bölümün kullanıcısı 

sıfatıyla bu bağımsız bölümle ilgili site ortak giderlerinden dolayısıyla yakıt giderlerinden 

sorumlu tutulmalıdır. Ana gayrimenkulde kat mülkiyeti kurulmadan önceki yıllarda yakıt 

giderinden sorumlu tutulduğu annesine ait bağımsız bölümden ise 2008, 2009 yıllarında 

yararlanıp yararlanmadığı ve bu bağımsız bölümle irtibatı kesin olarak belirlenerek 

sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile ve yerinde olmayan 

gerekçelerle 2008, 2009 yılı yakıt gideri ile ilgili istemin reddine karar verilmesi doğru 

görülmemiştir...’18 

‘...Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı apartmanın yöneticisi tarafından hakkında 

aidat borcundan dolayı icra işlemi başlattığım, bağımsız bölümde ikamet etmeyip, his-

sedarı bulunduğu A Mimarlık İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti'nin faaliyet gösterdiğini, bu 

nedenle borcun muhatabının adı geçen şirket olduğunu ileri sürerek borçlu olmadığının 

tespiti ile kötü niyetli davalının % 40 oranında icra inkâr tazminatına mahkumiyetine 

karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.19 Dosya 

içerisindeki bilgi ve belgelerden; dava konusu borcun ait olduğu bağımsız bölümün 

dosya içindeki tarihsiz kira sözleşmesine göre ofis olarak kullanılmak üzere bizzat 

davacı borçlu Y.A tarafından kiralanmış ve davalı alacaklı yöneticiliğe ait işletme 

                                                           
17 18. Hukuk Dairesi T:30.09.2010, E:2010/8856, K:12213    
18 18. Hukuk Dairesi, T:30.09.2010, E:2010/8856, K:12213 
19 18. Hukuk Dairesi, T:14.10.2010, E:2010/10277, K:13066 
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defteri ile ödeme makbuzu örneklerinden 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait genel gider 

borçlarının bizzat davacı borçlu tarafından ödendiği ve dava dilekçesi içeriğine göre de 

davacının şirketin hissedarı olduğu anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. 

maddesine göre bağımsız bölümden kira akdine dayalı olarak devamlı suretle 

faydalanan kiracı genel giderlerden payına düşecek kısmı ödemekle yükümlü 

olduğundan mahkemece davacı borçlunun kiracısı olduğu bağımsız bölümün icra 

takibine konu edilen dönemden borcu olup olmadığı saptandıktan sonra hasıl olacak 

sonuca göre karar verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde hüküm kurulması 

doğru görülmemiştir...’20 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölüm maliki yanında 

anataşınmazda kira akdine veya sükna hakkına dayanarak devamlı bir şekilde 

faydalananlar ortak giderlerden müteselsilen sorumlu ise de, takibin yapıldığı tarihte 

anataşınmazı tahliye etmiş olan kişi hakkında bu kanun hükmü geçmiş döneme ilişkin 

ortak giderlere ait olsa bile uygulanmaz. Çünkü sözü edilen maddenin 1. fıkrasının son 

cümlesi hükmüne göre, bu şekilde sorumlu tutulan kiracının sorumluluğu ancak kira 

miktarı ile sınırlı olduğu gibi, bu davada dikkate alınmayacak olan bağımsız bölüm 

maliki ile kiracı arasındaki sözleşmeye tabi olmak üzere kira borcundan da 

düşülebilecektir.21 ‘ ...Davacı vekili dava dilekçesinde, 207 numaralı işyerinin su borcunu 

ödememesi nedeniyle davalılar aleyhine İzmir 20. İcra Müdürlüğü’nün 2007/26591 Esas 

sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, yapılan icra takibine davalıların itiraz etmesi 

üzerine takibin durduğunu, bu sebeple, davalılardan E. D. için 423 TL asıl alacak, 517 TL 

işlemiş faiz üzerinden, diğer davalı M. E. için ise takibe konu tüm alacak üzerinden 

itirazın iptali ile % 40 icra inkâr tazminatının davalılardan tahsilini istemiş, mahkemece; 

davanın kısmen kabulü ile her iki davalı yönünden de itirazın iptaline, icra inkar tazminatı 

talebinin ise reddine karar verilmiştir. Davalılardan M. E. vekili cevap dilekçesinde 

müvekkilinin, 01.02.1996 tarihinden 27.04.2004 tarihine kadar dava konusu bağımsız 

bölümde kiracı olduğunu, bu tarihten sonra ise dava konusu bağımsız bölümü tahliye 

ettiğini, bu sebeple takibe konu borçtan sorumlu tutulamayacağını ileri sürmüş, dosya 

içerisine sunduğu Maliye Bakanlığı İzmir Defterdarlığı Kemeraltı Vergi Dairesince 

                                                           
20 18. Hukuk Dairesi,T: 14.10.2010, E:2010/10277,K:13066 
21 18. Hukuk Dairesi,T:16.03.2010, E:2009/10609, K:2010/3946  



34 
 

düzenlenmiş 04.05.2004 günlü ‘yoklama fişi’nden de davalının dava konusu bağımsız 

bölümdeki bürosunu 27.04.2004 tarihinde başka bir adrese naklettiği belirtilmiştir. 

KMK’nun 22. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölüm maliki yanında anataşınmazda 

kira akdine veya sükna hakkına dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar ortak 

giderlerden müteselsilen sorumlu ise de, takibin yapıldığı tarihte anataşınmazı tahliye 

etmiş olan kişi hakkında bu kanun hükmü geçmiş döneme ilişkin ortak giderlere ait olsa 

bile uygulanmaz. Çünkü sözü edilen maddenin 1. fıkrasının son cümlesi hükmüne göre, 

bu şekilde sorumlu tutulan kiracının sorumluluğu ancak kira miktarı ile sınırlı olduğu 

gibi bu davada dikkate alınmayacak olan bağımsız bölüm maliki ile kiracı arasındaki 

sözleşmeye tabi olmak üzere kira borcundan da düşülebilecektir. Mahkemece takip 

tarihinde, davalılar arasındaki kira ilişkisinin sona erip ermediği kesin olarak 

belirlenmeli; sona ermiş ise davalı M. E. yönünden davanın reddine karar vermek 

gerekirken, bu davalı hakkındaki davanın da kabulü şeklinde hüküm kurulması, doğru 

görülmemiştir...22 Ortak gider ve avansın zamanında ödenmemesi durumunda yönetici 

veya kat maliklerinden her biri bu alacağı tahsil etmek için ister kat malikine isterse o 

malikin bağımsız bölümünden (kira sözleşmesine, oturma hakkına veya başka bir 

nedene dayanarak) yararlanan kişiye karşı ya da her ikisine karşı birlikte icra takibinde 

bulunabilir ve dava açabilir.23 

Somut olayda; ortak kalorifer kazanının yenilenmesi giderinden N. T. Sitesi C-1Ö Blok 6 

nolu bağımsız bölümün payına düşen ortak gider alacağı ile ilgili icra takibine yapılan 

itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece, davalının anataşınmazda bağımsız bölüm maliki 

olmadığı dolayısıyla ortak hizmet için yapılan giderden sorumlu tutulamayacağı 

gerekçesiyle davanın pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine karar verilmiştir. Kat 

Mülkiyeti Kanun’un 5711 Sayılı Kanun’la değişik 20. maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi hükmüne göre anataşınmazın bütün ortak yerlerinin bakım, koruma, güçlendirme ve 

onarım giderlerine her bir kat maliki katılmakla yükümlüdür. Anılan Kanun 22. 

maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre de kat malikinin 20. madde uyarınca payına 

düşecek ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından o malikin bağımsız 

                                                           
22 18. Hukuk Dairesi, T:16.03.2010, E:2009/10609, K:2010/3946  
23 18. Hukuk Dairesi, T: 05.05.2009, E:2009/4477, K:2009/4803   
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bölümünde kira sözleşmesine, oturma hakkına veya başka bir nedene dayanarak sürekli 

bir biçimde yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Buna göre ortak 

gider ve avansın zamanında ödenmemesi durumunda yönetici veya kat maliklerinden 

her biri bu alacağı tahsil etmek için ister kat malikine isterse o malikin bağımsız bölü-

münden (kira sözleşmesine, oturma hakkına veya başka bir nedene dayanarak) 

yararlanan kişiye karşı ya da her ikisine karşı birlikte icra takibinde bulunabilir ve dava 

açabilir. 

Somut olayda; ortak kalorifer kazanının yenilenmesi giderinden C Blok 6 nolu bağımsız 

bölümün payına düşen ortak giderin ödenmediği, davalının bu bağımsız bölümde 

oturduğu ileri sürüldüğüne göre mahkemece öncelikle anılan bağımsız bölümün tapu kaydı 

getirtilerek davalının bu bölümün maliki olup olmadığının saptanması, maliki değilse 

buradan kira sözleşmesine, oturma hakkına ya da başka bir nedene dayanılarak sürekli 

bir biçimde yararlanıp yararlanmadığının yerinde yapılacak inceleme ile belirlenmesi, 

Kat Mülkiyeti Kanunun yukarıda değinilen 20. ve 22. madde hükümleri göz önünde 

tutularak oluşacak sonuç doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken, yetersiz araştırma 

ve eksik inceleme ile davalının pasif husumet ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar 

verilmesi doğru görülmemiştir...’24 

Kanun’un 20. maddesinde kat maliklerinin, anataşınmazın hangi giderlerinden kiracı ile 

birlikte sorumlu olacakları belirtilmiştir. Kanunun bu maddesinde sayılan ortak giderler 

arasında süreklilik arz eden anataşınmazın esaslı tamiratına ilişkin olanlar bulun-

mamaktadır.25 Anataşınmazın tamamlayıcı parçası olan kalorifer kazanının tümden 

değiştirilmesi ile ilgili giderlerin doğrudan doğruya kat maliki tarafından karşılanması 

gerekir. ‘...Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu anataşınmazın kalorifer 

kazanının patladığını, acilen değiştirilmesi gerektiğini, davalı M.T.'nin kiracı olarak 

bulunduğu 9 nolu bağımsız bölümün malikinin kalorifer kazanının değiştirilmesinden 

dolayı payına düşen miktarın malikin adresinin saptanamaması nedeniyle ondan 

istenemediğini, bu nedenle davalı kiracı aleyhine icra takibine girişildiğini, davalının 

itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptalini, takibin devamını, inkar 

                                                           
24 18. Hukuk Dairesi T: 05.05.2009, E: 2009/4477, K:2009/4803 
25 18. Hukuk Dairesi T: 25.12.2008, E: 2008/9018, K:13197 
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tazminatına hükmedilmesini istemiş, mahkemece itirazın iptaline, takibin devamına karar 

verilmiştir. 

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, tapu kaydına göre dava konusu edilen 9 nolu 

bağımsız bölümün malikinin A ve M olduğu, davalı M.T'nin bu bölümde kiracı olarak 

bulunduğu, anataşınmazın kalorifer kazanının patlaması sonucu değiştirildiği, davalının 

anataşınmazda 9 nolu bağımsız bölümde kiracı olduğu anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesine göre, kat malikinin 10. maddeleri uyarınca payına 

düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde 

kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanılarak devamlı bir şekilde 

faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluğu 

ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan 

düşülür. Aynı Kanun’un 20. maddesinde de kat maliklerinin, anataşınmazın hangi 

giderlerinden kiracı ile birlikte sorumlu olacakları belirtilmiştir. Kanun’un bu madde-

sinde sayılan ortak giderler arasında süreklilik arz eden anataşınmazın esaslı tamiratına 

ilişkin olanlar bulunmamaktadır. 

Somut olaya gelince; dava konusu anataşınmazın tamamlayıcı parçası olan kalorifer 

kazanının tümden değiştirilmesi ile ilgili giderlerin doğrudan doğruya kat maliki 

tarafından karşılanması gerektiği dikkate alınmadan, Kanun hükümlerinin yanlış 

yorumlanması sonucu bağımsız bölümde kiracı olarak bulunan davalıdan sözü edilen 

masrafın tahsili için yürütülen icra takibi sonucu açılan itirazın iptali davasının kabulüne 

karar verilmesi doğru görülmemiştir..."26 

2.1.6 Müsaade mecburiyetine göre incelenmesi 

02/07/1965 tarihli ve 12038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nun “Müsaade Mecburiyeti” başlıklı 23. maddesinde  “Kat 

maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen 

bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması 

                                                           
26 18. Hukuk Dairesi’nin, T: 25.12.2008, S: 2008/9018-13197 kararı. 
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ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer 

bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka 

sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına 

katlanmaya mecburdurlar. Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap 

olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki 

tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya 

dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla 

oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade 

yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, 

lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.” 

hükmü mevcuttur. 

Kat mülkiyetinin temel özelliği bir ana gayrimenkul ve bu anagayrimenkulde bağımsız 

bölümlerin olmasıdır. Bağımsız bölümlerdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya 

bozukluk sadece bağımsız bölümü ilgilendireceği gibi ana yapının bütününü de 

ilgilendirebilir. Ana yapı güvenliğinin söz konusu olduğu durumlar ve bu durumların 

ortaya çıkması durumunda bağımsız bölümlerde yapılacak teknik incelemeler ya da 

onarımlar söz konusu olabilir. Örneğin yapının taşıyıcı sisteminin depreme dayanaklı 

olup olmadığı tespiti açısından taşıyıcı sistemin bağımsız bölümler içerisinde kalan 

bölümlerinde teknik incelemeler ve güçlendirme işlemleri yapılması gerekebilir. Bunun 

gibi binanın atık su işlerinde oluşabilecek arızaların giderilebilmesi için bir ya da birden 

çok bağımsız bölümünde yenileme yapmakta gerekebilir. Bu gibi durumlarda bağımsız 

bölüm maliki ya da bağımsız bölümlerden yararlananların bağımsız bölüme girilerek 

söz konusu çalışmaların yapılmasına izin verme zorunlulukları vardır. Madde 

hükmünde bu husus hüküm altına alınmıştır. 

Bağımsız bölüme girişe izin verilmesi bakımından, kat maliklerinden birinin bağımsız 

bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun 

onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili 

olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme 

girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş 

müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. 
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Girilecek bağımsız bölüm ya da diğer bir bağımsız bölümdeki tesislerde meydana gelen 

bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması, 

yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler, 

nedenlerinden birisinden kaynaklanabilir. Örnek vermek gerekirse, atık su tesisinin 

girilecek bağımsız bölümün ya da binanın tamamındaki onarımı veya alt kattaki 

bağımsız bölümü su sızmasını önlemek için onarım yapmak ya da ana yapının yapı 

güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir 

bağımsız bölüme girmek gerekebilir. Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması 

halinde oluşacak bağımsız bölümlere girme zorunluluğu, anagayrimenkulün bir kısmın 

harap olması halinde oluşacak bağımsız bölümlere girme zorunluluğunun ortaya 

çıkması olasılığını düzenlemektedir. Fıkra hükmünce, anagayrimenkulün bir kısmın 

harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin 

veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için sağlam kalan bağımsız 

bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri 

veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.  

Bağımsız bölüme girilmesi nedeniyle kat maliklerinin veya orada başka sıfatla 

oturanların uğrayacakları zararın giderilmesi, bağımsız bölüme girilen bağımsız bölüm 

malikinin bu yüzden zarara uğraması veya bağımsız bölümü bir süre boşaltmak zorunda 

kalması söz konusu olabilir. Maddenin son fıkrası hükmünce bağımsız bölüme girilmesi 

nedeniyle kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, 

lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler. Bu 

zarar, anagayrimenkulün tamamını ilgilendiren bir husustan doğan bir nedenle bağımsız 

bölüme girme nedeniyle olmuşsa, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri tüm 

bağımsız bölüm malikleri olacağından zararın karşılanmasından Kanunun 20/b maddesi 

hükmünce arsa payları oranında sorumlu olmalıdır. 

Bağımsız bölüm maliklerinin giriş izni vermemesi olasılığında Sulh Hukuk 

Mahkemesine başvurulabilir. Bağımsız bölüm malikinin giriş izni vermesi ve bölümde 

gerekli işlerin yapılmasına katlanmaması olasılığında Sulh Hukuk Mahkemesine 

başvurulabilecektir. Burada 33. maddenin birinci fıkrasının “Kat maliklerinden birinin 

yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak 
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devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

yüzünden zarar gören maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin 

sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.” şeklindeki 

hükmünün uygulanması söz konusudur. 

Mahkemeye başvurma yetkisine, kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde 

yapılacak işlemler için başka bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, bağımsız 

bölümünde işlemler yapılması gerekli bağımsız bölüm maliki, anataşınmazdaki 

onarımın ve ortak tesislerdeki bozukluğun giderilmesi için bağımsız bölümlerden 

birisine girmek gerekiyorsa, yönetici veya kat maliklerinden herhangi birisi sahip 

olacaktır. Ayrıca 23. maddeye dayanarak dava açılmasında 32/III. Fıkrası hükmünce 

öncelikle kat malikleri kuruluna başvurulmasına gerek yoktur. Madde hükmünce 

mahkemeye yapılacak başvuru üzerine hakim 33/II. fıkra hükmüne göre hareket edecek 

ve tespit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlere 33/son fıkradaki 

müeyyide uygulanabilecektir. Mahkeme kararında bağımsız bölüme girme sırasında 

davalı bağımsız bölüm malikinin bağımsız bölümünde meydana gelebilecek zararların 

ve zararları gidermenin parasal karşılığının da bilirkişiye tespit ettirilerek gösterilmesi 

gerekir. 

Taraflar arasında bulunan Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca izin ve el 

atmanın önlenmesi’ davası nedeniyle gerçekleştirilen yargılama sonucunda; davanın 

kabulüne dair Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 15.5.2001 gün ve 

2001/380 E, 2001/537 K. sayılı kararın incelenmesi, ayrıca davalı vekili tarafından 

istenmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 2.7.2001 gün ve 2001/6675-6779 

sayılı ilamı ile; (...Dava dilekçesinde; ana yapının depremde hasar alması nedeniyle bu 

gerekli olan tamirat ve güçlendirmenin yapılmasının gerekliliği, davalı kiracının ise 

davaya konu olan işyerini terk etmemesi sebebiyle gereken tamiratın yapılamadığı 

belirtilmiş, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca tamirat yapılabilmesi için 

davalı kiracının tamirat süresi boyunca geçici olarak tahliye edilmesi konusunda izin 

verilmesi istenmiştir.  

Bilirkişi raporunda; davaya konu olan işyerinin içine beş tane betonarme perde 

yapılmasının gerekliliği ve bunun yapılabilmesi için işyerinin hem teknik açıdan hem de 
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iş güvenliği açısından kullanımına devam edilmesinin sakıncalı olduğu, bu nedenle 

işyerinin tahliye edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Mahkeme tarafından, 

davalının kiracı olarak bulunduğu işyerinden tamirat süresi için biçilen 5 aylık süre için 

tahliye edilmesine, bu sürenin dolması itibariyle davalının ilgili işyerine yeniden 

yerleştirilmesi kararı verilmiştir. KMK’nın 23. maddesinde; kat maliklerinden birinin 

bağımsız bir bölümünde yahut tesisatta ortaya çıkan bir hasar veya bozukluğun onarımı 

için bir başka bağımsız bölüme girmek gerekliliği ortaya çıktığında, bu başka bağımsız 

bölümde ikamet eden kişi ya da kişilerin giriş için izin vermesi ve kendi bölümlerinde 

gerekli işlerin yapılması konusunda müsamaha göstermekle yükümlü oldukları 

öngörülmektedir. 

Bahsi geçen hüküm uyarınca, verine izin nedeniyle kat maliklerinin yahut burada başka 

bir sıfatla ikamet edenlerin uğraması muhtemel olan her tür zararın, tarafına olumlu izin 

verilen bağımsız bölüm maliki tarafından derhal karşılanması gerektiği 23. Maddenin 

son fıkrasında belirtilmekte ise de, somut bir durumda bir – birkaç bağımsız bölüm 

dâhilinde ortaya çıkan olası bir hasar veya bozukluk durumunda onarım için bir başka 

bölüme giriş yapılması söz konusu değildir. Ana yapının bütün halinde korunması ve 

taşıyıcı sistemde sağlamlık teminin gerçekleştirilmesi için bir mecburiyet söz 

konusudur. Bu tür bir güçlendirme işlemi hem davacıların hem de davalıların can ve 

mal güvenliğinin sağlanabilmesi adına zorunluluktur. Bilirkişi raporuna göre acil 

sağlamlaştırma zorunluluğu bulunan işlemlerde bütün bağımsız bölüm maliklerinin rıza 

göstermesi, aynı şekilde fedakâr davranması gerekmektedir. 23. madde son fıkrada 

öngörülmekte olan tazmin mecburiyeti, bir başka bağımsız bölümün lehine olarak 

gerçekleştirilen tamiratlar için söz konusudur. İncelenen davada, yukarıda bahsi geçen 

neden dolayısıyla sadece davaya konu olan bağımsız bölümdeki tamirat ve güçlendirme 

çalışmaları nedeniyle ortaya çıkması muhtemel maddi hasar nedeniyle gerekli hale 

gelen eski hale getirme masrafı istenebilmektedir. 

Somut olayda, davaya konu olan işyerinde uygulanacak işlemler sonucunda binanın tüm 

bölümlerinin sağlam hale getirilmesi, bundan da bütün bağımsız bölüm maliklerinin 

istifade edebilmesi söz konusu iken, gerçekleştirilecek takviye işlemi ile birlikte tıpkı 

bilirkişi raporunda belirtildiği biçimde, bu tamirat sonucunda davaya konu olan 
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işyerinde davalı kiracı kişi tarafından yaptırılan bazı imalatların hasar alması 

kaçınılmazdır. Tamirat nedeniyle ortaya çıkabilecek bu hasarın eski hale getirilmesi için 

gerekli olacak giderlerin karşılanması gerekmektedir. Fakat tamirat işlemleri boyunca 

ticari faaliyette bulunulmaması nedeniyle yaşanan gelir kaybı yahut personele ücret 

ödenmesi gibi giderlerin tazmini istenememektedir. Bu durumda Kat Mülkiyeti 

Kanunu’nun 23. maddesi sonucunda mahkeme tarafından davalının kiracı olarak 

kullandığı söz konusu işyerindeki imalatın yeniden sağlanabilmesi ve eski hale getirme 

işlemleri için gerekli olacak harcamalar maliyet ve kalem hesaplamaları neticesinde 

ayrıntılı şekilde belirtilmesi ve belirlenmesi için bilirkişi kurulundan alınacak bir rapor 

talep edilmiştir.  Ayrıca tespiti sağlanacak olan söz konusu zararın miktarının davacı 

tarafından davalıya ödenmesi şartıyla, davalının davaya konu olan işyerinden sürekli 

şekilde tahliyesine karar verilmesi beklenirken, zarar ödemesi gerçekleştirilmeden 

tahliyeye karar verilmiş olması doğru kabul edilmemiştir…) gerekçesiyle birlikte 

bozulmuş, dosya yerine ise geri çevrilmek suretiyle yeniden gerçekleştirilen yargılama 

sonucunda, mahkeme önceki kararında direnmiştir. 

18. Hukuk Dairesi tarafından alınan 17/05/2017 tarihli kararda; Kat Mülkiyeti 

Kanunu’nun 23. madde hükmü uyarınca, kat maliklerinden bir tanesinin bağımsız 

bölümde yahut bu bölüme dair tesislerde meydana gelen bir hasat ya da bozukluk 

durumunda bunun tamiratı,  tesislerin yeniden yapılabilmesi için bir diğer bağımsız 

bölüme girilmesi veya o bağımsız bölümün içinden geçmek zorunluluğu ortaya çıkması 

durumunda, buna bu diğer bölümün maliki ya da başka sıfatla bu bölümde ikamet eden 

kişiler giriş izni vermek ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine izin vermek 

durumundadır. Kat maliki davacı dava dilekçesinde, kat mülkiyetli olan ana yapının 

çatısına kurulu bulunan güneş enerjisi sistemi ile su deposunu tamir etmek için çatıya 

çıkması gerektiğini fakat buna rağmen çatı arasındaki bağımsız bölümün maliki ve bu 

bağımsız bölümde ikamet eden kiracının çatıya çıkış için izin vermediğini iddia ederek 

çatıdaki tesislerin tamiratı için davalı olan tarafın kendisine çatıya çıkış için izin 

vermesini talep etmiştir. Yukarıda özet şeklinde bahsi geçen davanın konusu dikkate 

alındığında bu durumun Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 23. maddesiyle düzenlenen izin 

istemi ile ilgili olduğu ortadadır. Dosya içinde toplanan belge ve bilgilere, özellikle de 

olay yerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu 

dâhilinde, davalının bağımsız bölümünün çatı arasında yer alan iki katlı bir mesken yeri 
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olduğu, ortak olarak kullanılan çatıya çıkma eylemi için bağımsız ortak bir çıkış 

yolunun (merdivenin) yapıda yer almadığı, bu çatıda yer alan davacı konumundaki kat 

malikine ait olan ve tamirat gerektirdiği iddia edilen su deposu ve güneş enerjisi sistemi 

için gerekli olan tamiratin sağlanabilmesi amacıyla çatıya sadece davalıya ait olan 

bağımsız bölüm içinden geçilmek suretiyle çıkılabileceği saptanmıştır. 

KMK’un 23. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, kat maliklerinden herhangi birinin 

bağımsız bölümünde yahut bu bölüme ait olan tesislerde meydana gelen bir hasar ya da 

aksaklığın tamiratı ya da giderilmesi yahut tesislerin yeniden yapılması gibi durumlar 

için bir başka bağımsız bölüme giriş yapmak yahut bağımsız bir başka bölümün içinden 

geçmek gerektiği durumlarda, bu bölümde ikamet eden kişi ya da kişiler geçiş izni 

vermek ve gerekli uygulamaların yapılmasına rıza göstermek zorundadır. Buna ek 

olarak bu izin nedeniyle izin veren herhangi bir zarar uğraması halinde lehine izin 

verilmiş olan bağımsız bölüm maliki ya da malikleri bu hasarı derhal karşılamakla 

yükümlüdürler. Davaya konu olan somut olayda mahkeme tarafından, yasaya ait madde 

hükmü uyarınca toplanmış yahut toplanacak olan kanıtlar ışığında şekillenecek olan 

sonuç doğrultusunda hüküm verilmesi gerekli olduğu halde, yerinde olmadığına karar 

verilen ve Yargıtay uygulamaları açısından uygun olmayan gerekçe ile söz konuau 

davanın reddine karar verilmiştir ancak bu karar doğru görülmemiştir…” 

2.1.7 Yasak işlere göre incelenmesi 

KMK’nın 24. maddesinde yer alan yasak işler yahut bir başka ifade ile ana 

gayrimenkulde hangi işlemlerin yapılamayacağı ya da hangi hallerde hangi işlerin 

yapılabileceği belirtilmiş olup söz konusu madde; ana gayrimenkulün, kütükte mesken, 

iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, 

poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı 

sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan 

muayenehaneler bu hükmün dışındadır.  

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, 

tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve 
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toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve 

imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri 

kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.  1136 sayılı Avukatlık Kanununda 

avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar 

meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme 

yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır. 

Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız 

bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir hükmündedir. 

Bu sebeple, esasen bu maddeyi; hiçbir surette yapılamayacaklar, kat malikleri kurulu 

tarafından oybirliği ile verilen kararla yapılabilecekler, yapılabileceklerin tapuya şerh 

verilmesi, hukuk büroları ve avukatlık büroları ile yeminli mali müşavirlik yahut serbest 

muhasebeci mali müşavirlik mesleğine mensup kişilerle ilgili durum biçiminde 

incelenmesi uygun olacaktır. Maddenin incelenmesi esnasında yapılan sıralama dikkate 

alınırsa, üçüncü ve dördüncü fıkraların yer değiştirdiği görülecektir. Bunun nedeni 6111 

Sayılı ve 13/02/2011 tarihli Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Soysal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da yer alan, 194. 

maddede bulunan  “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. 

maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir” 

şeklindeki hükümle birlikte maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir. Ancak bu hükmün doğru 

yerinin madde sonu olduğu düşünülmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen 24. maddenin ilk fıkrasında “hiçbir şekilde yapılamayacaklar” 

düzenlemesi yapılmış, fıkra;  “Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri 

olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza 

laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri 

hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu 

hükmün dışındadır” şeklini almıştır. Bu hüküm doğrultusunda fıkrada söz edilen klinik, 

dispanser, eczane gibi işyerleri; kütükte mesken şeklinde ifade edilen ana 
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gayrimenkulün iş ya da ticaret yeri olarak gösterilmiş olan bağımsız bir bölgesinde 

hiçbir biçimde kurulamaz. Buna ek olarak kat malikleri tarafından bu hükme aykırı 

sözleşme düzenlenemez. Bu hükme aykırı olarak düzenlenen her sözleşmen geçersiz 

kabul edilecektir. Klinik, dispanser, hastane, eczane gibi işyerlerinin neler olduğuna 

ilişkin detaylar da ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenmelidir. Bu fıkrada ayrıca dikkat 

edilmesi gereken nokta, “gibi” ifadesidir. Kanun koyucu bu ifadeyi ekleyerek hiçbir 

biçimde yapılamayacak olanlara sınırlama getirmemiş, fıkrada sayılan yerlere benzeyen 

diğer yerlerin de bu kapsamda olduğunu ifade ederek uygulama yapacak olan merciyi 

serbest bırakmıştır. 

Bir başka açıdan, kanun koyucu tarafından dispanser, hastane, eczane ve poliklinik 

niteliği taşımayan muayenehaneler yasak kapsamı dışında bırakıldığından belirtilen 

niteliklere sahip olmayan muayenehanelerin varlığı durumunda diğer şartların 

sağlanması koşuluyla faaliyet gösterebilmektedirler. Fakat yönetim planına ters düşecek 

bir hüküm bulunmaması yahut kat malikleri kurulu tarafından alınan bir karar ile yasak 

konmamış olması gerekmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, “Ana 

gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, 

tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve 

toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve 

imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri 

kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir” hükmü yer almaktadır. Bu fıkraya 

göre, kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği karar uyarınca mesken olarak 

gösterilen bağımsız bir bölüm fıkrada sayılan veya onlara benzeyen kullanım biçimleri 

ile başka bir ifade ile işyeri olarak açılıp kullanılabilecektir. Bu fıkrada da kanun 

koyucu, eğlence ve toplantı yerleri ile diğerlerini fıkrada sayılanlar ile sınırlamamış, 

“gibi” ifadesi ile fıkrada sayılanlara benzeyenlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi 

için uygulamacıyı serbest bırakmıştır. Maddenin dördüncü fıkrası, “Bu karar yöneticinin 

veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti 

kütüğündeki sahifelerine şerh verilir” hükmündedir. 

Maddede yer alan son fıkrada düzenlenen bu hüküm, ikinci fıkrada yer alan kat 

malikleri kurulu kararı ile ilişkili olduğu için burada değerlendirilmiştir. Ayrıca söz 
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konusu fıkra ile kütükte mesken olarak tanımlanan bir bölümün ikinci fıkrada yer alan 

yahut ona benzeyen kullanım biçimleriyle, açılabilmesi ve kullanılabilmesi için kat 

malikleri kurulu tarafından oybirliği ile verilen kararın tüm bağımsız bölümlerin kat 

mülkiyeti kütüğünde yer alan sayfalarına şerh verilmesi biçiminde bir düzenleme 

yapılmıştır. Bu işlem, yönetici yahut kat maliklerinden herhangi birinin isteği 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu sayede bağımsız bölümlerden herhangi birini 

sonradan satın alan ya da bu bölümde bir işlem yapacak olan kişinin böyle bir kararın 

varlığından haberdar olması sağlanır. 24. maddeye 6111 sayılı ve 13/02/2011 tarihli 

kanunun 194 maddesiyle eklenmiş olan fıkra ile de “1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda 

avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar 

meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm, 3568 Sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun’da ilgili düzenleme 

yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır” 

hükmü getirilmiştir. Bahsi geçen hüküm, meskenlerde açılan hukuk, avukatlık, mali 

müşavirlik ve serbest muhasebeci büroların ilgili kanunlarda düzenleme yapılana kadar 

faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktadır. Ancak öngörülmüş olan süre maddenin 

yürüklüğe girdiği tarihten sonraki iki yıl ile sınırlı olup, madde 27857 (Mükerrer) sayılı 

ve 25/02/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olduğu için süre 

25/02/2013 tarihinde sona ermiştir. 

228633 sayılı ve 30/04/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 6460 Sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un 3. Maddesiyle birlikte, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 43. maddesinin ilk 

fıkrasına ilk cümleden sonra gelecek biçimde  “23/6/1965 tarihli ve 634 Sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu’na göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız 

bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları 

faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz” 

hükmü eklenmiştir. Böylece, kat maliklerinin izni gibi şartlar aranmadan ve aynı 

zamanda yönetim planında aksine bir hüküm olması durumunda dahi, ana 

gayrimenkulün mesken olarak görünen bağımsız bölümlerinde avukatlık bürolarının 

faaliyet gösterebilmesi kanunî dayanağa kavuşmuştur. Avukatların son dönemde “home 

ofis” diye adlandırılan çalışma şeklinin dayanağı da budur.  
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Ayrıca, yine 6460 Sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 3568 Sayılı Kanun’un “Yasaklar” 

başlıklı 45. maddesine, “23/6/1965 tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre 

ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin 

izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli 

mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine 

hükümler uygulanmaz” hükmü eklenmiştir. Serbest muhasebeciler, mali müşavirler 

yahut yeminli mali müşavirlerin de, yönetim planında aksine hüküm olsa dahi ya da kat 

maliklerinin izni gibi şartlar aranmadan ana gayrimenkulün mesken olarak görünen 

bağımsız bölümlerinde faaliyet gösterebilmesi kanunî bir dayanakla korunmuştur. 

634 Sayılı Kanun’un 24 üncü maddesine ilişkin Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 

Danıştay ve Bölge Adliye Mahkemelerince verilen emsal karar örneklerine aşağıda özet 

hâlinde yer verilmiştir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 24. madde ilk fıkrasının “… 

dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün 

dışındadır” bölümünün, Anayasa'nın başlangıç kısmında yer alan  altıncı fıkrası ile 5., 

10., 12., 17., 20., 35. ve 41. maddelerine aykırılığı iddiası ile iptal edilmesine karar 

verilmesi talebidir.  

Yasal düzenlemeler yapılırken, yasanın kapsamına girebilecek kişiler, varlıklar ve 

olgular yönünden bir takım sınıflandırmalar yapılması ve buna bağlı olarak sözü edilen 

kişi, varlık veya olgulardan hangilerinin bu düzenlemelerin kapsamına dahil edileceği 

noktasında karar verilmesi kaçınılmazdır. Sorun, sözü edilen bu sınıflandırmaların hangi 

durumlarda haklı görülebileceğidir. Kanunların, eşitlik ilkesine aykırı olmadığını 

söyleyebilmek için, sınıflandırmanın anlaşılabilir bir farklılığa dayanması, 

sınıflandırmanın kanunun amacıyla ilişkili, akla uygun ve adil olması, nedensiz, haksız, 

keyfi olmaması gerekir. Yasa koyucu, itiraz konusu kuralla, meskenlerde hastane, 

dispanser vb.lerinin açılmasını uygun görmemiş buna karşılık kat mülkiyetine tabi 

bağımsız bölümde muayenehane açılabilmesine izin vermiş, doktor muayenehanelerini 

diğer iş veya ticaret yerlerinden ayırarak bunları farklı nitelikte değerlendirmiştir. 

Yapılan bu sınıflandırmanın haklı bir nedene dayanmadığı, makul olmadığı, nedensiz 

olduğu, benzer durumda bulunanları kapsamına almadığı söylenemez. Aksine, yasa 

koyucunun, çeşitli sosyal ve ekonomik verilerden ve gereksinimlerden hareket ederek 
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doktor muayenehanelerini diğer iş ve ticaret yerlerinden ayrı bir kategoriye koyma 

ihtiyacını hissetmiş olduğunun kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural 

Anayasanın 10. maddesine aykırı değildir’ gerekçesi ile ‘23.6.1965 günlü, 634 sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasının ‘ … dispanser, klinik, 

poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.’ bölümünün 

Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 24.3.2010 gününde 

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.” şeklinde hüküm kurulmuştur. 

 Dava, eski hale iade istemi ile ilgilidir. Uyuşmazlık; üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş 

mesken vasıflı taşınmazın, işyeri (tekstil-tasarım danışmalığı ofisi) olarak kullanımının 

sona erdirilerek, mesken olarak kullanılmasına ilişkin açılan davanın kabulünün gerekip 

gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Mahkeme tarafından, kat mülkiyeti ve yönetim 

planının kurulduğu 1969 yılında, davaya konu olan yerde mesken amaçlı bir kullanım 

mevcuttur. Ancak geçen zaman dâhilinde kullanım amaçlarının değişiklikler meydana 

geldiği, bölgedeki bütün bağımsız bölümlerin hemen hepsinin ‘ofis-işyeri’ olarak 

kullanılır duruma geldiği, taşınmazlar arasında yer alan bağımsız bölümlerin genel 

anlamda iş yeri niteliğinde ve amacıyla kullanıldığı, davalı ve davacı şirketler arasında 

imzalanan 01/04/2004 başlangıç tarihli sözleşmenin ise aynı amaç için düzenlendiği, 

davacının, açılan davada iyi niyetli sayılmasının TMK 2. madde gereği mümkün 

olmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir. “Davacı vekili temyize gitmiş, bunun 

üzerine Özel Daire tarafından yukarıda bahsi aynen geçen gerekçe nedeniyle hüküm 

bozulmuştur. Yerel Mahkeme önceki gerekçede direnmiş, bu yüzden de söz konusu 

uyuşmazlık Hukuk Genel Kurulu’na intikal etmiştir. Hukuk genel Kurulu tarafından 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 24. maddede; “Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, 

iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, 

poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı 

sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan 

muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak 

gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, 

kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, 

süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri 

ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir 

hükmü bulunmaktadır. 
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Aynı Kanuna ait olan 28. maddede ise yönetim planı, yönetim şeklini, kullanım amaç ve 

şeklinin düzenlendiği, tüm kat maliklerinin bağlı olduğu bir sözleşme niteliğindedir. 

‘Taşınmaza ait 1969 tarihli Yönetim Planı 12. maddesine göre “Ana gayrimenkulün 

tamamı veya ayrı ayrı bağımsız bölümleri kat malikleri kurulunun oy birliği ile kararı 

bulunmadıkça tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamaz, pansiyon haline 

getirilemez...’ hükmü düzenlenmektedir.  “Somut olayda, davaya konu olan binanın, … 

ada … parsel sayılı taşınmazda yer aldığı, 2. kat ve 3 numaralı daireye ait tapu kaydı ile 

yönetim planında mesken niteliğinde göründüğü ve davalı tarafından, davalı olan diğer 

şirkete tasarım ve model ofisi olarak kiralandığı sabittir. Dava konusu, 3 numaralı 

dairenin, kat malikleri kurulu tarafından işyeri olarak kullanımı yönünde bir karar 

alınmadığı yönündedir. Mahkeme tarafından, zaman içinde diğer bağımsız bölümlerde 

kullanım şeklerinin değişerek söz konusu bölümlerin ‘ofis ve işyeri’ olarak kullanılır 

hale getirildiği belirtilmiştir. Ancak daire mesken niteliğine sahip olduğundan diğer 

dairelerin de tekrar mesken niteliğine çevrilmesi bağlamında her daim dava açma 

hakkının saklı olması, davacı kanundan doğan hakkı kullanma yetisine sahip 

olduğundan ve bu hakkı kullandığından kendine ait taşınmazı daha önce işyeri olarak 

kiralamış olmasına rağmen, bu davayı açması TMK 2. maddesine bir aykırılık teşkil 

etmemektedir.” gerekçesi ile, ‘Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme 

kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı kararın 

bozulmasına karar verilmiştir. 

Dava dilekçesi dâhilinde yönetim planına ve yasaya aykırı olarak işyeri biçiminde 

kiralanan meskenin eski halini alması, bu durumun gerçekleşmemesi halinde tahliyesi 

talep edilmiştir. Mahkeme davanın reddi yönünde karar vermiştir.  Kat irtifaklı yahut 

kat mülkiyetli ana taşınmaz üzerinde türü ile niteliği kütükte belirtilmiş bulunan 

bağımsız bölümlerin özgülendikleri amaç doğrultusunda kullanılmaları esastır. Her bir 

kat maliki bağımsız bölümü özgülendiği amaç doğrultusunda kullanabilir.  “Tapuda 

mesken nitelikli olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölüm Aile ve Sosyal Politikalar İlçe 

Yurt Müdürlüğü'nce kiralanmış ve çocuk yuvası (çocuk evi) olarak kullanılmaktadır. 

Mesken nitelikli bağımsız bölümün çocuk yurdu (çocuk evi) olarak kullanılması hukuka 

uygundur gerekçesi ile, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal 

gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve 

yasaya uygun olan hükmün onanmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.  
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Karşı Oy: ‘Kat Mülkiyeti Kanunu madde 24’te öngörülmüş olan yasaklar, kanunda 

bulunan bütün yasakları içermez. Madde, ana yapıda bulunan bağımsız bölümlerin 

kullanım şekillerini hüküm altına alır ve tapu kütüğünde yazılı olan nitelik önemlidir. 

Ana taşınmazda kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli, niteliği tapu kütüğünde belirtilmiş 

olan bağımsız bölümler, özgülendikleri amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. Kat 

maliklerinin her biri, bağımsız bölümü özgülendiği amaca uygun biçimde kullanmak 

durumunda olup, bu madde kullanım amacı dahilindeki yükümlülük ve aykırılıkların 

göz ardı edilmemesini de hüküm altına almaktadır. “Bu açıklamalar çerçevesinde somut 

olay değerlendirildiğinde, mahkemece verilen ret kararının doğru olmadığı 

anlaşılmaktadır. Şöyle ki; tapuda mesken nitelikli olarak kayıtlı bulunan (9) numaralı 

bağımsız bölüm Tokat İli Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Yurt Müdürlüğü'nce kiralanmış 

ve çocuk yuvası (çocuk evi) olarak kullanılmaktadır. Davacı tahliye istemektedir. Kat 

malikleri kurulunca oybirliği ile alınmış bir karar da sunulmamıştır. Mesken nitelikli 

bağımsız bölümün çocuk yurdu (çocuk evi) olarak kullanılması yukarda açıklanan 

madde hükümlerine uygun düşmeyeceğinden, mahkeme kararının bozulması gerektiği 

düşüncesinde olduğumdan çoğunluğun onama yönündeki kararına katılmıyorum.’ 

 Dava dilekçesinde 22.11.2004, 30.08.2005, 07.10.2005, 30.12.2005 ve 19.02.2006 

tarihli kat malikleri kurulu kararlarının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen 

kabulüne karar verilmiştir.27 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun’unun 24. maddesinin 2. 

fıkrası hükmü uyarınca tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümün işyeri olarak 

kullanılabilmesi için bu konuda anataşınmazdaki tüm kat maliklerinin oybirliğiyle karar 

vermeleri gerekir. “Aynı Kanunun 28. maddesine göre; yönetim planı yönetim tarzını, 

kullanma maksat ve şeklini ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Ayrıca yönetim 

planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Anataşınmazın 

yönetim planının 3. maddesinde ‘... kat mülkiyeti kütüğünde işyeri ve ticaret yeri olarak 

gösterilen bağımsız bölümler haricinde daireler sadece konut olarak kullanılacaktır’ 

hükmü yer almaktadır. Somut olayda iptali istenen 30.12.2005 tarihli kat malikleri 

kurulu toplantısının 6. maddesinde ‘... 4 numaralı dairede B. A.’ın ofis olarak 

çalışmalarını sürdürmesine, sigorta acentesi bürosu olarak çalışmasına...’ karar 

verilmiştir. Bu toplantıya davacı katılmamıştır. 4 numaralı bağımsız bölüm tapuda 

                                                           
27 18. Hukuk Dairesi T: 22.9.2014, E: 2014/8579, K:2014/12982  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc634.htm#24
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mesken sıfatıyla kayıtlıdır. “Buna göre dosya kapsamından Kat Mülkiyeti Yasası’nın 

yukarda açıklanan esaslarına uygun kat malikleri kurulunca oybirliği ile alınmış bir 

karar bulunmadığı ve davacı da işyerine dönüştürülmesine muvafakat vermediğine göre 

30.12.2005 tarihli kat malikleri kurulu kararlarının 6. maddesinin de iptaline karar 

verilmesi gerektiği” gerekçesi ile, ‘… açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 

şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan 

kabulüyle hükmün … bozulmasına’ karar verilmiştir. 

 Dava dilekçesinde, kat maliki ve kiracı olan davalıların anataşınmazın tapuda mesken 

olarak kayıtlı bulunan (3) nolu bağımsız bölümü Avukatlık Bürosu olarak 

kullanılmasını temin ettiklerini, yönetim planının 12. maddesiyle Kat Mülkiyeti 

Kanunu'nun 24. maddesinin bu kullanım tarzına cevaz vermediğini ileri sürerek dava 

konusu bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasının önlenmesini, bu yerin meskene 

dönüştürülmesini, işyerine çevrilen meskenin eski hale getirilmesi istemiş, Mahkemece 

davanın kabulüne karar verilmiştir.28 Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacının, 

dava konusu anataşınmazda kat maliki ve aynı zamanda yönetici, davalılardan A. M. 

Y.’ın bağımsız bölümün maliki, diğer davalının ise bu yerde kiracı oldukları, dava 

konusu dairenin tapu kütüğüne mesken olarak yazıldığı, yönetim planının 12. 

maddesinde de bağımsız bölümlerin tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında 

kullanılamayacağının belirtildiği anlaşılmaktadır. 

6111 sayılı Yasanın 194. maddesiyle Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesine eklenen 

fıkraya göre; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda avukatlık büroları ile ilgili düzenleme 

yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam 

ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Kanunun bu 

buyurucu hükmü dikkate alınarak mahkemece durumun yeniden değerlendirilmesi için 

yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir” gerekçesi ile, “… açıklanan esaslar 

gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu 

nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün bozulmasına” oyçokluğuyla karar 

verilmiştir. 

                                                           
28 18. Hukuk Dairesi’nin T: 14.3.2011 ve S: 2011/106-2011/3295 kararı. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6111.htm#194
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Karşı Oy: Dava, mesken nitelikli bağımsız bölümün Avukatlık Bürosu olarak 

kullanılması nedeniyle eski hale getirilmesi istemine ilişkindir. “Kat Mülkiyeti Kanunun 

24. maddesinin ikinci fıkrasında tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümde 

işyerinin tüm kat maliklerinin oybirliği ile vereceği kararla açılabileceği hükmüne yer 

verilmiş iken Yargıtay uygulamalarında avukatlık büroları için oybirliği ile karar koşulu 

aranmamış, 13.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanun’un 194. 

maddesinde Kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesine eklenen fıkra ile de 1136 sayılı 

Avukatlık Kanunu'nda avukatlık büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar 

meskenlerdeki avukatlık ve hukuk bürolarının faaliyetlerini sürdüreceği, bu sürenin bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl olduğu şeklinde bir düzenleme 

getirilmiştir. 

Ancak; Kat Mülkiyeti Kanunun 28. maddesinde Yönetim planının, yönetim tarzını, 

kullanma maksat ve şeklini düzenleyen ve bütün kat malikleri ile külli ve cüzi 

haleflerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğu, yönetim planında hüküm 

bulunmayan hallerde anagayrımenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıkların Kat 

Mülkiyeti Kanunu ve genel hükümlere göre karara bağlanacağı öngörülmüştür. Buna 

göre hakimin ilk olarak kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde huzur ve sükun içinde 

yaşayabilmeleri için yasanın emredici kurallarına aykırı olmamak, niteliğine uygun 

kullanımı engellememek üzere yönetim planı ile getirilen düzenlemeleri uygulaması 

gerekmektedir. Dava konusu taşınmazın Yönetim planının 12. maddesinde 

anagayrımenkulün bağımsız bölümlerinin kat malikleri kurulunun oybirliği ile aldıkları 

bir karar bulunmadıkça tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamayacağı 

hükmüne yer verilmiş, yönetim planındaki bu düzenleme ile meskenin diğer bir şekilde 

kullanılması, kat maliklerinin oybirliği ile vereceği kararın olması koşuluna 

bağlanmıştır. Tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamaz. İfadesi kütükte 

yazılı niteliğin dışındaki tüm kullanım biçimlerini kapsadığından, avukatlık bürosu 

şeklindeki kullanımın da yasaklandığı açıktır. Bu durumda yukarıda açıklandığı üzere 

Kat Mülkiyeti Kanun’un 28. maddesinde uyuşmazlığın çözümünde öncelikle yönetim 

planında mevcut olan hükmün uygulanmasının öngörüldüğü, gerek Hukuk Genel 

Kurulu29 gerekse Dairenin bu güne kadar ki tüm kararlarının da bu yönde olduğu, 6111 

                                                           
29 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T:20.12.2002, T: 14.03.2011, E: 2002/18-772,K: 2002/1090   

    Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T:11.06.2003, E: 2003/18-411, 2003/417  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6111.htm#194
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Sayılı Kanun’un 194. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesine eklenen 

hükmün Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28. maddesinin uygulanmasını engelleyici bir 

düzenleme olmayıp 24. maddenin ikinci fıkrasına geçici olarak bir istisna getirdiği, 

yönetim planında mesken dışında kullanımı yasaklayıcı bir hükmün bulunmaması 

halinde getirilen yeni düzenlemenin uygulanabileceği dikkate alındığında mahkemenin 

asıl davada yönetim planının 12. maddesine dayanarak verdiği eski hale getirme 

kararının doğru olduğu kanaatindeyim. Açıklanan nedenlerle bozma ilamının 1. 

bendinde belirtilen bozma nedenine katılmadığı ifade edilmektedir. 

Dava, taşınmaz üzerindeki yapı için davacı tarafından hazırlanan proje değişikliğinin 

onaylanması ve proje değişikliği uyarınca tadilat ruhsatı verilmesi ile belediye 

encümeninin yapının tasdikli projesine uygun hale getirilmesi yolundaki kararının 

kaldırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmış, 

İdare Mahkemesince; dosyadaki bilgi ve belgeler ile yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi 

incelemesi sonucu düzenlenen raporun birlikte değerlendirilmesinden, davaya konu 

yapıdaki değişikliklerin ruhsat gerektirmediği, ana yapıya zarar verecek nitelik 

taşımadığı, proje değişikliğinin binanın ana projesine ve imar mevzuatına uygun olduğu 

sonucuna varıldığı gerekçesiyle davaya konu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. 30 

Uyuşmazlıkta, tadilat ruhsatı talep edilen proje değişikliği ile 1 numaralı dükkan alanına 

galeri kat yapılması, 2 numaralı dükkan alanındaki galeri boşluğunun tam kata 

dönüştürülmesi suretiyle davacıya ait taşınmazların brüt alanının arttırıldığı, Kat 

Mülkiyeti Kanunun 44. maddesinde aynı Kanun’un 24. maddesine atıf yapılmak 

suretiyle dükkan ve galeri gibi yerlerin sonradan yapımı ve ilavesi için kat malikleri 

kurulunun oybirliğiyle karar vermesi gerektiği kuralına yer verilmesine, diğer taraftan, 

ortak yerlerden sayılan bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarın yıkılması suretiyle iki 

dükkanın birleştirilebilmesi için, anılan Kanunun 19. maddesi uyarınca bütün kat 

maliklerinin beşte dördünün muvafakatinin alınması şartı olmasına rağmen anılan 

şartların yerine getirilmediği görülmektedir.  

                                                           
30 Danıştay 6. Daire T: 08.11.2017, E:2016/2016, K:2017/8648  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6111.htm#194
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Öte yandan, davaya konu proje değişikliği sonucunda, mevzuat hükümlerinden de 

anlaşılacağı üzere, ana gayrimenkulde yapılan ilave ve değişiklikler sebebiyle kat 

maliklerinin arsa payındaki hisse oranlarında da değişiklik yapılması gerekeceği ve bu 

işlem için de kat maliklerinin muvafakatlarının gerekli olduğu açıktır. Bu durumda, hali 

hazırda yapıldığı anlaşılan değişikliklerin eski hale getirilmesi yolundaki belediye 

encümeni kararının kaldırılması, proje değişikliğinin onaylanması ve tadilat ruhsatı 

verilmesi taleplerini içeren başvurunun reddine dair davaya konu işlemde hukuka 

aykırılık bulunmadığından İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir” gerekçesi 

ile, Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen kararın bozulmasına, dosyanın adı geçen 

Mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. 

 Dava, tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde açılan özel öğretim kursu 

için verilen kurum açma izninin iptali talebiyle açılmıştır.31 “İdare Mahkemesince, 5580 

sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 3. maddesinde, işyeri açma ve çalışma 

ruhsatının özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla Mili Eğitim 

Bakanlığınca verileceğinin düzenlendiği, ilgilisi tarafından yapılan başvuru üzerine il 

eğitim denetmenlerince belirtilen adreste yapılan denetim neticesinde söz konusu yerin 

özel öğretim kurumu açılması için uygun yerlerden olduğunun rapor edildiği, 5580 

sayılı Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde özel 

öğretim kurumlarının açılışında kat maliklerinin muvafakatinin aranmasını öngören 

herhangi bir hükme yer verilmediği anlaşıldığından, mevzuata uygun olarak yapılan 

inceleme neticesinde düzenlenen rapor esas alınmak suretiyle düzenlenen davaya konu 

çalışma izninde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar 

verilmiştir. 

Olayda, 5580 Sayılı Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği'nde, özel öğretim kurumlarının açılışında kat maliklerinin muvafakatinin 

aranmasını öngören herhangi bir hükme yer verilmemiş ise de, adı geçen Kanun'un 3. 

maddesinde, kurum açma izni verilmesinin, binanın kullanılış amaçlarına bağlı olduğu 

belirtildiğinden, davaya konu kurumun faaliyet gösterdiği binanın kullanış amaçlarına 

uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. 634 Sayılı Kat 

                                                           
31 Danıştay 8. Daire T: 5.2.2016, E: 2014/6294, K:2016/706  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5580.htm#3
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Mülkiyeti Kanunu'nun yukarıda yer verilen 24. maddesinde, kat malikleri kurulunun 

oybirliği ile vereceği kararla açılabilecek işyerleri sayılmış, sonunda "gibi yerler" 

denilmek suretiyle bu sayılanlar sınırlandırılmamış, aksine bu ifade ile "benzeri 

işyerlerinin" bu gruba dahil edileceğine işaret edilmiştir. Kütükte mesken olan yerde 

işyeri açılabilmesi için kat malikleri kurulunun alacağı kararda oybirliği şartının aranmış 

olması ile insanların evlerinin hemen yanında yoğun yaya ve araç trafiğine maruz 

bırakılarak rahatsız edilmelerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Hızlı okuma, hafıza teknikleri ve yabancı dil öğretimi amacıyla açılan özel öğretim 

kursunun, yabancı insanların apartmana girip çıkmasına sebep olacağı, gerek yaya 

trafiği, gerekse araç trafiğini yoğunlaştıracağı açık olduğundan, 5580 sayılı Kanun'un 

amacı doğrultusunda, davaya konu kurumun da dükkan benzeri işyeri olarak 

nitelendirilmesi gerektiği açılır. “Bu durumda, İdare Mahkemesince, davaya konu 

çalışma izninin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun olarak verilip 

verilmediği araştırılarak bunun sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, mevzuatta 

özel öğretim kurumlarının açılışında kat maliklerinin muvafakatinin aranmasını öngören 

herhangi bir hükme yer verilmediğinden hareketle verilen kararda hukuki isabet 

bulunmamaktadır gerekçesi ile, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının 

bozulmasına karar verilmiştir. 

Dava, kat mülkiyetine tabi … ada, … parselde kain ana gayrimenkulde davalının birinci 

katta bulunan mesken niteliğindeki bağımsız bölümünü psikiyatri muayenehanesi olarak 

kullandığı, yönetim planının buna izin vermediği, bu sebeple davalının bu yeri olduğu 

şekilde kullanmasına son verilmesi talebi ile açılmıştır. Mahkeme davanın kabulüne 

karar vermiştir.32 “Yargılama konusu olayda: Kat mülkiyetine tabi ana gayrimenkulde 

davalı adına kayıtlı birinci kat 3 numaralı bağımsız bölümün mesken olarak tapuya 

kayıtlı olduğu, KMK 24/1.maddesi gereğince mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümün 

muayenehane olarak kullanılabileceği, 

“KMK 28. madde gereğince yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan bir 

sözleşme hükmünde olduğu, tüm kat maliklerinin buna uyması gerektiği ana 

                                                           
32 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi T: 5.7.2017, E: 2017/1191, K:2017/1196  
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gayrimenkulün yönetim planının 8.maddesinde "tapuda mesken olarak kayıtlı dairelerin 

iş yeri, büro, ticarethane, yazıhane, muayenehane olarak kullanılamayacağı ve 

kullandırılamayacağının" yazıldığı, kat maliklerinin bu şekilde bir yönetim planı 

hazırlamalarının yasaya aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Daire ilk derece mahkemesi 

kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak 

tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; 

dairemizce incelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu”  

gerekçesi ile, “başvurunun esastan reddine” karar verilmiştir. 

2.1.7 Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti  

Bu kısmın 25. maddesinde  “Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti”, başka bir ifade ile, bu 

Kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmeyen kat malikinin 

müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının diğer kat maliklerine devrinin hangi 

hâllerde, kimden ve hangi sürede istenebileceği düzenlenmiş olup, madde;  Kat 

maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine 

getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek 

derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet 

hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.  

Bu gibi 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 maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu 

karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat 

malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine 

ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için 

davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde 

yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının 

bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları 

oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya 

ödenmesine karar verir. 



56 
 

 Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki 

takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması; 

Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi 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 durumlarında, birinci fıkrada yazılı 

çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir: Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda 

kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve 

her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava 

sebebi ortadan kalkmışsa düşer”, hükmündedir. 

Bu Kanun’un 18 ve devamındaki maddelerinde, kat malikinin veya kat irtifak sahibinin 

gerek bağımsız bölümlerini ve gerekse anagayrimenkulün ortak alanlarını kullanırken 

nasıl hareket etmesi gerektiği, borçlarının neler olduğu etraflıca düzenlenmiştir. Kat 

maliki veya kat irtifak sahibi bu hükümlere uygun hareket etmez, borçlarını ödemez, 

diğer yükümlüklerini yerine getirmez ve bu tutum ve davranışı süreklilik arz eder ise, 

bu durum diğer kat malikleri için çekilmez hale gelebilecektir. Bu durumda, hakları 

çekilmez derecede ihlal edilen kat maliklerinin, o kat malikinin müstakil bölümü 

üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler.  Bu 

fıkrada düzenlenen “kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek” 

ifadesinden sadece para borçları anlaşılmamalıdır. Diğer borç ve yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesinin de bu hükmün uygulanmasını gerektirdiği 

değerlendirilmektedir. Uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin fıkralara geçmeden önce 

hangi hâllerde “çekilmezliğin” varlığının kabul edileceğinin düzenlendiği üçüncü fıkra 

üzerinde değerlendirmede bulunmanın isabetli olacağı düşünülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrası üç bent hâlinde çekilmezlik kabul edilecek durumları saymış 

olup bunlar; ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için 

hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep 

olunması, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33. madde 

gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek 
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suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar 

edilmesi, (33. maddede, kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine dava açılması 

hâlinde hâkim tarafından verilen karara uyulmasından bahsedilmektedir) kendi bağımsız 

bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle 

ahlak ve adaba aykırı harekette bulunmasıdır. Bu durumların ayrı ayrı varlığı 

durumunda “çekilmezlik hâli”nin mevcut olduğu kabul edilir. 

 Maddenin ikinci fıkrası, “Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün 

mülkiyetinin dava tarihindeki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat 

maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dâva açılmasına kat malikleri 

kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat 

maliklerinden bir kısmı bu dâvayı açmak istemezse, dâvayı öteki kat malikleri açar ve 

davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, dâvayı açmış olan kat maliklerine, arsa 

payları oranında devrolunur” hükmünde iken, 28/11/2007 tarihli ve 26714 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 12 nci maddesi ile, bu gibi 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, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa 

payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir 

kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm 

vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık 

vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği 

uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz 

edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün 

mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve 

devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Bu fıkranın değişiklik gerekçesinde de, madde ile, kendisine düşen borçları ve 

yükümleri yerine getirmeyen kat malikleri hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin 

dava tarihindeki değerinin o kat malikine ödenerek, bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, 
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arsa payları oranında devredilmesi için açılacak davanın, aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar verilmesi hususu 

ile yargılama sürecinin sonucunda verilecek devir kararının kesinleşmesinin uzunca bir 

zaman alacağı olasılığı ve taşınmaz mal fiyatının kısa zamanda büyük bir hızla 

yükseldiği dönemlerde dava tarihindeki bedeli esas almak ve davanın sonunda bu 

bedelin ödenmesine karar vermenin davalının mağduriyetine yol açabileceği ihtimali 

nedeniyle hâkimin hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek 

üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması gerektiği hususu düzenlenmiştir 

ifadelerine yer verilmiştir. 

Görüleceği üzere, maddenin ikinci fıkrasında özetle, davanın açılmasının şartları, 

ödenecek değer, devir bedeline ilişkin işlemler düzenlenmiştir. Buna göre, dava 

açabilmek için gerekli olan şart aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin 

sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar verilmesidir.  Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken husus “aksi kararlaştırılmış olmadıkça” ifadesidir. Buna göre, kat maliklerince 

bu hükmün aksine sadece pay çoğunluğu veya sadece paydaş çoğunluğu gibi diğer 

usuller de belirlenebilmesine imkân tanınmıştır. Ayrıca, böyle bir karar alınmış olması 

hâlinde dahi diğer bütün kat maliklerine dava açma zorunluluğu getirilmemiş, 

isteyenlerin dava açabileceği ve davanın kabulü halinde hâkimin, davalının bağımsız 

bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında 

devredilmesine karar verebileceği belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, değişiklik gerekçesinde de belirtildiği üzere, yargılama sürecinin 

sonucunda verilecek devir kararının kesinleşmesinin uzunca bir zaman alabileceği, 

taşınmaz fiyatının kısa zamanda büyük bir hızla yükseldiği dönemlerde dava tarihindeki 

bedeli esas alma ve davanın sonunda bu bedelin ödenmesine karar vermenin davalının 

mağduriyetine yol açabileceği ihtimali sebebiyle hâkimin hüküm vermeden önce devir 

bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere davacılar tarafından bankada üçer aylık 

vadeli hesaba yatırılması öngörülmüştür. 

Bu maddenin dördüncü fıkrası, bu maddedeki dâva hakkı, sebebinin öğrenilmesi 

tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dâva hakkının doğumundan başlayarak beş yıl 
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içinde kullanılmazsa ve dâva sebebi de ortadan kalkmışsa düşer” hükmünde iken, Bu 

maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının 

öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan 

başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer 

şeklinde değiştirilmiştir.33 

Fıkranın değişiklik gerekçesinde de, madde ile dava açma süresinin başlangıcı olan 

sebebin öğrenildiği’ şeklindeki bir tarihin, belirsiz ve duraksamaya yol açan bir ifade 

olması nedeniyle dava hakkının doğması anının saptanmasında yaşanan güçlüklerin 

ortadan kalkması yönünde sebebin öğrenilmesi yerine devir konusunda kat malikleri 

kurulunca alınan dava açma kararının öğrenilmesi, dava açma süresinin başlangıcı 

olarak düzenlenmiştir. Böylece kat malikleri kurulunca devir davası açılmasına ilişkin 

kararın verildiği tarih dava hakkının doğumu’na başlangıç tarihi kabul edilecektir. 

Ayrıca dava sebebinin ortadan kalkmasının süreye bağlı olmaksızın tek başına da dava 

hakkını düşüreceğine açıklık getirmesi amacıyla fıkra metnindeki ‘ve’ bağlacı ‘veya’ 

olarak değiştirildiği ifadelerine yer verilmiştir. 

Bu fıkrada öngörülen süreler geçirildikten sonra dava açılamayacağından, bu süreler 

hukukta “hak düşürücü süre” olarak adlandırılmaktadır. Fıkrada altı ay ve beş yıllık iki 

süre öngörülmüş olup, altı aylık süre devir konusunda kat maliklerince alınan dava 

açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayaraktır. Buna göre, kat malikleri 

toplantısına katılan için bu sürenin kararın alındığı tarihte başlayacağı, toplantıya 

katılmayanlar için ise öğrendiklerini beyan ettiği veya öğrendiğinin ispat edildiği tarihte 

başlayacağı kabul edilmelidir. Ancak, kat maliklerince kararın alındığı tarihten beş yıl 

geçmekle toplantıya katılmayanlar için de süre sona ermiş sayılmalıdır. 

Fıkrada yer alan, “veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer” ifadesi ile de,  bu 

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen çekilmezlik hâline ilişkin tutum ve davranışlara 

son verilmiş olması durumunda da dava açılamaması öngörülmüştür. Mesela, kat maliki 

ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemişse, kendi bağımsız 

                                                           
28/11/2007 tarihli ve 26714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/11/2007 T., 5711 Sayılı    

Kanun’un 12 nci maddesi ile değişik dördüncü fıkra: T:14/11/2007,K:5711/12 md. 
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bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmaktan 

vazgeçmişse dava açılamayacağı düzenlenmiş olup “veya” ifadesi ile de, süre ve 

kullanım durumu birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı dava hakkını düşürebilecektir. 

634 Sayılı Kanun’un 25. maddesine ilişkin Yargıtay’ca verilen emsal karar örneklerine 

aşağıda özet hâlinde yer verilmiştir. Dava, davalının site içinde komşuluk hukukuna 

uygun olmayan davranışlarda bulunduğu, bahçesine astığı çamaşırların davalı tarafından 

ıslatıldığı belirtilerek davalının hukuka aykırı davranışlarına son verilmesi, devamı 

halinde Kat Mülkiyeti Kanunun 25. maddesi uyarınca kat mülkiyetinden çıkarılması ve 

uğramış olduğu zararın tazmini istemiyle açılmış, mahkemece davalının komşuluk 

hukuku gereği katlanılma sınırlarını aşan bir eyleminin davacı tarafça ispat edilmediği 

gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.34 

 KMK’un 18. maddesinin birinci fıkrasına göre; kat malikleri gerek bağımsız bölümleri 

gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle 

birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak 

yükümlüdürler. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davalının davacıya ait çamaşırları 

ıslattığı ve davacıyı rahatsız ettiği anlaşılmakla Kat Mülkiyeti Kanunun 33.maddesi 

uyarınca mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle 

kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde 

değildir. “Ancak; “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasına 

göre; kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri 

kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin 

haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler. Dosya içindeki bilgi ve 

belgelerden, davalının davacıya ait çamaşırları ıslattığı ve davacıyı rahatsız ettiği 

anlaşılmakla Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca mahkemece davanın 

kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın tümden 

reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir”, gerekçesi ile, yukarıda açıklanan 

esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları 

                                                           
34 18. Hukuk Dairesi T: 28.5.2012, E:2012/4472, K:2012/6369  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc634.htm#18
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc634.htm#18
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bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile kararın bozulmasına  karar verilmiştir. 

Dava, anne ve oğul olan davalıların, davaya konu anataşınmazdaki bağımsız 

bölümlerinde birlikte oturdukları, davalılardan M.A.'ın komşusu olan davacıya çeşitli 

davranışlarıyla rahatsızlık verdikleri ileri sürülerek, haklarının ihlal edildiğinin ve aynı 

apartmanda birlikte yaşama olanağının kalmadığının tespitini, davalı kat maliki F. A.'ın 

mülkiyet hakkının, bedeli karşılığında diğer kat maliklerine arsa payları oranında 

devrinin ve tescilinin sağlanması, tescilin olmaması halinde davalıların apartmandan 

uzaklaştırılmaları istemiyle açılmış, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.35 

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davalılardan M. A.'ın, diğer davalı annesi F. A. ile 

birlikte davaya konu anataşınmazdaki bağımsız bölümden devamlı surette yararlanan 

bir kimse olduğu ve bu kişinin, davalılarla birlikte apartmanda oturan diğer bağımsız 

bölüm maliklerine rahatsızlık verip huzursuzluk yarattığı dinlenen tanık beyanlarıyla 

kanıtlanmış bulunduğundan, mahkemece davalıların söz konusu rahatsızlık ve 

huzursuzluk verici eylemlerine son vermesi için gerekli uyarının yapılmasına 

hükmedilmesinin ilgililere tefhim ve tebliğine karar verilmesi gerektiğinin 

düşünülmemesi doğru görülmediği”, gerekçesi ile, yukarıda açıklanan esaslar göz 

önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu 

nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile kararın bozulmasına karar verilmiştir. 

 Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiş, mahkemece davanın 

kabulüne karar verilmiştir.36 “Kat Mülkiyeti Kanunu 25. maddesine göre, bağımsız 

bölüm maliklerinden bir veya birkaçının yasayla ona yüklenmiş olan borç veya 

yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını onlar için 

çekilmez hale gelecek şekilde ihlal ederse o kat maliki veya maliklerinin bağımsız 

bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının diğer maliklere devredilmesini hakimden 

isteyebilirler. “Çekilmezlik halinin mevcut olup olmadığı yargılama ile belirlenecek ise 

de, davanın ön şartı, Kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kat 

maliklerinin bir araya gelerek hem çekilmezlik halini hem de bağımsız bölümün devrini 

kendi aralarında konuşup tartışmalarını öngören kat malikleri kurulu toplantısıdır. Bu 

                                                           
35 8. Hukuk Dairesi’nin T: 3.3.2011, E: 2011/1906, K:2011/2858 
36 18. Hukuk Dairesi T: 10.3.1998, E:199821639, K:199822304  
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toplantı yapılmadan, devir istemi ile dava açılamaz. Toplantının bu şekilde davanın ön 

şartı olması, onun yasal usule uygun olarak yapılmasını zorunlu kılar. Bu husus ise 

Kanun’un 25. maddesi kapsamı içinde açılan devir davasında incelenip takdir edilecek 

bir keyfiyettir. Ancak, devir davasına bakan mahkeme yargılama sırasında bu 

toplantının iptali için açılan ayrı davanın sonucunun beklenmesine karar vermiş ve bu 

dava sonuçlanmış, toplantının usulsüz olduğu saptanmış olduğuna göre, bu aşamada 

toplantının usulsüzlüğüne dair saptamanın mülkiyetin devri davasına bakacak 

mahkemenin görevine gireceği gerekçesiyle bu konuda verilen kararın sırf bu nedenle 

bozulması, davanın uzamasına ve sürüncemede kalmasına neden olacak nitelikte 

olduğundan dava ekonomisi de dikkate alınarak bu husus bozma nedeni sayılmamıştır. 

Kat malikleri kurulu toplantısına isteyen tüm kat maliklerinin katılmasını teminen tüm 

maliklere davet çıkarılması ve gündemin de bildirilmesi gerekirken bağımsız 

bölümlerinin devri istenen davacı kat maliklerine çağrı çıkarılmaması önemli bir 

usulsüzlük olup bu suretle yapılan toplantının yasal olmadığının mahkemece tespitinde 

ve varılan sonuçta bir isabetsizlik yoktur”, gerekçesi ile, “kararın dayandığı deliller ile 

kanuni gerektirici sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile 

usule ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir. 

2.2 Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları 

Bu kısmın 26. maddesinde  “kat irtifakı sahiplerinin borçları” başka bir ifade ile, bu 

Kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirme zorunluluğu ve 

yerine getirmeyen kat irtifakı sahiplerinin karşılaşabileceği yaptırımlar düzenlenmiştir. 

634 Sayılı Kanun’un “Tarifler” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 

yeralan, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya 

yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki 

veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat 

irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi) denir şeklindeki hüküm ile kat 

irtifakı ve kat irtifak sahibi tarif edilmiştir. Kanunun inceleme konusu 26. maddesi de, 

Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine 
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çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için 

kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri 

uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.37 Kat irtifakı sahiplerinden 

biri kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden 

başlayarak iki ay içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâkim, onun 

arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında, öteki 

paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar verir. Kat irtifakı sahiplerinden birinin 

kusuru yüzünden, yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebebiyle kat irtifakı 

düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminle yükümlü 

olduğu ifade edilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası ile düzenlenen hususların daha iyi anlaşılması bakımından aynı 

Kanun’un kat irtifakı sahibinin haklarını düzenleyen 17. maddesinin birinci fıkrası ile 

birlikte değerlendirilmesi isabetli olacaktır. Zira; 634 Sayılı Kanun’un 26. maddenin 

birinci fıkrasında, “Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, 

ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre 

tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, 

doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler” hükmü 

yer almaktadır. Kanun’un 17/1. maddesi de, “Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde 

yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için 

kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme 

hakkına sahiptirler” hükmündedir. 

Bu hükümlere göre, kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmeyen ve yapı işini, 

doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmayan kat irtifakı sahibine karşı, diğer kat irtifakı 

sahipleri yerine getirmesi talebinde bulunabilecek ve dava açabileceklerdir. Bu 

maddenin ikinci fıkrası, “Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, 

noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine 

getirmezse, diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının, 

o zamanki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar 

verir” hükmünde iken, Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noter 

                                                           
37 Değişik ikinci fıkra: T: 14/11/2007-S: 5711/13 md 
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aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine 

getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının 

hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında 

devrine karar verir” şeklinde değiştirilmiştir.38 

Fıkranın değişiklik gerekçesinde de, madde ile, devir bedelinin saptanmasında, o 

zamanın hangi zaman olduğunun anlaşılamaması nedeniyle o zamanla ifadesinde 

değişiklik yapıldığı ifadelerine yer verilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası ile, kat irtifakı 

sahiplerinden birinin kendine düşen borçlarını yerine getirmemesi hâlinde, ortak amaca 

ulaşılabilmesi ve diğer kat irtifakı sahiplerinin bundan zarar görmemesi için neler 

yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre, arsa payının devrinin istenilebilmesi için, 

öncelikle borçlarını yerine getirmeyen kat irtifakı sahibine diğer kat irtifakı sahipleri 

tarafından borçlarını yerine getirmesi için noter aracılığıyla ihtarda bulunulacaktır. 

Yapılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde borçlar yerine 

getirilmezse, diğerlerinin yazılı talebi üzerine, başka bir ifade ile açacakları dava ile 

hâkim tarafından, borçlarını yerine getirmeyen kat irtifakı sahibinin arsa payının diğer 

paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar verilebilecektir. Bu maddede, 25. madde 

ile düzenlenen, dava açabilmek için kat irtifakı sahiplerince karar alınıp alınmayacağı 

ile dava açma süresi (hak düşürücü süre gibi hususlar düzenlenmediği gibi, davanın 

birlikte mi açılacağı, ayrı ayrı da açılıp açılamayacağı, hâkimin hüküm vermeden önce 

devir bedelinin bankada vadeli hesaba yatırılıp yatırılmayacağı konularında da açıklık 

bulunmamaktadır. 

Kanun’un lafzinden diğerlerinin ve öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar 

verir ifadesinden, diğer kat irtifakı sahiplerinin tamamının birlikte talepte bulunmasının 

ve dava açmasının gerektiği anlaşılmakta olup, tamamı tarafından dava açılacağından, 

devir de arsa payları oranında olacaktır. Bunun aksi yönde olan görüşler de vardır. 

Diğer taraftan, bu madde ile borçlarını yerine getirmeyen kat irtifakı sahibine noter 

aracılığıyla yapılan ihtarda bulunulması zorunluluğu getirildiğinden, ayrıca kat irtifakı 

sahiplerince bir karar alınmasının öngörülmediği değerlendirilmektedir. 

                                                           
38 28/11/2007 tarihli ve 26714 sayılı R.G.’de yayımlanan 14/11/2007 T., 5711 Sayılı Kanun’un 13. 

maddesi ile, değişik ikinci fıkra: 14/11/2007,5711/13 md. 
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Ayrıca, maddede hak düşürücü süre öngörülmemesinin gerekçesinin de, Kanun’un “Kat 

irtifakının sona ermesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan, kat irtifakına konu olan arsa 

üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı 

yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, gerektiğinde ilgilileri de 

dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için 

uzatılmasına karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir hükmü olduğu 

düşünülmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile, yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebebiyle kat 

irtifakının düşmesi hâlinde kusurlu tarafın diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı 

tazminle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Bu fıkrayı, yukarıda belirtilen Kanun’un “Kat 

irtifakının sona ermesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hüküm ile birlikte 

değerlendirmek faydalı olacaktır. Kanun’un 49. maddesinde, yapının kat irtifakın 

kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapılıp bitirilmesi öngörülmüştür. 

Yapının kanuni süre içinde yapılamaması hâlinde maliklerden birinin istemi üzerine, 

sulh hâkimince kat irtifakı sona erdirilebilir. İşte bu sona erme sebebiyle zarar gören 

olmuş ise, kusurlu tarafın bu zararı tazmin etmesi gerekir. Uygulamada bu tazmin de 

genelde dava yolu ile mümkün olabilmektedir. 634 Sayılı Kanun’un 26. maddesine 

ilişkin Yargıtay’ca verilen emsal karar örnekleri ile arsa payına dönüşe ilişkin bireysel 

başvura neticesinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda özet hâlinde 

yer verilmiştir. 

Dava, üzerinde kat irtifakı kurulu anataşınmazdaki 8 bloğun 7 ve 8 nolu bağımsız 

bölümlerinde kat irtifakı sahibi olan davalının gerek inşaat hazırlıkları gerekse inşaatın 

yapımı sırasında üzerine düşen borçları yerine getirmediği, kendisine çekilen ihtarname 

ile verilen iki aylık süreye rağmen davalının borcunu ödemediği belirtilerek KMK’un 

26. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca adına olan tapu kaydının iptali ile davacıya 

devrine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Mahkemece istemin kabulü yolunda hüküm 

kurulmuştur. 39 

                                                           
39 18. Hukuk Dairesi, T: 17.2.2011, E: 2011/705, K:2011/2051 
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Dosyaya getirtilen bilgi ve belgelerden özellikle anataşınmaza ait tapu kaydı ve kat 

irtifakının kuruluşuna ilişkin senetten, davaya konu anataşınmazda kat irtifakının davacı 

kooperatife devir yapan E... Yapı Kooperatifi tarafından 20.12.1996 tarihinde kurulduğu 

ve kat irtifakının kurulmasına ilişkin sözleşmenin anılan kooperatif tarafından 

düzenlendiği; davalının dava konusu bağımsız bölümlerini B. K. isimli şahıstan 

05.08.1997 tarihinde satın aldığı anlaşılmıştır. Buna göre anataşınmazdaki kat irtifakı 

taraflar arasında düzenlenmiş bir sözleşmeye göre kurulmamış olduğu için Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nun 26. maddesinin bu davada uygulama olanağı bulunmamaktadır. 

Bu madde hükmü, kat irtifakının tesisi anında veya ondan önce ya da sonra, arsa 

üzerinde ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının ne suretle inşa 

edileceğini tarafların buna ne şekilde katkıda bulunacaklarını, ödeme usul, şekil ve 

miktarını belirleyen bir sözleşmenin varlığını öngörür, ancak o zaman kat irtifakı 

sahiplerinin kendine düşen borçları yerine getirip getirmediği saptanabilecek ve ona 

göre arsa payının devrinin söz konusu olup olmayacağına karar verilebilecektir. Davalı 

anataşınmazda kat irtifakının tesisinden sonra bir satış sözleşmesi ile malik olduğuna 

göre 26. maddede belirtilen şekilde bir yaptırımın burada uygulanması mümkün 

değildir. Bu nedenle, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı 

gerekçe ile istemin kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir, gerekçesi 

ile, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi 

isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 

bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 Davada, davaya konu ana taşınmazda 11.10.1999 onay tarihli projeye göre A, B ve C 

bloklarının inşa edileceğinin kararlaştırıldığını, bu blokların ikisinin tamamlandığını ve 

03.06.2005 tarihli resmi senetle taşınmazda projesine uygun olarak üç blok üzerinde kat 

irtifakı kurulması gerekirken sadece iki blokta (A ve B) kat irtifakı kurulup tapuya tescil 

edildiğini, daha sonra tamamlanan C Bloğun da dahil olması ile her üç blokta kat 

mülkiyetine geçişin sağlanması için davalılara ihtar çekildiğini, davalıların ihtarnamede 

verilen süreye rağmen sulha yanaşmadığını belirterek Kat Mülkiyeti Kanunun 26. 

maddesi uyarınca kat mülkiyetine geçilmesi için yanlışlıkla iki blok üzerinde kurulan 

kat irtifakının iptali ile mevcut 3 blok üzerinde yeniden kat irtifakı tesisine onay 

verilmesi istenilmiş, mahkemece C Bloğun inşası için mevcut irtifak hakkı sahiplerinin 
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muvafakatlarının bulunmadığı ve hakimin malikler yerine geçerek onlar adına onay 

vermesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.40 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle 

kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde 

değildir. “Ancak; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 14. maddesine göre kat irtifakı, henüz 

yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde, o arsanın malikinin 

veya bütün paydaşlarının buna ait istemi ile birlikte Yasanın 12. maddesinin (a) bendine 

uygun olarak düzenlenen proje ve plan ile (b) bendindeki yönetim planı tapu memuruna 

sunulduktan sonra, Kanun’un 13. maddesine göre tapu memurunun belgelerin tamam ve 

usulüne uygun olduklarını denetlemesi üzerine kat irtifakının kurulmasına ilişkin resmi 

sözleşmenin düzenlenmesi ile kurulur. Somut olayda kat irtifakı kurulmasına esas 

olarak Tapu Müdürlüğüne verilen belediyenin onayladığı projesinde üç blokun 

bulunduğu, bu projeden başka bir projenin de bulunmadığı, ancak kat irtifakı 

sözleşmesinde iki blokun yer aldığı ve sadece bu iki blok üzerinde kat irtifakının 

kurulduğu anlaşılmaktadır. Buna göre iki blok üzerinde kurulmuş olan kat irtifakı, kat 

irtifakı kurulmasına esas olan projeye uygun değildir. Bu durumda davacının kat 

irtifakının iptali istemi de dikkate alınarak ana taşınmazdaki tüm kat irtifakı sahipleri 

yöntemince davaya dahil edilip projesine uygun olarak kat irtifakı kurulmamış 

olduğundan ana taşınmazdaki kat irtifakının iptali ile müşterek mülkiyete çevrilmesine 

karar verilmesi gerekirken davanın tümden reddi doğru görülmediği”, gerekçesi ile, 

“yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi 

isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 

bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 Dava, kat irtifaklı taşınmaz üzerindeki yapının tamamlanması için davalının kendisine 

düşen borç ve yükümlülükleri (noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen) süresinde yerine 

getirmediği savıyla onun arsa payının ve kat irtifakının kooperatife (diğer kat irtifakı 

hakkı sahibi olan kooperatif üyelerine) devrine karar verilmesini istemiş, yargılamanın 

9.10.2002 günlü oturumunda anayapıdaki eksikliklerin davalı tarafça giderilmesi, onun 

tarafından tamamlanmaması halinde giderlerini karşılaması koşuluyla davacı tarafın 

                                                           
40 18. Hukuk Dairesi T: 20.1.2011, E: 2010/12345, K:2011/344  
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sözkonusu işi yapmasına karar verilmesi isteminde bulunulmuştur. Mahkemece 

davalının arsa payının ve kat irtifakının devri yolunda hüküm kurulmuştur.41 

Mahkemenin ilk kararının Dairelerince 1.4.2003 gün ve E:2003/1548,K:2573 sayılı 

ilamı ile bozulmasından sonra mahkemece yapılan yargılama sırasında davalının davaya 

konu edilen edimini yerine getirdiği, diğer bir anlatımla kat irtifaklı anataşınmaz 

üzerindeki yapının eksik kısımlarının tamamlandığı böylece devir kararını gerektiren 

nedenin ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Davanın dayanağını oluşturan Kat Mülkiyeti 

Kanunun 26. maddesi hükmünün amacı, ortak arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine 

çevrilmek üzere yapılacak binanın sözleşmeye ve plana göre yapılmasının 

sağlanmasıdır. Bu madde ile bir kat irtifak hakkı sahibinin, kendisine düşen borçları 

yerine getirmemesinin yaptırımı olarak, onun arsa payının ve kat irtifak hakkının öteki 

paydaşlara devri öngörülmüştür. Somut olayda dava açıldıktan sonra da olsa davalı kat 

irtifak hakkı sahibi üzerine düşen borcu yerine getirmiş böylece dava sebebi ortadan 

kalkmış bulunduğuna göre konusuz kalan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, 

bu olgu gözönünde tutulmaksızın davalının arsa payının ve kat irtifakının devri yolunda 

hüküm kurulması doğru görülmemiştir, gerekçesi ile, yukarıda açıklanan esaslar 

gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu 

nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün bozulmasına oybirliğiyle karar 

verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nce, olay ve karar tarihi itibarıyla yürürlükte olan 818 sayılı mülga 

Borçlar Kanun’un 106, 107, 355, 358. maddeleri ile 42 sayılı kararının ilgili kısımları da 

gözetilerek konu incelenmiş ve “Bu genel anlatımlardan sonra somut olaya gelince; 

Davalılar arasındaki ... tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin .... tarihinde 

feshedildiği ve feshin geriye etkili yapıldığı görülmektedir. Gerçekten, fesih sonuçlarını 

ileriye etkili yapılmamışsa kural olarak geriye etkili meydana getirir. Geriye etkili 

fesihte taraflar sözleşme hiç yapılmamış gibi sözleşmenin yapıldığı tarihteki mal varlığı 

durumuna geleceklerinden ne yüklenici ne de onun temlik işleminde bulunduğu üçüncü 

                                                           
41 18. Hukuk Dairesi T: 6.7.2004, E: 2004/3942,K:2004/5767  
42 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun T: 24/2/2016 E: 2014/23-724, K.2016/168, Yargıtay 23. Hukuk 

Dairesi’nin T: 31/3/2014, E: 2013/8737, K.2014/2416 ,Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin T: 25/10/2007 E: 

2006/3246, K.2007/6600, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi T: 13/5/2010 ve E.2010/4902, K.2010/5603  



69 
 

kişi feshedilen sözleşmeye dayanarak bir bakıma sözleşmenin bedeli olan arsa payının 

devrini arsa sahiplerinden talep edemez. Bu gibi durumlarda ancak sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine dayanılarak arsa sahiplerinin malvarlıklarında yaratılan artı 

değerlerin para olarak iadesi istenebilir” yönünde tespite yer verilerek, buna göre somut 

olayda tapu kayıtlarının iptalinin arsa sahibinin mülkiyet hakkının korunması amacıyla 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Özel kişilerin mülkiyet haklarının çatıştığı bu gibi durumlarda 

bunlardan hangisine üstünlük tanınacağının takdiri, kanun koyucuya ve somut olayın 

koşulları gözönünde bulundurularak derece mahkemelerine ait bir yetkidir. Bununla 

birlikte her iki tarafın menfaatlerinin mümkün olduğunca dengelenmesi ve sürecin 

taraflardan biri aleyhine ölçüsüz bir sonuca da yol açmaması gerekir. Menfaatler 

dengesinin kurulmasında taraflardan biri aleyhine bireysel olarak aşırı ve olağan dışı bir 

külfetin yüklenmesi pozitif yükümlülüklerin ihlali sonucunu doğurabilir. Olayın bütün 

koşulları ve taraflara tanınan tüm imkânlar ile tarafların tutum ve davranışları gözönünde 

bulundurularak menfaatlerin adil bir şekilde dengelenip dengelenmediği 

değerlendirilmelidir. 

Dolayısıyla öncelikle başvuruya konu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi 

çerçevesindeki uyuşmazlığa ilişkin olarak devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında 

mülkiyetin korunmasına yönelik belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir kanun hükümlerinin 

ve buna dayalı olarak yerleşik yargısal içtihatların mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca bireysel başvuruya konu yargılama süreci bir bütün olarak dikkate alındığında 

mülkiyet hakkının korunması yükümlülüğü yönünden başvurucuların usule ilişkin 

güvencelerden etkin biçimde yararlanmasının sağlandığı, kararlarda yer verilen tespit ve 

gerekçelere göre yargısal makamların takdir yetkilerinin sınırının aşılmadığı sonucuna 

varılmıştır. Nihayet başvurucuların mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin etkin ve 

yeterli güvencelerin mevcut olduğu da anlaşılmaktadır. Sonuç olarak tüm bu hususlar 

birlikte gözetildiğinde yükleniciye düşen arsa paylarını satın alan başvurucuların, halefi 

oldukları yüklenici tarafından sözleşmenin gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle 

tapu kayıtlarının iptal edilmesi suretiyle yapılan müdahale yönünden mülkiyet hakkına 

yönelik bir ihlalin olmadığının açık olduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle mülkiyet 

hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia yönünden başvurunun diğer kabul edilebilirlik 

koşulları yönünden incelenmeksizin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul 
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edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir. Açıklanan gerekçelerle; mülkiyet hakkının 

ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul 

edilemez olduğuna oyçokluğuyla, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine 

ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Karşı oy gerekçesi İstanbul İli, Bakırköy İlçesinde bulunan 954 m2 arsanın malikleri 

tarafından 1985 yılında müteahhit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış ve 7 

daireli bina inşaatı tamamlanmış, ancak, sözleşme gereklerine uyulmaksızın projesiz 

olarak yapılan binaya yapı kullanım izni alınamamıştır. Bina bu şekilde yıllarca 

kullanılmaya devam edilmiştir. Arsa sahipleri sözleşme gereği taahhüt ettikleri hisseleri 

zamanında müteahhide tapuda devretmişler; müteahhit de üçüncü kişilere devretmiştir. 

Başvurucular, bu üçüncü kişilerden arsa paylarını 1992 (başvurucu F.T.) ve 1998 

(başvurucu S T) tapuda satın almışlardır. Arsa sahipleri müteahhitle kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi yapmalarından 24 yıl sonra, 5.3.2009 tarihinde Bakırköy 3. Asliye Hukuk 

Mahkemesinde açtıkları davada, sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmediğinden 

bahisle, sözleşmenin feshini, tapu kayıtlarının iptalini ve başvurucular adına tapuda 

kayıtlı hisselerin kendi adlarına tescilini talep etmişlerdir. Derece mahkemelerinde 

yapılan yargılama sonucunda arsa sahipleri lehine hüküm kesinleşmiştir. Başvurucuların 

yargılama safahatında yaptıkları, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1023. 

maddesindeki iyi niyet kuralının uygulanması talepleri kabul görmemiştir. 

“Her ne kadar yine Türk Medeni Kanunu'nun 1024. maddesinde bir ayni hak yolsuz 

olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişinin bu tescile 

dayanamayacağı öngörülmüş ise de, inşaat sözleşmesinin yapımından ve binanın fiilen 

kullanıma başlanmasından yıllar soma başvurucuların, tescilin yolsuz yapılıp 

yapılmadığını bilmesi gerektiği söylenemez. Bu nedenle arsa sahipleri ile 

başvurucuların çatışan menfaatlerinin hangi tarafın daha fazla iyi niyetli olduğuna 

bakılarak çözüme kavuşturulması gerekir. Arsa sahiplerinin, binanın projesi 

bulunmadığını ve dolayısıyla yapı kullanım izni alamayacak durumda olduğunu 

bilmelerine rağmen müteahhide hisse devretmeleri, müteahhidin de başkalarına hisse 

satışı yaptığını tapu kayıtlarıyla ve fiilen bilmeleri, buna rağmen 24 yıl boyunca hiçbir 

yasal girişimde bulunmamaları, bina ekonomik ömrünü doldurmaya başladığı ve arsa 
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olarak daha fazla kıymet kazandığı bir dönemde daha önce devredilmiş hisselerin 

adlarına tescili istemiyle dava açmaları, iyi niyetli olmadıklarını göstermektedir. Medeni 

Kanun'un 2. maddesinde "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarım yerine getirirken 

dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk 

düzeni korumaz denilmiştir. Bu noktada, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’undaki iyi 

niyet ilkesinin, arsa sahiplerinin başkasına zarar vermek değil kazanç sağlamak 

amacıyla da olsa iyi niyetli olmadıkları müddetçe, mevzuat ve Yargıtay içtihatlarındaki 

lehe hususlardan yararlanamayacakları belirtilmelidir. Öte yandan başvurucuların, 

uğradıkları zarardan dolayı taleplerini, hak 

kazanmadığı halde devraldığı kabul edilen arsa hisselerini tapuda kendilerine satan 

müteahhide yöneltmeleri halinde de Borçlar hukukunun zamanaşımına ilişkin 

hükümleri karşısında başarı şansları şüphelidir. Açıklanan nedenlerle başvurucuların 

mülkiyet haklarının ihlal edildiğine karar verilmesi gerektiği kanaatinde oldukları 

şeklinde görüş belirtmişlerdir. 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bir parsel üzerindeki yapılarda birbirinden ayrılmış, bağımsız kullanılması mümkün kat, 

daire, dükkân vs. için 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 12038 Sayılı Resmi Gazetede’ 

de 2.7.1965 tarihinde yayımlanarak 2.1.1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 634 Sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanunu zamanla toplumsal yaşamın hızına ayak uyduramamış ve kırk 

yılı aşkın süredir defalarca değiştirilerek gereksinimlere cevap vermesi için üzerinde 

çalışılmıştır. 14.11.2007 tarih ve 5711 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda uygulamaya yönelik önemli 

değişiklikler yapılmıştır. Şehirleşmenin artmasına paralel olarak konut ihtiyacı da 

artmış, şehirlerde müstakil konutlarda yaşama imkânı yok denecek kadar azalmış, 

bunların yanında toplu konutlarda sunulan imkânlar da insanların toplu konutlara olan 

talebini arttırmıştır. Toplu konutlardaki bu artış bazı sorunları da beraberinde getirmiş, 

artan sorunlar Kat Mülkiyeti Kanunu’na duyulan ihtiyacı da arttırmıştır.  

Toplumsal ihtiyaçlar gereği, bir arsa üzerinde birden çok yapının inşası ve beraberinde 

getirdiği sorunlar, özellikle toplu yapıların yönetimi ve ortak giderlere katılma gibi 

hususlarda uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin olarak 13.04.1983 tarih ve 2814 

sayılı Kanunun 15. maddesi ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na “ek madde 3” 

eklenmiş ancak yetersiz kalmıştır. 14.11.2007 tarih ve 5711 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a, yetersiz kalan ek madde 3’ün 

yerine dokuz maddeden oluşan “Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler” başlığı altında 

ayrı bir bölüm eklenerek eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. 

Kat mülkiyeti, büyük şehirlerin konut sıkıntısına en faydalı çare olarak görülmekte olan 

bu sebeple de tüm dünyada hukukçuların gözünde ilgi odağı haline gelen kökleri çok 

eski tarihlere uzanan bir kurumdur. Kat mülkiyeti hukuk düzeninde Medeni Kanun’dan 

önce de yer almış bir kavramdır zira kat mülkiyeti Mecelle’de düzenlenmiştir. 2. Dünya 

Savaşı’ndan sonra, bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, İsviçre ve Türkiye’de de kat 

mülkiyeti kurumuna yeniden ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç müşterek mülkiyet ve ayni 

tesirli müşterek mülkiyet sistemleri ile giderilmeye çalışılmış ancak bu sistemler 

ihtiyaçları giderememiştir. Kat mülkiyeti kurumu Türk hukukunda çeşitli aşamalardan 
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geçmiş 1965 yılında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanun ise 

defalarca değişime uğramıştır. Bu değişikliklerden en yenileri 2007 yılında 5711 Sayılı 

Kanunla ardından da 2009 yılında 5912 Sayılı Kanunlarla yapılan değişikliklerdir. Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nda 5711 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce kat mülkiyeti 

sadece aynı parsel bazında kurulabilmekteydi. Birden fazla parseli kapsayacak şekilde 

kat mülkiyeti kurulması mümkün değildi. 14.11.2007 tarih ve 5711 sayılı kanunla KMK 

ya eklenen maddeler ile birden fazla imar parselini kapsayacak şekilde ada bazında da 

kat mülkiyeti kurulmasına imkân verilmiştir. Yapılan düzenlemelerle, kat maliklerine 

olası afet ve depreme karşı yapıların onarımına katılma zorunluluğu getirilmiştir. 

Konuya bakıldığında kanunun en isabetli düzenlemelerinden birisi budur. Zira 1999 

depreminin ardından hasarlı binalarda dahi onarım parası toplanmadığından hasarlı 

binalarda oturmaya devam eden insanların ayısı oldukça fazladır.  

Yine kat mülkiyetine tabi binalarda depreme karşı koruma önlemi olarak taşıyıcı sistemi 

oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar gibi sistemin parçaları, anagayrimenkulün ortak 

yerlerinden sayılmış ve anayapının tamamını etkileyen sonuçlar doğurabilecek yerlerde 

kat maliklerinin bağımsız hareket etmeleri önlenmiştir. 1999 depreminde binaların 

yıkılmasına sebep olan kolonların ve perde duvarların yer genişletmek için yıkılması 

önlenmek istenmiştir. Ancak bunun cezai bir yaptırımının olması gerektiği 

kanısındayım. Yeni düzenlemeye göre arsa paylarının tespiti, bağımsız bölüm 

sahiplerinin kişisel beyanlarına bağlı olarak değil, proje müellifi uzmanlaşmış mimar 

veya 119 mühendislerin teknik bilgilerine göre belirlenmesine ilişkin değişiklik 

yapılmıştır. Bu değişiklik arsa payının belirlenmesi konusunda keyfiliğin önüne geçmek 

için faydalı bir değişikliktir.  

Yeni düzenleme ile getirilen en önemli değişikliklerden birisi de Kat mülkiyeti 

Kanunun dikey kat mülkiyetine izin vermesidir. Değişiklik öncesindeki KMK’nda 

sadece yatay kat mülkiyeti kurulması mümkünken artık dikey kat mülkiyeti kurulması 

da mümkün hale gelmiştir. Örneğin iktisadi açıdan bütünlük arz eden çok katlı bir otel 

artık tek bir bağımsız bölüm olarak tescil edilebilecektir. Yapılan düzenlemelerle kat 

maliklerine külfet getiren pek çok uygulama da kaldırılmıştır. Kat irtifakı veya kat 

mülkiyetinin tescili için gerekli pek çok belge kaldırılmıştır. Hatta artık kat irtifakından 
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kat mülkiyetine geçişte yazılı talebe dahi gerek yoktur. Bu değişiklik ile kat mülkiyeti 

kurmak isteyenler bürokrasi yükünden kurtulmuştur bu da insanları kat mülkiyeti 

kurmak konusunda teşvik edicidir. Yeni düzenleme ile kat malikleri kurulu 

toplantılarında alınan kararlara itiraz edenler yine Sulh Hukuk Mahkemesinde dava 

açabileceklerdir ancak eskisinden farklı olarak bu davalar hak düşürücü sürelere tabi 

tutulmuştur. Ayrıca açılacak bu davalarda hem usul ekonomisi açısından hem de 

davaların hızlı yürümesini sağlamak için faydalı bir düzenleme getirilerek davalarda 

husumetin eski kanundaki gibi tüm kat maliklerine değil tüzel kişiliğe sahipmiş gibi 

yöneticiye karşı açılması imkânı getirilmiştir.  

5711 Sayılı Kanunla 634 Sayılı Kanun’un pek çok maddesinde değişiklik yapılmakla 

birlikte bu değişikliklerden en önemlisi ‘Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler’ 

başlığını taşıyan ve 66 ile 74. maddeleri içeren kat mülkiyeti açısından özellik taşıyan 

toplu yapılara özgü özel düzenlemedir. Eski düzenlemede kat mülkiyeti tek bir parsel 

üzerindeki yapılarda tesis edilebilmekteydi. Ancak günümüzde birden çok parsel 

üzerinde kurulu yapılar oldukça yaygın hale gelmiş, şehir büyüklüğünde toplu konutlar 

inşa edilmiştir. Ayrıca, düzenleme öncesinde bu toplu yapıların genel kurullarınca 

alınan kararları geçerli olmamaktaydı. Bu da uygulamada sorunlara yol açmaktaydı. 

Yeni düzenleme ile toplu yapıların birden çok parsel üzerinde kurulu olsa dahi Kat 

Mülkiyeti Kanunu’na tabi olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca toplu yapının tamamının aynı 

yönetim planı ile yönetileceği de yeni düzenleme ile getirilen yeniliklerdendir. 

Toplu yapılara ilişkin hükümler arasında yer alan toplu yapı kuruluşu içinde kalan 

kamuya ayrılan yerlerin kullanılma kuralları yetersizdir. Birden fazla parsel üzerinde bir 

toplu yapı yapıldığında İmar Kanunu gereği olarak yapıların aralarında oluşturulan 

yollar ile yeşil alanlar kamuya terk edilmektedir. Bu kamuya terk edilen yerlerin 

düzenlemesi, işletilmesi, bakımı toplu yapı yönetimine bırakılmakta, ancak yetkili kamu 

kurumu ile anlaşma sağlanması ve kamunun kullanımını kısıtlamaması engelleri 

konmuştur. Kısacası yolları ve yeşil alanları ortak yönetim yapacak, bakımlarını ortak 

yönetim gerçekleştirecek, ancak kamunun kullanımı kısıtlanmayacaktır. Birden çok 

parselin bir araya gelmesi ile oluşturulan toplu yapıların, her şeyden önce 

güvenliklerinin sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple bu maddeye başka bir düzenleme 
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getirilmeli ve sitelerin içerisinden yol dahi geçse bu sitelerin dış kapılarının 

kapatılmasına izin verilmelidir. Toplu yapılarda yönetim düzenlemesi yapılırken bütün 

bağımsız bölümler ile ortak yapı, ortak yer ve tesislerin yönetimi tek bir yönetime 

verilmeli. Toplu yapıların yönetimi ile ilgili oldukça karışık, birden fazla yönetim 

öngörülmüştür; Kat malikleri kurulu, ada kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu, 

toplu yapı kat malikleri kurulu. Bu düzenlemeler getirilirken yönetim planında başka 

türlü düzenlenmemişse kuralı konulmuştur. Bu da yönetim düzenlemesinin emredici 

kurallar olmadığını göstermektedir. Oldukça karmaşık olan ve kafa karıştıran bu 

yönetim düzenlemesinin emredici kurallar olmaması isabetli olmuştur. Dava konusu 

uyuşmazlıklar da mahkemelerce değerlendirilirken yargı kararları da bu yasal 

düzenlemeler çerçevesinde uygulanmaktadır. 

Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerde bağlantılı özel bir 

mülkiyettir. Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden 

her birine, o bölümün kat mülkiyetini kurulması zamanındaki değeriyle oranlı olarak, 

tahsis edilen arsa payının, ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle 

kurulur; bağımsız bölümlerden her birine tahsis olunan arsa payı, o bölümün değerinde 

sonradan meydana gelen çoğalma ve azalma sebebiyle değiştirilemez. Böylece bağımsız 

bölümlerden her biri piyasada bağımsız mülk birimleri olarak ele alınmakta, eskiden 

sadece arsalarda gerçekleştiği düşünülen ‘en yüksek piyasa değeri’ kavramı şimdi bu 

bölümler üzerinde uygulanabilir olmaktadır. Bağımsız bölümlerin kent piyasasında 

arsalar gibi işlem görebileceği konusu kanunun 15. maddesinde kat malikleri 

kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün 

hak ve yetkilere sahiptirler yargısıyla yinelenmiştir. Ayrıca kanun her taşınmaz malda 

olduğu gibi bağımsız bölüm değerlerinde de değişimler olabileceği yani piyasa değerler 

düzeninin durucu olmadığını tanımaktadır. Bu bakımından gayrimenkul değerleme 

uzmanları piyasa değerlerinin tespitinde önemli rol almaktadır. Gayrimenkul değerleme 

uzmanı, değerlemeyi yapabilmek için gerekli kalite, ehliyet ve deneyime sahip kişidir. 

Uluslararası Değerleme Standartları’na göre görev alan tüm değerleme uzmanları bu 

davranış kurallarında belirtilen tarafsızlık, mesleki objektiflik ve açıklık kurallarına 

uymaları gerektiğinden, birçok görevde bağımsızlık şartlarını da karşılamaları 

zorunludur. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat maliklerinin ve kat irtifakı 
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sahiplerinin borçları konusunda mahkemece yargı kararları verilirken gayrimenkul 

değerleme uzmanlarından teknik yardım alınması bu noktada elzem hale gelmiştir. 

Uygulamada da mahkemeler dava konusunu aydınlatırken, teknik görüş ve uzmanlık 

gerektiren hususlarda gayrimenkul değerleme uzmanlarının bilgisine başvurmaktadır. 
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