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Sayfa 
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etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/519) 692:693 

7. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 39 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının ye
niden incelenmek üzere geri gönderilmesine 
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Sayfa 
3 . - 2 3 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanununun 'Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Da
nışma Meclisi Üyesi Tandoğan TOKGÖZ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — A. Güngör Çakmakçı, geçen «Enerji Tasar

ruf Haftası» nedeniyle genel tasarruf konusunda gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

2. — Ender Ciner'in, Münih'te 26-29 Ocak 1983 
tarihleri arasında yapılacak «Yabancı işçilerin reen-
tegrasyonu, Türkiye örneğinde görülen imkânlar, 
şartlar ve sınırlar» konulu sempozyuma katılmasının 
uygun görülmüş olduğuna dair Başbakanlık tezkere
si kabul edildi. 

3. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair; 

4. — Ahmet Kerse Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair; 

5. — Şevkiye Ersen Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair; 

Kanun Tasarılarının maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

6. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap; 

7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol Dai
resi Başkanlığının 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap; 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap; 

9. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu-

Sayfa 
ve 10 Arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun 20 nci Maddesinin 1 inci Fıkrası
nın Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/578, 2/58) 
(S. Sayısı : 304) 705:734 

ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap; 

10. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesin
hesap; 

11. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhe
sap; 

12. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhe
sap; 

13. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Ke
sinhesap; 

Kanun Tasarılarının maddeleri onaylandı, tümü 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarı
ların kabul edildiği bildirildi. 

24 Ocak 1983 Pazartesi günü saat 14.00te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.30'da son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇÎGİL 
Başfcan 

Başfcanjvetoili 

M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye KMp Üye 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. Danışma Meclisi Üyesi AMülbaki CEBECİ 

ve 61 Arkadaşının, 17.3,1981 Tarihli ve 2329 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanu
nun 2 nci Maddesinin A/l inci Bendi ile Aynı Mad
denin D Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi. (2/89) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1983) 
(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 
24.1.1983) 

Raporlar 

2. Selçuk DURACIK ve Halil ESENDAĞ Hak
larındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/163) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 24.1.1983) 

3. Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN" 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istekleri var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun genel du

rumu hakkında bir değerlendirme yapmam hususu 
için gündem dışı söz verilmesini takdirlerinize en de
rin saygılarımla arz ederim, 

Mehmet AYDAR 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Piyasaya sürülen sahte ilaçlarla alakalı olarak 
bugünkü Birleşimde gündem dışı bir konuşma yap
mak istiyorum. 

Müsaadelerini arz ederim. 
Enis MURATOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
. Bugün yeni yayımlanan «Yapıların değerlendiril

mesi Hakkında Rehber» üzerinde gündem dışı konuş
mak istiyorum. 

Saygılarımla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

1: — Mehmet Aydar'm, Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumunun genel durumu konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Ulusumuz, 1983 yılına girerken, 12 Eylül tarihi 

itibarıyla geride bırakmış bulunduğu acı hatıraları da 
dikkate almak ve böylece Türk Toplumuna yön ve
ren 1982 Anayasasıyla kendisinin demokrasinin fa-
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zilet ikliminde yol alması en büyük temennimiz ola
rak ortaya çıkmıştı. 

Bu temenniye uygun olarak, Türkiye'deki bir
çok kuruluşların aynı iklim içerisinde yer alarak, 
Türk Toplumunun özlemlerine, ihtiyaçlarına ve dü
şüncelerine paralel; bugünkü ortamın özelliklerini de 
taşıyarak, engin bir düşünceyle tartılması lazım gel
diği hususundaki görüşlerimi, özellikle Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun üzerinde yoğunlaştıra
rak ifade etmek istiyorum. 

Anayasamız, Türkiye Radyo Televizyon Kuru
munun geçmiş dönemde bırakmış bulunduğu izler 
itibarıyla, tekrar toplumumuzu rahatsız etmemek 
kayıt ve şartıyla hükümler getirmişti. 133 üncü mad
dede ifadesini bulan bu hükümlerden bir tanesi «Ha
ber ve programların seçilmesi, işlenmesi, sunulması 
ve millî kültür ve eğitime yardımcılık görevinin ye
rine getirilmesi, haberlerin doğruluğunun sağlanma
sı esasları, organların seçimi, görev, yetki ve sorum
luluklarından bahsetmek suretiyle, bunların kanunla 
düzenleneceğini belirtmiştir. 

Yeni kanunda düzenlemeler yapmamış olmakla 
beraber, 359 sayılı Kanunun birçok hükümleri bu 
Anayasaya da uygundur. Fakat, bununla beraber, 
ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek bakımından, 
«Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Yayım 
Planı» şeklindeki bir tespiti de kendisine rehber et
mek ihtiyacını duymuştur. 

Bu tespitlerde, TRT'nin bağlı bulunacağı yayın 
ilkeleri açıklıkla ifade edilmiştir. 1982 yılında uygu
lanan yayın ilkelerine; 1983'te iki fazlasıyla 24 ilke 
ortaya konulmuştur; ama görmekteyiz ki, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu özellikle eğlendirici prog
ramlarında, müzik ve eğlence programlarında, kül
tür programlarında Türk Toplumunun örf ve adet
lerine, geleneklerine, millî ahlakına ve onun fevka
lade ince, esprili ruhuna aykırı yayın yapmaktadır. 
(«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

1983 yılına girildiği gece Türkiye Radyo Tele
vizyonlarında uygulanan program, gerçekten yüz kı
zartıcı bir program olarak ortaya konulmuştur. Bu
nun bıraktığı izler silinmeden, arkasından adeta 1983 
yılının da curcuna olabileceğini ifade edebilecek bir 
başlık altında «Curcuna 83» diye tam rezil ve kepa
ze bir program Türk Milletini rencide etmiştir. 
(«Bravo sesleri ve alkışlar) 

Bunu, burada ifade etmek bana düşen bir görev 
olmakla beraber; bu programın sahnelenmesi için 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdü
rüne, bizzat bu Yüce Meclisin içerisindeki bir üye 

arkadaşımızın, o beyefendiyi lanse etmek ve ona 
programda yer vermek gibi biı talihsiz davranışın 
içinde de bulunmuş olduğunu burada açıklıyorum; 
o arkadaşımız kendisini bilir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun esas gö

revlerinden bir tanesi de haberciliktir, öyle inanıyo
rum ki, Kurum, gerek televizyonda ve gerek radyo
da çağdaş ölçülere uygun olarak bu görevini yap
maktadır. Ancak, idarenin bugünkü hassas durum 
içerisinde kendisini, koyduğu birtakım ilkelere bağ
lı sayması yanında, Kuruma yapılan müdahaleler de 
bir ambargo niteliğini taşımıştır; bunu da tespit et
miş bulunmaktayım. 

Nitekim, bir uçak kazası haberi, çok geç saatle
re kadar radyo ve televizyon başında bulunan dinle
yicilere ulaştırılmamıştır. 

Bilindiği üzere televizyon, yazılı basının başlıca 
rakibidir; ama bu olayda yazılı basın, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunu atlatır duruma gelmiştir, 
atlatmıştır. Fakat bir noktada durumu açıklamak ih
tiyacı içerisindeyim; Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu haber merkezleri dakikası dakikasına, saati 
saatine olayı takip etmişlerdir, tespit etmişlerdir; an
cak, yansıması ambargoya tabi tutulmuştur. Bunun, 
habercilikte fevkalade sakıncalı olduğunu buradan 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Konu, fevkalade hassastır. Bazı örnekleriyle 

konunun toplumumuz için sakıncalarını ifade etmek 
istiyordum; ancak sürem dolduğu için bu kadarla 
yetiniyor, durumu takdirlerinize arz ediyor, saygılar 
sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler; gündem dışı konuşmalarla ilgili ola

rak ilgili mercilere gerekli bilgi verilmiştir; ıttılaınıza 
arz ederim efendim. 

2. — Enis Muratoğlu'nun, piyasaya sürülen sah
te ilaçlar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, buyurun. 
ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Son günlerde piyasaya büyük mikyasita sahte ilaç

lar sürüldüğünü ve bunun miktar olarak büyük bo
yutlara ulaştığını basından üzülerek öğrenmiş bulu
nuyoruz. Ne kadar hazindir ki, ilacını almakta eko
nomik yönden sıkıntı çeken kitlelere rağmen, bu hal, 
Memleketimizde muhtelif fasılalarla ve muhtelif mik
tarlar, çerçevesinde ve insaf ölçülerinin dışında sürüp 
gitmektedir. 
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Değerli üyeler; ı 
Merhametten ve vicdandan mahrum bazı kimse

lerin tevessül ettiği bu ilaç sahtekârlığının sebeple
rini ve izale çarelerini kısaca ve kendime göre anlat
maya çalışacağım. 

Takdir buyurulur ki, yapılan sahte ilaç, bunu imal 
eden kimseler tarafından, hakiki ilacın fiyatı üzerin
den piyasaya sürülüyor ve neticesinde de büyük ve 
kolay kazanç temin ediliyor ve bunu bilmeyen zaval
lı insanların da, bu kimseler tarafından paralan alını
yor, 

Bu elim tablo karşısında failin göreceği ceza ne
dir, biliyor musunuz sayın üyeler?.. Lafzen üç ay, 
hakikatte iki ay hapis cezası. Türle Ceza Kanununun 
bu konu ile alakalı 395 inci maddesini aynen okuya
cağım : 

«iMadde 395 ... Bilumum yenilecek ve içilecek 
şeyleri veya ilaçları bunları yiyen veya içenin sıhha
tini hafif veya ağır surette ihlâl etmesine badî ola
cak veçhile tağşiş veya taklit veya tağyir eden veya 
bu gibi şeyleri bilerek satan kimseler, 3 aydan 5 se
neye kadar hapse ve 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır cezayı nakdiye mahkûm olur.» I 

Bu 500 liraya kadar para cezası sonradan 30 mis
line çıkarıldı ve en son Kanunla biraz daha artırıl
dı. Hapis cezası, görüldüğü gibi üç aydır; fakat bu 
üç ay lafzen üç aydır, infazda 1/3'ü atılır ve iki ay 
hapis yatar alakalı şahıs. I 

Bu ceza bu kadar hafif olarak kaldığı sürece, 
halkın sağlığı ile oynayanları durdurmaya ben im
kân göremiyorum, tşte, bu işin devam etmesinin 
sebebi, kârın fazla oluşu, cezanın ise çok az oluşu- I 
dur, I 

Halbuki bir kimsenin; mesela sayın üyeler, gö
zündeki gözlük veya ayağındaki ayakkabı zorla alı- I 
nacak olsa, bu fiil gasptır ve Türk Ceza Kanununun 
495 inci maddesine göre cezası 10 seneden 20 sene
ye kadar ağır hapistir. Bu fiil şayet gece işlenirse, ce- j 
zası aynı Kanunun 497 net maddesine göre 15 sene- j 
den başlar; yani ilaç diye herhangi bir madde verilir
se, o şahsın parası alınıp ıstırabı devam ettirilse, ce
zası iki ay; fakat gözündeki gözlük gece zorla alın- j 
sa, cezası 15 sene. I 

Gasp halinde mağdur korunuyor da, ıstırabı ti- I 
caret konusu yapılıp aldatılarak parası alınınca niçin 

/ I 
korunmuyor?.. Bunu anlamak bence mümkün değil
dir. 

Mesela «antibiyotik» diye herhangi bir madde; I 
nişasta unu kapsülün içine konup da zavallı bir kim- | 
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şeye «antibiyotik» diye, ilaç diye satılsa ve o şahıs 
ıstırap içerisinde bunu kullansa parayı da vermek su
retiyle ve hatta belki de gerekli ilacı kullanamadığı 
için hayatını kaybetse, bu da işin bir başka hazin yö
nüdür., 

'Bir hukuk devletinin başlıca mümeyyiz vasfı, 
herhalde halkın hak ve menfaatlerini ciddi müeyyi
delerle korumaktır. 

Şu hale göre, yüksek huzurunuzda Adalet Ba
kanlığından ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
dan soruyorum; Sahte ilaç yapanlara ve halkın sağ
lığı ile oynayanlara karşı Ceza Kanununa bu cürme 
uygun nispette ciddi ve ağır müeyyideler getirmeyi 
bu iki Bakanlık düşünüyor mu?.. Yoksa hâlâ buna 
lüzum görmüyorlar mı?.. izalesi ancak böyle müm
kün olabilecektir. 

Sayın üyeler; 
Şayet bu iki Bakanlık bu maddelerde değişiklik 

yapmaya lüzum görmüyorlarsa, Meclisimizden bazı 
üyeler değişiklik teklifini getirecekler ve böylece, in
saniyetten, izandan ve insaftan mahrum ıstırap ta
cirlerine, milletin sağlığıyla daha fazla oynamak im
kânını vermeyeceklerdir. 

Yüksek Heyetinize saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tem

silcisi Okan Atay'ın, Enis Muratoğlu'nun piyasaya 
sürülen sahte ilaçlar konusunda gündem dışı konuş
ması üzerine açıklaması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Okan Atay. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSÎLCİSÎ OKAN ATAY — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Hadise, özellikle analjezik ilaçların içinde fizik
sel ve psikolojik bağımlılık yapan barbitüratlar adıy
la anılan luminal ve derivelerinin çıkartılması sıra
sında alınan bir boşluktan yararlanan fırsatçı kişile
rin yarattığı hazin bir tablodur. 

özellikle «Panalgine» ismiyle anılan aneljezik 
ilacın sahteleri, orjinal ambalajından ayrılmayacak 
şekilde başarılı bir biçimde taklit edilmiş ve içine mı
sır nişastası, sodyum bikarbonat ve acı lezzeti ver
mek babında kl'oramfenikol ilave edilerek satışa arz 
edilmiştir. 

Önce, Manisa ilinde bir i'h'bar üzerine yakalan
mış, derhal Bakanlığımız Manisa ve Balıkesir Vali
liklerine yazarak numune istetmiş, ilaçların formülün
de beyan edilen etken maddeleri taşımadığı tespit 
edildikten sonra, firma tarafından mahkemece ilacın 
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sahte olduğunun tespit edilmesinden sonra, orjinali 
ile sahtesini ayırabilecek özellikleri bir genelge halin
de bütün .sağlık kuruluşlarına tamim etmiştir. Dola
yısıyla bütün Türkiye'de bu tamim gereğince mühür 
altına Panalgine numuneleri alınmıştır. 

'Bunu fark eden üreticiler, bu sefer Panalgine 
üretiminden vazgeçip, aynı kişiler bu sefer Aspirin 
üretimine başlamışlardır. Bu kişiler yakalandıktan 
sonra anlaşılmıştır ki, bu suçu mükerreren işlemişler
dir; • daha evvelce bir deterjan taklit ederek bu işe 
başlamışlar, yine bir analjezik ilacın taklidini yap
tıklarını ifade etmişlerdir. 

Halihazır Bakanlığımız, bütün yurt sathında Pa
nalgine ve Aspirin numunelerini tespit etmekte, mü
hür altına aldırmakta ve şüpheli gördüklerini der
hal Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsüne 
numune olarak celb etmektedir. 

Ayrıca, halen Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nunda olan 1262 sayılı Yasa Tasarısında, bu tip sah
te ilaç üreten kişiler için mevcut Î26'2 sayılı Tıbbî 
ve İspençiyari Müstahzarlar Kanununun amir hü
kümlerini değiştirerek, ağırlatıcı hapis ve para ceza
ları getirilmiştir. Halen Tasarı Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonunda gündemdedir. 

Sayın Başkanım, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
4. — Muzaffer Sağışman'ın, yeni dağıtılan Em

lak Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Sağışman'ın 
gündem dışı konuşma istemini okutmuştum. 

Sayın Sağışman, buyurun efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de

ğerli üye arkadaşlarım; 
Şimdi huzurunuza, hepimize dağıtılan Emlak Ver

gisi Beyanname Düzenleme Rehberi üzerinde konuş
mak üzere gelmiş bulunuyorum. 

Genellikle birçoğumuzun dikkatinden kaçabilecek, 
halbuki memleket çapında çok büyük olan bir anla
yış hatasını ortaya koymak istiyorum. 

Rehberdeki binaların sınıflandırılmasında, Ek-1' 
de ısı yalıtımı; mesela çatı örtüsü ısı yalıtımlı lüks 
inşaat, iç duvarlar ısı yalıtımlı lüks inşaat, ısı yalıtım
lı yahut izolasyonlu yapılan binalar lüks inşaat ola
rak gösterilmiştir. 

Enerji tasarrufunun önemini kavramış, bunun 
için hafta ve sergiler düzenlenmiş bir dönemde, 
böyle bir hatanın oluşu kolay affedilmeyecek ve der
hal giderilmesi gerekecektir. Enerji tasarrufu için 
bugün yeni binalarda ısı kaybını önlemek üzere zo

runlu koşullar getirirken, mevcut yapılarda mal sa
hiplerine bunu sağlamak üzere uyarılar yaparken, 
rehberdeki tutum ve anlayış tamamen ters düşmek
tedir. 

Elbette ısı izolasyonu yahut yalıtımı, binalarda 
ilave bir maliyet olacaktır; ama bu bir lüks değildir. 
Bu, memleket ekonomisine katkı ve yardımdır. Bu
nu lüks olarak göstermek yerine, özendirici kılacak 
tedbirler almak gereklidir. Nitekim, birçok gelişmiş 
memleketlerde; örneğin İsviçre'de ısı yalıtımlı bina
larda, yapılarda vergi indirimi gibi yöntemler uygu
lanmaktadır. Kalorifer, asansör gibi donatımlar için 
yapı değerine '% 8 ve % 6 gibi ilaveler yapılırken, 
hiç olmazsa ısı yalıtımı yapılmış binalarda aksine, % 
5'lik bir indirim yapılarak özendirici bir tedbir al
mak ve vasıtalı da bir vergi indirmek mümkün ola
caktır. 

Rehber yeni basılmış ve beyannameler henüz ha
zırlanmamış olduğuna göre, Maliye Bakanlığı ile il
gili bakanlıkların; İmar ve îskân Bakanlığı, Bayın
dırlık Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lıklarının bu durumu derhal düzelteceklerini ümit 
eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
- Sayın üyeler, Gündem dışı konuşmalar tamam
lanmış bulunmaktadır. Gündeme geçiyoruz. 

5. — 16 - 21 Ocak 1983 tarihleri arasında, İran'a 
gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fa
hir İlkele, Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/520) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tezkereleri var, 
okutuyorum efendim. 

Danışma Meclîsi Başkanlığına 
Ülkemizin 1983 yılında İran'dan satın alacağı 

ham petrolün bağlantısının şartlarını belirlemek ve 
iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için te
maslarda bulunmak üzere 1 6 - 2 1 Ocak 1983 tarih
leri arasında İran'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Fahir Ilkel'in dönüşüne kadar; Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ticaret Bakanı 
Kemal Cantürk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
6. — 25-28 Ocak 1983 tarihleri arasında Fede

ral Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı tlter 
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Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Bay
ülken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/519) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum. 

Danışma Meclîsi Başkanlığına 
Federal Almanya Dışişleri Bakanının davetlisi ola

rak 25 - 28 Ocak 1983 tarihleri arasında Federal Al
manya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ilter Türk
men'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına Millî 
Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

1. — Rıdvan KARAKÖSE, Cavit KARAKÖSE 
ile Süleyman KARAKÖSE Haklarındaki ölüm Ce
zalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/21) (S. Sayısı : 
286) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin, «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen fşler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süleyman 
Karaköse Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Ge
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Savın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar. 

Komisvon ve Hükümet hazır. 
Yetki Belgesi gelmiştir, 
Adalet Komisyonu Raporunun okunup, okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Okunmasını Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

Kanun Tasarısı üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar. Tümü üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Savın Komisyon, bir açıklama yapacak mısınız 
efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RİFAT 
BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşları
mız; 

(1) 286 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
7. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğ

retim Kanununun 39 uncu Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısının yeniden incelenmek üze
re geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/521) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan 
4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının yeniden incelenmek üzere geri 
gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

Raporumuzda açıkça izah edildiği gibi, sanıkla
rın, kardeşi Hasan Karaköse'nin 20.3.1973 tarihinde 
maktule Nafia'nın kocası ve maktul Mevlut'ün ba
bası Halil Çatal tarafından öldürülmesi üzerine mey
dana gelen 'husumete binaen sanıklardan Cavit Ka
raköse, Rıdvan Karaköse, Süleyman Karaköse, İs
mail Karaköse, Nafia Çatal ile Mevlut Çatal'ın tar
lalarına giden yolda pusu kurarak tabancaları ile ateş 
etmek suretiyle, kan gütmek saikiyle 20.3.1974 tari
hinde taammüden öldürdükleri yapılan yargılama so
nunda Akşehir Ağır Ceza Mahkemesince sabit görü
lerek, cezaevinde vefat eden İsmail Karaköse hariç 
olmak üzere, diğer üç sanığın Türk Ceza Kanunu
nun 64 üncü maddesi delaletiyle 450/4 - 10, 59, 
450/4 - 10, 59 ve 70 inci maddelerine göre neticetert 
ölüm cezasına mahkûmiyetine oybirliğiyle 1.3.1980 
tarihinde karar verilmiş ve Yargıtay 1 inci Ceza Dai
resince de bu hüküm 14.4.1980 tarihinde onanmak 
suretiyle kesinleşmiş, karar tashihi talebi de merciin
ce reddedilmiştir. Olay bundan ibarettir. 

Her üç sanık birlikte, Türk Ceza Kanununun 
64 üncü maddesine göre, öldürmüş olduklarından 
ve esasen maktullerin üzerinde, Mevlut'de 12 adet 
kurşun yarası, Nafia'da 4 adet kurşun yarası bu
lunmuş, olay mahallinde de 16 adet 7.65 çapında, 
16 adet 9 mm çapında boş kovanların bulunması se
bebiyle, bu suçun birlikte tasarlanıp, kan gütme sai
kiyle meydana gelmiş olduğu neticesine varılmış ve 
hüküm de kesinleşmiştir. 

Takdir Yüce Kurulundur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 693 — 



Danışma Meclisi B : 46 24 . 1 . 1983 O : 1 

Sayın Başkan; Raporumuzda kıymetli sözcümü
zün çekimser olduğu yazılı, o matbaa hatasıdır, 
onun da tashih edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zannederim Sa
yın Kurtoğlu'nun imzası altına girecek olan husus 
Sayın Muratoğlu olarak geçmiş. Sayın üyeler, bu 
şekilde düzeltiyoruz, Sözcünün herhangi bir çekim
serliği bulunmamaktadır. 

'Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmış bulunmaktadır. Maddelere geçi
lip geçilmemesi hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

•Madde l'i okutuyorum. 

Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süleyman 
Karaköse Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — a) Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 14.4.1981 tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 
Karar sayılı ilamı ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza 
Mahkemesinin 12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 
1980/18 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanu
nunun 450/4-10, 59, 450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 
70 inci maddeleri uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, Konya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bu
cağı, Geçit köyü, hane 37, cilt 33, sahife 6'6'd.a nü
fusa kayıtlı Bayram oğlu, Emine'den olma 2.3.1946 
doğumlu Rıdvan Karaköse hakkındaki ölüm cezası 
yerine getirilir. 

b) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin . 14.4.1981 
tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı 
ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 
12.3 1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 
450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Kon
ya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 
37, cilt 33, sahife 66'da nüfusa kayıtlı, Bayram oğ
lu, Emine'den olma 1.2.1952 doğumlu Cavit Karakö
se hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

c) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1981 
tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı 
ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 
12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 
450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Kon
ya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 

37, cilt 25, sahife 125'de nüfusa kayıtlı Bayram oğ
lu, Emine'den olma 1.6.1940 doğumlu Süleyman Ka
raköse hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet herhangi 
bir açıklamada bulunacaklar mı?.. Bulunmayacak
lar. 

Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği var mı?.. Yok. 
tkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... 
tkinci madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN '•— Üçüncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece

ği var mı?.. Yok. 
Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul et
meyenler... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... 
Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) 

BAŞKAN — 259 sıra sayılı Kanun Teklifi üze
rindeki görüşmelerimize başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet Temsilcisi yerlerini almış 
bulunmaktadırlar. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi görülmüş
tür. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, usulle 
ilgili bir arzım olacak. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bugün

kü gündemimizin ikinci ve üçüncü sıralarında yer 
alan konular, aynı kanunu değiştiren, biri Tasarı bi
ri Tekliftir. 

Keza, dördüncü ve beşinci maddelerde yer alan 
konuların da, biri Teklif diğeri Tasarıdır; aynı ka
nunda değişiklik öngörmektedir. 

Aynı kanunu aynı anda Meclisimiz tadil ettiği 
cihetle ve Meclisimizde böyle bir tasarı ve teklifi 
birleştirmek imkânımız bulunmadığı cihetle, bu dört 
konunun ikişer komisyonlarına iadesiyle, en kısa za
manda, sadece birleştirme muamelesinden ibaret ol
mak üzere, tekrar Meclisimize gelmesi hususu, hem 
kanunlarımızın sayısını artırmayacak, hem de aran
ma ve bulunma kolaylığı getireceği cihetle, uygun 
olacağı kanısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Aslında müsaade ederseniz, Sayın Gökçe'nin Ka

nun Teklifi üzerindeki görüşmelere başlayalım, Baş
kanlık Divanı gündemi tespit ederken, özellikle bu 
Kanun Teklifiyle arkasındaki Tasarıyı yanyana ge
tirmiştir. Amaç, biraz evvel buyurduğunuz hususun 
gerçekleştirilmesidir. Aynı şekilde dört ve beşinci 
sıralarda bulunan Kanun Teklifi ile Tasarının da bir
likte görüşülmesini temin etmektir. Birlikte görüştü-
rülecektir ve daha sonra da (Sayın Gökçenin konuş
masından sonra) Komisyon istediği takdirde tabii 
veya Genel Kurulumuz karar verdiği takdirde bu 
Kanun Teklifi Komisyona gönderilecektir efendim. 

Arz ederim. 
Sayın üyeler, biraz evvel Sayın öztürk'ün de 

beyan buyurdukları üzere, Sayın Gökçe'nin Kat 
Mülkiyeti Kanununun 33 üncü maddesinin değişti
rilmesine ilişkin Teklifiyle birlikte, Hükümetten ge
len Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı, aynı Kanunu ilgilendirdiği cihetle, birlikte 
görüşmeye alınacaktır. 

Sayın Gökçe'nin konuşmasından sonra bu husus 
ıttılaınıza arz edilecektir. 

Sayın Gökçe, teklifiniz üzerinde bir açıklama ya
pacak mısınız? Buyurunuz. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Yurdumuzda daha önceleri Medenî Kanun hü
kümleri çerçevesinde birtakım işlemler ve sözleşme
ler yapmak suretiyle, kat mülkiyetinin kurulması 
mümkündü. Bu çapraşık ve zor işlemleri basitleşti-
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ren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2.1.1966 ta
rihinde yürürlüğe girmesiyle yepyeni bir şekil almış
tır. 

Yasa hazırlanırken, arsa fiyatlarının çok arttığı, 
bir tek kişinin pahalı arsa temin ederek bunun üze
rinde apartman yaptırmasının malî bakımdan çok 
güç olması, mesken ve işyeri ihtiyaçlarını karşılamak 
için birden çok kişinin elbirliğiyle hareket etmesi ve 
malî imkânlarını birleştirerek çok daireli yapılar yap
tırmaları zorunluluğu, hızla artan gecekondu mahal
lelerinin, şehircilik, belediyecilik, fizik, sağlık, sosyal 
emniyet, sükûn ve selametleri bakımından gittikçe 
artan mahzur ve tehlikelerinin önlenmesi görüşünden 
yola çıkılarak, bu konudaki yerli yayınlarla, Fransız, 
Alman, İtalyan ve eski Bulgar Kat Mülkiyeti Kanun
larından yararlanılmış; İsviçre'deki düzenleme de göz-
önünde bulundurularak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanunu yapılmıştır. 

634 sayılı Yasa hükümlerine göre, tamamlanmış 
bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, de
po gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kul
lanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenku
lun maliki veya ortak malikleri tarafından kat mül
kiyeti kurulabilir. 

Sosyo ekonomik şartlar açısından bu Yasa, fert
lerin taşınmaz mal edinmeleri için birtakım kolay
lıklar sağlarken, kat mülkiyetinin kullanılmasında 
önemli güçlükler de doğurmuştur. Bu nedenle, kat 
mülkiyetinin kullanılmasında, kat maliklerinin ihti
lafsız olduğu apartman yok denecek kadar azdır. Bu 
yüzden, yasanın görevli saydığı sulh hukuk mahke
meleri bu tür davalarla dolup taşmaktadır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu ile kat mülkiyetinin ku
rulmasında, kat maliklerinin borçlu oldukları durum
larda, ortak giderlerin ödenmesinde ve Yasada ön
görülen başka yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, 
kanunî şart ve yükümlülüklere uymayan kat malik
lerini, öteki kat maliklerinin dava etmesi esası geti
rilmiştir. 

Seri yargılama yöntemine tabi olsa bile, ülkemiz
de mahkemelerin iş durumu ve yargılama yöntem
leri yüzünden davaların ne kadar geç karara bağ
landığı bilinen bir gerçektir. Bu hal, iyi niyetli ol
mayan kat maliklerini uzun süre korumakla, ihtilaflı 
bulunan apartmanda çok önemli olan ortak yönetim 
işlerini aksatmaktadır. Öyle ki, Kat Malikleri Kuru
lu kararına rağmen, yasal yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen kat malikleri yüzünden, Yasanın yürür
lüğe girdiği tarihten bu yana kat mülkiyeti kurula-
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mayan, ortak giderlerinin ödenmemesi nedeniyle kı
şın ısıtılamayan, ortak yerleri harap olduğu halde ta
mir edilemeyen, çok gerekli normal bakımları yapı
lamayan nice apartmanlar vardır. 

Kat Mülkiyeti Kanununun «Hâkimin müdahale
si» matlabını taşıyan 33 üncü maddesi; «Kat Malik
leri Kurulunca verilen karara razı olmayan veya ma
liklerden birinin yahut onun katında kira akdine, 
oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe da
yanarak devatmlı surette faydalanan kimsenin borç 
ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden zarar 
gören kat maliki veya kat malikleri anagayrimen-
kulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvura
rak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim ilgili
leri dinledikten sonra bu Kanuna ve yönetim planı
na, bunlarda hüküm yoksa, genel hükümlere ve hak
kaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir.» hük
münü içermektedir. 

Yasanın bu hükmüne göre kat malikleri kurulun
ca alınan bir karara uymayan kat sahibi veya o yer
den devamlı surette faydalanan kimse, dilerse kat 
mülkiyetine geçmeye, ortak giderleri ödemeye ve 
Yasada öngörülen öteki yükümlülükleri yerine getir
meye razı olmayacak, ancak öteki malikler kendi
sini dava edebileceklerdir. Böylece, davaların çoğu 
kez yıllarca sürmesi gerçeği karşısında, bu yola baş
vuran kötü niyetli kimseler korunmuş bulunmakta
dır. 

Her ne kadar aynı Yasanın 25 inci maddesi; kat 
maliklerinden biri bu Kanuna göre kendisine düşen 
borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek su
retiyle diğer kat maliklerinin haklarını onlar için 
çekilmez hale gelecek derecede ihlâl ederse, onlar o 
kat malikinin müstakil bölümü üzerinde mülkiyet 
hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden iste
yebileceğini belirtmiş ve 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri de «Ortak giderlerden ve avanstan kendine 
düşen borçların ödenmemesi yüzünden hakkında iki 
takvim yılı içinde üç defa icra ve dava takibi ya
pılmasına sebep olmak ile anagayrimenkulün bu
lunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü mad
de gereğince verilen emre rağmen bu Kanunda ya
zılı borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek sure
tiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlâl etmekte 
devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi» ni çekilmez 
hâl olarak nitelendirmiş ise de; güçlükle bir kat edi 
nebilmiş çoğu dar gelirli bulunan kat maliklerinin 
içinde bulundukları ekonomik şartlar ve bu konuda 

açılacak davaların uzun sürede sonuçlanmaması du
rumu karşısında, Yasanın bu hükmünün pek işler
lik kazanmadığı bir gerçektir. 

Öyle ise bu güçlükler nasıl giderilecek; ne yapıl
malıdır? Yapılacak şey basit: Bunun çaresi, Yasanın 
33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yapılacak kü
çük bir değişiklikten ibarettir. Böylece, kat mülki
yetinden doğan bütün güçlükler önlenmiş olacak, 
mahkemelerde bu konuya ilişkin davalar en az dü
zeye indirilmiş bulunacaktır. 

33 üncü maddenin ilk fıkrası şu şekilde değişti
rilebilir: «Kat malikleri kurulunca verilen karar ke
sin ve icrası zorunludur. (El'betteki bu karar ortak 
giderlere münhasır karardır.) Buna razı olmayan ve
ya kat maliklerinden biri yahut onun katında kira 
akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir se
bebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimse 
anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahke
mesine başvurarak icranın durdurulmasını veya kat 
malikleri kurulu kararının kaldırılmasını isteyebilir.» 

Bu yapıldığı takdirde; kat maliklerinden, özellik
le anagayrimenkulün yönetiminden doğan güçlük
ler geniş ölçüde önlenmiş olacak, bundan ötürü mah
kemelerde fazla iş birikmeyecektir. 

Kesin ve icrası zorunlu hale getirilmesini önerdi
ğimiz kat malikleri kurulu kararını, yargı yetkisinin 
kullanılması gibi, mahkemelere verilmiş bir hak do
layısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırı 
olarak da düşünmek yanlış olur; çünkü alınan ka
rar, yalnız buna razı olmayan kimse hakkında değil, 
kararı alan kurul üyeleri hakkında da yaptırımı içer
mekte, icraya konan ticarî senetler gibi her zaman 
hâkimin denetimine imkân ve-mektedir. 

Uygulanan Kanuna göre, suiniyetli olan ve para 
ödemeyen kat maliklerinin korunması mümkün ha
le gelmiştir. Suiniyetli olan kat maliki yıllarca para 
ödemiyor. Kanun diyor ki, «Öbürleri gitsin, mah
kemeye versin, ödettirsin.» Güzel; ama ülkemizde 
bir gerçek var, mahkeme yıllarca sürüyor, bir yıl sü
rüyor, iki yıl sürüyor, karar veriyor, arkasından yine 
ödememeye başlıyor. Benim önerdiğim basit; gider
lere ilişkin kat malikleri kurulunun aldığı karar icrai 
nitelikte olacak, icraya konacak, buna razı olma
yan ve parayı ödemeyen kişi mahkemeye başvura
cak, hâkime diyecek ki, «Bu alınan karar hukuka 
aykırıdır, ben ödedim işte belgeleri, işte delilleri.» 
Bu takdirde hâkim hemen icrayı kaldırabilecektir. 
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Yani, dava açma külfeti hüsnüniyetle hareket eden 
kat maliklerine ve yöneticiye değil, ödemeyene yük
lenmelidir. 

Efendim, bu konuda Hükümetimizin bir Tasarı 
hazırladığını, ancak bu Tasarının da benim bu Tek
lifimden sonra, ısrarlı çalışmalarım sonucunda ta
mamlanıp buraya geldiğini memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyorum, bu konuda Hükümetimize medyunu 
şükranım. Benim bu Teklifimle birlikte, kat mülki
yetinin uygulanmasından doğan diğer birçok güç
lüklerin halline de çözüm getirmektedir. Ancak ne 
var ki, benim bu Teklifimin Hükümet Tasarısıyla 
hiç bir ilgisi yok. Hükümet Tasarısında benim Tek
lifime değinen, özellikle 33 üncü maddede değişiklik 
yapan bir şey getirilmemiştir. 

Ancak, 20 nci maddede, ödemeyen suiniyetli kat 
malikleri hakkında % 10 gibi bir aylık zammı ve 
37 nci maddede de bu kabil ödenmeyen kat malik
leri konusunda, kat malikleri kurulunun başvurusu
nun, İcra tflas Kanununun 68 inci maddesindeki ta
kip usulüne tabi olduğunu belirlemiştir. İcra İflas 
Kanununun 68 inci maddesi nedir?., tcra İflas Ka
nununun 68 inci maddesi, adî takiplerde güdülen bir 
yoldur; yani bu varit olduğu takdirde, hakkında ta
kibat yapılan kişi gidip icra dairesine, «Benim bor
cum yoktur» demesi takibi durduracaktır. 

Bu yönden, ben bu Teklifin ayrı olarak görüşül
mesi düşüncesindeyim; fakat Yüce Kurulunuz bir
leştirme kararı verirse, buna da saygılıyım. 

Yüce Kurulunuzu saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın Gökçe. 
Sayın üyeler; yüksek malumları olduğu üzere, 

Sayın Gökçe ve arkadaşlarının Kanun Teklifi, süre
si içinde Komisyonda görüşülüp sonuçlandırılmadı
ğından bahisle, Genel Kurulunuzca İçtüzüğün 36 nci 
maddesine göre gündeme alınmış bulunmaktadır. Bu 
nedenle, bu görüşmeler içinde Komisyon, ayrıca bu 
Kanun Teklifini kendisi hazırlamadığı için, Komis
yon olarak görev yapma durumunda değildir; fakat 
bendeniz, gerek Hükümete (ki, mecburuz ona söz 
vermeye, burada temsil keyfiyeti yalnız Hükümetin
dir) ve ayrıca da Komisyon Başkanına bu konudaki 
düşüncelerini, sorup öğrenmek üzere kendilerine söz 
vereceğim efendim. 

Evvela Sayın Hükümete söz verelim, daha sonra 
Sayın Komisyon Başkanına söz vereceğim; çünkü 
bir temsil keyfiyeti yoktur burada, Komisyon doğ
rudan doğruya gündeme alınan bir Kanun Teklifin
de, yüksek malumlarınız olduğu üzere yerini alma
maktadır. 

Buyurun Sayın Hükümet. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Sayın Başkan; 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Yeniden Düzenlenmesi
ne Dair Kanun Tasarısının bugün gündemde bu Ka
nundan sonraki sırada olduğu yüksek malumunuz
dur. Bu Tasarı ile 16 maddede değişiklik yapılmak 
suretiyle, kat maliklerinin hakları daha belirlenmiş, 
birtakım kolaylıklar getirilmiş, kat mülkiyetinin te
sisinden itibaren ödemelerde ve ihtilaflarda daha açık, 
daha belirgin hususlar ortaya çıkarılmış ve ihtilaflı 
noktaların giderilmesine çalışılmıştır. 

Sayın Gökçe'nin teklifi, kendilerinin de burada 
açık olarak izah ettiği gibi bir maddeye münhasır
dır. Bu madde gereğince kat malikleri kurulu tara
fından verilen belgenin kesin bir belge olduğunu ve 
icrasının lüzumlu olduğu yolunda, zorunlu olduğu 
yolunda bir hükmü, kesin hükmü getirmektedir. 

Biz Hükümet Tasarısında bu konuyu üç madde
de ayrı ayrı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu maddeleri 
de şöyle arz edebilirim: Evvela 20 nci maddede de
ğişiklik yapılmış ve ortak giderleri ödemeyen mal 
sahiplerinden muayyen bir gecikme faizi alma yolu
na gidilmiştir. 22 nci maddede yapılan bir tadilatla 
yine ortak masraflar için kiracıyla mal sahibi ara
sında bir müteselsil kefalet, yani borcun ondan da 
tahsili yoluna gidilmesi halinde bir hüküm getiril
miş, ayrıca 37 nci maddede de bir değişiklik yapıl
mak suretiyle işletme projeleri ve kat malikleri yö
netim kurulunun giderlerine ilişkin kararları İcra İf
las Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasın
da belirtilen belgelerden saymıştır. 

Buna göre yönetici .borcunu ödemeyen kat mali
ki hakkında doğrudan doğruya icraya gidebilecek ve 
itirazı icra tetkik merciine kati olarak refettirecek-
tir. Bu suretle aidatların bir an evvel ödenmesi ve 
tahsili yolundaki kolaylıklar bize göre bu metinler
le sağlanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan bu tasarı
nın bize göre Hükümet olarak bir şeyi yok, yani bu 
madde olarak kesin hüküm şeklinde 33 üncü mad
deye bir hüküm getirmenin de yeri yok. Sebebi de 
şu: Çünkü kesin hüküm mahiyetindeki hususları da 
İcra İflas Kanunu açıklamış. İlamdır bunlar. Bunu 
ilam mahiyetinde vermek muayyen bir sistemi de bo
zar. Bu bakımdan biz teklifin karşısındayız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 

Yani diyorsunuz ki, biz zaten bu hususu kendi ta
sarımızda düzenledik, bu nedenle Komisyona gelme-

I 
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sine bile gerek görmüyoruz, kabul etmiyoruz ve red
dini istiyoruz diyorsunuz, öyle mi efendim?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSt SEBA-
HATTIN OKUTAN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Sayın Abbas Gökçe'nin kanun teklifi komisyo
numuza geldiği zaman 10.2.1982 tarihinde görüşme 
yapıldı, başlandı; o zaman Hükümet ayrı bir tasarı 
hazırlayacağını bildirmişti. Bu konuyla ilgili Komis
yon zaptı şöyledir: «11.1.1982 tarihli başvuru dilek
çesi üzerine Sayın Abbas Gökçe Komisyonda dinlen
di. Adalet Bakanlığı sözcüsü 634 sayılı Kat Mülki
yeti Kanununun tümünü yeniden gözden geçirecek
lerini ve bu konuda bir tasarı hazırlamakta bulun
duklarını ve çalışmalarını da bir ay içinde tamam
layarak tasarıyı göndereceklerini bildirmiştir. Teklif 
sahibi Abbas Gökçe de tasarıyı beklemeyi uygun 
gördüğünü ifade etti». Bu şekilde, tasarının gelmesi
ne taliken teklifi müzakereden kaldırmıştık. 

Biz bir taraftan bunu Komisyonda bekletmekle 
birlikte, bir taraftan da Hükümetten tasarı bekliyor
duk. Hükümetten tasarı geldi ve Sayın Tandoğan 
Tokgöz'ün yine bir teklifi vardı, o teklif de geldi. Bu
rada anlatmıştık, Yüce Meclis kararıyla teklif muay
yen süre içerisinde Komisyonda müzakere edilmedi
ği için Meclise alındı ve bu sebeple Sayın Abbas 
Gökçe'nin teklifi Komisyonumuzda birleştirilemedi. 

Komisyonumuzda Sayın Tandoğan Tokgöz'ün tek
lifiyle Hükümet tasarısı birleştirilmek suretiyle ince
lendi ve muhterem üyelere dağıtılan kanun teklifi 
sıra sayısı almış bulunmaktadır. 

Sayın Abbas Gökçe'nin teklifi doğrudan doğru
ya Kat Mülkiyeti Kanununun 33 üncü maddesine 
ilişkindir. 33 üncü maddeye ilişkin olan teklif Hü
kümet tasarısında esasen yoktur. Biz yukarıda ince
lemelerimiz sırasında tasarının değiştirdiği esas ka
nunun gerek 20 nci maddesinde, gerek 22 nci mad
desinde, gerek 37 nci maddesinde Hükümet Temsil
cisinin de arz ettiği veçhile bu konular gözden geçi
rildi ve imkân nispetinde yine Sayın Tandoğan Tok
göz'ün de teklifi 20 nci madde münasebetiyle göz
den geçirildi, Komisyon raporuyla birlikte düzenle
nen metin Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Şimdi, neticelendirilmiş bulunan bu tasarı üzerin
de tekrar Komisyona Sayın Abbas Gökçe'nin teklifi 
verilip de müzakere edilmesi bence uygun değildir. 
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Çünkü Sayın Abbas Gökçe'nin teklifindeki hususlar 
zaten metinde teker teker münakaşası yapılmış, bize 
verilmediği halde gözden geçirilmiştir. Bu itibarla bu
nun tekrar Komisyona verilmesi uygun olmaz. Hü
kümet tasarısıyla Sayın Tandoğan Tokgöz'ün teklifi
nin Yüksek Mecliste müzakere edilmesini, şayet mad
delere ilave edilmesi gereken bir nokta varsa; onu 
da Muhterem Abbas Gökçe'nin burada önerge ver
mek suretiyle yerine getirilmesinin mümkün olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında bir maru

zatım olacak Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Yerimden kısaca arz ettim; ama açıklama gere

ğince olmadığı inancıyla tekrar huzurunuzu işgal et
tim. 

Usul, esasa takaddüm eder. Halbuki Sayın Gök
çe'nin konuşması, Hükümetin ve Komisyonun ce
vaplarıyla meselenin esasına girmiş bulunuyoruz. Be
nim arzım bu değildir arkadaşlar. 

Bir kanunda değişiklik yapılıyor; aynı kanun aynı 
gündemde yer almıştır. Ayrı ayrı görüştüğümüz tak
dirde Hükümetin ve Komisyonun beyanları doğrul
tusunda Sayın Gökçe'nin teklifini reddetsek dahi bu 
Kurucu Meclisin kanatlarında müzakere edilip sonu
ca varacaktır. Kat Mülkiyeti Kanununu müzakere 
ettiğimize göre esasa girmeden bu iki hususun bir
leştirilmesi lazımdır. Komisyon ister kabul, ister red
deder; neticeyi Genel Kurul verir. Ancak bir kanun 
üzerinde iki kez değişiklik teklifini bir anda ve aynı 
gündemde görmek bir usul hatasıdır. Kanun yapılır
ken şekil esaslarına da son derece riayet etmek lazım
dır. Roma Hukukundan bu yana toplumumuzda 
da bir kısım şekil şartları yaşar arkadaşlar. Bir şeyin 
ihalesi için elini dört defa, beş defa sallayıp «thale 
tamamdır» diyen yerel ve ananevi davranış dahi bir 
şekil meselesini gösterir. Kanun yaparken şekil şart
larına uymamız lazımdır ki, sonunda sağlam sonuca 
varalım. 

Eğer Komisyon havalesi olmaksızın doğrudan 
doğruya gündeme alınan bir konuyu da müzakere 
etmiş ve uygun görmüyorsa, bunu yazılı vesikalarda, 
yazılı raporlarda beyan etmesi lazımdır. Riyasetten 
istirhamım, öncelikle usul meselesini hallederek Ko
misyonda birleştirilmesini sağlayıcı yolda tatbikata 
girişmesini arz ediyorum ve saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztüfk. 
/Sayın üyeler; 
Biraz evvel de Genel Kurula arz ettim; Sayın 

Gökçe'nin teklifi Komisyonda görüşmesi tamamlan
madan Sayın Gökçe'nin, İçtüzüğün kendisine verdi
ği yetkiyi kullanması sonucu 36 ncı maddeye göre 
Genel Kurulda görüşülmüş ve gündeme alınmış bu
lunmaktadır. Bu görüşme yapılırken Komisyon ye
rini alamamaktadır. Sıkıntı buradan kaynaklanmak
tadır. Oysa Hükümet Tasarısı görüşülürken Komis
yon ve Hükümet yerini almaktadır. Şimdi Sayın Öz-
türk'ün belirttiği veçhile ikisini birlikte görüştürme
ye kalkarsak Komisyonun durumu ne olacaktır?.. 
Komisyon teklifte yoktur; çünkü gündeme genel Ku
rul almıştır, tasarı görüşülürken Komisyon yerini al-
mektadır. Yani Komisyon hem var kabul edilecek, 
hem yok mu kabul edilecektir?.. Eğer (Sayın Öztürk' 
ün anlatmaya çalıştığı usulî durumu Başkanlık Di
vanı takdir etmektedir), bir kanun teklifi Komisyon
dan gelmiş olsa idi ve arkasından da aynı kanunla 
lilgili bir tasarı gelmiş olsa idi burada görüşülmesini 
birlikte yapmak mümkün olacaktı. Daha sonra gö
receğiniz veçhile, Sayın Öztürk ve arkadaşlarıyla, yi
ne Hükümet tasarısı ki, o da yine İdarei Umumiyei 
Vilayat Kanunu Muvakkatinin bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkindir, onu birleştirerek görüşme
miz mümkündür. Neden mümkündür?.. Çünkü Ko
misyon kendisi metin hazırlamıştır, kanun teklifini 
de aşağı indirmiştir; çünkü mümkündür, Komisyon 
Hükümetten gelen tasarıyı incelemiş, metin oluştur
muş aşağı indirmiştir. Her ikisinde de Komisyon 
mevcuttur. Oysa bunun bir özel durumu vardır. Sa
yın Gökçe'nin buradaki teklifini Komisyon incele
memiştir. Bu bakımdan ayrı ayrı görüşülmesinde ya
rar vardır; İçtüzük de bunu amirdir, usulî mesele
miz budur. Ayrıca bir usul tartışmasına gerek yok
tur; ama sonunda Hükümet kendi getirdiği metin 
içinde olduğunu beyan ettiğinden Sayın Gökçe'nin 
Kanun Teklifinin maddelerine geçilmesini kabul ederr 
seniz, görüşürüz; reddederseniz diğer Tasarıya geçe
riz, ayrıca görüşürüz. 

Durum bundan ibarettir. Arz ederim efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. Ko
misyon kendisi metin hazırlamıştır, kanun teklifini 
üye sıfatıyla görüşmeniz gerekiyor. Bu durumda Sa
yın Öney'in daha evvel bir işaretini gördüm. Müsa
ade ederseniz önce ona söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Usule ilişkin bir hususu dikkatlere sunmak isti

yorum izin verirseniz. 
Sayın Gökçe'nin Teklifi Komisyonda incelenme

miş olduğuna göre, bu konunun muhatabı Komis
yon olmuyor. O zaman şöyle bir formül düşünüle
mez mi?.. 

Şimdi Hükümet Tasarısı görüşülür. Hükümet Ta
sarısı bahse konu Kanunun 20 ve 22 nci maddeleri
ni değiştirdikten sonra 37 nci maddesinde bir deği
şiklik yapmayı öngören bir maddeyle geliyor. Sayın 
Gökçe'nin Teklifi ise adı geçen Kanunun 33 üncü 
maddesini değiştiren bir kanun teklifidir. 

O zaman acaba Sayın Gökçe, Hükümet Tasarısı 
görüşülürken bu maddelerden sonra kendisinin 33 
üncü maddeye ilişkin değişikliğini bir önerge olarak 
getiremezler mi?.. Komisyon muhatap değildir bu 
takdirde; ancak ne var ki, Komisyon belli bir kanu
nun tümü üzerinde görüşme yapıldığında burada her
hangi bir üye o kanunla ilgili yeni bir önerge verdi
ğinde Komisyon nasıl hareket ediyorsa bu durumda 
da aynı şekilde hareket eder, katılır veya katılmaz, 
Genel Kurul da nihaî kararını verir. 

Böyle bir durum hiçbir şekilde söz konusu olamaz 
mı Sayın Başkanım?.. Acaba Sayın Gökçe buna katıl
mazlar mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Öney, biraz evvel Sayın Baya-
zıt da aynı hususu ifade buyurmuşlardı. Yani teklif 
sahibi olan Sayın Gökçe'nin Tasarı görüşülürken ken
disinin getirmiş olduğu bu Teklifteki hususları bir öner
ge ile ilavesinin mümkün olabileceğini beyan buyur
muşlardı efendim. Bu biraz evvel görüşüldü zannede
rim. Sayın Bayazıt bunu ifade ettiler. Mümkündür 
efendim; ama «Daha evvel Tasarıyı görüşmeye başla
yalım» derseniz, «Teklifi daha sonra görüşelim» der
seniz, o da Yüce Genel Kurulun oylarıyla mümkün 
olacaktır. 

Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; 
Gayet güzel izah ettiniz başlangıçta. Hükümet Ta

sarısıyla benim Kanun Teklifim arasında hiçbir ilgi 
yoktur. Onlar 33 üncü maddede herhangi bir değişlik
tik yapma niyetinde değildirler. Ben, 33 üncü madde
nin değiştirilmesinden yola çıktım. Teklifi verdikten 
sonra zabıtlardan Saygıdeğer Komisyon Başkanımızın 
okuduğu gibi, Hükümet 1 ay süre istedi. 1 ay üzerin
den 14 ay geçti. Ben, mecburî İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine dayanarak Komisyonda görüşmesiz olarak 
Teklifimin Genel Kurula inmesini talep ettim, Yüce 
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Genel Kurul bu talebi kabul ettiler. Şimdi, benim Ka
nun Teklifim görüşülmeye başlandı. Görüşülmeye baş
lanan böyle bir Kanun Teklifini, Hükümetin de getir
mediği bir maddeyle ilgili bir Kanun Teklifini bir öner
ge şekline dönüştürme yolundaki bana yönelik teklif
leri doğrusu yadırgadım. Bir kanun teklifi var ve gö
rüşülmeye başlanmış. Niçin görüşülmesin? 

Hükümet burada, söyleyeceği varsa söylesin. Ko
misyon süresi içerisinde Hükümetin gecikmesinden 
ötürü yetiştirip bunu getiremedi. Öncelikle başlandığı
na göre ve gündemde takaddüm ettiğine göre, bu Ka
nun Teklifinin Hükümetin Tasarısıyla bir ilişkisi de ol
madığına göre öncelikle ve ayrı görüşülmesi gerekir. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Aslında gerek Sayın Bayazıt, gerek Sayın Öney bu

nun mümkün olup olamayacağı hususunu vurguladı
lar efendim. Elbette sizin Kanun Teklifi görüşülmeye 
başlandıktan sonra sonucuna kadar bir önerge söz ko
nusu olmayacaktır. «Sonuçtan sonra mümkün mü
dür?..» denildi. 

Sayın Muratoğtu, buyurun efendim. 
ENlS MURATOĞLU — Efendim, benim söyle

yeceklerimi Sayın Öney söylediler. Aşağı yukarı aynı 
mahiyettedir. Sayın Adalet Komisyonu Başkanı da 
açıkladılar ve Sayın Gökçe de cevap verdiler. Bence 
yapılacak başka formül yoktu; çünkü Sayın Gökçe'nin 
teklifi bir tek hususa taalluk ediyor; Yönetim Kuru
lunun vereceği karar mahkemenin kesinleşmiş kararı 
gibi olsun, diyor. 

ABBAS GÖKÇE — Haşa, haşa. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, lütfen efendim, lütfen 

müdahale etmeyin efendim. 
ENÎS MURATOĞLU — Benim anlayışım böyle. 

Bu hususta bizim elimizdeki Tasarı görüşülürken bir 
teklifle gelebilirlerdi; fakat kabul etmiyorlar. Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Akkılıç, biraz evvel söz istemiştiniz. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim. 

efendim. Benim söyleyeceklerim aynıdır, arkadaşla
rım tarafından ifade edildi. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım; 
Eski yıllardaki teklif ve tasarıların ne şekilde in

celendiğine dair tutanak dergilerinde gayet açık, sa
rih metinler var. Bu metinlerde hükümete öncelik 
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vermej teklif sahibine öncelik verme diye bir husus 
yoktur. Eğer aynı mahiyette ise (içtüzüğümüzde de 
böyle bir hüküm var, eskiden de böyle uygulanmış
tır) bunlar birleştirilerek gelir. Komisyon burada, di
ğerlerinde olduğu gibi arkadaşımızın Teklifini kendi 
Hükümet Tasarısının içine sokmamıştır; kararına so
kabilir, adını değiştirebilir, hatta üzerine «Gökçe ta
rafımdan Teklif Edilen Kanun Teklifi» diye adını bi
le değiştirme, ona göre düzenleme hakkı vardır ve 
olmuştur. 

Şimdi, bu konuda arkadaşlarıma sunacağım çok 
güzel doküman vardır. Bu bakımdan, neden Komis
yon burada arkadaşımızınkini aynı mahiyette, biçim
de olmasına rağmen (Arkadaşlarımız öyle söylüyor
lar) içine koymadan böyle bir rapor tanzıim ederek 
getirebiliyor?.. Aynı şeyi, bütün arkadaşlarımızın 
yetkisi olduğuna göre, neden Hükümete öncelik ta
nınıyor da arkadaşımıza tanınmıyor? Bu da İçtüzü
ğümüze aykırıdır.. Komisyon aynı Arkadaşımızınki
ni almalı, tek metin haline getirmeli ve getirdiği za
man da bahsetmelidir burada. Yapılacak iş budur 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bu konuşmanızı 
usul üzerinde kabul ediyorum. Aslında usulün dışın
da bir işlem yapmamış olmak için. Yalnız biraz ev
vel açık seçik beyan edildi ki, bunun bir özelliği var
dır. içtüzük gereği Komisyonda daha görüşme yapıl
madan bu Teklif aşağı indiği için, Komisyon Genel 
Kurulun gündeminde bulunan bir kanun teklifini 
alıp da bu Kanun Tasarısı görüşülürken inceleme im
kânı kalmamıştır artık. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, doğrudan doğruya sahip Genel Kuruldur, Ko
misyona gerek yoktur, biz savunuruz burada. Böyle 
olması gerekir. 

BAŞKAN — Zaten öyle yapılıyor efendim. Biraz 
evvel de beyan ettim. Müsaade buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Daha önce 
eğer tarafımdan verilen üç teklif benim rızam olma
saydı Genel Kurulda görüşülecekti, Komisyona gitti. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsa
ade buyurun. 

Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın (Başkan, kıymet

li arkadaşlar; 
Çok kıymetli arkadaşımız Abbas Gökçe'nin bu

gün müzakeresini yaptığımız (Kat Mülkiyeti Kanu
nunun 33 üncü maddesine değişiklik getiren, değişik 
bir formül getiren Teklifi Komisyonumuza geldi. 
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Ancak, peşinen şuna işaret edeyim ki, burada Ko
misyon üyesi olarak konuşmuyorum. Burada bir Da
nışma Meclisi Üyesi olarak konuşuyorum. Çünkü, 
Komisyon bu Teklif karşısında teşekkül etmiş değil
dir. Doğrudan doğruya Riyaset Divanından Umumî 
Heyete inmiş bir Teklif karşısındayız. 

Kat Mülkiyeti Kanunu (Huzur Kanunu dediği
miz) Şümullü bir Kanundur. Bu (Kanunun arkadaşı
mızın tetkik edip, Teklifine konu ettiği meselesinden 
başka meseleleri de vardır. Bu durum muvacehesin
de Hükümet «Kanunun tümünü değişiklik tasarısı 
haline getireceğim, bana süre verin» dedi, beklenilen 
sürede lAbbas Gökçe Teklifi isteği ile bırakıldı, tek
rar tadilen getirildi. Hükümet Teklifi gelmemişti, ye
niden prosedür işledi, bu arada diğer işler geçti, Ri
yaset Divanına döndü ve huzurunuza geldi. 

Arkadaşım gayet iyi bilirler ki, huzur kanunların
da bir madde, bir fıkra gibi değişiklikler kanunun 
tümünü bozar. Komisyonumuzun hassasiyeti bu nok
tada idi. 

Bu itibarla, bugün bir 'emrivaki karşısında şu Ta
sarı bir madde ile Komisyonsuz huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. Şimdi, huzurunuzda Teklif sahibi der ki, 
«'Benim tadilini teklif ettiğim 33 üncü madde ile Hü
kümet Tasarısının kapsamı 'içerisindeki maddelerin 
tadilâtı tetabuk etmemektedir. Ben 33 üncü maddeye 
tadil getirdim, Hükümet Tasarısında 33 üncü madde 
tadili yoktur.» 

Biraz sonra nasip olur da Hükümet Tasarısı tet
kik edilirse, arkadaşımızın 33 üncü maddenin tadili 
ile getirmek istediği maddî anlamda tadilat, Hükü
met Tasarısının içerisinde vardır; fakat madde numa
rası değişiktir. Yani, arkadaşımızın Teklifi ile getir
mek istediği konunun, Tasarı içerisinde, kanun içeri
sinde yaklaşımı yanlış görülmüştür. 33 üncü madde
ye bu teklif monte edilemez. Arkadaşımızın murat 
ettiği Teklif, 33 üncü maddede yapılacak bir tadilat 
ile elde edilemez kanaati Komisyonumuzda vardı ve 
arkadaşımızı, Komisyon müzakeratında bu husus ta
rafımızdan defaatle tekrar edilmişti. 

Şimdi arkadaşımız bu noktayı hiç görmezlikten 
gelerek veya unutmuş olduğu içindir ki, Umumî He
yette rakama dayanmaktadır. Der ki, «'Benim 33 üncü 
madde tadilim var. Hükümet Tasarısında 33 üncü 
madde tadil söz konusu değildir. Binaenaleyh, hiç 
alakası yoktur.» Ancak, eğer 33 üncü madde konuşu-

hur, mahiyeti anlaşılır ve bu hususta Umumî Heye
tiniz 33 üncü madde dışındaki tadilleri nazarı dikkate 
almadan bir karar verir de sonra Tasarıyı incelerken 
bir tenakuza düşerse, buna ne Adalet (Komisyonu, 
ne Hükümet muhatap olmayacaktır. Mühim olan hu
sus, yüce iradenin burada takarrür etmesidir. 

Çıkar yol nedir?.. Çıkar yol, biraz evvel beyanda 
bulunan Sayın Bayazıt'tan biraz farklı olarak, Umu
mî Heyet gündemine hâkimdir. Biz burada gündem 
değişikliği yapabiliriz. Umumî görüşürüz, umum 
hakkında görüşüldüğü sırada konu itibarıyla aynı ko
nuya temas eden husus, umumî konuşma sırasında, 
yani Hükümet Tasarısının konuşulmasında söz konu
su olduğu zaman 33 üncü madde hakkında bütün gö
rüşmeler gerek üyeler tarafından, gerekse Teklif sa
hibi bakımından ortaya konur. 

«Hayır, ruznamede benim teklifim öndedir, gün
deme benim Teklifin önde alınmıştır. Benim Teklifi
min Hükümet Tasarısı ile alakası yoktur» demek, şek
lî bir görüştür. iBir huzur kanunu görüşülüyor. Gün
demde, günlük hayatta hergün tatbik edilen ve öne
mi Sayın Abbas Gökçe tarafından gayet iyi izah 
edilen bir Kanun görüşülüyor, o Kanunun görüşül
mesi sırasında, 'Kanunun birçok maddelerine mümas 
bir Hükümet Tasarısı var; fakat onun yanında da 
bir maddeye temas eden bir Teklif var. 

Şimdi ben diyorum ki, evvela Tasarı görüşülsün, 
İçtüzüğün bize verdiği yetkiye dayanarak gündemde 
bir değişiklik yapalım, evvela Tasarı görüşülsün, 
Tasarının görüşülmesi sırasında 33 üncü madde ile ge
tirilmek istenen tadilat, Hükümet Tasarısının zannedi
yorum 21 veya 22 nci maddesinde getirilmiş ola
caktır. O husus söz konusu olduğu zaman, size sn a 
sayıları verilmiş olduğuna göre, Teklif sahibi ne isti
yor Hükümet Tasarısı ne istiyor bunu biliyorsunuz; 
binaenaleyh, her üye arkadaş o sırada bu rabıtayı tek 
bir teklifle, hatta bu kürsüden konuşmak suretiyle te
sis edebilir ve o yüzden Teklif ve Tasarının birleşti
rilmesi değil, yani Teklif ile istenilen husus, Tasarı 
görüşülürken halledilir ve artık, Teklifin görüşülmesi
ne gerek kalmaz. 

Bu noktayı arz için huzurunuzu işgal ettim. Te
şekkür eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Kurtoğlu. 
Buyurun Sayın Tan. 
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TURGUT TAN — Sayın Başkan, Sayın öney ar
kadaşımızın önerisini ben de başta düşünmüştüm. 
tik bakışta akla yakın ve cazipti. 

Yalnız Sayın Gökçe'nin teklifi basılmış, sıra sayı
sı olarak bize dağıtılmış ve gündeme alınmıştır. Ben 
sadece İçtüzüğün 73 üncü maddesini izin verirseniz 
okumak istiyorum; 

«Hükümet veya teklif sahipleri verilen kanun ta
sarı veya tekliflerini gündeme alınmadan evvel Ge
nel IKurula bilgi verilmek şartıyla geri alabilirler. 

Şu kadar ki, 'bu kanun tasarı veya tekliflerini diğer 
üyeler veya esas komisyon üzerlerine alırlarsa görüş
meye devam olunur. 

Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa geri 
alınmaları için Genel Kurulun karar vermesi gere
kir.» 

Binaenaleyh, bizim Genel IKurul olarak günde
me hakimiyetimiz bir teklifle bir tasarının belki bir

leştirilmesi şekl'inde değil; ama Hükümet Tasarısının 
öne alınıp görüşülmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bu 
usul sorunu belki çözümlenebilir, bunu belirtmek iş
itiyorum. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Aslında Genel Kurul Gündemine giren bir Tek

lif üzerinde geri almanın artık Teklif sahibince müm
kün olmadığı anlaşılmaktadır. İstisnası vardır, bili
yorsunuz Millî Güvenlik Konseyi üyeleri hariç. 

Bu bakımdan artık Genel Kurula kadar inmiş olan 
bir teklif üzerinde elbette görüşme açılacaktır; fakat 
Tasarıya öncelik verilip verilmemesi konusu Genel 
IKurulun kendi oylaması sonucu belli olacak bir hu
sustur. 

Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan... 
•BAŞKAN — Müsaade ederseniz daha evvel söz 

istediler efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh 

terem arkadaşlar; 
Usul bakımından biraz önce Sayın Başkanın ifa

de buyurdukları görüşe tamamen katılmak zaruridir, 
yani aynı görüş ve aynı hukukî düşüncedeyim. 

Burada bir nokta var. Sayın Başkanın buyurdukla
rı gibi Adalet Komisyonunda, yani görevli Komis
yonda görüşülmemiş bir Teklifin burada Adalet Ko
misyonunun iştiraki ile görüşülmesi mümkün değil
dir, buna İçtüzük müsait değil. 

Kaldı ki, yine usul bakımından 33 üncü maddenin 
değiştirilmesi hususunda biz haftalarca Komisyonda 
bu çalışmaları yaptığımız sırada muhterem arkadaşı

mız buna muttali oldu. Komisyona teşrif edip de bu 
teklifinin bir benzerini Komisyonda ileri sürmüş ol 
saydı nazara alınmasına mani bir hal de yoktu, yani 
bunu yapmadılar. 

Muhterem 'beyefendiler, muhterem arkadaşlaı; 
İkinci nokta; Kat Mülkiyeti Kanununun 35 in

ci maddesi var. Bunu sırf Yüksek Heyetinizi aydın
latmak maksadı ile arz ediyorum: Usule ilişkin olma
sa bile, şimdi efendim bunun (i) bendinde şöyle bir 
hüküm var: «(Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yüküm
lerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve 
icra takibi yapılması ve kanunî irtifak hakkının kat 
mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi yöneticiye ve
rilen vazifeler arasındadır. 

Bu, tatbikatta benim hissedarı olduğum binada 
da kat mülkiyeti aidatını ödemeyenler hakkında ic
ra yoluyla takip yapılmış, ödeme emri gönderilmiş 
ve tahsilat da neticelendirilmiştir. 

Şu halde, zaten 35 inci maddede yöneticiye veri 
len bu yetki dolayısıyla aynı neticenin elde edilmesi 
de mümkündür. 

Keyfiyeti yüksek takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük 
BEKtR TÜNAY — Sayın Başkan, usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN ^- Usul hakkında buyurun Sayın Tü-

nay. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Abbas Gökçe, teklifi

nin, Hükümet Tasarısından tamamen ayrı olduğunu 
ifade ettiler. Tanzim edilmiş bir gündem var. Bura
da 48 inci madde gayet açık olarak bunu ifade edi
yor ve diyor ki: «Gündemdeki işlerin görüşme sıra
sı geliş tarihlerine göre Başkanlıkça tespit edilir. Bu 
sıra, Başkanın teklifi veya 5 üyenin yazılı isteği üze
rine Genel Kurulca değiştirilir.» 48 inci madde gayet 
açık olarak belirmiştir. Sayın Teklif sahibi ısrar edi
yor, «Ayrı» diyor. Bunu ancak 48 inci maddeye göre 
Başkanlık halledebilir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay; yal
nız. Başkanlık değil, beş üye de halledebilir. («Öner
ge geliyor» sesleri). 

Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Çok saygı değer arkadaşımız Kurtoğlu, Hükümet 

Tasarısında benim tadilini istediğim 33 üncü mad 
denin öngörüldüğünü söyledi ve «Bu madde 33 değil
dir, ama aynı şey diğer maddelere serpiştirilmiştir.» 
buyurdular. 

— 702 — 



Danışma Meclisi B : 46 24 . 1 . 1983 O : 1 

Saygı duyarım fikrine, ama gelin insaf edelim, 
gelin gerçek nedir onu görelim: Şimdi Hükümet, Sa
yın Kurtoğlu'nun iddia ettiği gibi ne getirmiştir, be
nim değiştirilmesini istediğim şey nedir? Bunu çö-
zersek hukukçu olmayan arkadaşlar da rahatça oyla
rını kullanableceklerdir. 

Hükümet, benim teklifime ilişkin olarak diyor ki, 
«Ben 20 nci, 22 nci ve 37 nci maddede hüküm getir
dim.» Bakalım öyle mi? 20 nci maddede değişik ola
rak getirdiği hüküm ne? Aynen okuyorum: «Gider 
veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında di
ğer kat maliklerinden biri veya yönetici tarafından 
yönetim planına ve bu kanuna ve genel hükümlere-
göre dava açılabilir.» Yine diyor ki, «Hüsnüniyetli 
olan, eğer ödemeyen kişi varsa sen git mahkemelerin 
kapısında uğraş.» Ben böyle demedim ki. Diyor ki, 
«Suiniyetli ödemesin, sen git, dava aç.» 

«Gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat 
maliki, ödemede geciktiği her ay için % İİO gecikme 
tazminatı ödemekle yükümlüdür.» Yani Hükümet di
yor ki, «Yine eski hamam, eski tas devam etsin, öde
meyen hakkında % 10 ceza alalım.» Bunun benim 
teklifimle hiçbir ilişkisi var mı? Rica ediyorum. 

22 nci maddede getirdiği şu: «Kat maliklerinin 
gider borcunu ödemeyen kat malikinden veya kira
cısından olan alacakları önceliklidir.» Ama alacağını 
alabilirse. îki yıl mahkemede devam edecek, mahke 
meden ilâm alacak, ondan sonra önceliklidir. 

37 nci maddede de şunu getirmişler: «Kesinleşen 
işletme projeleri ve kat malikleri kurulunun yönetim 
giderleri ile ilgili kararlan İcra İflâs Kanununun 68 
inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgeler
den sayılır.» Tabiî, hepimiz hukukçu değiliz, «îc
ra ve İflâs Kanununun 68 inci maddesi» deyince, 
«Ha, tamam, Gökçe'nin istediğini Hükümet de getir
miştir.» diyebiliriz. Ben 68 inci maddeyi yazdım ge
tirdim sizler için muhterem arkadaşlarım; İcra ve İf
lâs Kanununun 68 inci maddesinin kenar başlığı şöy
le: «İtirazın muvakkaten kaldırılması suretiyle.» 
Şöyle diyor: 

FİKRİ DEVRİMSEL — Esası mı inceliyoruz?.. 
ABBAS GÖKÇE — Esas değil Sayın Devrimsel, 

esas değil. 
«Takibin dayandığı senet hususî olup imza itiraz 

sırasında borçlu tarafından reddedilmişse alacaklı, 
itirazın muvakkaten kaldırılmasını isteyebilir.» Bu 
halde icra hâkimi, iki taraftan izahat alır. »Bu tıpkı 
adî takiplerde, tıpkı borç senetlerindeki takiplerde ol

duğu gibi, gidip diyecek, «Benini borcum yoktur» di
ye itiraz edecek ve takip duracak. Aranızda bir senet 
sepet olmasın, hiçbir belge olmasın, adî takipte icra
ya gidin, birisini «Şu kadar alacağını öde» diye takip
te bulunun, borçlu gelsin desin ki, «Benim borcum 
yoktur» O zaman takip duracak. Ondan sonra ne ola
cak? İşin içerisine gene hâkim girecek. 

İnsaf edelim. Ben, 33 üncü maddede diyorum ki, 
«Apartmanın yaşayabilmesi için giderlere yönelik 
masraflar konusunda kat malikleri kurulunun aldığı 
karar kesindir.» Mahkeme ilâmı demiyorum. Haşa. 
Çünkü mahkeme ilâmında icrada itiraz ile takip dur
maz. Git, borçtan kurtulma davası aç. Yoksa, icra
ya, «Benim borcum yoktur.» desem durmaz. Ben, 
karar kesin mahkeme ilâmı şeklindedir demedim. Sa
yın Muratoğlu böyle anladılarsa bir hata olmuştur, 
özür diliyorum kendisinden, «Haşa» dedim, heyeca
nıma hâkim olamadım, bu yönden. Ben, kesinleşmiş 
mahkeme ilâmı niteliğindedir demiyorum. Kat ma
likleri kurulunun yöneticisi gitsin mahkemeye versin 
ya da icraya versin, öbür taraf itiraz edince icra hâ
kimi desin ki, «Ben inceleyeceğim, hukuka aykırılık 
var mı?» diye. Hâkimin kararı muhteremdir, elbet 
karar verecek, ama dava açma, icraya gitme, sürün 
me külfetini hüsnüniyetle hareket eden yöneticiye ve 
kat malikine yüklemeyelim. Ben bunu diyorum. De 
diler ki, «Efendim, olur mu?» Neden olmasın?.. 

Bakın misal vereyim size: 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu var. Bir 
köyde bir ziraat odası var, üç tane oda mensubu köy
lü oturuyor, karar alıyor. Buna ait Kanunun 36 nci 
maddesi bakınız ne diyor: «Giriş ücretleriyle yıllık 
aidat ve zamlar ve katileşen para cezalarının tahsili-, 
ne ait odalarca verilen kararlar icra dairelerince ilâm
lar gibi infaz olunur.» Ziraat odası mensubu üç kişi
nin verdiği bir karar mahkeme iilâmı niteliğinde, ki 
bunu son değişiklikte Yüce Konseyimiz de kabul et
miştir ve Yüce Konseyimizden de böyle bir karar 
geçmiştir. 

Yine 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanu
nunun 2567 sayı ile Yüce Konseyimizden geçen Ka
nunun 78 inci maddesi, «Kayıt ücretleriyle yıllık ai
dat, munzam aidat ve birlik aidatıyla borsa tescil üc
reti ve bunlara ait kesinleşmiş zamlar ile para cezala
rının tahsiline ait oda, borsa ve birlik yönetim kurul
larınca verilen kararlar ilâm hükmünde olup icra dai
relerince yerine getirilirler.» Bir kasabadaki ticaret 
odasından alman üç, beş kişinin kararları mahkeme 
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ilâmı niteliğinde. Yani kanun vazı bunu da öngörü
yor; ben, «Mahkeme ilâmı» demiyorum, ben «îtcra 
kabiliyeti olsun» diyorum. İtiraz edilince hâkim ba
kacak; ama kesinleşmiş mahkeme ilamı olunca itiraz 
olmaz; git «Borçtan kurtulma davası» aç. Yani ne
ticelen gördünüz ki, (kıymetli vaktinizi aldım) ne 20 
nci ne 22 nci ne de 37 nci madde benim istediğim 
şekilde bir düzenleme getirmemiştir, hiç ilgisi yok
tur. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın üyeler, kanun yapma tekniğine pek aykırı 

görülse dahi, müsaade ederseniz, İcra - İflâs Kanu
numuzda bir 68 inci madde vardır, bir de 68-a mad
desi vardır, bunlar ayrı işlemlerdir; arz ederim efen
dim. 

Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Önergeyi işleme koymuyor 

musunuz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz önergenizi Sa
yın Uyguner'in konuşmasından sonra işleme koya
cağım. Bu konu bir usul tartışması haline dönüştü
ğü için; bu işlem bitsin, ondan sonra... 

FÎKRÎ (DEVRİMSEL — Esasa girildi Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Esas değil, halen usul tartışması 
yapılıyor. 

Buyurunuz Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Abbas Gökçe'nin biraz evvel verdiği izahat 
karşısında hakikaten ben de esasa girildiğini kabul 
ederek izninizle burada esas hakkında konuşmak isti 
yordum. Çünkü bir çelişkinin, bir açmazın içerisinde
yiz. 

Sayın Abbas Gökçe'nin Kanun Teklifi daha ön
ce Komisyonumuza gelmişti. Komisyonumuz Hükü
met Tasarısının gelmesine kadar beklenmesine karar 
verdi ve Sayın Gökçe de ilk aşamada tasvip buyur
muşlardı. Hükümetten Tasarının gelmesi biraz gecik
ti. Gecikince Sayın Gökçe sabredemediler ve konu
yu Genel (Kurula indirdiler. Bu suretle Sayın Gökçj' 
nin teklifiyle Komisyonumuzun irtibatı kopmuş ol
du. Biraz evvel ifade edilmek istenen şey buydu. Da
ha sonra Hükümetin Tasarısı geldi Komisyonumuza 
ve bu Tasarı Komisyonumuzda ciddiyetle ele alındı, 
üzerine eğitindi ve huzurunuza gelen Komisyon Ra
poruna bağlanarak Yüce Genel Kurula sevk edildi. 

j Şimdi, «Sayın Gökçe'nin Teklifi Komisyona ia
de edilsin, /Komisyonda birleştiriisin» deniliyor. Bir 
defa Komisyonun birleştirmeyi kabul edip etmeyece
ği belli değil. Şayet Sayın Gökçe' nin Teklifini espri 
olarak kabul ederse, o takdirde Hükümet Tasarısında 
33 üncü maddenin de değiştirilmesini benimser, ra
poruna dahil eder, Yüce Kurulunuza tekrar sevk ede
bilir; ama Sayın Gökçe'nin Teklifini espri olarak, 
esas olarak ya kabul etmezse, benimsemezse; o tak
dirde ne olacaktır?.. İşte şimdi görüştüğümüz husus 
gene karşımıza çıkacaktır; yani Sayın Gökçe'nin Tek
lifi gündemin bir maddesi olarak ayrıca görüşülecek
tir, Hükümet Tasarısı da ayrıca görüşülecektir. Ni
tekim konu bu şekilde cereyan etmektedir. O halde 

I izin verirseniz işin esasına geçilmesinde zaruret var
dır ve işin esası hakkında da birkaç kelime söylemek 
isterim. 

Hükümet diyor ki, biz bir Tasarı hazırladık... 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, müsaade eder mi-
I siniz; şu ana kadar bu Kanun Teklifinde daha esasa 
I geçmedik. Çünkü Sayın öztürk'ün biraz evvel bura

da açıkladığı üzere ister istemez işlem bir usul tartış
ması haline dönüşmüştür. Bu nedenle daha bendeniz 

I Kanun Teklifinin tümü üzerinde söz vermiş değilim. 
Bu bakımdan, yalnız usul üzerinde lütfen beyanda 
bulunalım. Esasa girersek ister istemez Teklifi görüş-

I meye başlamış oluruz efendim. Esas üzerinde daha 
I söz vermedim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Hay hay Sayın Baş-
I kan, o halde o husustaki kişisel fikrimi arz edeyim. 

Şimdi karşımıza gelen Teklif Sayın Gökçe'nin 
J Teklifidir ve Hükümet Tasarısında yoktur, ayrı bir 

Teklif olarak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır ve 
I gündemde de yerini almıştır. Bu eninde sonunda ge-
j ne ayrı görüşülecektir; yani Hükümet Teklifi ayrı 
I Sayın Gökçe'nin Teklifi ayrı görüşülecektir. Böyle 

dolambaçlı bir yola başvurmaktansa bugün burada 
I gündemdeki sırayı hiç bozmadan evvela Sayın Gök

çe'nin Teklifinin, daha sonra da Hükümet Tasarısı-
I nin görüşülmesinde fayda umarım. 

I Burada gene eklemek istediğim bir şey var. 'Ko-
I nunun halli Hükümet Teklifinde başka 'bir biçimde 
I Sayın Gökçe'nin Teklifinde başka bir biçimde ele 
I alınmıştır; yani Sayın Gökçe meselenin hallinde Hü 
I kümet Tasarısını yeterli görmemektedir, Hükümet 
I ise kendi Tasarısıyla meselenin halledildiği görüşün-
I dedir. Bu hususu da yüksek takdirlerinize arz ederim. 
| Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın üyeler, beş imzalı bir önerge var; okutu

yorum efendim: 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

24 Ocak 1983 tarihli gündemin 3 üncü sırasında
ki Tasarının, 2 nci sıraya alınmasını, İçtüzüğün 48 
inci maddesine göre arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Tandoğan TOKGÖZ 

Cahit TUTÖM Turgut TAN 
Türe TUNÇBAY 

BAŞKAN — ISayın Tosyalı, önergenizi siz mi açık
layacaksınız efendim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Efendim, konu 
açık, böyle bir teklif getirdik; oya sunulmasını arz ve 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler, önerge üzerinde lehte aleyhte söı 

isteyen sayın üye var mı?. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Aleyhinde söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — İBuyurunuz (Sayın Devrimsel. 

FİKRÎ DEVRltMSEL — Efendim, bugünkü gün
demimizin 3 üncü sırasında bulunan Kat Mülkiyeti 
Kanun Tasarısı 20 Ocak 19813 tarihli Perşembe günkü 
gündemde yok. Malum olduğu üzere, arkadaşlarımız 
çok yoğun çalışıyorlar; bir yandan partiler kanunu
nun resmen basına intikal eden maddelerini inceli
yorlar, bir yandan da komisyon çalışmaları var. Gün
demdeki kanunlar üzerinde çalışarak Genel Kurula 
hazırlıklı gelmek gayreti içinde bulunuyoruz. 

Hükümet Tasarısı çok sonra gelmesine ve Perşem
be günkü çarşaf gündemde hiç bulunmamasına rağ
men bugünkü gündemin '3 üncü sırasına girmiş bu
lunmaktadır. Bu tarih sırasına da uymamaktadır. 
Aşağı yukarı 13 madde ile bir geçici madde eklen
mektedir. Tasarı çok ciddîdir. 

Ben şahsen hazırlanamadım; temas ettiğim biı-
kaç arkadaşım da Tasarı üzerinde hazırlanamadık
larını söylemektedirler. Onun için, hem geliş tarihine 
uymadığı ve hem de bizim çalışmamıza ve Genel 
Kurulda Yasanın olgunlaşmasına katkıda bulunacak 
fırsat tanınmadığı için bu Tasarının gündemin 2 nci 
sırasında görüşülmesine karşıyım. Aslında gündemde
ki sırasında dahi görüşülmesinin uygun olmayacağı 
görüşündeyim. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın üyeler, Sayın Tosyalı ve arkadaşları İçtü

züğün 48 inci maddesine göre 3 üncü sırada yer alan 
Tasarının 2 nci sıraya alınması hususunu istemekte
dirler. Bu Kanun Tasarısının 3 üncü sıradan 2 nci sı
raya alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasarının 2 nci sıraya alınması kabul edilmiştir. 

3. — 23 Haziran 1965 Tarih ve 634 sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Tandoğan TOK
GÖZ ve 10 Arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Ka
nununun 20 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (11578, 2/58) (S. Sayısı: 304) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «(Kanun Tasarı ve Tek
lifleri İle Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünün 
3 üncü sırasında yer alan 23 Haziran 1965 Tarih ve 
634 sayılı Kat (Mülkiyeti Kanununun Bazı 'Maddele
rinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Danışma Mecli
si Üyesi Tandoğan Tokgöz ve 10 Arkadaşının, 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci Maddesinin 
1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi üzerindeki görüşmelere biraz evvel almış ol
duğunuz karara göre başlıyoruz. 

Sayın ıKomisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerleri
ni alsınlar. 

Komisyon ve Hükümet hazır, yetki belgesi ta
mam. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul eden
ler Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmiştir, okutuyorum efendim: 

(Adalet Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Tasarının tümü üze

rinde Sayın Bayer, Sayın Alpdündar, Sayın Öney, 
Sayın Bilge ve Sayın Genç söz almışlardır; kayıt iş
lemi bitmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYıER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Konu olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi konusundaki sayın 

(1) 304 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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üye arkadaşlarımın ve Hükümetin Tasarısı hakkında 
bazı görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunuyo
rum. 

ıBüyük bir ihtiyaca cevap verecek olan bu yasa 
değişikliğiyle ilgili olarak gördüğüm mühim nokta
lar şunlardır: 'Bunlardan bir tanesi Kanun Tasarısı
nın 8 ve 9 uncu maddeleriyle ilgilidir. Şöyle ki, bu
gün kat mülkiyeti konusunda ısınma meselesi devam
lı problem halini almıştır ve ısınma konusunda mi
marların, inşaat mühendislerinin veyahut bu konuda 
sosyal gelişimle ilgili kimselerin ortaya koyduğu ko
nular Türk yaşantı düzeyiyle bazen çelişki haline gel
mektedir. Bugün yine Kanun Tasarısında metrekare 
üzerinden ısınma teklifi getirilmektedir. Halbuki, bi
naların metreküp üzerinden ısınma hacimlerine göre 
ısı projeleri hazırlanır. Yani, hazırlanan proje ile kat 
mülkiyeti arasındaki ısınma metrekaresi arasında bir 
ilişki yoktur; metrekare, ısınma birimidir. 

Bu bakımdan, bu konunun Komisyonca (Zama
nı gelince de önerimi sunacağım) göz önünde tutul 
masını istirham ediyorum. 

İkinci konu ise, sosyal yaşantımız bakımından bu
gün artık kat mülkiyetinin Türk toplumuna getirmiş 
olduğu en büyük değişiklik, birlikte yaşama, diğer 
bir ifadeyle zorunlu komşuluktur. Bunun da bazı sos
yal vecibeleri vardır. Mesela, Kat Mülkiyeti Kanu
nuna göre genel hükümler dahilinde bir gürültü prob
lemi vardır. Bu gürültü problemi Türkiye'de artık 20 
daireli, 30 daireleri apartmanlarda saat 24.00'den son
ra yaşantı düzeyine göre kanunlarla, kanun çerçeve
si içinde, sosyal yaşantının dışında (Yani düğün gibi 
bir sosyal eğlencenin dışında, mecburi bir eğlencenin 
dışında) durdurulması lazımdır. 

Üçüncü konu ise: Üç sayın üyenin önerisindeki 9 
uncu maddeyle ilgili konuya ben de aynı şekilde işti
rak ediyorum. 

Diğer bir konu ise; kat mülkiyetinde ortak yerle
rin kullanımı meselesidir. Ortak yerlerin kullanımı 
meselesi kat mülkiyetine iştirak eden kat malikleri 
arasında problem olmaktadır; çünkü bazısının oto
mobili var, bazısının susu var, busu var ve bu ortak 
yerlerin kullanımında devamlı surette ihtilaflar çık
maktadır. IBu üç konuda, maddeleri gelince ayrıca 
önerilerimi de sunacağım. 

Konunun genel hakkındaki görüşüm bundan iba
rettir. Arz ederim. 

BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın iBayer. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Açıklıkla ifade edebilirim ki, bir ilde, bir ilçede 
ne kadar apartman varsa, o ilin, o ilçenin mahkeme
lerinde de o kadar dava, o kadar sorun vardır. 

Ekonominin sıkışıklığı ve icaplarına göre artık, 
insanların toplu yaşam yüzeyine alışmaları kaçınıl
mazdır. Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu oldukça katı 
kurallar koymasına rağmen, bu kadar çok ihtilafın 
var olması karşısında daha açık, seçik hükümler 
vazetmesi de kaçınılmazdır. 

Genellikle apartmanlarda park yerleri, kapıcı ika
metgâhtan, bağımsız bölümlerin dışındaki müşterek 
yerler dava konusudur. Apartmanlarda kapıcı konusu 
başlı başına bir sorundur. Kapıcılar, biliyorsunuz son 
yasalarla Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olmuşlar
dır; ama ne var ki, bir kapıcının çok kere üç dört 
apartmana baktığının hiç kimse aksini söyleyemez. 
Aslında apartman yönetimleriyle kapıcılar arasın
daki uyuşmazlıklar biraz da buradan kaynaklanmak
tadır. 

Tasarıyı hazırlayan Hükümete, ek teklif hazırla
yan değerli arkadaşlarıma, özellikle Gökçe Ağabeyi
mize teşekkür etmek istiyorum. Aslında uzun bir 
usul tartışmasına girildi; ama anlaşıldı ki, değerli 
Gökçe arkadaşımızın önerisi de bir ihtiyaçtan kay
naklanmaktadır. 

Apartmanlarda yakıt giderleri başlı başına bir so
run; tahsili mümkün olmayan bir sorun. İcra yoluy
la takibi mümkün olmasına karşın, altı ay, bir sene 
ısınmasına rağmen yakıt parasına, kapıcı masrafları
na katılmayan sakinlerin mevcut olduğunu da söyle
mek isterim. 

Hükümet Tasarısıyla birleştirilen teklif gibi ben 
de bu Teklifin Komisyon tarafından ele alınıp (Çok 
cüzi bir madde olduğu için) birleştirilerek Genel Ku
rula sunulmasını istedim. Bir usul meselesiydi, Sayın 
Başkan beni de ikaz ettiler, kendilerine teşekkür ede
rim; ama kaçınılmazdır. Yani, iki tane kanun prose
dürü bu Meclisten çıkacak, Konseyimize gidecek... 
Eğer biz birleştiremezsek, orada birleştireceklerine 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok önemli bir ihtiyaç üzerine parmak basıldığı 

için mutluyum, Hükümet Tasarısı ve Teklifin 13 ün
cü maddesinde park sorununa parmak basılmış. Bi
liyorsunuz apartmanlarda kesinlikle hiç ihtiyacı ol
mayan bir daire sahibinin rızası olmadıkça, mahke-
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meye de gitseniz, bir işlem yapılamamaktadır. Meşe- I 
la asansör için, alt katlarda oturan, «Bana rje, ben 
kullanmıyorum» diyebilmektedir. Bunları, o apartma
nın değeriyle mütenasip, arsa paylarına göre masraf
lara katılmanın kaçın lmazlığım söylerken, park so- I 
rununa parmak basılmış, ama bir gerçek daha var, I 
artık apartmanlarda orta tabakadan aileler yakıt 
masrafları ve diğer kapıcı giderleri yüzünden otura- I 
maz hale geldi; kendi evlerine kira verir gibi bir 
durum yaratılmış oldu. I 

Bu itibarla, maddeler üzerinde görüşülürken be
nim bir takririm olacak. Bildiğim kadarıyla binlerce 
apartmanın çatı ve bodrum katlan bugün imar du- I 
rumuna göre bağımsız bölüm haline gelme imkânı I 
olduğu halde, bir kat maliki, Kanundaki boşluktan I 
yararlanarak buna mani olabilmektedir. En azından I 
masrafları azaltmak ve vatandaşın daha rahat, daha I 
az parayla masraflara katılmasını sağlamak için bu 
gibi yerlerin de, park durumuna çevrilme meyanında, I 
bodrum ve çatıların da bağımcız bölümler haline 
getirilmesini bir önergeyle talep edeceğim. Bu öner- I 
geye katılmanızı diler, hepinizi saygıyla selamlarım. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. I 
Sayın öney, buyurun efendim. I 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Uzun yıllardan beri Türkiye'de bir ciddî sorun I 

halini almış olan kat mülkiyetinden doğan ihtilaflar, I 
gerek Hükümetin hazırlayıp sevk ettiği Kanun Tasa- I 
rısıyla, gerek Danışma Meclisi üyesi arkadaşlarımızın I 
getirdiği tekliflerle, gerekse Sayın Gökçe'rnin teklifiy- I 
le bir ölçüde düzeltilmek ve bu sorunlar hafifletil- I 
mek istenmektedir. I 

Maddelerde sırası geldikçe daha somut konulara I 
bilgim dahilinde değineceğim; ancak Kanunun tümü I 
üzerimde bir - iki noktada kısaca görüşümü arz et- I 
mek istiyorum. I 

Her şeyden önce Kanunun Komisyonumuzdaki I 
inceleniş biçiminin beni tatmin etmediğini ifade et- I 
mek isterim. Burada hemen şunu söyleyeyim; esas I 
itibarıyla şekil yönünden tatmin etmemiştir. Korniş- I 
yon Raporumuzun başında belirtildiği gibi, Komis- I 
yonda, Hükümet Tasarısının Adalet Bakanlığı Tem- I 
silcisinin katılmasıyla incelendiği ifade edilmektedir. I 
Kanunun sahibi, sevk edicisi Adalet Bakanlığı olmak- I 
la birlikte ve esas konu elbette Adalet Bakanlığının I 
yetkisi dahilinde olmakla birlikte, kanımca sadece I 
Adalet Bakanlığının konusu olmamak gerekir, özel- I 
likle Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinde belirle- J 

— 707 

nen yakıt giderleriyle ilgili hususlar kanımca bugün 
kat mülkiyetiyle ilgili olarak ortaya çıkan sorunların 
menşeidir. Böyle bir konuda, Devletimizin başka ku
ruluşlarının da Kanun Tasarısına katkısı olmasının 
çok zorunlu olduğu kanısında bulunduğumu belirt
mek isterim. Bizatihi bu konu tek başına ise, Ada
let Bakanlığının zannediyorum ilgi sahasının da dışın
dadır. 

Söylemek istediğim ikinci husus 9 uncu madde
ye ilişkindir. 9 uncu madde, bir apartmanda söz ko
nusu olan mevcut giderleri, ortaklaşa paylaşılıp yük
lenilecek birtakım ortak giderleri çeşitli kategorile
re tabi tutarak, bazılarını eşit, bazılarını arsa payı 
üzerinden ve sadece yakıt giderini de metrekare üze
rinden hesaplamayı öngörmektedir. Eşit olarak üst
lenilmesi gereken giderlerde fazla söylenecek bir şey 
bulmuyorum; kanımca doğrudur. Ancak' örneğin; ka
pıcının ve kalorifercinin giderinin eşit olarak paylaşıl
dığı bir yerde, yönetici aylığının niçin arsa payı ora
nında paylaşıldığı beni gerçekten düşündürmüştür. 
Her ikisi de bir ölçüde idarî bir masraftır. Hatta ba
kılacak olursa, kapıcı parasının eşit olarak paylaşıl
ması yerine belki dairelerde oturan insan sayısına gö
re paylaşılması daha uygundur; aslında daha detay-
landırmayı düşünürseniz. Bir dairede sekiz kişi otu-
ruyorsa, öbür daireyi sadece iki kişi paylaşıyorsa, 
kapıcının sekiz kişiye hizmetiyle iki kişiye hizmeti 
belki farklıdır, belki; ama yönetici aylığı herhalde 
arsa payına göre birbirinden farklı olarak ödenmek 
durumunda olan bir şey değildir. 

Bunları, maddede sırası gelince, herhalde Komis
yonumuz bizi aydınlatıcı açıklamalar yapacaktır veya 
biz yeniden dile getirebileceğiz. 

Yakıt giderleri konusunda metrekareye göre he
sabın öngörülmesi belki bugüne kadar olan hisse üze
rinden pay edilmeye oranla, bir miktar daha doğru 
bir yaklaşım sayılabilirse de, bence eksiktir ve tam 
da doğru değildir. Çünkü, Sayın Bayer'in de söyle
diği gibi, ısınmada esas metrekare değildir, eğer esasa 
inecek olursanız hacimdir; yani metreküptür. Belki 
bir dairenin metreküpünü hesaplamak zordur, o yüz
den kullanılan alanın metrekaresi diye bir ölçü esas 
alınmıştır; ama kanımca mesele bundan ibaret değil
dir. 

Aslolan, bugün Türkiye'de yakıt giderlerinin azal
tılması, yakıt tasarrufuna önem verilmesi hadise
sidir ve inanıyorum ki, bu ölçüyü metrekare üzeri
ne de getirseniz, yakıt gidrelerinin paylaşılması ve 
ödenmesi konusundaki sorunu halletmek mümkün 
değildir. 
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Birçok evlerde, sıcak su sarfiyatında her daire 
için kullanılan saat usulünün, kalorifer konusunda 
da kullanılabileceğini tahmin ettiğimi burada ifade 
etmek istiyorum. Bugün Türk piyasasında satılan 
«Isı payölçer» diye aletler vardır. Balki de her rad-
yotöre takılacak olan böyle bir aletle belli bir daire
nin ısı giderinin ne olduğunu fiilen saptamak da müm
kündür. Sıcak su sarfiyatında, her dairenin banyola
rına takılmış olan birtakım saatlerle bizatihi o daire
nin sıcak su sarfiyatı saptanabildiği gibi, örneğin iki 
kişi yaşayan ve fakat beş odası olan bir evde bazı 
odaların kaloriferlerini kapatarak, hem bugün Türk 
ekonomisinin çok büyük tihtiyacı olan yakıt tasarru
funu (tster kömür, ister fuel - oil olsun) sağlayıcı bir 
yola girilmesi, hem de her dairenin yaktığı kadarıy
la bir ısı giderine muhatap tutulması zannederim çök 
daha anlamlı bir yoldur. Üstelik, tasarrufu da teşvik 
edici bir yoldur. Ortak olarak ısıtılması söz konusu 
olan, örneğin; apartman boşluklarının ısı gideri de, 
yine orada bulunan bir radyotörün üzerine takılacak 
aletle yahut da bir tek onun eşit olarak paylaşılma-
sıyla halledilebilir kanısındayım. 

Komisyonumuzun vereceği cevaplar veya aydın
latıcı bilgiler aşamasında, bu konuyu Komisyon ça
lışmalarında dikkate alıp almadığını öğrenmek iste
diğimi bilhassa belirtmek istiyorum. Eğer bir yararı 
varsa, bu konuda önerge vermeye hazır olduğumu; 
zararı varsa, onun da ne olduğunun Komisyonumuz
ca bize aydınlatılmasını istirham ettiğimi belirtir, say
gılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
Bildiğiniz gibi, Kat Mülkiyeti Kanunu memleketi

mizde 1965 yılında kabul edilmiş bulunmaktadır; 
20 yıla yakın bir geçmişi vardır. Gayet tabiîdir ki, 
bazı eksiklikleri de bulunmaktadır. Çünkü, memleke
timizde ilk defa olarak uygulama alanına girmiş bu
lunmakta olan bir kanundur. Fakat bu Kanunun bazı 
maddelerinde doğan boşluklar veyahut da ihtilaflar, 
çelişkiler bir nebze olsun mahkeme kararlarıyla artık 
yolunu bulmuştur denilebilir. Buna rağmen, gayet 
tabiî daha birçok eksiklikleri de vardır. 

Esas Kanun 56 maddeden ibarettir, iki de yürür
lük maddesi vardır. Bu 56 maddenin ancak 14 mad
desi üzerinde bazı değişiklikleri içermektedir önü
müzde bulunan Değişiklik Tasarısı. Halbuki, Kat 
Mülkiyeti Kanununun biraz önce söylediğim 56 mad

desinden daha birçokları üzerinde de bazı değişiklik
ler yapmak lüzumu mevcut idi; fakat tasarı henüz 
bunları nazarı itibara almamıştır. 

Sayın Abbas Gökçe'nin teklifi geldiği zaman, bu
nun Adalet Bakanlığınca hazırlanacak tasarı sonuna 
kadar bekletilmesi hususu bir öneri olarak ortaya 
atılmıştı; fakat Adalet Bakanlığının veyahut da Hü
kümetin bu hususta kısa zamanda hazırlanamayacağı 
da ifade edildiği için, Arkadaşımız o görüşe, o öne
riye katılmadılar. 

Gayet tabiîdir ki, Hükümetin veya Adalet Ba
kanlığının bu hususta bir tasarı hazırlaması da pek 
kolay değildir. Çünkü, ayrıca komisyonlar kurması 
ve bu komisyonlara muhtelif yerlerden üyelerin ka
tılmasını sağlaması gibi işler ortaya çıkacağı için, 
bunun hazırlanması oldukça uzun sürecekti ve bu 
itibarla da teklif sahibinin buna katılması uygun 
olurdu. Nitekim katılmadığı için ve diğer arkadaşlar 
da Adalet Bakanlığından gelecek teklifi beklemek 
lüzumunu ileri sürdükleri için, iş komisyonda bekle
tildi; fakat arkadaş buna katılmadığı için Genel Ku
rul gündemine alınmasını istedi ve neticede buraya 
kadar geldi. Neticede yine Hükümet de, işi biraz 
aceleye getirerek de diyebiliriz, ancak 14 maddesi 
üzerinde değişiklik teklifi getirebildi. Söylediğim gibi 
daha birçok maddeler üzerinde de değişiklik teklifi
nin getirilmesi icap eder idi. Şimdilik bunların üze
rinde durmaya lüzum görmüyorum; Anayasanın gö
rüşülmesi, bütçenin görüşülmesi vesaire gibi bazı 
önemli konular, Hükümetin çalışmasını da aksatmış 
olabilir. 

Şimdi önümüzde bulunan Kat Mülkiyeti Kanunu 
ile ilgili değişiklik Tasarısına geçiyorum. 

Burada, Hükümetin hazırlamış olduğu Tasarı 2 nci 
madde bakımından da eksiktir; yani heyeti umumi-
yesi itibariyle daha geniş olması icap eden bir tasarı 
beklediğimiz halde, bu genişlikte bir tasarı getirile
memiştir. Fakat değişiklik getirdiği 2 nci madde ba
kımından da yine bir eksik bulunmaktadır; bunu arz 
etmek istiyorum. Nitekim, ben de ayrıca Tasarının 
kabul edilen maddeleri dolayısıyla ayrı bir muhalefet 
şerhi, karşı oy görüşü belirtmiş bulunuyorum. 

2 nci madde, tanımlarla ilgilidir. Yani, kat mülki 
yeti nedir, eklenti nedir, kat maliki kimdir, nedir, 
gibi tanımlamalar yapıyor. İşte o tanımlama maddesi
nin, 2 nci maddenin (c) bendi şöyle demektedir : 
Bir arsa üzerine bir bina yapıldığı takdirde şöy
le olur, böyle olur, diye; yani orada kat 
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maliki, kat mülkiyeti vesaireyi söz konusu et
mektedir. Ancak, bir arsa üzerine muhtelif dairelerden 
oluşan bir tek bina yapılması halini öngörmekte idi 
mevcut olan Kanun ve 'bu itibarla da memleketimizde 
«Dikey kat mülkiyeti» veya «Şakulî kat mülkiyeti» 
denen bir kat mülkiyeti gelişmiş bulunmaktadır. 

Halbuki bunun yanında, bir de «Ufkî» veya «Ya
tay» yahut da «Yaygın kat mülkiyeti» denen bir mül
kiyet daha vardır. Yani, bir arsa üzerine bir tek bi
nanın muhtelif daireleri değil, bir arsa üzerine muh
telif binalar da yapılması söz konusu olabilir ve on
da da kat mülkiyetine geçilmesi arzu edilebilir. 

işte 2 nci madde, bir arsa üzerine muhtelif bina
lar yapılması halini öngördüğü ve burada da kat mül
kiyetinin kurulmasına müsaade ettiği halde, bunun 
ayrıntılarını, düzenlememiş bulunmaktadır. Onun da 
ayrıntılarının düzenlenmesi icap ederdi. 

Nitekim, memleketimizin birçok yerlerinde, bil
hassa sahillerde, kıyılarda birçok siteler kurulmak
tadır ve bu siteler ya müşterek mülkiyet esası üze
rine yahut da bir kooperatif esası üzerine kurulmak
tadır; buradan da, «Kat mülkiyetine konu olur mu, 
olmaz mı?» şeklinde birtakım ihtilaflar çıkmaktadır. 
Bunların düzenlenmesi ücap eder idi. 2 nci maddede 
tarifi verdiğine göre, o tarifin gerektirdiği ayrıntıyı 
düzenleyecek birtakım hükümler de getirmesi gere
kirdi; değişiklik tasarısı bu ayrıntı üzerinde durma
mıştır. Onun üzerinde de durulması lazım geldiği 
için, bendeniz ayrıca bir önerge verdim, ayrı bir ek 
madde; yani Kanunun tümü içerisinde bir ek madde 
konulması suretiyle yaygın veyahut da yatay kat 
mülkiyeti denen hususun ne şekilde düzenlenmesi la
zım geldiğini gösterecek bir madde teklif etmek mec-
buriyetünde kaldım. 

Halbuki Hükümet 2 nci maddede bunu madem
ki yaygın kat mülkiyetini tarif olarak kabul etmek
tedir, onun düzenlenmesini de getirmiş olsa idli, bu
rada ayrı bir önerge vermeye lüzum kalmayacaktı. 
Hatta o önerge; İçtüzüğün bir maddesi bakımından 
da, Komisyonda ele alınabilir mi, alınamaz mı mü
nakaşası yapılmıştır. Vaktiyle Genel Kurulun başka 
bir mesele dolayısıyla vermiş olduğu karar gereğin
ce Komisyonda kabul edilmesi uygun görülmediği 
için, burada ayrıca bir teklifle huzurunuza gelmiş 
olacağım. Gayet tabiîdir ki, Komisyon tekrar bu mev- ı 
zu üzerinde düşünür veyahut da şimdiye kadar arka
daşlar bu mevzuu düşünmüş olabilirler. Yani, bu 
bakımdan bir eksiklik vardır. 

u . ı , im Ö : i 
Diğer taraftan 9 uncu madde, biraz Önce bazı ar

kadaşların da belirttiği gibi, masrafların paylaştırıl
ması bakımından bir yenilik getirmektedir. Evvelce; 
yani yürürlükte olan madde, tek bir ölçü üzerine 
masrafları paylaştırıyordu, o da değer bakımından 
arsa payı; yani metrekare bakımından arsa payı de
ğil de, değer bakımından arsa payı... Gerçi tatbikat
ta bu da yanlış anlaşılmaktadır. Bazı yerlerde arsa 
payı deyince; binanın oturduğu yer, diyelim ki, 500 
metredir, 500 metrenin her daireye düşen miktarı di
ye kabul edilmektedir, tatbikatta böyle yapıldığı da 
vakidir; ama Kanunun esas maksadı rakam olarak 
binanın inşa edildiği arsamn payı değül, değer ola
rak arsanın payı üzerinden her dairenin katkısı he
sap edilmek icap eder. Fakat tek ölçü gerek kalorifer
ci, kapıcı bakımından, gerek yakıt bakımından, ge
rek diğer ortak yerlere ait olan masraflar bakımından, ge
rekse mesela onarım işi; kalorifer tamir edilecek ve
ya bina eskimiştir, yüzü sıvanacaktır vesaire, bunlar 
yeni yapılmış olan binalarda belki pek fazla önemli 
sayılmayabilir; ama 10 senesini geçmliş olan binalar
da büyük rakamlar tutmaktadır. Kat Mülkiyeti Ka
nununun da 1965'den beri tatbik edildiğine göre, ar
tık birçok binalar esklimeye yüz tutmuştur ve bu gibi 
onarım masrafları büyük yekûn tutmaktadır. 

Evvelce tek ölçü vardı; arsa payı. Halbuki şim
di Komisyon ekseriyetinin kabul etmiş olduğu metne 
göre üç ölçü ele alınacaktır. 

il. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan gibi kimseler 
için eşit; dairenin gerek arsa payı olarak, gerekse 
mesaha olarak büyüklüğü ne olursa olsun, eşit ola
rak taksim edilecektir bu. 

2. Yakıt masrafları dairelerin mesaha-i sathiy-
yesine, alanına göre, metrekaresine göre hesap edi
lecektir. 

3. Bunun dışındaki diğer şeyler, biraz önce sözü
nü etmiş olduğum onarım masrafı, vesaire gibi bazı 
şeyler de arsa payı üzerinden yapılacaktır. 

Evvelce tek ölçü üzerinden yapılması lazım ge
len bu paylaştırma işinde bile ihtilaflar doğduğuna 
ve bunların miktarı da çok büyük olduğuna göre, 
şimdi üç ölçü ele alınınca bundan doğacak ihtilafla
rın ne kadar çok olacağını siz artık hesap edebilirsi
niz. 

Bu, daire sahipleri veya kat malikleri bakımın
dan bir zorluk çıkarabileceği gibi, ihtilaf çıkarabi
leceği gibi yönetici bakımından da bazı zorlukları 
doğuracaktır. Çünkü, yönetici masrafları üç ölçü 
üzerinden taksim etme mecburiyetiyle karşılaşacak-
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tır. Bir kısmı eşit olarak, bir kısmı alan üzerinden, 
metrekare üzerinden, bir kısmı da arsa payı üzerin
den; yani değer itibariyle arsa payı üzerinden pay
laştırılması icap edecektir. 

Belki «Büyük binalarda, iş hanları vesaire gibi 
binalarda illâ bir muhasebeci bulunur, bu işi yapabi
lir» denebilir; ama pek çok binalarda, 8 daireli, 10 
daireli, 15 daireli binalarda yönetici yapmaktadır bu 
işi kendi başına. Muhasebeciye para vermek istenme
mektedir, bilhassa yakıt masraflarının çoğalması do
layısıyla, diğer masraflardan kısılması yoluna gidil
mektedir. Hatta benim evvelce bulunduğum Mithat-
paşa'daki bir binada, ayrıca kendim de beş sene yö
neticilik yaptım, bir muhasibe hesap işlerini tutturur
duk ve o hesap işlerini yapardı, ben anlamam o iş
ten; ama benden sonra gelen yöneticiler, bilhassa 
yakıt masraflarının evvelce 1 000 - 1 500 lira gibi 
miktardan 1 0 - 1 5 bin liraya çıktığını görünce, mu
hasebeciyi tasarruf ettiler. Tasarruf ettiler, ama di
ğer taraftan işlerin taksim edilmesi, o masrafların 
paylaştırılması büyük güçlükler doğurdu. 

İşte bu bakımdan Tasarının 9 uncu maddesinde 
getirilmiş olan çözüm, birçok apartmanlar bakımın
dan bu masrafı daha fazlalaştıracaktır; çünkü yö
netici kendisi yapmayacak, bir muhasebeci tutmak 
mecburiyeti hâsıl olacaktır, o da boşuna yapmaz bu 
işi. 

Bu itibarla bendeniz akalliyette, azınlıkta kalan 
arkadaşlarla birlikte buna muhalif bulunuyoruz ve 
gerekçemizi de orada yazdık. Yani memlekette bü
yük binalar bu işi yapabilir; ama küçük binalar, 
8 - 1 0 - 1 5 daireli binalarda yöneticinin bu işi yapa
bilmesi çok zordur, ölçü ne kadar fazlalaştınlırsa, 
adalete uygun olsun diye, ihtilaflar o kadar çoğa
lır. İhtilafı çoğaltmak da ayrı bir zorluk ortaya çı
karacaktır. 

Bu itibarla Tasarının bu husustaki hükümlerinin 
yeniden gözden geçirilmesini uygun bulmaktayım. 
İleride belki bu hususta önerge de vereceğim. Benim 
şimdilik Tasarının tümü üzerindeki görüşlerim bun
dan ibarettir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
İçimizde yöneticilik yapan arkadaşlarımız vardır. 

Yöneticilik yaparken karşılaşılan problemlerin ne ol
duğunu yöneticilik yapan arkadaşlarımız gayet iyi 
bilmektedir. 

Kent yaşamında toplu yerleşim şeklinde beliren 
apartman yaşamı, aynı apartmanın çatısı altında ya
şayan kişilere dengeli ve düzenli, huzur içinde yaşamı 
temin etmeye matuf olan bu Kat Mülkiyeti Kanunu
nun huzur ve güveni temin edebilmesi için elbetteki 
birtakım rijit hükümler taşıması, toplum ve apart
man hayatını çekilmez duruma sokan kişilere karşı 
müsamahasız birtakım uygulamalara yer vermesi çok 
yerindedir. Benden önce konuşan sayın konuşmacı 
arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve bugüne kadarki uygulamada birtakım boşluklar 
hissedilmiş bu Kanunda. Sayın Hükümetimiz bu boş
lukları gördüğü ve kısmen bu boşlukları gidermek 
amacıyla karşımıza bu Tasarıyı getirdiği için kendi
sine müteşekkiriz. 

Mesela; eskiden yönetim giderlerine katılmayan 
kat maliklerinin mahkemeye veya icraya verilme
si işinde sadece yönetici yetkili kılınmaktaydı, yeni 
getirilen Tasan ile herhangi bir kat maliki de icraya 
başvurmak suretiyle bu tahsilatı yapabilmektedir. 

Yine eski Kat Mülkiyeti Kanununda, kat malik
lerinden birisi bir taşınmazım bir başkasına sattığı 
takdirde, diğer kat maliklerinin bu taşınmazı satın 
alma hakkı doğmaktaydı. Aslında bunun bir anlamı 
da ydktu. Şimdi, dışarıda kat mülkiyetine geçmemiş 
bir taşınmazı herkes istediği gibi sattığı halde, apart
man şeklindeki bir gayrimenkulu satın alan bir kim
senin yanındaki komşusu onun ne yakın akrabasıdır, 
ne hışmıdır; o gayrimenkulun satın alınmasında apart
man komşularına veyahutta maliklerine öncelikle 
hakkının verilmesindeki felsefe ve hukukî düşünce
nin anlamlı bir izahı olamaz. 

Yalnız uygulamada gördüğümüz birtakım eksik
likler var. Meselâ bu Tasarıda da yine kat mülkiyeti
ne geçişte, tüm kat maliklerinin rızaları istenmekte
dir. 25 veya 50 daireli bir apartman düşünün, kat 
maliklerinden üçü piyasada yok. özellikle yurt dışın
da çalışan çok büyük bir kitle var. Almanya'da ça
lışan işçilerimiz var; bu arkadaşlarımızın büyük bir 
çoğunluğunun Türkiye'de adresleri belli değildir. 
Apartman kat mülkiyetine geçecek; fakat bu üç ar
kadaşımızın ne Türkiye'de temsilcileri var, ne de 
adreslerini tespit edebiliyoruz. Bu kat mülkiyetine 
geçmeyecek mi?... Bütün kat maliklerinin nzası ye
rine aoaba daha orta bir yolun veyahutta adresleri 
tespit edilmeyen; yani kat mülkiyetine geçişte apart
man yönetimini elinde bulunduran kişinin bütün hu
kukî yolları denemesine rağmen, kat maliklerini bu-
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lamadığı takdirde, bunların rızaları alınmadan kat 
mülkiyetine geçişi sağlama yolu tercih edilemez miy
di?... 

Bir de kat mülkiyetine geçişte, taşınmaz sahiple
rinin taşınmazlarına değer takdiri ilkesi benimsen
mektedir. Ben bunu da anlayamadım. Gerçi, bir har
ca, bir değer olarak esas alınıyor; ama bu değer tak
diri uygulamada niçin öngörülmektedir; niye kat mül
kiyetine geçişte, kat maliklerine değer takdiri ön gö
rülmektedir. 

Tasarıda getirilen yakıt masraflarının taksiminde 
birtakım ilkeler benimsenmiş; ama benim gördüğüm 
kadarıyla yakıt giderleri konusunda bir açıklık yok. 
Mesela, otomat parası, kalorifer kazanının ısıtılma
sında kullanılan elektrik, kapıcının kullandığı elekt
rik... Bunların sarfı konusunda 9 uncu maddede ne 
esasa göre taksim yapılacağı hususunda ben bir açık
lık görmedim. Bunu da maddesi geldiği zaman ayrıca 
üzerinde durmakta büyük fayda olduğu inancında
yım. 

Değerli arkadaşlar; 
Apartman genel kurul toplantılarında hatırlarsı

nız, herkes der ki, «Ben yönetici olmayacağım, siz 
olun...» Belirli kişiler devamlı yönetici olma duru
munda bırakılırlar. Şimdi getirilen 12 nci madde ile 
denilmektedir ki, yöneticiye bir ücret takdiri yapılır, 
aksi öngörülmemişse; ancak sırası gelen yönetici hak
lı bir neden olmaksızın bu görevi yapmaması nede
niyle başka bir yönetici seçildiği takdirde, bu yöneti
ciliği kabul etmeyen kişiden ücret alınır... Bana gö
re buradaki «Haklı neden olmaksızın» ibaresi fazla; 
yani bir apartman düşünün 20 daireli, sıraya koy
muşlar, bir numaralı daireden başlamışlar, dokuzun
cu dairenin maliki dokuzuncu sene diyor ki, «Hayır 
ben yöneticilik yapamam...» Bir meşru sebep de uy-
durabilir. Ötekiler sırayla yaptığına göre, bu yöne
ticilik yapmıyorsa ücretini de ödesin; yani haklı bir 
neden aramanın bence bir yararı yok. Çünkü bir 
apartman yöneticiliği gerçekten büyük bir külfet ve 
zahmet isteyen bir iştir. 

'Benim asıl üzerinde durmak istediğim Tasarıya 
ek madde ile eklenen kapıcılar hakkında getirilen hü
kümdür, 

Şöyle denilmektedir : «İş akdi herhangi bir ne
denle feshedilen veya sona eren kapıcı, kaloriferci, 
bahçıvan ve bekçiler kendilerine tahsis edilen yerler
den 15 gün içinde çıkmak zorundadırlar.» Aslında 15 
günlük süre kanaatimce çok kısa bir süredir. Yani 
kış ortasında bir kapıcıyı dışarıya atıyorsunuz, bir 

bahçıvanı dışarıya atıyorsunuz... Bunun gerçekten 
kendisine yeni bir yerleşim yeri bulup yerleşmesi, eş
yalarını taşıması, maddî imkânlarının yerinde olup 
olmaması meseleleri karşımıza çıkmaktadır. Evet, 
uygulamalarda birtakım kapıcılar bulundukları yer
leri terk etmemektedir ve apartman maliklerine bü
yük sıkıntılar çıkarmaktadır. Ancak, buna çözüm ge
tirelim derken de, böyle çok fakir bir durumda veya-
hutta dar gelirli durumda olan kapıcıları veyahut 
bahçıvanları da böyle vurup da öldürmemek lazım
dır. Kanaatimce getirilen bu hüküm bu zümre in
sanları için çok ağır hükümler taşımaktadır. 

«Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin 
veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu 
üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan, mahallî 
mülkiye amirlerinin kararı ile bir hafta içinde za
bıtaca zorla boşalttırılır. İdarî ve kazaî merciler nez-
ninde yapılacak itiraz bu kararların icra ve infazını 
durduramaz.» hükmü gerçekten çok ağır bir hüküm. 

Arkadaşlar; 

Bir apartman düşünün 100 kişi, 200 kişi oturu
yor; hepiniz yaşantınızda karşılaşıyorsunuz ve çeşit
li nitelikte insanlar var; kapıcı kendisine selâm ver
medi diye şikâyetçi olan kişiler var. Kapıcıların iş 
akdini feshetmek pek de zor bir olay değil. Sık sık 
kapıcıları işverenler, özel işlerinde çalıştırmak iste
yenler; gerçi her apartmanın bir yönetim planı var
dır, bir kapıcı talimatnamesi vardır; ama bunların 
uygulamada pek uygulanabilirlik nitelikleri yoktur. 
Şimdi bir apartman içinde bir kiracıya veyahutta ev 
sahibine, özel işini yapmadı diye derhal en büyük 
mülkiye amirine gidip de bir kapıcıyı apar topar dı
şarıya attırma hakkını tanımak ve ondan sonra da 
mülkiye amirinin kararına karşı yapılacak itirazların 
icra ve infazı durdurmama sonucunu çıkarmak ger
çekten bugünkü hukuk devleti ilkemizle veya hukuk 
sistemimizle bağdaşmayan bir husustur. Yani 15 gün 
içinde kapıcıyı tutup kolundan atacaksınız, haksız ata
caksınız, mülkiye amirinin haksız karar verdiğini mah
keme tespit edecek, buna rağmen bu infazı da durdur
mayacak... Peki bu infazı durdurmadıktan sonra, ka
pıcı gitti mülkiye amirinin kararını iptal ettirdi. O 
zaman kapıcının elinde ne kalacak; yani bu kararın 
hukukî sonucundan ve kendisine temin edilen yarar
dan ne sağlayacaktır?.. Bu da burada belirtilmemiş
tir. Kanaatimizce bu 15 günlük süreyi bir aya çıkar
mak ve mülkiye amirinin kararıyla çıkarma yetkisini 
mahkemelere vermek ve mahkemeye de bu konuda 
belirli bir süre içinde karar verme zorunluluğunu ge-
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tirmek suretiyle daha adil bir çözüm getirileceği inan
cıyla, bu madde geldiğinde ayrıca bir önerge verece
ğim, 

Ben bu madde dışında Tasarının getirilen mevcut 
hükümlerini olumlu buluyorum ve bu maddenin yu
muşatılması konusunda yardımlarınızı bekliyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
•Konu, aşağı yukarı 16 senelik bir Kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi. 
Ben huzurunuzu işgal etmeyecektim. Ancak bazı 

maddeler bazı arkadaşlarca yanlış yorumlandı. Bu 
yanlış yorumlanma neticesi bazı yanlış kararlar ve
rilebilir düşüncesiyle huzurunuzu işgal etmiş oldum. 

Konuyu genellikle 9 uncu madde üzerine teksif 
edeceğim. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi 
hizmet erbabının kat maliklerince eşit şekilde ücret
lerinin karşılanmasına amirdir, 9 uncu maddenin 
ikinci paragrafının baş kısmı. Ancak bir apartman 
düşününüz; bu apartmanın zemin katında çok küçük 
yaşam birimleri vardır, ayrı birimler vardır, üst kat
larında çok geniş birimler vardır. Bu şekilde değer
leri, sosyal nitelikleri birbirinden farklı olan birim
lere kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi hizmet 
erbabının ücretlerinin eşit olarak karşılama verildiği 
takdirde, bu her şeyden önce sosyal eşitlik ilkesine 
aykırı olacaktır. 

Diğer giderler arsa payı üzerinden ödenir, deni
yor ve bunun içine yönetici^ giderleri de konuyor. 
Yönetici giderleri dahi arsa payı üzerinden ödenen 
bir apartmanda kalorifercinin, bahçıvanın ücretinin 
eşit olarak ödenmesi bir haksızlık ifade eder. 

Kaldı ki, yakıt masrafı için ayrı bir birim getiril- ' 
miş, ayrı bir ölçü getirilmiş; metrekare esası üze
rinden deniyor. Büyük bir yapıda kaloriferci, bekçi 
ve bahçıvanın ayrı ayrı bulunduğunu kabul edelim, 
(Ki, Kanundaki madde onu öngörmüştür) o halde, 
yakıt masrafını metrekare üzerinden almaya amir bir 
madde içerisinde, kaloriferci maaşının eşit olarak 
ödenmesini amir başka bir ifade olursa bu ikisi bir
birine taban tabana zıt olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Yakıt masrafı metrekare üzerinden ödenir» de

niliyor. Sayın arkadaşım» Metreküp üzerinden» de
diler; doğrudur. Isınma hesabında metreküp üzerin
den hesap yapılır. Ancak, apartmanlarda katlar ay-
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nı irtifaı gösterdiği için, bunun metreküp olarak alın
ması büyük bir mana ifade etmez. Yeter ki, yüksek 
seviyede, yani tavanı yüksek dükkânlar olmasın. Bu
nun haricinde hiçbir fark olmaz. Dolayısıyla Kanun 
metrekare olarak getirmiştir ve bu metrekare ile met
reküp, konut olarak kullanılan bir apartmanda kati
yen farketmez, oran aynıdır. 

Diğer bir konu, ısıtmada saat kullanılmasıdır. 
Muhterem arkadaşlarım; Avrupa'da bu yapılır, 

ama doğrudan doğruya apartmanlar merkezi teshine 
bağlandıkları zaman genel bir saat alırlar, bu saat 
üzerinden kullandıkları sıcak suyun veya buharın 
metreküpü üzerinden para öderler. Katlarda kullan
dığı sıcak su için, eğer saatla ödeme yapılırsa, bir kat 
maliki katını kapatıp diğer bir vilayete gidebilir, hiç 
kullanmaz. Halbuki, bir apartmanın ısı kaybı ve ısıt
ması, tüm ısı kayıpları veren noktalarına göre, yani 
camına, çerçevesine, tavanına ve katların birbirlerine 
geçirecekleri ısı iletkenliğine göre hesap edilerek ya
pılır. Dolayısıyla, sistemin, projenin tümüne aykırıdır. 
Böyle bir şeyi aldığımız takdirde, o kat maliki ileri
de, ben şuraya gidiyorum, bekçi parasını da öde
mem, şunu da ödemem, bunu da ödemem, kalorifer
ci parasını da ödemem, diye rahatlıkla söyleyebilir. 

Kaldı ki, bir katın az sıcak su ile ısıtma yapması, 
diğer katların ısınmamasını intaç edeceği için, bu 
doğrudan doğruya yanlış bir hükme götürür; diğer 
kat maliklerinin zararına bir neticeye götürür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
iSon olarak şu hususa temas etmek istiyorum. îmar 

mevzuatında yapılan son bir değişiklikle, kapıcı dai
relerinin bodrum kata inmesi yasaklanmıştır. Dolayı
sıyla kapıcı dairelerinin zemin katta olma durumu 
hâsıl olmuştur. Bunu, müteahhitler inşaatı yaparken 
kapıcı dairesi olarak nitelendirir; ama kullanmada 
bunlar kapıcı dairesi olarak kullanılmaz. 

Genellikle bir de küçük apartmanlar vardır; beş -
altı daireli. Yani arz etmek istediğim şudur ki, ufak 
apartmanlarda veya bu şekilde tasarrufa giden apart
manlarda, müstakil kapıcı yoktur. Bir kapıcı üç -
dört veya iki - üç apartmana bakar. Ancak, bunlar 
bu apartmanda çalışır gözükmezler. Dolayısıyla hem 
Sosyal Sigortaların bir prim kaybı vardır, hem vatan
daşın çalışmasından mütevellit bir güvenceye kavuş-
turulamaması hususu vardır. Gönül arzu ederdi ki, 
yarım gün çalışma, 1/3 gün çalışma gibi bir şey de 
getirilerek, tüm çalışanlar her çalıştığı yerde güven
ceye kavuşturulmuş olsun ve bu şekilde daha emin 
bir çalışma düzeni kurulmuş olsun. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Gözübüyük... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon, tümü üzerinde bir açıklamada 
bulunacak mısınız efendim?.. Buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Şimdi müsaadenizle çok kısa olarak, ileri sürülen 
fikirlere cevap vermeye çalışacağım. 

Bu Kat Mülkiyeti Kanununun, her türlü ihtilafı 
tam ve mükemmel bir şekilde halletmesi esasen düşü
nülemez. Zira burada iki türlü hukuk rejimi çarpış
maktadır. Bir tanesi iştirak halinde mülkiyet denilen 
sistem, diğeri müşterek mülkiyet denilen şekil. 

Müşterek mülkiyet denilen kısım, (Mazur görü
nüz, hukukçu olmayan arkadaşlarımı düşünerek iza
ha çalışıyorum) teşbih caizse, bir portakalın kabukla
rı soyulduktan sonra dilimlerinin meydana çıkması 
gibi bir haldir. Bu müşterek mülkiyettir; burada her 
bir dilimin belirli bir sahibi vardır. İşte gayrimenkul-
deki bağımsız bölümler de bu portakalın dilimlerine 
benzetilebilir. 

Bunun yanında, yine bununla kalmamakta, bir de 
iştirak halinde mülkiyet dediğimiz kısım vardır. O 
da bu portakalın soyulmadan evvelki beher bir zer
resi üzerinde her bir malikin hak iddia edebilmesi ha
lidir-

İşte, kat mülkiyeti rejiminde bu iki sistem karma
şık halde bulunmaktadır. Koridorlarda, çatıda iş
tirak halinde mülkiyet varken, bağımsız bölümlerde 
müşterek mülkiyet hali vardır. Müşterek mülkiyet 
rejimine tabi olan kat maliki, iştirak halinde maliki 
olduğu kısımlardan mesul olmak istememekte, bu 
yüzden de İhtilaflar, menfaat ihtilafları meydana gel
mektedir, 

İşte bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra, tenkit 
konularına kısaca cevap vermek istiyorum. 

Sayın Bayer hacimden bahsettiler. Bundan evvel
ki kanunda arsa payı ele alınmıştı. Yaptığımız ince
lemelerden anladık ki, arsa payı büyük haksızlıklara 
sebep oluyor. Çünkü arsadaki hissesi fazla olduğu 
halde bir şahsın, mesela; diyelim ki, yüzde 25. Bu 
dörtte bire tekabül ediyor, halbuki binada onda bir 
nispetinde... Faraza 500 metrekare kullanılan saha 
var, bağımsız bölüm var. Dairesi faraza 50 metreka

re dersek onda birdir nispeti. Halbuki arsadaki his
seyi alırsak dörtte bir oluyor. Bunu haksız bulduk 
biz, 

Isınmada en mühim nokta, en mühim gürültü, 
menfaat dokuzuncu maddede kopuyor. Çünkü yakıt 
bedelleri giderek yüksek meblağlara varıyor. İşte bu 
yüzden biz de arsa payını değil de mesahai sathiyye-
yi aldık. Ancak bu karar 'Komisyonumuzda beşe altı 
çoğunlukla alınmıştır. Bendeniz müspet oy kullan
mıştım, o itibarla müdafaa yapar tarzda konuşuyo-
rum< 

Yalnız şu da var ki, Sayın Bayer'in teklifi fevka
lâde doğrudur. Çünkü, alâkalı şahıs ancak ısıttığı 
hava kadar, istifade ettiği yerde masrafla mükellef 
olmalıdır. 

Şimdi, bir gayrimerikuldeki 100 metrekarelik bir 
yer eğer oturulan bir yer ise, Türkiye standartlarına 
göre irtifaı 2 metre 70 santimetredir. Halbuki bu bi
nanın altında şayet dükkânlar varsa 100 metrekare
lik yerin irtifaı daha yüksek olacaktır. Böylece ısı
tılan hacim daha fazla olacak, orası daha fazla ener
ji sarfetmiş olacaktır. 

Eğer bunun da altında, yine Sayın Bayer'in bah
settikleri gibi, mesela düğün salonları gibi salonlar 
varsa, bunların irtifaı şüphesiz çok daha fazla ola
caktır. Meseha-Î sathiyye aynı olsa dahi, enerji daha 
fazla istihlak edilecektir. Şu hale göre oradaki şah
sın masrafa daha fazla iştirak etmesi lazımdır. Ben 
bu konuyu, Komisyonda müspet oy kullanan arka
daşlarımla da görüştüm. Sayın Bayer'in görüşüne 
tamamen katılıyoruz. Hacim olarak bu hesabın yapıl
ması doğru olur. Ancak eğer binanın tamamı sük-
nadan mürekkep ise, bağımsız bölümler sadece ika
metgâh olarak kullanılıyorsa, o zaman meseha na
zara alınabilir. Çünkü hepsinin irtifaı aynıdır. 

Sonra, gürültüden bahsettiler. Bu hususta Medenî 
Kanunda bir hüküm vardır; komşuların rahatsız 
edilip edilmemesi bakımından. Hatta orada «Çan 
çalmak» tabiri geçer. Orada hüküm vardır. Sonra 
beledî cezalar cümlesindendir. Bunun da dışında Türk 
Ceza Kanununun da «İtidal ve muvazene harici ha
reketler» diye bir kısım vardır. O cümleden de mü
talaası düşünülebilir. Bu bakımdan biz ayrı hüküm 
getirmeye lüzum görmedik. 

Ortak yerlerin ıslahından bahsediyorlar. Bunu 
açıkladıkları takdirde düşüncelerimizi o zaman biz 
de izaha çalışırız. 

Sayın Alpdündar, park yerlerinin kullanılmasın
dan bahsettiler. Efendim, bu daha evvel Yargıtay'ın 

— 713 — 



Danışma Meclisi B : 46 

müstakar içtihatlarına göre park yerleri; yani bahçe, 
biraz evvel arz ettiğim iştirak halinde mülkiyete tabi 
olduğu için; yani o bahçenin her bir zerresi üzerin
de her bir malik hissedar durumunda olduğu için 
Yargıtay tamamının muvafakati ile ancak park ya
pılmasını kabul etmişti. Ancak, biz burada hakkın 
suiistimal edildiği kanaatine vardık Komisyon ola
rak; maliklerin tamamının muvafakati ile yapılması
nı değil de, çoğunluğunun muvafakati ile, şeklinde 
değiştirilmesinin daha adilane olacağını düşündük. 

Yine başta da arz ettiğim gibi, burada tam ve 
mükemmel olarak adaleti temin ettirmek değerli üye
ler, benim naçiz kanaatime göre mümkün değildir; 
çünkü menfaatler iki mülkiyet şekliyle çatışmaktadır. 
En ziyade müsait olanını bulabilirsek eğer görevimi
zi yapmış oluruz. 

Kapıcıların çıkarılması ihtilaf konusu oluyor, de
diler. 'Bu hususta biz yönetim kurulunun çoğunlukla 
karar alabilmesi esasını getirdik, maddelere geçildiği 
zaman sizler de göreceksiniz, o zaman fikirler öne sü
rülür, tahlili, tenkidi yapılır, daha isabetli şekle va
rılır. Biz yönetim kuruluna bu hakkı tanıdık ve icra 
kısmını da gösterdik, mülkî amir ile icra edilebilir de
dik, 

Masrafların ödenmesinden bahsettiler. Bu husus
ta Tasarıda hüküm var. 

Park meselesini anlattım. 
Çatıların ve bodrumun bağımsız bölüm haline ge

tirilmesinden bahsettiler. Bu sözle ne denmek isten
diğini bendeniz anlayamadım, oralar bağımsız bölüm 
olamaz, iştirak halinde mülkiyetin cari olduğu kısım
lardır. Çatılarda ve bodrumlarda bağımsız bölümden 
bahsedilmesinin nedenini bendeniz anlayamadım, 
mazur görün. Sonra ileride tabiî görüşüldüğü zaman 
açıklamalar yaparız. 

Sayın öney, Tasarının inceleniş biçiminin ken
disini tatmin etmediğini, sadece Adalet Bakanlığının 
Temsilcisinin bulunduğunu söylediler. Bilmiyorum 
biz o şekilde görüştük, onun için diyecek bir husus 
yok. 

Yakıt masrafları bakımından başka temsilciler 
de olmalıdır dediler. 

9 uncu maddeyi tenkit ettiler. 9 uncu madde, bi
lindiği gibi arsa payını alıyor, eşit taksimleri alıyor, 
metrekare esasını alıyor; işte biz bunu mümkün mer
tebe adilane neticelere varabilelim diye üç şekli al
dık; fakat Yüksek Meclisinizde ariz amik görüşüle
cektir, değerli fikirler serdedilecektir, o zaman en 
uygununu hep beraber elbirliği ile getireceğiz. Ko-

— 714 

24 . 1 . 1983 0 : 1 

misyon olarak asla ısrarlı değiliz hiç bir madde üze
rinde. Bütün maksadımız bu memleketin mühim der
dine en uygun çareyi bulabilmektir, bunun dışında 
Komisyonumuzun hiç bir iddası yoktur, bunu peşi
nen arz ediyorum. 

Sayın öney'de, yakıtın metrekare üzerinden de
ğil hacim üzerinden hesaplanmasının daha doğru ola
cağını beyan ettiler. Tamamen katılıyoruz, doğru
dur. 

Saat usulünü istediler. Bize göre saat usulünü ih
das etmek Türkiye'miz için bugün mümkün değildir. 
Zira Türkiye'de bu saatler imal edilmiyor, ithal edi
lecektir, bu memleketin döviz sıkıntısı içerisinde yüz-
binlerce, belki de milyonlarca daireye saat takmak 
benim naçiz görüşüme göre tamamen lüzumsuz bir 
masraf olur. Asla bu konuya katılamayacağız; çün
kü metrekare hesabıyla yapılması mümkündür. 

Sayın Bilge, Kanun hakkında teknik bilgiler ver
diler. Sayın Gökçe'nin Teklifi hakkında konuştular. 
Tasarının eksik kısımlarından bahsettiler ve ek mad
de teklif edeceklerini söylediler. Doğrudur, Tasanda 
eksik kısımlar bulunabilir, kendileri tekliflerini yap
tıkları zaman o konuda gerek sizler, gerek Komisyon 
olarak bizler görüşlerimizi açıklayacağız. 

9 uncu maddeyi de masrafların paylaşılması bakı
mından tenkit ettiler. İşte değerli arkadaşlarım; bu 
tenkidin yapılması fevkalade kolaydır, son derece 
kolaydır. Çünkü biz de biliyoruz ki, 9 uncu madde
nin getirdiği şekil ve sistem aksaklıkları derpiş edi
yor, doğrudur; ama daha ehvenini bulamıyoruz, on
dan dolayı böyle yaptık. Temenni olunur ki, çok da
ha mükemmeli bu Mecliste ortaya çıksın, bizler de 
canı gönülden katılalım. 

Sayın Genç, bir miktar teknik açıklama yaptık
tan sonra, kat mülkiyetine geçmekte tekmil malikle
rin ittifakının aranmamasını teklif ettiler, aranması
nı tenkit ettiler. Efendim, yönetim planının yapılması 
ve bağımsız bölümün harç ve vergi bakımından de
ğerinin beyan edilmesi itibariyle çoğunluk kararıyla 
kat mülkiyetine geçilemeyeceğini düşündük. Çünkü 
burada tamamen mülkiyete taalluk eden hususlar 
vardır. Kendisinin beyanını imza etmesi lazımdır di
ye düşündük, o sebeple çoğunlukla kat mülkiyetine 
geçilmesini biz mahzurlu gördük. Esasen güç bir sis
temdir bu, tamamının eskisi gibi muvafakatini isabetli 
mütalaa ettik. 

Kapıcının işine son verilmesini ve sürenin 15 gün 
olarak tahdidini tenkit ettiler. Aslında bu zaman kısa 
değildir. Çünkü hepiniz biliyorsunuz bir memurun 
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bir yerden bir yere tayininde de vazifeden ayrılıp işe 
başlamasında kanunun tayin ettiği süre 15 gündür. 
Bu süre bize göre insafsızca tayin edilmiş bir süre 
değildir; ama yine takdir Yüksek Heyetinize aittir, 
istenirse uzatılabilir. 

Sonra Sayın Genç biraz mübalağa ederek anlat
tılar; öyle kapıcı bir üyeye selam vermiyor diye işine 
son verilemez değerli üyeler. Ancak yönetim kurulu 
keyfiyeti müzakere eder ve asgarî çoğunlukla karar 
verebilir. O zaman da her halde insaf ölçüleri içeri
sinde kapıcının davranışları tetkik konusu edilecek
tir ve müştereken, çoğunlukla veya ittifakla bir karar 
verilecektir. Bir tek apartman sakinine selam vermedi 
diye kapıcının işine son verilemez tabiî. 

Sayın Fırat, 9 uncu maddedeki eşit masraflardan 
bahsettiler, haksız buldular, tenkitlerini yaptılar, tşte 
arz ettiğim gibi, tabiî bu maddeyle ilgili tenkitlerin 
haklı tarafları vardır; fakat biz daha uygununu bula
madık. Bu masrafları, eğer uygun bulursanız bir kıs
mım hacme göre; yani yakıtı hacme göre bağlaya
biliriz, diğerlerini seyyanen tespit edebiliriz, o da 
mümkündür; hatta bir bakıma makul de olur, apart
manda yanacak olan aradaki elektrik ile veya bah
çenin sulanması ile müşterek bir masraf ödenmesi 
doğru olabilir. 

Efendim, buna tam bir adalet üzere şekil bulmak 
çok zor. Mesela; tasavvur buyurunuz ki, apartmanda 
asansör vardır ve 10 katlı bir apartmandadır. Şimdi 
zemin katta oturan şahıs pek haklı olarak, ben asan
sörü kullanmıyorum niçin masrafına iştirak edeyim, 
diyecektir. Birinci katta oturan şahıs, benim kullan
dığım miktar 10 uncu katta oturanın ancak onda 
biri kadardır ben ancak onda birine katılırım, diye
bilecektir ve nihayet 10 uncu katta oturan şahıs ben 
bir defa iniyorum, bir defa çıkıyorum, bütün günde 
geliş - gidişim bir defaya mahsustur; ama 4 üncü 
katta veya 5 inci katta oturanın 3 tane çocuğu var
dır, bunlar günde 8 - 1 0 defa iner çıkarlar o benden 
çok daha fazla ödemelidir, diyecektir. Bakın görüyor
sunuz bütün söylenilenler doğrudur, haklıdır; ama 
bunlara tam ve mükemmel, adilane bir şekil getir
mek de naçiz kanaatime göre, başta da söylediğim 
gibi imkânsızdır. 

Nihayet ne yapacağız; adil olana en yakın şekli 
bulup onu tatbik edeceğiz. Bunlar da sizlerin yüksek 
fikir ve tekliflerinizle kanaatime göre gerçekleşecek
tir. 

Şimdilik maruzatım bunlardan ibarettir. En derin 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Hükümet bir açıklamanız olacak mı efen

dim Tasarı üzerinde?.. Buyurun. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA

HATTİN OKUTAN — Sayın Başkanım; Komisyon 
Sözcüsü Sayın Arkadaşımız geniş şekilde konuyu 
izah etti. Ben ancak şu kısa maruzatta bulunmayı uy
gun görüyorum. 

Yüksek malumları olduğu üzere 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve 17 yıl tatbikat görmüş bir Kanundur ve bu 17 yıl 
içerisinde de herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. 
Ancak, Yargıtay içtihatları ile bu konuda bazı ilerle
meler kaydedilmiştir. 

Bir konuyu daha önemle belirtmek lazım ki, ha
kikaten bu kat malikleri arasındaki ihtilaflar gün 
geçtikçe fazlalaşmış ve bugün mahkemelerin büyük 
bir kısmını işgal eder hal almıştır, tşte bundan esin
lenerek gelişmiş ülkelerdeki mevzuatta tetkik edil
mek suretiyle, mevcut Kanundaki aksaklıkların gi
derilmesi yönünde çalışma yapılmış ve bu suretle 
Hükümet Tasarısı olarak da Yüce Meclisinize tak
dim edilmiş bulunmaktadır. 

Tabiî, bu Tasarı hazırlanırken Bakanlık olarak, 
yalnız Adalet Bakanlığının değil, diğer bütün Bakan
lıkların ve ilgili kuruluşların görüşü alındığı gibi, bil
hassa Yargıtayın da buradaki içtihattan ve görüşleri 
alınmak suretiyle ortaya konulmuştur. Genel olarak, 
kat mülkiyetine geçişteki formalitelerin azaltılması, 
kat mülkiyetine, geçmede meydana gelen gecikme
lerden doğan mahzurların giderilmesi, yönetim gi
derlerinin kat malikleri arasında daha adil şekilde 
pay edilmesi ve bu giderlerin kolaylıkla tahsili yolun
da maddeler düzenlenmiştir. Tabiî, bunun en mükem
mel olduğu da ileri sürülemez; Yüce Meclisin kat
kılarıyla mutlaka daha da mükemmel olacaktır. 

Takdir Meclisindir, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısının tümü üzerinde

ki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 17.00 

•>••-« 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 46 ncı Birleşimin 2 nci 
Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Daiir Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
nun 2 tıci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«c) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine ko
nu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir 
veya birden çok (yaygın) 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 irti
fakı sahibi);» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, 1 inci madde üzerinde bir açık
lamanız var mı?.. Yok. 

Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA
HATTİN OKUTAN — Açık Sayın Başkanım, İster
seniz, kısaca bir değişikliği arz edeyim. 

Yürürlükteki Kanunla yapılmakta veya yapılacak 
olan bir yapının bağımsız bölümlerinin kat mülkiye
tine konu edilebileceği hükmü alınmıştır. Maddede 
yapılan değişiklikle, aynı arsa üzerinde birden fazla 
yapının da kat mülkiyetine tabi olacağı açıklanmak
tadır. 

Biraz evvel Sayın Hocamız yatay ve dikey kat 
mülkiyeti konusunu ortaya atmıştı. Bu, onu düzenli
yor. Bu şekilde de kat mülkiyeti hükümlerinin aynı 
arsa üzerinde birden fazla yapı bulunması halinde 
uygulanıp uygulanmayacağı konusu tereddütlü idi. 
Bu tereddüdü gidermek için konmuş bir açıklıktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 

Sayın üyeler; 1 inci maddeyi Komisyondan geldi
ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 1 in
ci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

nun üçüncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anayapı-
riın bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakı
nın kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mül
kiyetine geçilme halinde ise bu tarihteki, değeriyle 
oranlı olarak tahsis edilen arsa yapının ortak mül
kiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle ku
rulur. Arsa paylarının bağımsız değeriyle oranlı ola
rak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya 
kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlen
mesi için 33 üncü madde uyarınca sulh mahkemesi
ne başvurabilir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; burada bir basım ha
tası olmuştur. İkinci fıkranın üçüncü satırında, «ar-, 
sa yapının» ibaresinin «arsa payının» olarak düzeltil
mesini rica ediyorum. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bu konuda 
bir diyecekleri var mı efendim?.. Yok. 

2 ncı maddeyi Komisyondan geldiği şekilde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

nun 8 inci maddesinim birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş bir ta
şınmaz malın bağımsız bölümlerinden birinin veya 
kat irtifakına bağlanmış arsa payının satılması halin
de diğer kat malikleri veya irtifak hakkı sahiplerinin 
öncelikle satın alma hakkı yoktur.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir açık
lamaları var mı efendim?.. Yok. 

3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanu

nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 12. — Kat mülkiyetinin kurulması için 
anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi husu
sunda o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaş
ları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idare
sine verilmesi veya istemde bulunulması lazımdır. Bu 
dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzen
lenecek tutanakta, anagayrimenkulün kat mülkiyetine 
konu olacak bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değer
lerinin ve bu bölümlere değerleriyle oranlı olarak 
tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şarttır. 

Dilekçeye veya istem tutanağına özel kanunlar 
gereğince temliki tasarruflar için verilmesi gereken 
belgelerden başka aşağıda yazılı belgelerin de eklen
mesi lazımdır. 

a) Anagayrimenkulün dış cepheler ve iç taksi
matı, bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinin öl
çüleri açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya 
mühendis tarafından yapılan ve anagayrimenkulün 
maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan 
ve içinde gösterilenlerin doğruluğu belediyece tasdik 
olunan proje ve belediyece verilen iskân belgesi; 

b) Anagayrimenkulün ön ve arka cephelerini 
ve mümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 
büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli ve o 
gayrimenkulun maliki veya paydaşlarının çoğunluğu 
tarafından imzalı bir fotoğraf; 

c) Her bağımsız bölümün kat, daire, iş bürosu 
gibi nevini ve bunların (1) den başlayıp sıra ile giden 
numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimen
kulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imza
lı ve bu imzalar noterlikçe tasdikli bir liste; 

d) Anagayrimenkulün yönetimini düzenleyen 
ve kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafın
dan imzalı bir yönetim planı.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir açık
lamaları var mı efendim?.. Yok. 

4 üncü madde üzerinde Sayın Tosyalı'nın bir 
önergesi var, bir fıkra eklenmesine ilişkin; okutuyo
rum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 304 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesi ile değiştirilen 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Ek Fıkra : Yukarıdaki (d) bendinde bahsi ge
çen yönetim planının ne şekilde düzenleneceği ve ih
tiva edeceği hususlar Adalet Bakanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikle belirlenir. 

Ayrıca, birden çok yaygın yapının bulunduğu 
yerlerde bütün yapılar için genel yönetim planı ile 
her yapının özelliğine göre özel yönetim planı yapı
labilir.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklamanız var 
mı efendim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Kısa bir açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Yönetim planları

nın ne şekilde yapılacağına dair esaslar getirilmediği 
sürece, uygulamada bazı aksaklıklar, karışıklıklar ol
maktadır. Bu bakımdan, bunun bir yönetmelikle han
gi esasları ihtiva edeceğinin belirlenmesi yerinde ola
caktır. 

Diğer taraftan, kabul ettiğimiz 1 inci madde ile 
yaygın inşaatlar da kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Yaygın inşaatlarda iki türlü yönetim planlarına gerek 
duyulacaktır. Birisi, birden fazla yapı olduğu için, 
çok sayıda yapıyı kapsayan bir genel yönetim planı, 
bir de, her yapının kendi özelliğine göre bir özel yö
netim planı. Bu mecburî olmamakla birlikte, gerekti
ği ahvalde uygulanmak üzere bir teklifte bulundum; 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın üyeler, Sayın Tosyalı'nın önergesi üzerin

de söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Tosyalı bir ek fıkra isti

yor, bu teklifleri hakkındaki görüşlerinizi rica edi
yorum efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan, gerçi yönetim 
planının neleri ihtiva edeceğinin belirtilmesi lazım
dır, doğrudur. Ancak, Kanunun 28 inci maddesinde 
açıklanıyor. Aynen şöyle denmekte : 

«Madde 28. — Yönetim Planı : 
Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat 

ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti 
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ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim 
planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme 
hükmündedir.» 

Bu maddede açık ve var, bu sebepler dolayısıyla 
katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 28 inci maddede var olduğu için ka
tılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet, bu konudaki görüşlerinizi rica 
ediyorum efendim?.. 

AÖALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA
HATTİN OKUTAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Tosyalı, 28 inci maddede zaten böyle bir 

plan olduğu söyleniyor efendim. Daha doğrusu, «Bir 
yönetim planında neler bulunacağı hususu bulunmak
tadır.» derler ve bu nedenle katılmıyorlar. Önergeniz 
üzerinde bir geri alma veya oylatma durumu var mı 
efendim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Efendim, bir ge
nel yönetim bir de özel yönetim planlarından bah
setmekteyim, yeni bir sistemdir. Ancak, yaygın in
şaatlarda bir genel yönetim planının yapılması, bir 
bir de her yapının özelliğine göre özel yönetim pla
nımın yapılması gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Tosyalı, tabiî her 
yapıya göre özel yönetim planı çıkarsa, binlerce 
madde oluşur; çünkü her binanın da ayrı bir özel
liği çıkacaktır bu defa. Tabiî takdir sizin; bilemiyo
rum ama. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bu defa kabul ettiğimiz madde 
ile yaygın inşaatlar da kabul edilecek. Bir arsada 
10 blok yapılıyor; 10 blokun yönetimi başkadır, or
tak hususları olacaktır; ama buna karşılık bir bina
nın, bir blokun yönetimi başkadır. Bu bakımdan 
gerekli görüyorum efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum, yani önergenizi geri 
almıyorsunuz?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Hayır, takdire su
nuyorum ben, bu konuda Komisyon olarak bir şey 
söylemediler, bu konuda tartışma açacak bir açık
lama getirmediler; genel yönetim, özel yönetim diye. 

ALt DtKMEN — Sayın Başkan, söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Vereceğim Sayın Dikmen. 
Efendim, Sayın Tosyalı, «Genel yönetime ve özel 

yönetime göre bir şey söylemediler. Bu maddede var 
mı?..» derler. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
R ATOĞLU — Sayın Başkan; 

Bu 28 inci maddenin açıklamasında, «Yönetim 
planı anagayrimenkulün idare tarzını, kullanma mak
sat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları üc
ret tutarını, yukarıda tadat edilen haller dışındaki ge
nel idare şeklini düzenler» deniyor. 

O itibarla, biz yeterli buluyoruz ve katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Yeterli buluyorsunuz ve katılmıyor
sunuz. 

Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
ALİ DtKMEN — Sayın Başkan, müsaade buyu-

yurursanız bir hususu öğrenmek istiyorum; belki be
nim gözümden kaçmış olabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
İALİ DİKMEN — Şimdi, bazı siteler var; bunlar 

bir kooperatif olarak kurulmuştur ve merkezî sistem
le çalıştırılırlar; suyu, sıcak suyu, kaloriferi merkezî 
sistemdir; fakat ayrıca zannedersem Sayın Tosyalı'-
nın belirttiği gibi, ayrı bloklar vardır. 

Şimdi, bir bu sistemin yönetim tarzı vardır, ge
nel yönetimi; bir de her blokun bir yönetim tarzı var
dır. Bu hazırlanan Tasarı buna cevap veriyor mu; 
bunu öğrenmek istiyorum?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun, efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkam, çok değerli arkadaşla
rım; 

Bu tarzda kooperatif şeklindeki bir sistemde za
ten kat mülkiyeti cari olmaz; müstakil mülkiyet dü
şünmek lazımdır. Biz ise, kat mülkiyetinin cari oldu 
ğu kısımları alıyoruz ve anlıyoruz; 28 inci maddeyi 
ona da yeterli buluyoruz. 

Sayın Dikmen'in buyurdukları şekilde kat mülki
yeti olmaktan çıkıyor, müstakil, ayrı mülkiyet oluyor. 
Öyle anlıyoruz. 

ALİ DİKMEN — Müsaade buyurur musunuz 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, şimdi Yeni Le

vent'te bildiğimiz bu şekilde bir kooperatif var, doğ
rudan doğruya merkezî sistemle çalışır; fakat her blok 
ayrıca kat mülkiyetine sahiptir. Buna rağmen bun
ların kaloriferleri müşterektir, suyu müşterektir. Bi
naenaleyh, bunlar doğrudan doğruya kooperatif ta
rafından bloklara bölünmüştür; blokların da ayrıca 
yönetim heyetleri vardır. Yoksa, bu şekilde tek bir 
yönetim şeklinde değil; onlar da kat mülkiyetine sa
hiptirler. 

O bakımdan diyorum ki, bu gibi kooperatiflerde 
bu şekilde ihtilaflar oluyor; yani blok yönetimi ile 
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esas yönetim aı asında, genel yönetim arasında; yani 
kooperatifin genel yönetimi ile apartmanların yönetim 
kurulları arasında bazı ihtilaflar doğuyor. Zannedi
yorum, burada önergesi ile Sayın Tosyalı'nın da ileri 
sürmek istediği husus bu. Bu Tasan buna cevap veri
yor mu?.. 

Kanımca Tasarı buna cevap vermiyor. O bakım
dan, arkadaşımızın vermiş olduğu önerge, bunu kar
şılamak maksadına matuftur. 'Mesela, 25-30 blok var; 
fakat bunlar bir kooperatif olarak yapılmış; arz et
tiğim gibi müşterek hususlar olduğu için, kooperati
fin genel yönetim kurulunun dışında blok yönetim 
kurulları ile sorunları olmakta. Meselâ, Tasarıda gör
düm, diyor ki, dehlizler var, bahçe yapılmış, park ye
ri yok, «IPark yeri yapayım» diyor. Kooperatif için
deki bir blok önündeki bir bahçeyi park yapmak iste
diği zaman, buna bir defa genel yönetim mani olu
yor ve «Hayır yapamazsın, bu doğrudan doğruya koo
peratifin mülküdür.» diyor. Bu bakımdan, zannede
rim arkadaşım Sayın Tosyalı tam olarak aydınlatama
dılar; bu hususu aydınlığa kavuşturmak için bu öner
geyi vermiş bulunuyorlar. Bu Tasarıda öyle zannedi
yorum ki, bu konuya cevap vermiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 

Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOGLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Dikmen'in bahsettikleri husus, hakikaten bi

raz evvel arz ve izaha çalıştığım gibi, kat mülkiyeti 
rejiminin dışında kalan bir sistem. Bir kooperatif 
8-10 tane blok için merkezî sistemle bir ısıtma yoluna 
gitmiş ise, bu ayrı bir şeydir. Arz ettiğim gibi, bunun 
tamamını, hepsini bu Kanunda derpiş etmek mümkün 
değil. Kendileri bir teklif yapsınlar, konuşalım. Evet; 
bu şekilde 3-5 blokun merkezî sistemle bir koopera
tif tarafından teshini cihetine gidilmesi halinde bir 
müessese yoktur bu Kanunda ve biz de bunu düşün
medik. Esasen kat mülkiyetinin dışında mütalaa edi
yoruz. Varsa teklifleri, getirsinler görüşelim. Komis
yon olarak başkaca söyleyeceğimiz bir husus yoktur 
maalesef. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, izin ve

rirseniz önergenin aleyhinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, aslında Sayın Tos

yalı zannederim önergesini geri alıyorlardı. Eğer almı
yorlarsa, size söz vereyim; fakat deminki işaretlerin 
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den anlayabildiğim kadarıyla, Komisyonun beyanın
dan sonra Sayın Tosyalı önergesini geri almak isti
yorlar. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, Sx 
yın Dikmen'in bahsettiği konu bu hususu açıklamak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen lehine konuşmuş ol
dular bu vesileyle. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Yeni kabul ettiği
miz metin, bu tür kooperatiflere izin vermektedir, 
kat mülkiyetine geçmek için. 1 inci maddede «(Bir 
arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konulmak üze
re yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok 
(yaygın) yapının bağımsız bölümleri için», deniyor. 
Yani 8-10 bloktan ibaret büyük bir kooperatifin yö
netimi mevzubahistir. Bu bakımdan, biraz daha Ko
misyonun bu konu üzerinde düşünmesinde yarar var
dır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Uyguner, önergenin aleyhinde buyurun efen

dim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Verilen önerge, yaygın kat mülkiyeti halinde. 

mülkiyete konu teşkil eden ayrı ayrı blokların yöne
tim planlarının ayrı ayrı yapılmasını öngörmektedir. 

Kanımızca, meri (Kanunun 28 inci maddesi (Biraz 
evvel arkadaşlarımız okudular. Ben tekrarında fayda 
umuyorum) «Yönetim planı yönetim tarzını, kullan
ma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacak
ları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenleı. 
Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlayan bir söz
leşme hükmündedir.» deniliyor. 

Şimdi burada, şayet yaygın mülkiyete konu teş
kil eden bir mülkiyet sistemi varsa; yani bir arsa üze
rinde müteaddit bloklar veya münferit, müteaddit bi
nalar halinde bir düzenleme yapılmış ise, o takdirde, 
gene burada bir kat mülkiyeti söz konusu olduğu için, 
yönetim planı yapılacaktır. Yönetim planına birinci 
bölüm olarak ortak yerlerin; yani müşterek mülki
yete konu teşkil eden yerlerin durumu ile ilgili hü
kümler konulur, /ikinci bölümüne de, müstakil katla
ra veya müstakil bloklara veya müstakil birimlere 
ait hükümler konulur. Bu surette yapılacak bir yöne
tim planı ile hepsi birden halledilmiş olur. Onun için, 
bu konuda ayrı ayrı yönetim planı yapmaya gerek 
yoktur, 28 inci madde zaten bu ihtiyacı karşılamaya 
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yeterlidir. Bu bakımdan, böyle bir madde şevkine ve 
ilavesine lüzum olmadığı kanısındayım. 

Biraz evvel bir kooperatif yönetiminden bahsetti
ler. Daha evvel Komisyon Sözcüsü değerli arkada 
şım ıSayın Muratoğlu tarafından ifade edildiği gibi, 
kat mülkiyetinin dışında bir rejim olur; yani koope
ratifçe yapılmış, inşa edilmiş, henüz kat mülkiyetine 
dönüştürülmemiş olan bir yerde bu şekilde müşterek 
bir ısıtma, müşterek bir yönetim söz konusu olabi 
lir. Aksi halde şöyle düşünmek lâzım normal seyri
ni: ıBir kooperatif kurulur, kooperatifin mülkiyetin
de bir arsa alınır, kooperatif o arsa üzerinde blokları 
yapar ve amacına ulaştığı takdirde, yani bloklar bit 
tiği ve iskâna elverişli hale geldiği takdirde kat mül
kiyetine geçilir. İşte o zaman bu Kanunun hükümle
rine girer. Aksi takdirde kat mülkiyeti söz konusu 
olmaz ki, burada böyle bir şey olsun. Müşterek bir 
ısıtma, müşterek bir idare, yönetim söz konusu olmaz. 
Ne zaman ki, kooperatif görevini tamamlar, kat mül
kiyetine dönüştürür, kat mülkiyetine dönüştürdükten 
sonra bu Kanunun hükümleri cari olur. Bunun di 
şında, henüz bu Kanunun hükümlerine girmemiş de 
mektir; yani kat mülkiyetine dönüştürmedikçe bu 
Kanunun hükümlerine girmemiş olur ki, böyle bir 
misal de bugün için, şu Kanunun uygulamasında söz 
konusu olamaz. 

Saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, önemli bir ko

nu olduğu için üzerinde duruyorum. Yoksa bu Ka
nun çıksın. Bir noksanlık kalacak. Kanunda; o ba
kımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALt DİKMEN — tmar İskân Bakanlığı koopera

tife bir arsa tahsis etti, 50 kişi 100 kişi birleşiyor bu
ranın parsel izasyonunu yapıyor, imar planını geçiri
yor, ayrı ayrı bloklar yapılıyor; fakat kooperatif müş
terek ve bu bir merkezi sistemle; yani diyelim ki, 25 
tane blok bir noktadan ısınıyor, bir depodan suyunu 
alıyor ve bunların saatleri müşterek. Suyu, elektriği, 
hatta bazı yerlerde yakıt masrafları müşterek. IBir d'i, 
her şeyi müşterek olan bu kooperatifin bir yönetimi 
var. Kooperatif kat mülkiyetine geçse dahi, koopera
tifin yönetimi dağılmıyor, halen mevcut. 

Bir de, binaların yönetim kurulları var. Binaların 
yönetim kurulları topladıkları parayı kooperatifin 
genel yönetim kuruluna veriyorlar. Çünkü, orası müş
terek yönetim. Bazı bu kabil yerlerde binaların yöne
tim kurulu ile kooperatifin yönetim kurulu arasında 

ihtilaflar doğuyor. Birisi «Çok yaktın» diyor, «Yok 
efendim altındaki yere dükkân yapmışsın, garaj yap
mışsın, bunları yapamazsın. Bu kooperatifin malıdır.» 
gibi sorunlar çıkıyor. 

Onun için, bu kooperatiflerin, kat mülkiyetine geç-
seler dahi bir yönetim planları mevcuttur. Bu şekil
de, bu Kanundan ayrı, «Bu kooperatiflerin bir yö
netim planları bulunur, ayrıca bir de blokların ayrı
ca bir yönetim kurulu vardır.» diye bir kanun mev
cut mudur, yoksa bu bir boşluk mudur, değil midir?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — ISayın Başkan, bu konuda Sayın 
Kurtoğlu cevap verecekler. 

Sayın Dikmen'i dikkatle dinledim; bence bu du
rumda yönetim kurulları ile kooperatif arasında ihti
laf olduğu takdirde, bunun hâl mercii mahkeme 
olur. Bu Kanunda bu hususu kapsamına alan bir 
müessese yoktur. Haklısınız o bakımdan; ama arz et
tiğim gibi, kat mülkiyetinin de dışında mütalaa edi
yoruz biz bunu. ihtilaf halinde mahkemeye gitmeleri 
gerekir. 

ALt DİKMEN — Çözüm için ayrıca bir kanun 
varsa mesele yok. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Hayır. Bu konuda Sayın Kurtoğ
lu daha etraflı bilgi verecektir efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kurtoğlu, 
buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA SERDA 
KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Arkadaşımızın suali, çıplak olarak yerinde. An
cak, bir sualin bütün cevabını bir kanunda bulmak 
kabil değil. Dikkat ederseniz mesele şöyle arz edildi: 
Bir kooperatif kuruluyor, bu kooperatifin azaları 
kat malikleri haline dönüştürülüyor ve fakat koopera
tif bu gayrimenkulun idamesi için birtakım işlerin 
yapılması vazifesini hâlâ uhdesinde muhafaza etmiş.. 
Böyle dediniz. 

ALİ DİKMEN — Tesis müşterek. 
ADALET KOMİSYONU ADINA SERDA 

KURTOĞLU — Evet efendim, birtakım işlerin gö
rülmesini kooperatif uhdesinde muhafaza etmiş; me
sela «Isıtma gibi» dediniz. Müşterek bir kaynaktan, 
tek kaynaktan ısıtıldığına göre, bütün apartmanların 
dairelerine, bağımsız bölümlerine bir merkezden ısı 
verilmesi, kooperatifin uhdesinde bırakılmış. Bu bı-
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rakma, kooperatif yönetim kurulunun kararıyla olur. 
Kat malikleri müstakil, münferit kat mülkiyetine ge
çildiği sırada kooperatifin mevcudiyetinden haberdar 
iseler, kooperatif hükmî şahsiyetinin yetkili kurulu
nun hukuka riayetle aldığı kararlara ittiba mecburi
yetindedirler. 

Sualinizin hal tarzı, Ticaret Kanununun koope
ratif hükümlerine veya özel kooperatif hükümlerine 
tabidir, bir taraftan da Kat Mülkiyetine tabidir. Si
zin sualinizin cevabını sokmak istediğiniz kanun, «Kat 
Mülkiyeti Kanunu olsun» diyorsunuz; halbuki bu 
sualin cevabı prensip olarak kooperatiflerin teşkiline 
ve onların vazifelerini görmesine mütedair olan or
ganların yetkilerine ve bu yetkileri veren heyetlerin 
kararlarına tabidir. Bilmiyorum anlatabildim mi?.. 
Binaenaleyh arkadaşımızın müşkülatı, iki müesseseyi 
kombine etmesinden doğuyor. Bu müşkülatın koope
ratife ilişkin olanlarını Ticaret Kanunu ve özel Koo
peratif Kanunundaki maddeler halledecektir, kat 
mülkiyetinden neşet eden zaruretleri de Kat Mülki
yeti Kanunu halledecektir. Kooperatiflerin yetkileri
ni düzenleyen bir maddeyi, bir hususu biz, onunla 
hiç ilgisi olmayan ve sadece kooperatifler tarafından 
idare edilen gayrimenkullere has bir özel hüküm 
olarak bu Kanunla getiremeyiz. O zaman kanun 
düzeni bozulur. 

Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, Komisyondan 

veya Hükümetten bir soru daha sorabilir miyim? 
BAŞKAN— Buyurunuz efendim. 
ALÎ DİKMEN — Efendim, benim bahsettiğim 

bu kabil kooperatiflerde yönetim kurullarını, yani bir 
blokun yönetim kurulunu pek tabiî olarak, yakıttan, 
sudan, pek çok şeyden sorumlu tutuyoruz, «Buna yö 
netim kurulu karar verir.» diyoruz. Esasında bu yer
lerde bu kararı orası vermiyor; sizin de biraz önce 
bahsettiğiniz gibi, kooperatif kurulup da halen işlet
meye mecbur olan kooperatif yönetim kurulu buna 
karar veriyor. Yani metrekaresinden mi uygulansın; 
o istediği kadar karar versin, çünkü binaların kalori
fer dairesi yok ki. Götürmüş bahçeye yapmış ve ora
dan da 10 tane bloka veriyor; yani müşterek bir hiz
met. Oradaki yönetim kurulu buna karar veremiyor, 
doğrudan doğruya kooperatifin esas genel yönetim 
kurulu buna karar veriyor. llşte buna nasıl cevap ve
receksiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Başka sorunuz var mı efendim? j 
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ALÎ DİKMEN — Yok Saym Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
ADALET KOMİSYONU ADINA SERDA 

KURTOĞLU — Merkezî teshin sistemiyle ısıtılan bir 
gayrimenkulun kat maliki olarak kat mülkiyetini el
de etmek isteyen kimse, bu gayrimenkulun merkezî 
teshinle idare edildiğini bilerek almıştır. Merkezî tes
hin usulünün de kooperatif kararlarıyla tebellür ede
ceğini, ortaya çıkacağını bilerek almıştır. Binaena
leyh kendi yönetiminde, yönetim planına merkezî tes
hinden doğan birtakım meselelerde kat maliklerinin 
kooparatif yönetim kurulunun bu uğurda vereceği 
kararlara riayetle mükellef olduğu yolunda bir mad
de koyar, (ki 28 inci madde buna müsait) bir hüküm 
koyar ve meseleyi kapatır. 

Bütün mesele, teshinden doğan masrafların kaba
rık olması yüzünden, kat maliklerinin iktisadî durum
larının müsait olmamasından neşet etmektedir. Mad
dî durumu müsait olmayınca işi ihtilafa götürüyor
lar. Yoksa onlar da biliyorlar ki, bu iş böyle bir mer
kezden işletilince, kat maliklerinin o merkezî siste
min doğurduğu masraflara veya tarzına iştiraki za
ruridir. Eğer etkili olabiliyorlarsa, kooperatif genel 
kurulunda veya kooperatif yetkili kurullarında alınan 
kararlarda müessir olurlar. Eğer müessir olamıyor-
larsa, ekalliyetin ekseriyete tabi olmasına boyun eğer
ler. Bu, hukukun genel prensibidir. Bunun dışına çı
kacak hiçbir kaide koyamazsınız. 

Bu devirde bu zorluk, kanunun noksanlığından 
değil, işletim tarzının Türk içtimaî düzenine yeni gir
miş olmasından neşet etmektedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, bende so

ru sormak istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ZEKt ÇAKMAKÇI — tki sorum var Sayın Baş
kanım; birincisi şu: Çeşitli nedenlerle kat mülkiyetine 
geçememiş binalar var. Bu binalarda yönetim planı-
nm hukukî geçerliliği nedir? 

İkinci sorum: Sayın Dikmen'in de bahsettiği gi
bi, bir arsa üzerinde yapılmış çeşitli bloklarda müşte
rek kullanma alanlarının masrafları nasıl karşılanma
lı? Bir bloktaki bu müşterek kullanma alanlarına ya
pılacak masrafa, diğer blok da katılmak durumun
da mıdır?.. Neden?.. Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
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ADALET KOMİSYONU ADINA NECİP BİL
GE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Kat Mülkiyeti Kanunu, biraz önce de belirtildiği 
gibi, memleketimize yeni girmiş bir durumu düzen
lemektedir. Buna alışık değiliz ve Yargıtayın içtihat
ları da bazı hallerde temevvücler göstermektedir; ama 
yeni gelen değişiklik Tasarısında kat irtifakı bakımın
dan da kat mülkiyeti hükümlerinin cereyan edeceği
ne dair hüküm bulunmaktadır; evvelce mevcut değil
di. 

Bu bakımdan şunu arz edeyim müsaadenizle; kat 
mülkiyetinden önce, daha binanın inşası sırasında kat 
irtifakı kurulur ve bittikten sonra da kat mülkiyetine 
geçilir ve bu geçmede, Kanunun 49 uncu madde hük
müne göre; inşaatın 5 senede bitmiş olması lazımdır 
ve bittikten sonra da 3 senelik bir süre kabul etmek
tedir; fakal: tatbikatta ne inşaatın şu veya bu sebeple 
5 senede bitmesi mümkün olmaktadır, ne de bazı hal
lerde 3 sene içerisinde kat mülkiyetine geçme yoluna 
gidilmektedir. 'Bunlar vardır memleketimizde, devam 
etmektedir. Bu itibarla, mahkeme içtihatları da; ikti
sadî, içtimaî durumları, sosyal durumları nazarı iti-
bare almak suretiyle bu, sürelerin tatbikatında pek 
fazla sıkı davranmamaktadırlar. Çünkü, «'İnşaat 5 se
nede bitmezse kat irtifakı sona erer.» diyor. Sona er-
dirdiniz mi, evvelce mevcut olan birtakım münasebet
ler vardır, onlar içinden çıkılmaz hale gelir. Bu iti
barla, mahkemeler de tatbikatta, uygulamalarında 
elastiki davranmaktadırlar. 

Şimdi, yeni değişiklik Tasarısında da «Kat mülki
yetine geçilememiş olan hallerde, kat irtifakının de
vam ettiği hallerde de kat irtifakı hükümleri tatbik 
olunur.» demek suretiyle, yine meseleyi bu şekilde çö
zümlemektedir. Esasen kat irtifakı döneminde de yine 
yönetim planı söz konusudur. Daha başlangıçta in
şaata geçerken bir yönetim planı, bazen yapılmamak
ta ama çok zaman da yapılmaktadır. Binaenaleyh, bu 
yönetim planı işin esasını halledecektir. 

Kanunun hükmüne göre; şimdi bir 27 nci madde 
var, buraya kadar diğer arkadaşlar 28 inci maddeyi 
okudular; 27 nci madde diyor ki, «Anagayrimenkul, 
kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, 
kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıy
la, bu kurul tarafından kararlaştırılır.» Şimdi, inşaat 
bitmiş olsa bile kat mülkiyetine geçilmesi için 3-4 se
ne daha geçiyor. Bu zamanda da yine kat mülkiyeti 
hükümleri cereyan edecek; yani omda da yönetim 
planı, kat malikleri kurulu vesaire olacaktır; onların 

hükümleri kat malikleri kurulunun vermiş olduğu ka
rarlara göre yönetilecektir. 

Diğer taraftan, 28 inci madde bazı hususları söy
lediği gibi, ayrıca daha esnek davranmak için de 
«Diğer hususları yönetim planı içerir.» diyor ve yö
netim planı bütün kat maliklerini bağlayan bir söz
leşme hükmündedir. Sözleşme hükmünde olması do
layısıyla da, gayet tabiî onun değiştirilmesi, o sözleş
meye katılan tarafların ittifakıyla olacaktır; başka 
türlü olamaz. 

«Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, 
(Yine Kanun bunu da derpiş etmiştir) anagayrimen-
kulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanu
na ve genel hükümlere göre karara bağlanır.» diyor. 
Yani Kat Mülkiyeti Kanununa göre ve burada hü
küm yoksa, Borçlar Kanununa göre, Medenî Kanu
na göre, Ticaret Kanununa göre, kooperatif durumu 
varsa, Kooperatifler Kanunu hükümlerine 'göre ve-
saireye göre çözümlenecektir. Yani, kanun az-çok 
bütün ihtimalleri düşünmüş; ama bütün ihtimaller 
hakkında da ayrı ayrı hadiseci metodu uygulayarak 
ayrı ayrı hükümler koyma yoluna gitmemiş, «Diğer 
kanunların ilgili hükümleri tatbik edilir.» demek su
retiyle meseleyi çözüme bağlamıştır ve bunun tatbi
katını da mahkemelerin vereceği kararlar tespit ede
cektir. 

Saygılarla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Bir soruma cevap verme
diler. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, şu konuyu Genel 
Kurulda müsaadenizle halledelim efendim. «Soruma 
cevap alamadım» diye bir şey olmuyor. Komisyon, 
kendi anladığı biçimde (Her defasında tekrarlamak 
lüzumunu hissediyorum) bir cevap veriyor efendim. 
Bu, sizin istediğiniz cevap olmayabilir Sayın Çakmak-

CEMİL ÇAKMAKÇI — Hayır, onu değil efen
dim. Birinci soruma cevap aldım, tamam, Sayın Ho
cama teşekkür ederim; ama ikinci soruma hiç do
kunmadılar, o bakımdan. Söyledim. 

BAŞKAN — Tabiî, bir daha sorun efendim ikin
ci sorunuzu. 

OEM'İL ÇAKMAKÇI — İkinci sorum: Bir arsa 
üzerinde çeşitli bloklar yapılmışsa ve bu bloklar ayrı 
ise, bunların birinde müşterek kullanma alanları için 
yapılacak masrafa, diğer blok da katılacak mı? ör
neğin; o taraftaki merdiven boşlukları kirlenmiş ola
bilir, «Yeniden boyatacağız» diye bir karar alınırsa, 
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orayı boyatırlarsa veyahut daha güzel olsun diye o 
blokun merdiven boşluklarını mermerle kaplarlarsa, 
diğer bloklar da bu masraflara katılacaklar mı? Eğe: 
katılacaksa gerekçesi nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmak
çı. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 

ADALET KOMÎSYONU ADINA NECİP BİL
GE — IKat Mülkiyeti Kanununun 42 ve müteakip 
maddelerinde buna dair hükümler vardır. «Yenilik 
ve ilaveler» diye bir başlık altında «I inci faydalı 
olanlar; II nci çok masraflı ve lüks olanlar; III üncü 
bağımsız bölüm ilavesi» gibi maddeler vardır. Burada 
faydalı olanlar ve çok masraflı ve lüks olanlara dair 
ayrı ayrı hükümler konulmuş bulunmaktadır. Bu hü
kümler işi düzenlemektedir, ayrıca bir hüküm koy
maya lüzum olmadığı kanısındayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bitee. 
Sayın üyeler, Sayın Tosvalı'nın önergesine Hükü

met ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
önergenin, yani 4 üncü maddeyle değiştirilen 12 noi 
maddeye bir fıkranın eklenmesine ilişkin önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiş
tir efendim; Komisyona gönderiyorum. 

Sayın Aydar, 2 tane yeni önerce gönderdiniz; yal
nız, Başkanlık Divanının Yüce Genel Kurul üyelerin
den de ayrıca bir istirhamı olacak: Biraz evvel bu ko
nu üzerinde görüşler açıklandı ve gelen tek önergeyi 
işleme koydum, bu önerge görüşülürken önergeniz 
geldi. Aslında, evvela gelişe ve aykırılığa göre oylan
ması lazım. Siz bir metin çıkarılmasını istiyorsunuz 
buradan. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz, önergem okunsun, ben bir soru sora 
yım. Eğer (Komisyon o noktayı bir redaksiyon diye 
kabul ederse, birinci önergemi geri alabilirim. 

BAŞKAN — 2 önergeniz var Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — İkinci önerge için bir yu

muşatma düşünürlerse, o da olabilir Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Aydar'ın redak
siyon dedikleri, fakat pek de redaksiyon olmayan öner
gesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
304 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 12 nci madde

sinin birinci fıkrasının ikinci satırında geçen «Pay

daşları» sözcüğünden sonra «Veya vekillerinin» söz
lerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Kat mülkiyetinin kurulması için anagayrimenku-

lün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda ve o gayri
menkulun maliki ve bütün paydaşları tarafından im
zalanan dilekçenin tapu idarelerine verildiğini bilmek
teyiz. Ancak bu işlem uzun süre almaktadır ve çoğu 
halde de vekilleri bu dilekçeye vekil sıfatıyla imza 
koyamamaktadırlar. 

Malumlarınız, Türkiye'deki inşaat durumu içeri
sinde, yurt dışında çalışan işçilerimizin büyük kent
lerde satın aldıkları gayrimenkuller vardır. Bu işlem
ler yapılmak için onların imzalarını gerektirmektedir. 
Ancak uygulamada görülmektedir ki, sadece bu dilek
çeye bizatihi imza koymaları hususu, işlemlerin uzun 
süre sürüncemede kalmasını gerektirmektedir. 

Benim önerdiğim husus, «Veya vekilleri» şeklinde 
dir. Maddenin diğer fıkralarında ve bentlerinde de 
bu geçmektedir. Böyle genel olarak vekillerine de bir 
imkân tanınmak suretiyle, Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun bir uygulama içerisine girilmesi inancıyla veril
di önerge. 

Kabulünü arz ederim teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOÖLU — Sayın Başkan; 
'Biz bu maddede vekâlet müessesesini kaldırm;ş 

değiliz ve kalktığını da düşünmüyoruz. Sayın Aydar' 
in bahsettikleri şekilde vekil marifetiyle bu husus ye
rine getirilebilir, mani yoktur. O bakımdan maddeye 
biz fazlalık olarak koymak istemedik; ama Sayın Ge
nel Kurul arzu buyuruyorlarsa, ilave yapılabilir. An
cak, hukukun umumî prensipleri muvacehesinde bu
na lüzum yoktur. Çünkü, vekil marifetiyle bu iş ya
pılabilir. Bunu kesin olarak arz ediyorum; ama tak
dir Sayın Genel Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN —Sayın Başkanım; 
Vekâlet kanunda, istisna hallerde, şanıs tarafın

dan kullanılacağı hariç olmak üzere, genel olarak dü-
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zenlenm'iş. Bunun dışında her türlü şeyde vekâlet ve
rilebilir. Kanun hangi hallerde şahsın bulunmasını, 
şahsa bağlı vekâleti tadadî olarak göstermiş. Bunun 
dışında buna gerek yok; genel vekâlet hükümleri dai
resinde bu her zaman yapılabilir. Bir mani yok, özel 
olarak konulmasına da gerek yok. 

BAŞKAN — Yani, «lAslın kullanması lazım gelen 
yerde aslın bulunması şarttır, yoksa vekâlet hüküm
leri her zaman geçerlidir.» diyorsunuz ve katılmıyor
sunuz?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SBBA 
HATTIN OKUTAN — Katılmıyorum, çünkü genel 
ilke açık. 

BAÇIKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, bu ifade 

ler, Komisyonun görüşü zabıtlara geçtiği için, ben 
yeterli buluyorum bu meseleyi ve önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar, metinden çıkarılma konusunda ikin

ci bir önergeniz var; okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

304 iSıra Sayılı Tasarının 12 nci maddesinin (b) 
bendinin metinden çıkarılmasını arz ederim. 

Mehmet AYDAR 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Tasarının madde gerekçelerinde de kaydedildiği 
üzere Kat Mülkiyeti Kanununun 2 nci maddesinde 
özel kanunlar gereğince tevdi edileceklerin dışında 
bazı belgelerin de tapu - sicil muhafızlıklarına tevdii 
öngörülmüştür. Ancak uygulamada bu belgelerden 
bir bölümünün tamamen lüzumsuzluğu, bir bölümü
nün ise birden fazla tevdiine gerek olmadığı anlaşıl
mıştır.» denilerek ve madde metninde bazı değişik
likler yapıldığı bizzat gerekçede ifade edilmektedir. 
Bazı hallerde değil; ama sık olarak karşı karşıya ka
lman hallerde, bir binanın ön, arka ve yan cephele
rinden fotoğraflarının alınması mümkün olmamak
tadır. Sadece bu husus dahi vatandaşlarımızı fevka
lade müşkülâtlarla karşı karşıya bulundurmaktadır. 
Tapu idareleri, «mademki kanun böyle istiyor, bunu 
çekip getireceksiniz» diyorlar. Bazı binalar arasında
ki mesafe itibariyle geniş açılı objektifli fotoğraf ma
kineleriyle dahi bu binaların heyeti umumiyesinin 
fotoğraflarını teknik olarak çekmek mümkün değil
dir. Zaten burada fotoğrafla belgelendirmekteki amaç, 
o binanın daha sonraki kullanım sırasında tadilatlara 

uğramasının en azından tapu kayıtlarında ve tapu 
dosyasında belgelenmiş olmasıdır. Bunlar tapu idare
lerinde de büyük bir yük teşkil etmektedir, muhafa
zaları oldukça güçleşmektedir. Yalnız ben bunun fık
radan çıkarılması hususundaki önerimi yaparken 
bir ön cephe fotoğrafıyla yetinilmesi hususunu da şi
fahen öneriyorum. Bu itibarla büyük kolaylık getire
ceği kanısıyla bu önergeyi verdim. Dikkate alınmasını 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler; Sayın Aydar'ın önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü alabilir miyim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Efendim; 

Bakanlık bu Tasarıyı hazırlarken Tapu - Kadast
ro Genel Müdürlüğünden de mütalaa almışlar ve lü
zumsuz olan kısımlarını sormuşlar; Tapu - Kadastro 
Genel Müdürlüğü bu fotoğrafları lüzumlu görmüş. 
Ancak, Sayın Aydar'ın söyledikleri bizce de makul
dür. Bir fotoğraf herhalde yeterli olmak icap eder, 
herhangi bir değişiklik halinde mukayese yapabil
mek için lüzumludur. Fazlası külfet olabilir. O itibar
la, biz Sayın Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz; 
bir fotoğraf olarak. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, zaten bir 
fotoğraftan bahsediyor efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Yani o bir fotoğrafın kalıp kalma
ması konusu. 

BAŞKAN — Yani tek fotoğraf. Üç cephe değil 
de. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Her biri için bir fotoğraf mı diyor
sunuz, yoksa tek bir fotoğraf mı? Nereden çekile
cek? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Tek bir fotoğraf, cepheden çekile
cek. 

BAŞKAN — «Cepheden çekilecek» diyorsunuz. 
KAMER GENÇ — Bu konuyla ilgili bir soru 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Hükü

mete de soralım Sayın Aydar'ın önerisi üzerindeki 
görüşlerini. 

Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 
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ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA- ı 
HATTIN OKUTAN — Sayın Başkanım; j 

Şimdi, daha evvelki bazı formalitelerin kaldırıl- i 
dığı malumlarınız. Burada da, yine eski metinde, kat j 
mülkiyetinin kurulması için tapu dairesine dilekçe 
verilmesi, bunun yanına da, her kat maliki için ayrı 
ayrı yandan ve cepheden çekilmiş fotoğrafların ve
rilmesi mecburiyeti vardı. Bu değişiklikte zaten Hü
kümet olarak biz de bunu fazla gördük, tek bir fo
toğrafa bunu irca ettik. Bu suretle tapu dairesinde, 
imar dairesinde o binanın, yapının şeklini gösteren 
bir vesikanın bulunması arzu edildiği için tek fotoğ
rafa indirilmiştir. Bunun kalmasında bir mahzur 
yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Genç, soru mu soracaktınız. | 
KAMER GENÇ — Evet Sayın Başkanım, bir I 

sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ — Şimdi Sayın Komisyonumuz 

diyor ki, «Bir tek cepheden çekilen bir fotoğraf ye
terlidir.» I 

Şimdi, kat mülkiyetine geçmekteki amaç binanın I 
plan ve projesine uygun olup olmadığını da ileride I 
denetlemek amacına yöneliktir. Şimdi, bir tek önden I 
çekilen fotoğraf, bu bilhassa birçok imar mevzuatın- I 
da da yer almıştır, yarın öbür gün vatandaş arkası- I 
na birtakım ilaveler yapar «Efendim ben kat mülki- I 
yetine geçtiğim zaman onlar vardı» der. Yani bunları I 
önlemek için orada, başlangıçta, kat mülkiyetine ge- I 
çişte resmediliyor ve öyle tapu idaresine ibraz edili- I 
yor. Peki, böyle tek resimle bir tek cepheden fotoğ- J 
rafı yeterli gördükleri zaman yan tarafla ilgili olarak I 
çıkmış ihtilaflar nasıl halledilecektir? Bunu soruyo- I 
rum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. I 
Sayın Komisyon, buyurunuz. I 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkanım; I 
Anagayrimenkul için Sayın Aydar tek fotoğrafla I 

yetinilmesini teklif ettiler. Biz de bunu sırf bazı kül- I 
fetlerin ortadan kalkmış olması mülahazasıyla, I 
«olabilir» dedik. Durum bundan ibaret ve hatırlarsa- I 
nız Sayın Genel Kurulun da takdirine bıraktık; ısrar- I 
lı değiliz. Arzu buyurulursa tek olsun, arzu buyuru- I 
luyorsa, uygun görülüyorsa madde kalsın. Bu madde- I 
den murat herhangi bir değişiklik yapılması halinde I 
fotoğrafla tevsik etmektir. Durum budur. I 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, Sayın Genc'in be
yanı zaptedebildiğim kadarıyla şudur : Zatıâliniz tek 
bir fotoğrafa indirdiniz; ancak bu fotoğraf cepheden 
çekildiğinde, yanları göstermeyeceği cihetle, Sayın 
Genç der ki; «Yanlara yapılacak ilavelerle, ileride 
arka tarafa yapılacak ilavelerle, vaki değişikliklerle 
ortaya çıkacak hukukî ihtilaflar nasıl çözümlenecek
tir?» 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Doğrudur efendim. Tabiî bir tek 
cepheden fotoğraf olduğu takdirde diğer cephelerdeki 
değişiklik için elde bir fotoğraf yok demektir. Yani 
değişiklik tevsik edilememiş oluyor. 

BAŞKAN — O zaman, tasarıdaki ön, arka, yan 
cepheler için tek fotoğrafı kabul ediyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; 
Kat Mülkiyeti Kanununda esas olan, müşterek 

mülkiyet sahiplerinin rızası olmadan apartmanın her
hangi bir yerinde her hangi bir değişikliğin yapılmama
sıdır. Burada fotoğraf istenmesinin nedeni herhangi 
bir yerde dış görünüş itibarıyla da değişiklik yapılma
masıdır. ön cepheden alınmış bir fotoğraf yan cep
helerdeki balkonların veya arka cephedeki açık bal
konun kapatılması halinde, ihtilaf vukuunda hangi 
müspite ile bunu ispat edeceklerdir. Dolayısıyla Ka
nunun anafikri kaybolmaktadır. Bir fotoğraf ileride 
büyük problemler açabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Aydar, konu zannederim aydınlığa ka

vuşmuştur. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan bir nok

tayı açıklayacağım. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Aydar'-

dan sonra söz vereceğim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Komisyon metninde ifade şudur müsaade buyu

rursanız, «Anagayrimenkulün ön ve arka cepheleri 
ve mümkünse yan cepheleri» 

Efendim; arka cepheleri için mümkün olmadığı 
zaman ne yapılacaktır ve nitekim mümkün olma
maktadır. Heyeti umumiyesinin resmini çekmek im
kân dahiline girmemektedir; bu bir teknik meseledir. 
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Herhangi bir binanın arka cephedeki bir balkonunu 
siz odak noktası olarak alıp da arkadan bu fotoğrafı 
çekmeye kalktığınız zaman binanın heyeti umumiye-
sini zaten gösterememektedir. Bu büyük bir sıkıntı ver
mektedir, böylece de fayda sağlamamaktadır ve va
tandaşlar sürünmektedirler. Bunun planı vardır, pro
jesi vardır. Kat Mülkiyeti tesisi yapılırken zaten ge
lip bakmaktadırlar. Bu sonradan yapılacak tadiller 
için Kanunda zaten uyarıcı metinler konmuştur or
taya. Vatandaşı müşkülattan, ıstıraptan kurtarmak 
için ben bunu öneriyorum. Bir ön cephe fotoğrafı 
kâfi gelmektedir, çünkü daima kat resmi çekilmek
tedir. Bu kat ilaveleri en azından bu fotoğrafla tespit 
edilebilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Tuzcu, buyurun efendim. 
ŞAD AN TUZCU — Sayın Başkanım; müsaade 

ederseniz meseleye açıklık getirmek için bir açıklama
da bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Soru biçiminde açıklama; 
Buyurun efendim. 
ŞADAN TUZCU — Çünkü hakikaten faydalı 

olur kanısındayım Sayın Başkanım. 
Efendim; 

Tapuva verilen mimarî projeleri eğer okumasını 
bilen teknik eleman varsa sonradan yapılacak bü
tün tadilatlar gayet kolay ariz amik görebilir. Zaten 
mimarî projede yapılan binanın teknik resmidir. 
Onun içinde, her şey, okumasını bilen için açıktır, 
seçiktir; ama takdir buyurursunuz ki, tapu daireleri
mizde teknik eleman yeterli olmadığı için daha mese
le açık görülebilsin, münakaşalara meydan verilme
sin diye fotoğraf yoluna gidilmiştir. Fotoğraf herke
sin görebileceği gibidir, açıktır; ama teknik eleman 
projeye baktığı zaman, neresinin tadil edildiği nere
sinin tadil edilmediğini bilebilir. Bence, gelişmiş ül
kelerde yani kâfi miktarda teknik eleman bulunan 
ülkelerde tapu dairelerinde fotoğraf diye bir şey 
yoktur ve belki de fotoğrafla hiçbir şey ifade edile
mez. Mimarîde, inşaatda mimari proje ile aydınlanı
lır. Eğer makine ise makine evsafı okunup resimle 
aydınlanılır. Onun için bence, «Bu bir ihtiyaçtan 
doğarak çıkmıştır» dediler. Ya bunun hepsini kabul 
edeceğiz ya da hiçbirini kabul etmemek lazımdır ve 
esasında da teknik olarak da gerek yoktur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA
YAZIT — Sayın Başkanım, Komisyonumuzun ka
bul etmiş olduğu metin «Anagayrimenkulün ön ve 
arka cephelerinin mutlak surette ve mümkünse yan 
cephelerinin birer fotoğrafının alınmasını» öngör
mektedir. Bu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün mütalaası da alınmak suretiyle onların gösterdiği 
lüzum üzerine Adalet Bakanlığınca metne alınmış ve 
bu şekilde getirilmiştir. Eskiden bu malik sayısına 
göre, muhtelif fotoğraflar her daire için alınırdı; fa
kat Tasarı bunu bire irca etmiştir. 

Şimdi, biz binayı bugün için, yapmıyoruz. Bugün 
yapacağımız bir bina, bundan 100 sene sonra belki 
eski eser olabilir; bunların arşivlerde kalması gere
kir. Bu, icabında tarihî bir bina olur. Nitekim, yüz
lerce sene evvel yapılan binaların çekilen fotoğraf
ları; o binalardan yangın ve benzeri nedenlerle yok 
olanların, aslına sadık kalınarak yeniden yapılması 
ve restore edilmesinde büyük rol oynamıştır. Bu met
nin kabul edilmesinin memleket yararına olacağına 
inanıyoruz. 

Takdir, Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
A. AVNÎ ŞAHIN — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 

A. AVNÎ ŞAHÎN — Sayın Başkanım, şimdi tar
tışmanın mecramın değiştiğini görüyoruz : Talep edi
len resimler; ileride, yüzyıl sonra asarı atika olarak 
tespit edilecek evler için mi olacaktır? Yani, Anıtlar 
Kurulu için mi, yoksa kat malikleri için mi belge 
alınmaktadır?.. 

Şayet kat malikleri için bir belge aranıyor ise, Sa
yın Tuzcu arkadaşımın belirttiği projelerle, binaların 
cephe resimleri de vardır. (Çizim olarak vardır.) 

Binaenaleyh, hem vaziyet planları, hem cephe re
simleri olan yani projesi olan binalar için ayrıca re
sim, fotoğraf istemek; hele hele dört cepheden iste
mek kat maliklerini sıkıntıya sokmaktan, tapu daire
lerinde izdiham yaratmaktan, velhasıl bürokrasiyi 
artırmaktan başka neye yarar?.. Bu hususun Komis
yon tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Aslında, Sayın Bayazıt açıklama yaparken evve

la hukukî durumunu, bilahara da ileride ola ki, 
Asar-ı Atika Nizamnamesi; yani Eski Eserleri Koru
ma Kanununa göre de bir değer taşıyabilir diye ay
rıca bir ekleme yaptılar. 
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Sayın Komisyon, biraz evvel açıkladınız; ama 
Sayın Şahin, «Fotoğrafa gerek var mıdır?..» diyor
lar... 

ADALET KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATÖĞLU — Sayın Başkanım, netice itibariyle 
Komisyonumuzun görüşü; önden ve arkadan, iki 
cepheden; imkân olduğu takdirde yan cephelerden 
birer fotoğrafın faydalı olacağı şeklindedir. Bununla 
beraber, takdir Yüksek Heyete aittir ve bunun fay
dalarını, lüzumunu da gerek bendeniz, gerekse Sayın 
Komisyon Başkanı izah ettik. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Saym Aydar, önergenizi oylayayım mı efendim?.. 

Çünkü biraz evvel «Bir açıklama» demiştiniz. 
MEHMET AYDAR — Efendim, önergemin yal

nız ön cepheden, şeklinde oylanmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, «Metinden çıkarılma

sı» dediğiniz anda bize bir düzenleme getirmeniz la
zım, yani bir madde düzenlemesi. 

MEHMET AYDAR — Önergemin aynen oylan
masını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Aydar'ın önergesine Hükü

met katılmadığını, Komisyon da metne sadık kalın
ması gerektiğini beyan etmektedirler. Bu nedenle, 
Sayın Aydar'ın önergesinin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, 12 nci madde üzerindeki öner
geyi?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Hayır Sayın Başkan, tensip bu-
yurulursa 12 nci maddenin (c) fıkrasında ufak bir 
değişiklik yapılması, redaksiyon bakımından daha ve
ciz hale getirecektir, daha isabetli olacaktır; onu arz 
edecektim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Şöyle efendim : 

«Her bağımsız bölümün kat, daire, iş bürosu gibi 
nevini ve bunların (l)'den başlayıp sıra ile giden nu
marasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimen-
kulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imza
lanmış noterden tasdikli liste;» şeklinde gelmesi daha 
veciz olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

I Sayın üyeler; 4 üncü maddeyi, dikkate alınan 
önergelerle birlikte Komisyona gönderiyorum. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 13 üncü maddenin son fıkrası aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Kat malikine, anagayrimenkulün çaplı tasarruf 

belgesinden başka, 12 nci maddenin (a) bendinde be
lirtilen projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan 
kısmının tasdikli bir örneği de verilir. 

I BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

I Sayın Komisyon, 5 inci madde üzerinde bir açık
lamanız var mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Sayın Başkan, 12 nci mad
deye paralel olarak yapıldığı için ayrıca bir açıkla
maya gerek yok; çünkü orada bazı şeyler kaldırıldı
ğına göre, burada da bunun kaldırılmasında mahzur 

I yoktur. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, re

daksiyonla ilgili bir hususu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Tasarıdaki diğer 

maddelerle şekil yönünden bir uyum sağlanması ba
kımından 5 inci maddenin başına da «634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun» ibaresinin eklenmesi lazım
dır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Tosyalı'nın teklifi üzerin

deki görüşünüz?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-

I YAZIT — Uygundur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Uygundur. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tosyalı, redak-

I siyonla ilgili bir hususa değindiler : 5 inci maddede, 
I diğer maddelere uygun olarak «634 sayılı Kat Mül

kiyeti Kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklinde bir düzelt-

I me yapılmasını istediler. 
I 5 inci maddeyi, bu değişiklik doğrultusunda ve 
I Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
| tir. 
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6 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanu

nunun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlan
mamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve 
tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin 
veya bütün paydaşlarının buna ait bir dilekçe veya 
istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) ve (c) bentle
rine uygun olarak yapılan ve belediyece tasdik olu
nan proje ve plan ile diğer belgeleri tapu idarelerine 
vermeleri lazımdır.» 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız var mı efen
dim? 

ADALET KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS 
MURATOĞLU — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCtSÎ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Yok efendim. 
ALt DİKMEN — Sayın Başkan, bir soru sora

bilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALt DİKMEN — Sayın Başkanım, tahminime 

göre bu doğrudan doğruya başlangıçtan itibaren ar
sanın sahiplerinin belli olduğunu belirten bir madde. 
Fakat tatbikatta öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki, 
bir müteahhit bir şahıstan arsayı almış (veya kat kar
şılığı diyelim) bilahara da bina yapılırken, esasında 
katları da yahut daireleri de satmış. Neticede, mü
teahhit işini bitirip çekip gidiyor; şimdi ortada esas 
arsanın sahibi kalıyor. Fakat, bu defa arsanın tapu
da kat haline çevrilmesi için problem ortaya çıkıyor. 
Buna nasıl bir çözüm getiriyorsunuz?.. 

Öyle zannediyorum ki, bu hali hazırda çözüm
lenmemiş, belki pek çok örnekleri de mevcuttur, öy
le zannederim ki, hepsi belli. Kat malikleri müracaat 
yapıyorlar; ama esasında kat malikleri belli değil. 
Bir arsanın sahibi var, bir müteahhit onu kat vere
ceğim diye kandırmış ve katları da satmış. Ondan 
sonra çekip gidiyor, orta yerde arsanın sahibi bir de 
kat 'malikleri- kalıyor. Burada sorun bu; yani sorumlu 
müteahhit midir?.. Esasında Kanuna göre arsa sahibi 
sorumlu... Buna nasıl çözüm getiriyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyon, Sayın Dikmen bir soru sordular 

efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Esasen irtifakın tescili gerekiyor. 
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Buna rağmen şayet başkaca bir ihtilaf doğmuş ise; 
yani müteahhit veya arsa sahibi başkalarına satış 
yapmışlar ise, o ihtilaf bu Kanunun dışında bir hu
kukî ihtilaftır, mahkemece çözümlenmesi lazımdır. 
Düşüncemiz bundan ibaret. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 6 nci madde üzerinde başka söz is

teyen yok. Altıncı maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 6 nci madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
nun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için 
kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç ki
şiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yö
neticisinin görev, yetki ve. sorumluluğuna dair hü
kümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.» 

«Kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı tamam
lanmış ve arsanın yarısından fazlasının paylarına sa
hip bağımsız bölümler için oturma izni alınmışsa, kat 
mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anataşınmazın yöne
timinde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

KAMER GENÇ — Kısaca bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi konuşmak isti
yorsunuz Sayın Genç?.. 

KAMER GENÇ — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bu maddenin 

ikinci fıkrasında «Kat irtifakı kurulmuş taşınmazlar
da yapı tamamlanmış ve arsanın yarısından fazlası
nın paylarına sahip bağımsız bölümler için oturma 
izni alınmışsa...» deniyor. 

Şimdi bir bina düşünün, binanın oturma izni alı
nabilecek durumda, bütün dairelerin oturma izni alı
nabilecek duruma geldiği belli; fakat kasıtlı olarak 
almıyorlar. Bir kısım kat malikleri oturma izni alı
yorlar ve binaya geçiyorlar. 

Bu gibi durumlarda kasıtlı olarak oturma izni 
almayan yapı sahiplerinin de korunmaması için, ben 
«... oturma izni alınmışsa...» ifadesinin yerine. «Otur
ma izni alınabilecek durumdaysa...» ifadesinin ila
vesini istiyorum; yani «... oturma izni alınabilecek 
durumdaysa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi 
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anataşınmazın yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri 
uygulanır.» Uygulamada çok oluyor ve iyiniyetle 
davranmayan diğer kat maliklerinin korunmaması 
için bu hükmün ilave edilmesinin gerektiğine inanı
yorum. Bunların izinlerine, isteklerine veyahutta key
fine bırakmamak için. 

Şayet Komisyonumuz buna katılırsa, böyle bir 
değişikliğin bu maddenin, hakkaniyet ve adalet ilke
leri içinde uygulamada gerektiği için böyle bir de
ğişiklik yapılmasının gereğine inanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, re

daksiyonla ilgili bir hususu belirtmek istiyorum. 
«... anataşınmaz» diye geçmektedir bu maddede. 

Diğer maddelerde «anagayrimenkul», başka bir mad
dede «ana gayrimenkul» başka birinde de «ana gayri 
menkul» şeklinde, bu dört farklı şekilde yazılmıştır. 

Başkanlık Divanına yetki verelim, bunu tek bir 
düzenleme haline getirsin. 

BAŞKAN — «Anataşınmaz» lan, «anagayrimen
kul» olsun mu diyorsunuz?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bu farklı şekilde 
yazılışları önlemek bakımından, tek bir kelime halin
de «anagayrimenkul» şeklinde öneriyorum. 

BAŞKAN — «Anagayrimenkulü» öneriyorsunuz 
ve redaksiyon da bu şekilde olsun diyorsunuz. 

Sayın Komisyon, «anagayrimenkul» deyiminin 
daha uygun olacağını söylerler. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Doğrudur, katılıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSÎLCİSÎ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu şekilde olmasına katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler bu şekilde, maddede son fıkrada yer 

alan «anataşınmaz» in, «anagayrimenkul» olarak de
ğiştirilmesini redaksiyon olarak Komisyon ve Hükü
met kabul etmişlerdir. 

NECİP BÎLGE — Sayın Başkan, soruya cevap 
verilmedi, Sayın Kamer Genc'in sorusuna cevap ve
rilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir soru değil de mad
de üzerinde açıklamada bulundular efendim. 

KAMER GENÇ — Sorum da vardı efendim. 
BAŞKAN — Siz «açıklama» dediniz, ayrıca so

ru da sordunuz.. 
KAMER GENÇ — Hem konuştum, hem de soru 

sordum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
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ADALET KOMİSYONU ADINA NECİP BİL
GE — Efendim İmar Kanununda hüküm vardır, o, 
hükümler uyarınca bir gayrimenkul için, bir yapı için 
kullanma izni alınmışsa, o yapı bitmiş sayılır. Bi
naenaleyh, biz burada «... izin alınabilecek durum-
daysa» tabirini koyacak olursak, bu İmar Kanununa 
aykırı olur, bir. 

İkincisi de alınabilecek durumda olduğunu tayin 
etme ihtilaflara yol açar. Halbuki, «alınmışsa» demek, 
bir şey tespit edilmiştir, tespit edilen duruma göre 
karar verilecektir, ötekisinde birtakım ihtilaflara yol 
açabilir. 

Bu hükmü getirmiş olmaktan maksadımız şuy
du, zaten Hükümetten getirilmesinin maksadı şu : 
Bir kısmına alınmış, bir kısmına alınmamışsa, izin 
alınmayan yerlere girilmesi kanun hükümlerine ay
kırı olduğu için, cezayı mucipti ve irtifak hükümleri 
tatbik edilemiyordu yahut kat mülkiyeti hükümleri 
tatbik edilemiyordu. Burada sadece kat mülkiyetine 
geçilmemiş olsa dahi bir kısmı almışsa, (Ki, yarısın
dan fazlası almışsa) artık diğerleri de buna tabidir; 
binaenaleyh «Masrafı vermem, şöyle, böyle etmem» 
diyemeyeceklerdir. Suiniyeti, kötü niyeti bertaraf et
mek için konulmuş olan bir hükümdü; fakat daha 
ileri gidilmesi yeni ihtilaflara yol açar; yani izin alı-
nabilme durumu hâsıl olmuşsa, bu biraz da keyfîdir. 
Ne olacağı belli değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Bu suretle Komisyon adına da bu madde üzerin

de açıklama yapmış oldunuz. 
Sayın Hükümet, bu madde üzerinde bir açıkla

ma yapacak mısınız efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Hayır, kâfi efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 7 nci maddeyi, son 

fıkradaki «anataşınmaz» ifadesini «anagayrimen
kul» olarak düzeltmek sureti ile Komisyondan geldi
ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

nun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 
rızası olmadıkça, anagayrimenkulün ortak yerlerinde 
inşaat, onarım ve tesisler, dış badana veya boya yap
tıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise anayapıya 
zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamaz. Ta-
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van, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulu
nan bağımsız bölümlerde bu bölüm maliklerinin or
tak rızasıyla anayapıya zarar vermeyecek onarım ve 
tadilat yapılabilir.» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon bir açıklama yapacak mısınız?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Hayır efendim, açıklama yapma
ya lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTÎN OKUTAN — Hayır. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, bir soru so
rabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun efendim so
runuzu. 

ABBAS GÖKÇE — Kat mülkiyeti ile ilgili ola
rak aldığım pek çok mektuplarda, yakınmanın önem
li bir kısmını teras katı altında bulunan malikler ya
pıyorlar. Onlar «Bizim üst katımızda bulunan teras
ta odun kırılıyor, üst katımızda bulunan terasta ba
kım yapılmıyor, üstü kapatılmıyor ve bu şekilde ken
dileri mağdur olmamakla beraber terasın bizim ta
vanımız olması nedeniyle çatlaklar husule geliyor, 
akma husule geliyor ve Kat Mülkiyeti Kanununa gö
re de muvafakat alamadıkça yapılamıyor» diyor. Buna 
bu madde bir çözüm getirmiyor. Yine «Ortak olma
yan yerlerde kat maliklerinin müşterek muvafakati 
lazım» diyor. Böyle bir ahvalde nasıl çözümlenecek 
bu?.. Terasın altında bulunan bundan muzdarip, üs
tündeki de muvafakat vermiyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Sayın Başkan, bu kabil ahvalde 
bu bir onarım masrafıdır, ittifaka lüzum yoktur. 
Mecburî olarak bağımsız bölümlerin malikleri bu 
masrafa katılacaklardır. Bunun hal şekli açıkça böy
ledir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, sekizinci madde üzerinde önergeler 

var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanununun değiştirilmesine ait madde 8'de belirtilen 
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mezkûr Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fık
ranın ilavesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muhsin Zekâi BAYER 

«Kanun tasarısının 8 inci maddesindeki 19 uncu 
maddeye ilave fıkra. 

Ek fıkra : Her kat maliki, anagayrimenkule ve 
diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan 
dolayı, diğer kat maliklerine karşı sorumludur.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 
Nurettin ÂYANOĞLU 

Madde 8. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Kat maliklerinden biri bütün maliklerinin 3/4'ü-
nün rızasını almadıkça, anagayrimenkulün ortak yer
lerinde inşaat, onarım ve tesisler, dış badana veya bo
ya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde veya ba
ğımsız teras katında ise anayapıya zarar verecek ni
telikte onarım ve tesis yapamaz. Tavan, taban veya 
duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bö
lümlerde veya bağımsız teras katında bu bölüm ma
liklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek 
onarım ve tadilat yapılabilir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Ka

nununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki «dış 
badana veya boya yaptıramaz» ibarelerinden sonra 
«ancak zorunluluğuna ilgili mahkemece karar verilen 
zarurî onarım işlerinde kat maliklerinin çoğunluğu
nun oyu yeterlidir» hükmünün ilave edilmesini say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Başkanlığa 
Kanunun 19 uncu maddesi birinci fıkrası sonuna 

aşağıdaki hükmün ilavesini arz ve teklif ederim. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Anagayrimenkulün ortak yerlerinde ve dairelerin
de kedi ve köpek beslenemez. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, önergenizle ilgili bir 
açıklama yapacaksınız; buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Sunduğum ek fıkranın özelliği şu: 
Herhangi bir dairede bir arıza oluyor, alt katta

ki daireye su sızıyor veyahut pis su gidiyor veya mü
teahhidin bir hatasından dolayı devamlı surette alt 
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kattan üst kata duman çıkıyor, bacayı yapamamış 
oluyor ve bu iki kat maliki arasında devamlı surette 
huzursuzluk yaratıyor. 

Kat malikleri planına göre iki kat arasındaki du
rumdan dolayı, yönetici de buna müdahale edemi
yor. Kim bunu tamir edecek, bu zararı kim karşıla
yacak?.. Bu ortada kalıyor ve bazen kat maliklerinin 
huzursuzluğu dolayısıyla adlî mercilere kadar intikal 
ediyor. İşte bu bakımdan ister teknik hatadan dola
yı, ister fiilen üstteki veya alttaki bir kat malikinin 
kendi hatasından dolayı, ister müteahhidin hatasın
dan dolayı ortaya çıkan bir durum var. Bunu, kim 
bu zararı getirmişse ortaya bunun ödemesine ait bir 
ek fıkra getirdim. Durum bundan ibarettir. 

Takdir Komisyonun, Hükümetin ve Genel Ku
rulundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler, Sayın Bayer'in önergesi üzerinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
PAŞA SARIOĞLU — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Bayer'in izah ettiği şekilde böyle bir kusurun doğ
ması halinde, tespiti mümkün olmayan bir durum 
vardır ki, şimdi bu kusur kat malikinde olabilir, mü
teahhitte olabilir. Şimdi bu durumda tespiti yapsanız 
dahi müteahhide bunu nasıl düzelttireceksiniz, müte
ahhit yok ortada. Müteahhit olmadığına göre, bunu 
rücu edecek herhangi bir makam ve merci yoktur. 
Ancak kat malikinin kusuru halinde dediği doğru 
olabilir, o takdirde doğru; ama kendisi oraya «mü
teahhit» kelimesini ilave etmiş, açıklamasından anla
dım. O takdirde bunun tespiti mümkün değildir, ge
çerliliği yoktur. Bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Bayer'in önergesi üzerin

deki düşüncenizi lütfen beyan eder misiniz efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Sayın Başkan; 
Kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrası Sayın 

Bayer'in sorusunu cevaplandırıyor. Aynen şöyledir 
fıkra. «Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer ba
ğımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı 
diğer kat maliklerine karşı sorumludur.» Yani bu
nun tazmini de ona aittir. Ancak bu konuda bir ih
tilaf doğarsa ve kendisine ait olmadığını iddia eder
se o zaman da bunun hal mercii mahkemedir. 

Metinde bizim bunu halletmemize imkân yoktur, 
Düşüncelerimiz bunlardan ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer, bir diyeceğiniz var mı?.. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Komisyonun açık

lamasından sonra teklifimi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler, Sayın Bayer'in önergesi işlemden 

kaldırılmıştır. 
Sayın Âyanoğlu, yeni bir madde düzenlemesi bi

çimindedir önergeniz, buyurun efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Tasarının tümü tatbikatta şimdiye kadar olan ak
saklıkları gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Ben bir önerge ile esas itibarıyla bilhassa sınırlı 
sayıda olan bağımsız teras katları sahiplerine bir im
kân getirmek istiyorum. Bu hak bütün sahipler için 
de geçerli olacaktır tabiî. 

Anayapıya zarar vermemek ve belediyece gerek
li proje tadili kabul edilmek şartıyla bağımsız teras 
kattakilere bir hak tanınmasını önermiş bulunuyo
rum. Hem bu apartmanın tümünün, hem de teras 
kattaki vatandaşların menfaatine olan bir konudur. 
Bu kolaylık getirilirse arsa payı da ona paralel ola
rak artacak, dolayısıyla kapıcı, kaloriferci, bahçıvan 
ve bekçilerde olduğu gibi diğer giderlere de eşit ola
rak katılma imkânları artacaktır. 

Teras katları bulunan bütün apartmanların kat 
maliklerinin en büyük sorunu bu teras katlarıdır. 
Gidecek ve görecek olursak en dertli insan, en prob
lemli binaların böyle binalar olduğu görülecektir. Bir 
defa teras katındaki malikler sıkıntı içinde oldukları 
gibi onun altındaki daireler de aynı sıkıntı ve huzur
suzluğu yaz, kış her mevsimde duymaktadırlar. Bu 
huzursuzluk komşular arası ilişkilerde ve gerekse kat 
malikleri toplantısında ön sıraya geçmekte ve en 
çok konuşulan konu olmaktadır. 

Bugün yeni yapılan binalarda yukarıda bahsedi
len büyük mahzurlar da dikkate alınarak teras kat 
müsaadesi artık verilmemektedir. Mevcut teras kat
ları ise her geçen sene yıpranmakta, çeşitli çatlaklar, 
sıva döküntüleri, sızıntılarla genel giderlere büyük 
masraflar açmaktadır. Kat malikleri alt katlarla de
vamlı sürtüşme halindedirler. Çünkü yağan akan 
yağmurlar, kar ve diğer sızıntılar açılan beton ara
lıklarından alt kattakileri de. huzursuz kılmaktadır. 
Üstelik yazın sıcağı, kışın da soğuğu aynen aşağıya 
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ve teras kata intikal ettiği için büyük bir ısı kaybına 
sebep olmaktadır. 

Giderlere katılma payı yönünden de kat malik
leri arasında gerek yönetim planı ve gerekse Yasa
nın iyi anlaşılamamasından ötürü birçok sürtüşme
ler meydana gelmektedir. Yasanın 19 uncu madde
sinde «tüm kat maliklerinin rızası alınmadıkça...» diye 
bir ibare vardır. Bu durumda herhangi bir onarım, 
mevcut çekmekata bir ilave veya tamirat yahutta 
tam kata iblağ gibi faydalı alanında kendi ihtiyacını 
karşılayacak şekilde hiçbir hareket serbestisi bulun
mamaktadır. Hatta tüm kat maliklerinden bir kişi 
izin vermeyecek olursa hiçbir tamirat ve onarım 
yaptırılamamaktadır. 

Bir kat maliki diğer komşusunu çeşitli nedenlerle 
beğenmiyorsa, oradaki bir tamirata veya tadilata izin 
vermemektedir. 

Teraskatlarının tam kata iblağı, mevcut Yasanın 
19 uncu maddesinin istediği şartları yerine getirerek, 
kendi çekmekatında ve teraskatında bugüne kadar 
istifade edemeyen çok az vatandaşımız olmuştur. 
Konuyu Türkiye çapında ele alırsak, Ankara, İstan
bul, İzmir gi'bi büyük kentlerimizde yurttaşlarımızın 
ne denli dertli ve çileli vatandaşlar oldukları görüle-; 

çektir. 
Hiç kimseden bir tek kuruş istemeden, tamamen 

kendi gayretleri ve çoluk çocuklarının istikballerini 
düşünerek bir sığınma yeri yapmalarının hiç kimseye 
bir zararı yoktur. Bu imkân verilirse, gerek ısı kay
bı gerek her yıl yıpranan ve aşınan beton ve çatlak
ların tamiri için genel giderler dolayısıyla tüm ma
liklerin, çıkması muhtemel maddî kayıpları ve huzur
suzlukları önlenecektir. 

Tehlikesi şudur: Hepinizin de malumları olduğu 
üzere, bir bina yapılırken, bu binanın muhtelif pro
jeleri ve statik hesapları, betonarme hesapları yapı
lır. Bu hesaplarda, binanın kaç kat olacağı ve nere
den ne yükün geleceği, duvarların getireceği yükler, 
iskândan mütevellit gelecek yükler, kar yükü, rüz
gâr yükü hesap edilerek bir çatı oluşturulur, beton
armesi buna göre tespit edilir. 

Düşününüz ki, buna göre yapılmış bir binada, 
400 metrekare inşaat sahası olan bir binada 60, 80 
veya 100 metrekarelik bir çekmekat var. 100 metre
karelik inşaat sahasını 400 metrekareye çıkarıyoruz. 

Bir kere betonarme bir binada bu yeni ilavenin 
aşağıdaki kolonlarla irtibatını tam yapabilmek müm
kün değildir. İkincisi, gelecek ilave yüklerin hiçbir 
zaman telafisi mümkün olamaz. Zira temelden iti
baren bu yüklere karşı projenin tadil edilmesi gere
kir. Kaldı ki, diğer projeler de bu esasa uygun ola
rak bidayette yapılmıştır. Ancak bir terasın, teras-
kat sahibi tarafından kullanılması da doğaldır. Bu 
kullanmada da diğer kat sahiplerine zarar verilme
mesi esası zaten Kat Mülkiyeti Kanununda da var
dır. Dolayısıyla ben, hayatî tehlike gördüğüm için 
bu önergeye karşı çıkıyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Erdem, buyurunuz. 
SADİ ERDEM — Ben lehinde konuşacaktım, 

ancak söz sıramı Sayın Yıldırım'a devretmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Erdem vazgeçiyorlar. Sayın 
Yıldırım buyurunuz. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Âyanoğlu'nun, çatıkatlarının tam kata ib
lağı sırasında 3/4 hissedar muvafakatinin aranması
nı teklif eden önergesinin lehinde konuşacağım. Hat
ta 3/4 muvafakat aranması dahi uygulamada birçok 
mahzurlar ortaya koyacaktır. Esasında bu konuda 
muvafakat aramanın hiçbir yararı yoktur. 

Sayın Fırat açıklamalarında meseleyi statik yön
den ele aldı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Âyanoğlu'nun da açıkladıkları gibi, çatıkat

larının tam kata iblağı hususu Planla getirildi, yeni 
bir yönetmelikle getirildi ve bu tarihten sonra da 
artık çatıkatı kesinlikle uygulamadan kaldırıldı. 

Bugün gerek Istan'bul, Ankara gibi illerimizde 
ve gerekse yönetmeliklerinde çatıkatı yapılmasına 
imkân veren hüküm bulunan belediyelerimizde, va-

Bundan sonra çekmekata müsaade edilmediğine 
göre, daha evvel yapılan çekmekatları bu Kanun ve
silesiyle düzenleyerek, kat maliklerinin 3/4 ünün 
rızasıyla katların tam kata çevrilmesine imkân ver
mek suretiyle kanayan bu yaraya son verelim diyo
rum ve önergemi bu maksatla vermiş bulunuyorum. 

önergemin kabulü yönünde oylarınızı istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesi üzerinde konuşmak 

isteyen sayın üye?... 
Sayın Fırat buyurunuz; aleyhinde konuşacaksınız. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sayın Âyanoğlu'nun teklifine evet diyebiliriz; an

cak tehlikesi olmasa. I 
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tandaşların belediyeye yapmış oldukları müracaat so
nucunda projeleri tasdik edilmiştir; sadece hissedar 
muvafakati olmaması nedeniyle ruhsat alamamakta
dırlar. 

Onun için, Sayın Fırat'ın endişesi olmasın; bu 
hususlar belediyesince statik yönden incelenir, pro
jeleri tetkik edilir, daha sonra ruhsata bağlanmasına 
karar verilir. Bu yönden, hiçbir sakınca yoktur. Bu
gün sadece İstanbul'da 10 bin vatandaşımız, bu ko
nuda sadece hissedar muvafakati nedeniyle ruhsat 
alamamışlardır; beklemektedirler. 

Bugünkü uygulamaya göre bir apartmanda eğer 
40 kişi oturuyorsa, o 40 kişiden 35 kişi hatta 38 kişi 
muvafakat veriyor, geri kalan iki kişi vermiyor; o 
çatıkatının bedeli kadar para ver ondan sonra mu
vafakat edeceğim diyor. 

Onun için, bu konuyu mutlaka bu Tasanda çöz
mek lazımdır. Hatta ben 3/4 değil, bu konuda hiç 
muvafakat aranmadan konunun çoğunluk kararıyla 
çözümlenmesinin uygun olacağı görüşündeyim. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
CAHİT TUTUM — Bir sorum olacak Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, imar mevzu
atını doğrudan doğruya ilgilendiren bir konuyu, Kat 
Mülkiyeti Kanunundaki değişikliği tartışırken çö
züme bağlamak doğru mudur? 

İkinci sorum: Teraskatının tam kata çevrilmesin
de diğer kat maliklerinin yararı ne olacaktır? 

Üçüncüsü, «statik yönden bu iş gayet kolaylıkla 
çözümlenir» diyen arkadaşların bana hatırlattıkları 
bir küçük ifadeyi huzurunuza nakletmek istiyorum. 

Bu şekilde teraskatında oturanın, teklifi ekseri
yet bulmadığı için yakman, tam kata çevirme talip
lisi olan kişiye şu soruyu sormuşumdur. Tam kata 
çevrilmesi halinde statik yönden doğacak sakıncalar 
bir tarafa, aca'ba ısıtma sistemi, mevcut ısıtma siste
mi buna kifayet edecek midir? Bu tür teknik konu
lar bir sakınca doğurmaz mı? Dediğim zaman, «Onu 
bize bırakın» dedi. Bu lafın altında çok şeyler var
dır, acâ ba bu konuda ne düşünüyorlar? 

Son nokta Sayın Başkanım; bu, mevcut huku
kumuz bakımından sayısız menfaat ihtilaflarına ve 
kukukî ihtilaflara neden olmaz mı, böyle bir ihtimal 
varit midir? Bunları soruyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
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Sayın Komisyon aslında tabiî önerge üzerinde 
zaten görüşlerinizi beyan edeceksiniz, yalnız Sayın Tu-
tum'un size tevcih ettikleri bazı soruları var, önerge 
üzerindeki görüşmeler anında mı cevap vereceksiniz, 
yoksa tek tek hepsi sorularını sorsunlar ondan son
ra mı cevap vereceksiniz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Müsaade ederseniz parça parça ce
vap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tutum fevkalade haklı ve isabetli konulara 

bize göre değindiler. Evvela bu mevzu bize göre ta
mamen İmar Kanununa aittir, bu Kanun ile halli 
gereken bir husus olmamak icap eder. 

İkincisi; çekme katın, teras katının tam kata ib
lağının sair maliklere herhangi bir fayda getireceğine 
de kani bulunmuyoruz. 

Bunun dışında statik hesaplar konusuna gelince, 
Komisyonumuz teknik bir heyet değildir, bunu bi
lemeyiz, ama bir yapının da yapılması halinde onun 
birtakım hesapları vardır ve rasgele bir şekilde çatı 
katının, teras katının tam kata iblağı her halde 
birtakım tehlikeler meydana getirebilir. Sayın Fırat'ın 
izahlarına katılıyoruz. 

Bundan başka birtakım hukukî ihtilaflar da do
ğacaktır şöyle ki, teshin meselesinde tamamen deği
şik bir durum hâsıl oluyor, ne suretle hangi hesap
larla yapılacaktır bir ihtilaf doğurur. 

Bütün bunların dışında bir nokta daha vardır ki, 
biz Komisyon olarak ona işaret etmek istiyoruz, o 
da; bu kat alınırken diğerlerine nazaran belki de ya
rı nispetinde bir bedelle elde edilmiştir. Şimdi biz 
bir imkân bahşediyoruz, onu tam kata iblağ ediyo
ruz değerini belki bir misli, belki iki misli artırıyo
ruz. Bu ise, kanaatimize göre haksız olur, bir nevi 
hukuktaki haksız iktisap müessesesiyle karşı karşıya 
kalırız. Bu sebeplerle, komisyon olarak bu teklife 
katılamadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, siz hem soruya 
cevap vermiş oldunuz, hem de Komisyonun görüşü
nü beyan etmiş oldunuz, 

Sayın Alpdündar, buyurun efendim sorunuzu. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

bu açıklamadan sonra sorum daha da basitleşti; 
ben Sayın Komisyon ve Hükümetten şunu sormak 
isterim; sanki çatı katlarda bir tane malik varmış 
gibi düşünüldü anladığıma göre şu ana kadar. Bili-
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yorsunuz çatı katlar önlü arkalı ufak dairelerden 
oluşmaktadır. 

ikinci büyük bir ihtilaf daha, diğerlerini yok var 
saysak bile, ön taraf tam kata dönüştüğü zaman ar
ka tarafın hukuku ortadan kalkacak, manzarası or
tadan kalkacak, diğer mahzurları yanında yeni çatış
malara, ihtilaflara neden olacak. Aslında Sayın Baş
kanım, son maddede benim bir teklifim var, ama 
tüm kat mülkiyeti sahiplerinin menfaati söz konusu 
olursa bu ihtilafların hiçbirine gerek kalmaz. Çatı 
katı sahiplerine bu imkân tanındığı takdirde önü 
alınmaz yeni ihtilaflara neden olup olamayacağını 
sormak istedim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim, biz bunun ihtilaflara sebe
biyet verebileceğini kabul ve arz etmiştik, başkaca 
ilave edecek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Erdem. 
SADİ ERDEM — Benim sorularım soruldu, ce

vapları verildi efendim. 
BAŞKAN — Cevaplarını aldınız efendim. 
Sayın Dinçer buyurun efendim. 
RECAI DİNÇER — Sayın Başkanım, zaman za

man belediyeler vilayetlerde ilan yapmıştır tabiî ki 
yasal prosedür içerisinde, altı ay içerisinde çatı kat
ların tam kata iblağ edilmesi hususunda. Bunu ya
pan oldu, yapmayan oldu. Yapmayanlar ekseriya 
belki parası olmadığı için yapmadı veyahutta yap
tırmak için bir zaman aşımına uğradı. Bu acaba ya
sal bir prosedür değil miydi? Şayet şimdi çatı kat
lara tam kat müsaadesi verildiği takdirde, arkadaşı
mın da gayet güzel izah ettiği gibi, belirli statik he
saplara göre belediyenin bir nizam ölçüsü içerisinde 
yapılmayacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim, değerli arkadaşımızın bah
settikleri husus tamamen imar mevzuatıyla alakalı
dır, sözlerimin başında da bir nebze temas etmiştim. 
Bu bakımdan, bu Kanunun dışında kalır. Verilen 
hakka gelince; o hakkın himayesi yine şu Kat Mül-
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kiyeti Kanunu ile derpiş edilecek bir konu değildir 
kanaatimize göre, hakları olup olmadığını diğer ka
nun olan imar Kanunundan çıkartabilirler, yeniden 
teklifte veya talepte bulunabilirler, bundan evvel arz 
ettiklerimden gayri söyleyeceğim başka bir şey yok
tur, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Hükümet, Sayın Âyanoğlu'nun önergesi 

üzerindeki görüşünüzü lütfen açıklar mısınız efen
dim? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTIN OKUTAN — Sayın Başkanım; Komisyon 
Sözcüsü arkadaşım bunu geniş şekilde izah etti, üç 
noktada da ben yine kısaca arz edeyim: 

Birincisi, teknik yönden Sayın Danışma Meclisi 
üyelerinden bazı arkadaşlarım bunun teknik yönü
nü izah ettiler, hakikaten bunun mümkün olup olma
dığı konusu teknik bir konudur ve incelenmeye değer. 

ikincisi, Sayın Cahit Tutum'un da belirttiği gibi 
imar mevzuatına girer. Bir de ön şart zaten imar, 
bize göre evvela imarca buna müsaade edilecek, on
dan sonra tabiî bir kat haline gelecektir, o bu yasayla 
ilgili değil. 

Üçüncüsü, hukukî yönden de Sayın Komisyon 
Sözcüsü bunu izah etti, arsanın payları değişiyor, ilk 
yaptığımız irtifak mukavelesinde, kat irtifakı tesi
sinde bütün hatlarımız ve paylarımız değişiyor, bu
na göre tesisatların girişi değişiyor, ısıtma ve ısınma 
payları değişiyor ve bunların hepsinin düzenlenmesi 
gerekir. Onun için herkesin ittifakı lazımdır, zaten 
buna göre düzenlenmiş metin. Bu ittifak olsa dahi, 
bana göre imar müsaade etmezse zaten olamaz. 
Onun için önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan et
mişlerdir. önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar?.. Kabul etme
yenler?.. önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. efendim. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuştur, 
26 Ocak 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

• » • 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
46 ncı BİRLEŞİM 

24 Ocak 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Rıdvan KARAKÖSE, Cavit KARAKÖSE ile 
Süleyman KARAKÖSE Haklarındaki Ölüm Cezala
rının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/21) (S. Sayısı : 286) 
(Dağıtma tarihi : 18.1.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) (İDağıt-
ma tarihi : 20.12.1982) 

(3) 23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Tandoğan TOK-
GÖZ ve 10 Arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun 20 ne i Maddesinin 1 inci Fıkrasının De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/578, 2/58) (S. Sayısı . 304) (Dağıt
ma tarihi : 20.1.1983) 

(4) İdarei Umumiye i Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) (Dağıt
ma tarihi : 27.12.1982) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 Arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK ve 
10 Arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 

177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrenci
lere Yeniden imtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Bk) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 Arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(10) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 Arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Koy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi : 6.1.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ve 
10 Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(Devamı arkada) 



(13) 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Saydı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Onman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(14) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi: 11.1.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 Arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13,1.1983) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 Arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Duırnlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

(17) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimînin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplannı İnceleme ve Sa-

(X) Açık oylama. 

yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu. (1/254) <S. Sayısı : 280) (Dağıt
ma tarihi : 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplannı İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi : 3il.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Uygunluk (Bildiriminin Sunulduğu-

. na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağılma tarihi : 31.12.1982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 31.12.1982) 

X (25) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 286 

Rıdvan KARAKÖSE, Cavit KARAKÖSE ile Süleyman KARAKÖ-
SE Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Ka

nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/21) 

T. C. 
Başbakanlık 15 Haziran 1981 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-08201 

Konu : Ölüm Cezasına Hükümlü Rıdvan 
Karaköse, Cavit Karaköse ve Sü
leyman Karaköse 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Mcvlüt ÇATAL ile Nafia ÇATAL'ı kan gütme saiki ile ve taammüden öldürmek ve 6136 sayın Yasaya 
aykırı hareket etmek suçlarından sanıklar Konya - Ilgın ilçesi Merkez Geçit Köyü hane no : 37, cilt no : 
33, sahife no : 66 da nüfusa kayıtlı Bayram oğlu Emine'den ohna 2.3.1946 doğumlu Rıdvan KARAKÖSE, 
Konya - Ilgın İlçesi Merkez Geçit Köyü hane no : 37, cilt no: 33 ve sahife no : 66 da nüfusa kayıtlı Bay
ram oğlu Emine'den ohna 1.2.1952 doğumlu Cavit KARAKÖSE ile Konya - Dgm İlçesi Merkez Geçit 
Köyü hane no : 37, sahife no : 125 ve cilt no : 25'de nüfusa kayıtlı Bayram oğlu Emine'den ohna 
1.6.1940 doğumhı Süleyman KARAKÖSE'nin, T .C. K.'nun 64 üncü maddesi delaletiyle 450/4-10,39, 450/4 
10,59 ve 6136 sayılı Yasanın 13 ve T. C K/nun 59 uncu maddeleri ile aynı Kanunun 70, 74 ve 75/2 nd 
maddeleri uyannca içtimaen ve netiiceten öHim cezası ve 10'ar ay hapis ve 416'şar lira ağır para cezasıylal 
mahkûmiyetlerine dair, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay 1 indi Ceza Dairesin
ce onandığından yapılacak diğer işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığıma/ 
gönderilen mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin onama Hamı, konu hakkındaki Adalet 
Bakanlığının 9.6.1981 gün ve 1.134.2.1981-36551 sayıh yazısının bir örneği ile birlikte ekte sunulmuştur^ 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 24 Aralık 1982 
Esas No. : 3/21 
Karar No. : 30 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme saiki ile taammüden birden fazla adam öldürmekten sanıklar Konya ili, Ilgın ilçesi, Merkez 
bucağı, Geçit köyü, hane 37, cilt 33, sahife 66'da nüfusa kayıtlı Bayram oğlu, Emine'den olma 2.3.1946 do
ğumlu Rıdvan Karaköse, Konya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 37, cilt 33, sahife 66'da 
nüfusa kayıtlı, Bayram oğlu, Emine'den olma, 1.2.1952 doğumlu Cavit Karaköse ve Konya ili, Ilgın ilçesi, 
Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 37, cilt 25, sahife 125'de nüfusa kayıtlı, Bayram oğlu, Emine'den olma 
1.6.1940 doğumlu Süleyman Karaköse'nin Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 450/4-10, 59 ve aynı Kanu-



nun 70 inci maddeleri uyarınca ictimaen ve neticeden idam cezası ile mahkûmiyetlerine dair Akşehir Ağır 
Ceza Mahkemesinin 12.3.1980 tarihli ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sayılı hükmü Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesinin 14.4.1981 tarihli ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiş bulun
duğundan, bu işe ait dava dosyası Başbakanlığın 15.6.1981 tarih ve 301 -08201 sayılı yazısı ile Millî Güven
lik Konseyi Başkanlığına oradan da Danışma Meclisi Başkanlığına sunulup, bilahara Komisyonumuza hava
le edilmiş olmakla dosyanın Adalet Bakanlığı temsilcisininde katıldığı toplantıda yapılan tetkik ve müzakere
si sonunda : 

Dosya münderecatına, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin kesinleşmiş 
ilamlarına nazaran, sanıkların kardeşi Hasan Karaköse'nin 20.3.1973 tarihinde maktule Nafia'nın kocası ve 
maktui Mevlut'unda babası olan Halil Çatal tarafından öldürülmesi üzerine meydana gelen husumete binaen 
sanıklar Cavit Karaköse, Rıdvan Karaköse, Süleyman Karaköse ve İsmail Karaköse'nin Nafia Çatal ile Mev-
lut Çatal'ı pusu kurmak suretiyle öldürmeye karar verdikleri ve bu kararın sonucu olarak hamil bulundukla
rı tabancalarla tarlaya gitmekte olan Nafia Çatal ve Mevlut Çatal'a 2Q.3.1974 günü hep birlikte ateş etmek 
suretiyle kan gütme saiki ile ve taammüden öldürdükleri mahkemece sabit görülmüş ve cezaevinde vefat et
miş olan sanık İsmail Karaköse'den gayrı diğer sanıklar Cavit Karaköse, Rıdvan Karaköse ve Süleyman 
Karaköse'nin Türk Ceza Kanununun 64 üncü maddesi delaletiyle 450/4-10, 59, 450/4-10, 59 ve aynı Kanu
nun 70 inci maddeleri uyarınca ictimaen ve neticeden ölüm cezası ile cezalandırılmalarına oybirliği ile ka
rar verildiği ve bu kararın Yargıtay Birinci Ceza. Dairesi tarafından oyçokluğu ile onanmak suretiyle kesin
leştiği anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlüler Cavit Karaköse, Rıdvan Karaköse ve Süleyman Karaköse 
haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmemesinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Ko
misyonumuzca Anayasanın 87 ve Danışma Meclisi İçtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Cavit 
Karaköse, Rıdvan Karaköse ve Süleyman Karaköce haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 
ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Gerekçe eklidir. 

Necip BİLGE 
Üye 

Bulunmadı. 
ilah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Baş'^anvekili 

Yavu2 ALTOP 
Üye 

Bulunmadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı. 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunmadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

Çekimserim 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Danışıma Meültoi (S. Sayısı: 286) 
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ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkradan gereği, suç 
tarihi göz önünde bulundurulduğunda, konunun 1961 Anayasası ışığında çözümlenmesi gerekecektir. 

Bu Anayasanının 11 inci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygulamak

tan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmekte
dir. 

Ancak, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkün
dür. 

Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini infa
zın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, dava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna 'bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle göz önünde bulundurulması gere
kir : 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun, ölüm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile suç
lunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası 
mahkûmudur. Hayatım cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ce
zadır. Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. Me
sela şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

4. Ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar. Ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son 
verilmesi nedeniyle, maişerî vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yerine 
getirmekte yarar yoktur. 

5. Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yeri
ne getirmeme hususunda kanun ısdar edemez; Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşu
mu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Baş
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz, infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Cumhurbaşkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır: Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben in
faz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın») diyememelidir. Vicdanen kanaatini 
belirtmek zorunda bulunan 'bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanarak yapamaz. Bunun gi
bi «Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kullanı
rım, hata varsa günahını hâkimler çeksin», de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yerine 
getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak 
vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek 
imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile 1961 Ana
yasasının 64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendi
sinden beklenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir: Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu 
ele geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun ısdarı gerekir. 
Suçlunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî 

Danışma Meöfoi (S. Sayısı: 28*6) 
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fayda yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçala
sın, ele geçirilmezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine ge
tirilir. Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, artık 
vahşi hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. Öldürülmesinde hiçbir fayda yok
tur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi, intikam hissi ile izah edi
lebilir. İntikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylülden bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bu günkü infazlar için aynı fayda
nın bulunduğu söylenemez. 12 Eylülden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu ceza
larının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda 'bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlariyle baş-
başa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi hu
susunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü say
gılarımla arz ederim. 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Rıdran Karaköse, Cavit Karaköse İte Süleyman Karaköse Haklarındaıkj Ölüm Cezalarının Yerine Getirilme
sine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — a) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1981 tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sa
yılı ilamı ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uya
rınca ölüm cezasına mahkum edilmiş bulunan, Konya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 37, 
cilt 33, sahife 66'da nüfusa kayıtlı Bayram oğlu, Emine'den olma 2.3.1946 doğumlu Rıdvan Karaköse hak
kındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

b) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1981 tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı ile ke
sinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uyarınca ölüm ceza
sına mahkum edilmiş bulunan, Konya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 37, cilt 33, sahife 
66'da nüfusa kayıtlı, Bayram oğlu, Emine'den olma 1.2.1952 doğumlu Cavit Karaköse hakkındaki ölüm ce-
cası yerine getirilir. 

c) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1981 tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı ile ke
sinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 450/4-10* 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uyarınca ölüm cezası
na mahkum edilmiş bulunan, Konya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 37, cilt 25, sahife 
125'de nüfusa kayıtlı Bayram oğlu, Emine'den olma 1.6.1940 doğumlu Süleyman Karaköse hakkındaki ölüm 
cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Danışma Medliısii (S. Sayısı: 286) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 304 

23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi 
Tandoğan Tokgöz ve 10 Arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun 20 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/578, 

2/58) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 21 Aralık 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1270/05126 

DANIŞMA MBCLfSÎ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 12 . 1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekU olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULIJSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bir çok kişinin aynı anayapı içerisinde ve fakat birbirlerinden ayrı bağımsız bölümlere malik obuala
rını sağlayan Kat Mülkiyeti rejimiai düzenieyeû 23 Haziran i 965 -tarih ve 634 «aydı Kat Mülkiyeti Ka-
suau 2 . 1 . 1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal ve «ekonomik yönden birbirlerinden farklı g rup
lara mensup kişilerin bir arada yaşamalarının çeşitli problemlere sebebiyet yereşeği doğalda*. 

634 -sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu genelde ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanmış ve on alta seneyi 
aşan bir zamandan beri hiç bir değişikliğe uğramamıştır. Ancak belirtilen bu dönem sözü edilen kamunun 
bazı hükümlerinin ihtiyaca cevap veremediğini göstermiş ve Kanunun boşluklarının Yargıtay içtihatları jj<e 
doldurulmasına çalışılmıştır. Günümüzde yakıt fiyatlarının hızlı bir şekilde arJtmıs olması nedeniyle bilhassa 
kaloriferli yapılarda yönetim giderleri oldukça yükselmiş ve bu giderlerin tahsili için daha pratik yollarjı 
başvurulması gerekmiştir. Değişiklik tasarısının da yönetim giderlerinin tahsilinde gereken kolaylık getiril
miş; borcunu ödemeyen suuniyeili kat maliklerinin bu davranışlarının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Busun yanında, kat mülkiyetine geçişte önceki kat irtifakı kurulmuş dönemde kat mülkiyetine uygun 
olarak düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Belirtilenlerin dışındaki diğer konularda da ilgili kurulugların görüşleri alınmak suretiyle yeni düzenle
meler yapılmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERt 

Madde 1. — Bir arsa üzerinde birbirleri ile bağlantısı olmayan bağımsız bölümler inşa edilmektedir. 
Özellikle sahil kesimlerde çeşitli kooperatiflerce inşa edilen bu türlü yapıların kat mülkiyetine konu teşkil 
edip etmeyeceği uygulamada duraksamalara sebebiyet verdiğinden; Kat Mülkiyeti Kanununun 2 nci madde
sinde yapılan değişiklikle yapı veya yapıların Kat Mülkiyetine konu teşkil edeceği açıklanmak suretiy
le konuya açıklık getirilmiştir. 

Madde 2. — Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; kat mülkiyetine konu teş
kil eden anayapının bağımsız bölümlerinden her birine kat mülkiyetinin kurulması sırasındaki o bölümün 
değeriyle oranlı olarak arsa payının verileceği hükme bağlanmıştır. 

Genel kural olarak yönetim giderlerinin arsa payları oranında verilmesi nedeni ile bağımsız bölümlerin 
gerçek değerleri ile arsa payının biribirine uyumlu olması önem taşımaktadır. Kanunda herhangi bir hüküm 
bulunmamasına rağmen Yargıtay yerleşmiş içtihatlarıyla arsa paylarının düzeltilmesi konusunda dava açıla
bileceği görüşünü benimsemiştir. Ancak bahsi geçen maddedeki arsa paylarının kat mülkiyetinin kurulma
sı sırasındaki bağımsız bölümlerin değerleri i!e orantılı olarak tahsis edileceği esasından hareketle, pay tahsi
si davalarının kat mülkiyetine geçişten sonra açılabileceği kabul olunmaktadır. Uygulamada ise kat. mülki
yetine geçiş uzun zaman aldığından bu davaların açılması da gecikmektedir. Yapılan değişiklikle arsa pay
larının kat irtifağının kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilme halinde ise bu mül
kiyete geçiş anındaki bağımsız bölümlerin değerleriyle orantılı olarak tahsis edileceği ve buna uyulmama ha
linde açılacak pay tashihi davalarına sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı hükme bağlanarak ihtilafın bir 
an önce çözümlenmesi amaçlanmaktadır. v 

Madde 3. — Sözü edilen Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında kat mülkiyeti kurulmuş bir ta
şınmaz malın bağımsız bölümlerinden birinin satılması halinde, diğer kat maliklerinin öncelikle satın alma 
(Şuf'a) haklarının bulunmadığı belirtilmektedir. Bu kural bağımsız bölüm maliklerini koruyucu ve onları ta
şınmaza münferiden malik olanlar gibi hareket serbestisi verici niteliktedir. Aynı kural kat irtifakı sahipleri 
yönünden benimsenmemiştir. Yapılan değişiklikle irtifak hakkı sahiplerinin de böyle bir hakka sahip bulun
madıkları açıklanarak aynı durum irtifak hakkı tesis edilip ve ancak henüz kat mülkiyetine geçilmemiş 
döneme de yansıtılmaktadır. Bu şekilde çeşitli nedenlerle kat mülkiyetine geçilmeme hallerinde de kat mül
kiyetinde olduğu gibi maliklerin serbestçe hareket edebilmeleri sağlanmaktadır. 

Madde 4. — Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinde özel kanunlar gereğince tevdi edileceklerin dı
şında bazı belgelerin de tapu sicil muhafızlıklarına tevdii öngörülmüştür.! 

Ancak uygulamada bu belgelerden bir bölümünün tamamen lüzumsuzluğu, bir bölümünün ise birden 
fazla tevdiine gerek olmadığı anlaşılmıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 16 . 2 . 1967 gün ve 4-1-1 -7/1397 sayılı genelgesiyle de bu 
durum teşkilata duyurulmuştur. Maddede yapılan değişiklikle halen uygulana gelmekte olan husus yasalaştı
rılmakta ve lüzumsuz belge düzenlenmesi önlenmektedir. 

Madde 5. — 12 nci maddenin yukarıda açıklanan şekilde değiştirilmesi nedeniyle bu madde ile ilgili 13 
üncü maddenin son fıkrası da değiştirilerek bahsi geçen maddelerde uyum sağlanmıştır. 

Madde 6. — Sözü edilen Kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında 12 nci maddedeki değişiklikle 
paralellik sağlanmak üzere değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Kat Mülkiyeti Kanununun 17 nci maddesinde kat irtifakı sahiplerinin yapının tamamlanması 
için kendi aralarından birini veya bir kaçını yönetici olarak seçebilecekleri hükme bağlanmıştır. Kat irtifa
kı sahiple arasında bu görevi yürütebilecek bir kimsenin bulunmasında zaman zaman zorluk çekilmekte
dir. Sözü edilen madde yönetici atanması ile ilgili genel kaide olan 34 üncü madde paralelinde değiştirile
rek inşaatın tamamlanması için dê  dışarıdan yönetici atanabilmesi esası getirilmektedir. 

Diğer taraftan maddeye eklenen bir fıkra ile kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı tamamlanmış ve 
arsanın yarısından fazlasına sahip olan bağımsız bölüm maliklerinin oturma izni alınmışsa kat mülkiyetine 
geçilmiş olsa dahi ana taşınmazın yönetiminde kat mülkiyeti hükümlerinin kıyas yoluyla uygulanacağı 
hükme bağlanmakta ve bu şekilde kat mülkiyetine geçişi dolayısıyla bundan doğan yükümlülükler altına gir
meyi kötü niyetle engellemek isteyen kat maliklerinin bu davranışlarının önüne geçilmek amaçlanmaktadır. 
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Madde 8. — Kat Mülkiyeti Kanununun 19- uncu maddesinde anakural olarak diğer kat maliklerinin 
rızası olmadıkça kat maliklerinin ortak yerlerde inşaat, onarım, tesisleri, dış badana veya boya yaptıramayacağı 
kabul olunmuştur. Maddede yapılan değişiklikle bu ana kurala istisna getirilerek birbirleri ile yatay veya 
dikey bağlantı bulunan bağımsız bölümlerde bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar verme
yecek onarım ve tadilatın yapılabilmesi sağlanmaktadır. Bu değişiklikten sonra biri birilerine yatay veya dikey 
bağlantıları bulunan bağımsız bölümler, bunların maliklerinin ortak rızaları ile diğer kat maliklerinin mu-
vafakatlanna lüzum kalmaksızın birleştirilebilecektir. 

Madde 9. — Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesinde bağımsız bölüm maliklerinin bütün yöne
tim giderlerine arsa paylan oranında iştirak etmeleri hükme bağlanmıştır. Ancak kapıcı, kaloriferci, bah
çıvan ve "bekçilerin bütün maliklere aynı derecede hizmet götürdükleri de bir gerçektir. Maddede yapılan 
değişiklikle bu giderlerin kat malikleri tarafından eşit olarak diğer giderlerin ise eskiden olduğu gibi arsa 
payı oranında karşılanması kuralı benimsenmektedir. Ayrıca bu madde de yapılan değişiklikle yönetim gi
der ve avansını geç ödeyenlerden ödemede geciktiği her ay için yüzde on gecikme tazminatı alınacağı da 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 10. — Kat Mülkiyeti Kanununda ortak giderlerin kat malikinden alınması kuralı kabul olunmuş
tur. Sözü edilen Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişiklikle kat malikinin sorumluluğu bertaraf edilmeksi
zin giderlerin kira alacağına mahsuben kiracıdan da alınması hükme bağlanmıştır. Maddenin değişik şekline 
göre kat maliklerinin ortak giderleri ödenmemesi halinde kiracı hakkında da dava açılabilecek ve icra takibi ya
pılabilecektir. 

Madde 11. — Kat Mülkiyeti Kanununun 37 nci maddesinde yönetici tarafından yapılacak işletme projesin
den söz edilmektedir. 

'Bu proje kat maliklerinin taahhütlü mektupla tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz hakları vardır. Kat ma
liklerine imza mukabilinde bizzat tebliğ edilmesi imkânı dahilinde iken, taahhütlü mektupla tebliğ yükümlülü
ğü getirilmek suretiyle lüzumsuz bir külfet tahmil edilmektedir. Diğer taraftan 15 günlük itiraz süresi iş ma
hiyeti ile bağdaşmayacak şekilde uzundur. 

Ayrıca uygulamada çoğu zaman işletme projesi yapılmamakta ve kat malikleri kurulunca yönetim gider 
ve avansları ile ilgili kararlar verilmektedir. Maddede yapılan değişiklikle, işletme projesinin kat maliklerine 
tebliğinde kolaylık sağlanmakta, itiraz süresinin kısaltılması yoluna gidilmekte ve kat malikleri kurulunun 
yönetim giderlerine ilişkin kararlarının da işletme projesi gibi değer taşıyacağı esası benimsenmektedir. 

Maddeye yapılan ekleme ile de; kesinleşen işletme projelerinin ve kat malikleri kurulunun yönetim gider
leri ile ilgili kararlannın tcra ve tflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden ol
duğu açıklanarak, yönetim giderlerinin icra yolu ile tahsilinin hızlandırılması sonuçlanmıştır. 

Madde 12. — Yönetim planlarında zaman zaman kat maliklerinin sıra ile yöneticilik yapacakları esası be
nimsenmesine rağmen bu görevi üstlenmemektedirler. Bu durumda kat malikleri kurulunca veya mahkemece 
başka yönetici atanmaktadır. 40 ncı maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle bu yöneticilere kat malik
leri kurulunca veya mahkemece tayin olunan ücretin tamamının veya arta kalan bölümünün yöneticilik sı
rası gelen kat malikinden alınması kuralı getirilerek yöneticilik külfetinin kat malikleri tarafından adil bir şe
kilde yüklenilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 13. — özellikle büyük kentlerdeki önemli bir sorun da kat maliklerinin otolarını park edecek 
yer bulamamalarıdır. Anagayrimenkulün bahçesinin buna elverişli olmasına rağmen bir kısım kat malikle
rinin itiraz etmeleri dolayısıyla bu sorun çözümlenememektedir. Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesi 
eklenen bir fıkra ile bu konunun halline imkân sağlanmıştır. 

Madde 14. — iş akti feshedilen veya herhangi bir nedenle sona eren kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bek
çilerin kendilerine tahsis edilen yerlerden çıkmamaları halinde ne gibi bir yol izleneceği konusuna açıklık 
gerekçeli kanun teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Madde 15. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 

Madde 16. — Yürütme ile ilgilidir. 
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DANİŞMA MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLİĞİNA 

634 sâyıll «Kat Mülkiyeti Kariuriu»hun 20 rici maddesinin İ inci fıkrasında değişiklik yâpılmâsitia ilişkin 
gerekçeli kânun teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereği saygı ile arz olunur. 

Tandoğm TOKGÖZ Nazmı ÖNDER İbrahim GÖKTEPE 

Dahişmıa MecM Bolü Üyösi 

Emığrul Zekâi ÖKTE Feridun Ş. ÖĞÜNÇ Aydın TUĞ 

IMfuÜdh TOSYALI cmâan TERCAN TÛre TtiNÇBAY 

Cemil ÇAKMAKLI Necmettin NARLIOĞLU 

834 Sayiîi «Kat MÜİkfyeti Karitmü»ttüıi 20 nci Mâtrafesmin İ İndî Fikrasinul ÖfeğİŞtiHlmesütfe iletki Kanun 
TefcÜft 

GEREKÇE 

Toplumun mutluluğunu amaç edinen Hukuk, düzenleyici ve yaptırımcı karakteriyle dengeci ve eşitliği sağ
layıcı bir yapıya sahiptir. Çagaaş hukuk devletinde insan yaşantısının her ânına hukuk kurallarının yon ver
diği gözlenmektedir. 

Gelişmekte olan ülkemizde günlük yaşantımızda'da bu böyledir. Nitekim burada söz konusu yapılacak olan 
Kat mülkiyeti kanunu ile de kişilerin mutluluğu için topluma yön veren hukuk kuralları ele alınacaktır. Bilindi
ği üzere 2. İ. 1965 tarihinde yürürlüğe giren 634 sayiu Kat mülkiyeti kanunu uygulamada adaletsizlik, doğu
rucu, yetersiz, eşitsizlik getirici hükümleri içermektedir. Bu nedenledir ki Ülkenin sösyö ekonomik yapısında 
bu kanundan doğan uyuşmazlıkların fazlalığı giderek büyümektedir. Bazı yönleri ile artık yetersiz kalan kat 
mülkiyeti kanununun en önemli aksaklığı arsa payı mihveri üzerine düzenlenmesidir. £îrâ butun masraf ve yü
kümler kanunun birinci maddesi gerekçesinde'de belirtildiği üzere kat maliklerinin sahip ölcTuk'ları «Arsa payı» 
oranlarına göre ayarlanmıştır. Buna neden olarak katlara kıymet takdir edilerek masraf ve yükümler için bu 
kıymeti esas almak içinden çıkılmaz anlaşmazlık, güçlük ve 'hatta suıstünaÛere sebep olacağı fikri İleri sürül
müştür. Kat Mülkiyeti Kaftunünüft 20 wci maddesinin 1 taci fıkrası «AnogayrimenktrMı genel giderferiHe ka
tılma» matlar alfmtfa Şöyle düiönfesömîştir. 

«MADDE 20. — F. 1. Kat maliklerinden her biri, anagayrimenkulün sigorta pirimîerine ve bütün ortak 
yerlerin bakım, korunma ve onarım giderleriyle yönetici aylığı ve kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ücretleri gibi 
diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler içîh toplanacak avansa kendi arsa payı oranın
da katılmakla yükümlü olup başka türlü anlaşma olmadıkça, ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma "hak
kından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ih
tiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.» 

Dolayısıyla ortak malikler genel giderlere arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler. Kat malikle
rinden biri, kendisine daha fazla külfet yükleyecek bir yönetim planını kabule kanun uyarınca zorlanamaya-
caktır. Kanunda yazılı anagayrîmenkule eşit genel gider'eri iki anagrupta incelemek mümkündür : 

1. İnsan elr ile yürütülen işler için Ödenen ücretler. 
2. Ücret haricindeki giderler. 
Bütün masraf ve yükümler kat maliklerinin sahip oldukları «Arsa payı» otttttlarina tgöVe 4ca^Wrfcm*ktadır. 

Bu esastan hareketle kanunun öngördüğü arsa payı kriterinin bazı giderler bakımından haklı ve adil olmamak
tadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 304) 



— 5 — 

Bilindiği üzere uygulamada müteahhitler arsa payını aynı göstermekle beraber kullanma alanı diğer kat 
maliklerinin sahip olduklarından çok fazla olan bir malikin ödeyeceği genel giderlere katılma payını adil gör
mek mümkün değildir. Bu örnek arsa payı kriterinin kanun tekniği bakımından görünüşte iyi, fakat uygulamada 
ne denli haksızlık doğurucu ve zayıf olduğunu ortaya koymaktadır. Kat maliklerinin aralarında anlaşarak bir 
yönetim planı ile bu durumu değiştirmeleri de çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bir başka sorunda, İnsan 
eliyle yürütülen işler için arsa payı oranında ödenen ücretlere ilişkindir. Bunlar yönetici - kapıcı - kaloriferci -
bahçıvan ücretleri gibi giderlerdir. Ülkemizde bu denli giderlerin arsa payı kriterine göre ödenmesini öngören 
Kat Mülkiyeti Kanununun hazırlanmasında yararlanılan Fransız, Alman, İtalyan kanunlarına fazlaca bağlı 
kalınması sonuçta huzursuzluklar doğurucu anlaşmazlıklara neden olmaktadır. 

Bir yönetici ya da kapıcının arsa payı oranında kat maliklerine hizmet ettiğini savunmanın mümkün ola
mayacağı herkesin bildiği bir husustur. Buna rağmen kanun koyucu bu denli giderleri arsa payına bağlı tut
makta bir sakınca görmemiştir, özellikle son yıllarda artan yakıt giderleri kat malikleri arasında bir anlaşma ol
madıkça ve yönetim planına işlenmedikçe arsa payı oranı esas almarak karşılanmaktadır. Oysa arsa payları 
farklı, kullanma alanları eşit daireler mevcuttur. Bu dudumda kanun uyarınca arsa payı oranında alınacak ücre
tin adilane ve hakkaniyete uygun olcağını söylemek oldukça güçtür. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Yukarıda sunulan her bir haksızlık toplumun çekirdeğini oluşturan aileyi huzursuz kılmakta ve adalet duy
gularını üzüntü verici boyutlarda sarsmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki, en iyi kanun toplumun dirliğini ve birliğini sağlayıcı olanıdır. Hukuk devletinde kanun 
önünde herkesin eşit olması asıldır. Ancak bu eşitlik, eşitsizlik önünde eşitlik olmamalıdır. 

Sonuç olarak, anagayrimenkulün genel giderlerini, katlara kıymet takdir edilerek masraf ve yükümler için 
bu kıymeti esas almak içinden çıkılmaz anlaşmazlık, güçlük ve hatta suistimallere sebep olacağı fikri ile ar
sa payı kriterine dayalı kılınması adilane ve hakkaniyete uygun olmamakla kalmamış, eşitsizlik önünde eş̂ t yü
kümler doğurmuştur. 

Bu sorunların çözümü uyuşmazlıkların kaynağı olan kanunun ilgili 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının ye
niden düzenlenmesidir. Bunun içinde 634 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki gibi düzen
lenebilir. 

MADDE 20. — F. 1. Kat maliklerinden her biri : 
a) İnsan elivle vürütülen yönetici, kapıcı, bahçıvan ve kaloriferci gibi giderleri eşit olarak, 
b) Yakıt giderleri kullanma alanına göre belirlenmek koşuluyla arta kalan genel giderlere kendi arsa payı 

oranında katılmakla yükümlü olup, başka türlü anlaşma olmadıkça ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma 
hakkından vaz geçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve 
ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ TANDOĞAN TOKGÖZ VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

634 Sayılı «Kat Mülkiyeti Kamunu» nun 20 nci Maddesinlfm 1 indi Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — F. 1. Kat maliklerinden her biri : 
a) Yönetici, Kapıcı, Bahçıvan ve Kaloriferci gibi hizmetlerin giderleri eşit olarak, 
b) Yakıt giderleri kullanma alanına göre belirlenmek koşuluyla arta kalan genel giderlere kendi arsa 

payı oranında katılmakla yükümlü olup, başka türlü anlaşma olmadıkça ortak yer veya tesisler üzerindeki 
kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanma
ya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz»,. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/578-2/58 

Karar No. : 39 

12 Ocak 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun tasarısı ve gerekçesi ile Danışma Meclisi Üyesi Tandoğan Tok-
göz ve 10 arkadaşının, 634 sayıb Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine dair Kanun teklifi ve gerekçesi birbirleriyle ilgili görüldüğünden içtüzüğün 34 üncü maddesi uyarın
ca birleştirilerek ve tasarı esas alınarak Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla komisyonumuzca in
celenip görüşüldü. 

Tasarı ve teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılmış maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler 
aşağıda açıklanmıştır. 

l.: Tasarının 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15 ve 16 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
.2. Tasarının 2 nci maddesinin ikinci cümlesinde bulunan «orantılı»! kelimesi «oranlı»' olarak değiştiril

miştir. 
3. Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «belgelerinde» kelimesinde yer alan «de», eki ayrı ya

zılmak suretiyle madde aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 6 nci maddesindeki «bentlerince» kelimesi «bentlerine»! olarak düzeltilmiştir. 
5. Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «avansa»! kelimesinden sonra «yakıt gideri hariç» 

ibaresi eklenmiş ve cümlenin bitiminden sonra «Sadece yakıt giderlerinin tümü bağımssız bölümlerin metre 
kare oranına göre hesap edilir.»ı cümlesi ilave edilmek suretiyle oy çokluğu ile benimsenmiştir, 

6. Tasarının 10 uncu maddesi giderlerin tahsiline kolaylık getirecek şekilde kaleme alınmış ve oy çok
luğu ile kabul edilmiştir. 

7. Tasarının 11 inci maddesi tebligatın fiilen istifade edenlere de yapılabileceği esası benimsenmek su
retiyle düzenlenmiştir. 

8. Tasarının 13 üncü maddesinde yer alan «koşullar» kelimesi «şartlar»ı olarak değiştirilmiştir. 
Raporumuz gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
9 uncu Maddeye Muhalifim. 

Başkan 
Serda KURTOĞLU 

9 uncu Maddeye Muhalifim. 
Kâtip 

Necip BİLGE 
1, 9, 10, 11 inci Maddelere 

Muhalifim. 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
12 ve 13 üncü Maddelerde 

Söz Hakkım Saklıdır. 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
9 uncu Maddeye Muhalifim. 

Başkanvekili 
Yavuz ALTOP 

Üye 
imzada bulunamadı. 

Halil ERTEM 
9 uncu Maddeye Muhalifim. 

Üya 

Beşir HAMtTOĞULLARI 
Üye 

imzada bulunamadı. 
Turgut YEĞENAĞA 

-. Üye 
Bulunmadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

Ömer.Adnan OREL 
Üyo 
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KARŞİ OY YAZISI 

Tasarının 9 uncu maddesiyle Kanunun 20 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları değiştirilmiş ve işletme gi
derlerine kat maliklerinin arsa payları oranında katılması esası getirilmiştir. 

Kanunun 3 üncü maddesinde bağımsız bölümlere tahsis edilecek arsa payının o bölümün değeri ile 
orantılı olacağı belirtilmektedir. Bu esastan hareketle uygulamada en az mahzurlu olacak sistemin işletme 
giderlerinin arsa payı oranında belirlenmesi olduğu aşikârdır. Arsa payı en fazla olan bağımsız bölüm en de
ğerli bölümdür. «Külfet nimete göredir.» kuralı gereği işletme masraflarına, özellikle yakıt masraflarına, her 
bağımsız bölümün arsa payı yani nispî değeri oranında katılması en âdil yoldur. İki cepheye görüntüsü olan 
bir bağımsız bölüm bu niteliği nedeniyle kıymet kazanırken bu nimete karşılık ısınmasındaki zorluk nedeniy-
la yakıt masraflarına ve öteki işletme masraflarına değeri ile orantılı olan fazla arsa payı oranında katıla
caktır. 

Bağımsız bölümlerin iktisabında alıcı ya fazla masraf payı ödemeye katlanıp en değerli bölümü satın ala
cak ya da masraf payı az olan bölümü tercih edecektir. Belli bir zaman süresi sonunda serbest piyasa düze
nine bağlı olarak masraflı dairelerin satış bedellerinde kendiliğinden nispî bir düşme olacak, buna mukabil 
masrafı az olan bölümler de bu nedenle belli bir beielle alıcı bulacaktır. Bu nedenle Tasarı düzenlemesi 
yerindedir. 

Komisyonumuzun çoğunluğu ise bu ekonomik gerçeği bir tarafa iterek yakıt giderleri için metre kare 
esasını benimsemiştir. Bu esasa göre geniş cepheli, küçük bölümlerde ise sarfiyatı fazla olduğu halde bu bö
lümlerin yakıt masrafına katılma payı çok düşük olacaktır ki, bu esasın âdil olmadığı ortadadır. 

Kanunun 3 üncü maddesindeki değere bağlı arsa payı esasından ayrılması ve gayri âdil uygulamaya açık 
olması nedenleriyle çoğunluğun oyuna karşıyız. 

Rıfat BAY AZ İT M. Fevzi UYGU NER S er da KURT OĞLU 

Necip BİLGE Halil ERTEM 

'KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. Tasarının tanımla ilgili 2 nci maddesinin (c) bendini değiştiren birinci maddedeki bir ibare ile yay
gın veya yatay denen kat mülkiyetine olanak tanınmadadır. Ancak bu olanağın eylemli olarak gerçekleşmesi 
koşullarının da kanunda düzenlenmesi gerekir. Sadece tanım maddesine bir ibare konulması yeterli değildir. 
Çünkü, kanunun tümü, birkaç daireden oluşan tek bir binadaki dikey kat mülkiyetini göz önüne almaktadır. 

Halbuki, sahil sitelerinde olduğu gibi tek tek binalardan oluşan bir kümede kat irtifakının ve sonunda 
kat mülkiyetinin kurulabilmesi için, gerek inşa süresi, gerek başlangıçta aranan belgeler vesaire bakımından 
özel düzenlemeye gereksinme vardır. 

Bu itibarla, tasarıya bu ve benzer konularla ilgili hükümlerin konulması zorunludur. Aksi takdirde, sırf 
tanım maddesindeki «Birden çok (yaygın) yapının bağımsız bölümleri» ibaresiyle yaygın kat irtifakının ve yay
gın kat mülkiyetinin gerçekleşmesi sağlanamaz. 

Sağlanmak istenen amacın gerçekleşmesi için, ya çeşitli maddelere serpiştirilecek hükümlere veya daha iyi
si ek bir madde ile konunun düzenlenmesi gerektiği kanısındayım. 

2. Ortak giderlerin paylaştırılmasıyla ilgili hüküm hakkındaki karşıoy gerekçesi ayrıca belirtilmiş oldu
ğundan, burada tekrarına gerek görülmemiştir. 

Necip BİLGE 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Saydı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«c) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir ve
ya birden çok (yaygın) 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 irtifa
kı sahibi);» 

MADDE 2. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkran aşağıdaki şekilde 
d^ştirtfeniştir, 

«Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anayapinaı bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının ku
rulduğu felrihtelri, doğrudan doğruya kot mülkiyetine geçilme halinde ise bu tarihteki, değeriyle oranlı ola
rak tahsis edilen arsa yapının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa pay-
terttiırt bağımsı*: bölümlerin değerleriyle orantılı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat 
irtifakı sahibi, arsa paylarmin yeniden düzenlenmesi içki 33 üncü madde uyarınca sulh mahkemesine başvu
rabilir.» 

MADDE 3. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz malın bağımsız bölümlerinden birinin veya kat 
irtifakına bağlanmış arsa payının satılması halinde diğer kat malikleri veya irtifak hakkı sahiplerinin önce
likle satın alma hakkı yoktur.» 

MADDE 4. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Kat mülkiyetinin kurulması için anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda 
o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine veril
mesi veya istemde bulunulması lazımdır, Bu dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tu
tanakta, anagayrimenkulün kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bu 
böfâmfere değerleriyle orantı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şarttır. 

Dilekçeye veya istem tutanağına özel kanunlar gereğince temliki tasarruflar için verilmesi gereken bel
gelerden başka aşağıda yazılı belgelerin de eklenmesi lazımdır. 

a) Anagayrimenkulün dış cepheleri ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinin ölçüleri 
açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ^e anagayrimenkulün maliki veya 
bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu belediyece tasdik olunan proje 
ve belediyece verilen iskân belgesi; 

b) Anagayrimenkulün -ön ve arka cephelerini ve «nümfcünse yan cephelerini -gösteren, «n az 43 x 18 bü
yüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli ve o gayrimenkulun maliki veya paydaşlarının çoğunluğu tara
fından imzalı bir-fotoğraf; 

c) Her bağımsız bölümün kat, daire, iş bürosu gibi nev'ini ve bunların (1) den başlayıp sıra ile giden 
ıramarasını, 'varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalı 
ve bu imzalar noterlikçe tasdikli bir liste; 

d) Anagayrimenkulün yönetimini düzenleyen ve kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından 
imzalı bir yönetim planı. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlÖt METİN 

23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kammamra Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bh* Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasamı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir-

MADDE 2. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun üçüncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anayapınm bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının 
kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilme halinde ise bu tarihteki değeriyle oranlı ola
rak tahsis edilen arsa yapının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa payla
rının bağımsız bölümlerin değerleriyle oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı 
sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için 33 üncü madde uyarınca sulh mahkemesine başvurulabilir.» 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 . - 6 3 4 say,k Kat Müfkfyeti Kanununun 12 acı maddesi aşağıdaki, şekâde de&ş&nmiştir. 

«Madde 12. — Kat mülkiyetinin kurulması için anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda 
o gayrımenİouMn maliki veya bütün paydaşları teraftndan «azalana* bir dilekçerün tapu idaresiae verflmesi 
veya istemde bulunulması lazımdır. Bu dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, 
adMgaş>m menkulün kat mülkiyetine konu olacak bağımaa biAVtPrûcrmvR ayrı ayrı delerler»» <ve feu bölümlere 
değerleriyle «oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının «gösterilme»! şarttır. 

Dilekçeye veya istem tutanağına özel kanunlar gereğince temliki tasarruflar için verilmesi gereken belge
lerden başka aşağıda yazılı belgelerin de eklenmesi laz'mdır. 

a) Anagayrimenkulün dış cepheler ve iç taksimat;, bağımsız Jbölüm, .ekienti ve .ortak yerlerinin ölçü
leri açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya mühendis tarafından yapılan -ve Anagayrimenkulün fttaüki ve
ya bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde .gösterilenlerin .doğruluğu belediyece tasdik olunan proje 
ve belediyece verilen iskân -belgesi; 

b) Anagayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren, «n az l&d«8 -bü
yüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli ve o gayri menkulün maliki veya paydaşlarının çoğunluğu tara
fından imzalı bir fotoğraf; 

c) Her bağımsız bölümün kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların (1) den baalayg) aıra 41e jgiden <nu-
marasiru, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maüki v#ya bütün paydaşları tarafından irnzah 
ve bu imzalar noterlikçe tasdikli bir liste; 

d) Anagayrimenkulün yönetimini düzenleyen ve kat müikiî(âtiai kuran malik «eya .malikler tarafından 
imzalı bir yönetim planı.» 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 3Û&) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 5. — 13 üncü maddenin son fıkrası aşağıdaki şeldilde değiştirilmiştir: 
«Kat malikine, anagayrimenikulün çaplı tasarruf belgecimden başka, 12 nci maddenin (a) bendinde belir

tilen projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir. 

MADDE 6. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu 
siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait bir dilekçe veya istem ile 
birilikte 12 neti maddenin (a) ve (c) bentlerine© uygun olarak yapılan ve belediyece tasdik olunan proje ve 
plan ile diğer belgeleri tapu idarelerine vermeleri lazımdır. 

MADDE 7. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 17 nci maddesinin 2 noi fıkrası aşağudakd şekilde 
değÜşjtirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklentnişltir. 

«Kat iMfa'kı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışamdan bir veya birkaç ki
şiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluğuna dair hüküm
ler, bu yönetici hakkında da uygulanır.» 

«Kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı tamamlanmış ve arsanın yarısından fazlasının paylarına sahip 
bağımsız bölümler için oturma izni alınmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anataşınmazın yönetimin
de kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.» 

MADDE 8. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin rızası olmadıikça, anagayrimemkulün ortak yerlerinde in
şaat, onarım ve tesisler, dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise anayaprya zarar 
verecek nitelikte onarım ve tesis yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağım
sız bölümlerde bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla anayapıya zarar vermeyecek onarım ve tadilat yapılabi
lir.» 

MADDE 9. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesinin 1 ve 2 nci fılkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Kat maliklerimden her biri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine eşit olarak, anagayrimenku
lün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleriyle yönetici aylığı gibi di
ğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kemdi arsa payı ora
nında katılmakla yükümlüdür. Başka türlü anlaşma olmadıkça, ortak yer veya tesirler 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 kaçınmaz.» 

«Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerimden her biri veya yönetici 
tarafından, yönetim planına, bu Kanuna Ve genel hükümlere göre dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. 
Gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği her ay için % 10 gecikme tazminatı 
ödemekle yükümlüdür.» 

MADDE 10. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 22 noi maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bağımsız bölüm başkasına kiralanmış bulunuyorsa; avanstan, giderlerden veya ortak sigorta primlerinden 
kendine düşen payı ödemeyen kat malikinin borcu, kendisinin kira alacağına mahsuben kiracıdan alınır. 
Bu takdirde yönetici belirtilen giderlerin tahsili için kiracı hakkımda da dava veya icra taklibi yapabilir.» 

«Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat malikinden veya kiracısından olan alacakları öncelik
lidir.» 
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MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu 
siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait bir dilekçe veya istem ile 
birlikte 12 nci maddenin (a) ve (c) bentlerine uygun olarak yapılan ve belediyece tasdik olunan proje ve 
plan ile diğer belgeleri tapu idarelerine vermeleri lazımdır.» 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine eşit olarak, anagayrimenku-
lün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleriyle yönetici aylığı gibi di
ğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa yakıt gideri hariç ken
di arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Sadece yakıt giderlerinin tümü bağımsız bölümlerin metreka
re oranına göre hesap edilir. Başka türlü anlaşma olmadıkça, 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.» 

«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 ve icra takibi yapılabilir. 
Gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği her ay için % 10 gecikme tazminatı 
ödemekle yükümlüdür.» 

MADDE 10. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 22 nci maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kat malikinin 20 nci madde esasları uyarınca hissesine düşecek gider ve avans borcundan bağımsız bö
lümlerin birinden kira aktine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde 
faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu suretle ödemede bulunanın umumî hükümler 
çerçevesinde kat malikine rücu hakkı saklıdır. Kiracının mal sahibine vaki peşin ödemede bulunduğu hakkın
daki defî müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz.» 

«Kat maliklerinin gider borcunu ödemeyen kat maliklerinden veya diğer sorumlulardan olan alacakları 
önceliklidir.» 
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MADDE 11. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 37. — Yönetici atanır atanmaz bir işletme projesi yaparak kat maliklerine sunmaya mec
burdur. 

Bu projede özellikle şunlar yazılır. 
a) Anagayrjmenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini ojarak gejir ye gjder tutarları, 
b) Bütün giderlerden her kat malikinin bu kanunun 20 inci maddesindeki esaslara göje düşecek tah

mini miktar-
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kajt majikjnin 2Q jncj rnaddfî-

deki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı; 
işletme projesi kat maliklerine imzalan karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden 

başlayarak 7 gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında 
karar verilir veya yeni proje hazırlanır. 

Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun yönetim giderleri ile ilgili kararları İcra ve 
İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.» 

MADDE 12. — 634 sayılı kat mülkiyeti Kanununun 40 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat 
maliklerinden uygun bir üeret isteyebilir. Yönetim planında veya kat malikleri kurulu kararında bedelsiz 
olarak sıra ile yöneticilik yapılacağı kuralı kabul edilmiş ve sıra belirlenmiş ise, sırası gelen kat malikinin 
haklı bir neden olmaksızın bu görevi yapmaması nedeniyle başka bir yönetici seçilmesi halinde; kat ma
likleri kurulunca belirlenen veya hakimlikçe atandığında hâkim tarafından takdir olunan yöneticilik ücreti 
sırası gelen kat malikinden alınır. Sıra ile yöneticilik yapacak kat malikine belli bir ücret tayin edilmiş 
olması ve seçilen veya atanan yöneticinin ücretinin daha fazla bulunması halinde aradaki fark ilgiliden 
tahsil edilir.» 

MADDE 13. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nei maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«İmar mevzuatına göre elverişli olduğu takdirde ortak yer olan bahçenin otopark durumuna çevrilmesi 

bu maddedeki koşullar dairesinde yapfkr.» 

MAPPE ,14. — 634 saytfı Kat Mülkiyeti Kanununa .aşandaki madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — İş akdi herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren kapıcı, kaloriferci, bahçı
van ve bekçiler kendilerine tahsis edilen yerlerden 15 gün içerisinde çıkmak zorundadır. Bu süre içinde bo-
şaltrimayan yerler yöneticinin -veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata 
lüzum kalmadan, mahallî mülkiye amirlerinin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca zorla boşalttırılır. İdarî 
ve >kazaî merciler aezdinde yaptilacak itiraz bu 'kararların icra ve infazını durdurmaz. 
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MADDE 11. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirİlmiştif. 
«Madde 37. — Yönetici atanır atanmaz bir ifletme projesi yaparak kat maliklerine sunmaya mecburdur. 
Bu projede özellikle şunlar yazılır. 
a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları, 
b) Bütün giderlerden her kat malikinin bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini 

miktar, 
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esas

lara göre vermesi gereken avans tutarı; 
işletme projesi kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya ta

ahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri ku
rulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir veya yeni proje hazırlanır. 

Kesinleşen işletme projeleri veya kat mâlikleri kurulunun yönetim giderleri ile Ügiİİ karârları İcra Ve İf
lâs kânununun 60 ihci maddesinin bifihei fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.» 

MADDE 12. — Tasarının oftikincı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kânununun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«imar mevzuatına göre elverişli olduğu takdirde ortak yer olan bahçenin otopark durumuna çevrilmesi 

bu maddedeki şartlar dairesinde yapılır.» 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük : 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürtüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/* Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof, Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Onmıam Bakam 
Prof., Dr* S._ Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve tskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Af., Özgünes 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M, Turgut 

6 Aralık 1982 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. özdas 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı V. 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî ıKay. Bakanı 
F. İlkel 

Köy tş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının onaltıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

>« • « • » i •« 
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