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leri Bakanlığının gerekli açıklamalarda bulun
ması hakkında gündem dışı konuşması. 

3. — İbrahim Barangil'in, fizik ve kaplı
ca tedavisi nedeniyle 30 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/522) 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddeleri
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Mehmet Aydar, Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumunun genel durumu; 
2. — Enis Muratoğlu, piyasaya sürülen sahte ilaç

lar; 
3. — Muzaffer Sağışman, yeni dağıtılan Emlak 

Vergisi 'Beyanname 'Düzenleme Rehberi; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı

lar, 
4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tem

silcisi Okan Atay, Enis Muratoğlu'nun piyasaya sü
rülen sahte ilaçlar konusunda gündem dışı konuş
ması üzerine açıklamada bulundu. 

5. — 1 6 - 21 Ocak 1983 tarihleri arasında îran'a 
gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fa
hir İlkel'e, Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün; 

6. — 25 - 28 Ocak 1983 tarihleri arasında Fede
ral Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı lîter 
Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Bay-
ülken'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

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; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

8. — Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süley
man Karaköse Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yeri
ne Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının maddeleri 
ve tümü kabul edildi. 

9. — içtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca doğru
dan gündeme alınan, Danışma Meclisi Üyesi Abbas 
Gökçe ve 9 arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun 33 üncü 'Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifinin, 304 Sıra Sayılı Tasarı ile 
birleştirilerek görüşülmesine ilişkin usul müzakerele
rinden sonra, gündemin üçüncü sırasındaki Tasarının 
görüşülmesine karar verildi. 

10. — 23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının tümü üzerindeki müzakereler ta
mamlanarak, maddeleri üzerindeki görüşmelere de
vam edildi. 

26 Ocak 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. 8.7.1981 tarihli ve 2487 sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci 'Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı (l[<6¥5) (Başkanlığa geliş tari
hi : 24.1.1983) (Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve is
kân, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna : 25.1.1983) 

2. 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/616) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.1.1983) (Bütçe - Plan Komis
yonuna : 25.1.1983) 

3. 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 'Bir Ek Geçici Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı (1/617) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.1.1983) (Bütçe - Plan Komisyonuna : 
25.1.1983) 

Rapor 
4, Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve iktisadî işler Ko
misyonları raporları (1/149) (S. Sayısı : 307) (Dağıt
ma Tarihi : 26.1.1983) 
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BtRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın, Mehmet Ay-
dar'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun genel 
durumu hakkında yapmış olduğu gündem dışı ko
nuşması ile ilgili açıklaması. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın İlhan Öztrak' 
m, daha evvelki Birleşimde yapılan vaki konuşmalar 
üzerine bir gündem dışı söz istemi vardır. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKAN İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bundan evvelki oturumda TRT ile ilgili olarak 

bir sayın üyenin ileri sürmüş olduğu görüş ve eleşti
riler konusunda bazı hususları bilgilerinize sunmak 
isterim. 

Bu görüşmede üç nokta üzerinde durulmuştur. 
Her birine ayrı ayrı cevaplarımı arz etmek üzere 
konuşmama başlıyorum. 

Yılbaşı programı konusunda Sayın üyenin eleşti
rileri olmuştur. Yılbaşı programı 31 Aralık günü saat 
18.00'de başlayıp 1 Ocak günü sabah saat 04.00'te 
bitmiş olan 10 saatlik bir özel yayın idi. Bu yayının 
6 saatlik kısmını TRT renkli olarak vermişti. İlk defa 
olarak da 6 saat süreli bir renkli yayını gerçekleştir
miş oldu TRT. Bu onun için bir deneme idi. 

Burada, başta çocuklarımıza hitap etmek üzere 
çocuk yayınlarından başlayıp Türk halk müziği, Türk 
sanat müziği, hafif müzik ve gençler için olan prog
ramlar yer almıştır. Takdir buyurursunuz ki, çok de
ğişik seyirci kesimlerine hitap eden bir yayında bazı 
kısımların bazılarının beğenisini kazanması, bazı kı
sımların da beğenilmemesi mümkündür. Onun için, 
çok değişik dinleyici ve seyirci kesimine hitap etmek 
gibi zor bir görevi yerine getirirken zaman zaman 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

bazı kesimlerin beğenmediği şeyler de yer alabilir; 
ama unutmamak gerekir ki, onu diğer bir kesim de 
beğenmiş olabilir ve genellikle böyle olmaktadır. Yıl
başı programında çok zorluklar da vardır; bunu ka
bul etmek lazım. Mesela, ben bazı tanınmış sanatkâr
ların 1,5 dakikalık yayının dahi Sayın Genel Müdürün 
defalarca telefonla o sanatkârları bulup ricasıyla 
mümkün olduğunu söylemek isterim; çünkü yılbaşı 
gecesi eğlence yerlerinde icrayı sanat edenler. Onun 
için eğlence yerleriyle TRT'yi tam rakip hale getir
memek gerekir. Eğlence yerlerinin de menfaati bu
dur. Bunu bağdaştırmak zorluğu vardır. 

Hemen belirteyim ki, yılbaşı özel programı dola
yısıyla gazetelerimizde bazı eleştiriler olmuştur; fa
kat TRT'ye gelen mektuplar arasında seyircilerden 
hiçbir eleştiri yer almamıştır. Bunu da kısaca belirt
mek isterim. Yalnız, yılbaşı programının özellikle 
zor olduğunu, sanatkârlara uzun saatler ayırmak, bir 
sanatkâra 5 - 6 tane şarkı için yer ayırmak imkânı 
yoktur; çünkü o sanatçının angaje olduğu yerlerde de 
icrai sanat edeceğine göre, her şey TRT'de olursa bir
takım zorluklar olacağını takdir edersiniz. 

Diğer bir noktaya geliyorum : Sayın Üyenin ikin
ci eleştirisi, «Curcuna 83»le ilgili olmuştur. Maalesef 
bu program başarılı olamamıştır, bunu kabul etmek 
gerekir. Bir pilot, program olarak hazırlanmıştı. Yal
nız, şunu da unutmamak gerekir : Bu arada cumar
tesi günleri olan «Sarmaşık» programı var, gelenek 
ve göreneklerimizle ilgili cumartesi günü bir progra
mımız var; gene cumartesi günü «Bizden Size» prog
ramı var, pazar günleri «Teleskop» programı var. 
Bunlar da başarılı olmuştur. Onun için başarılılar 
arasında bir tane de başarısız çıkması mümkündür 
ve nitekim bu başarısız program dolayısıyla da Ge-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nel Müdürlük bunun niçin sunulduğu, kontroldan 
nasıl geçtiği, sunulmamasının daha doğru olacağı gö
rüşünden hareket ederek bir soruşturma da açmış 
bulunmaktadır. Onun için, «Curcuna» ile ilgili ola
nın başarılı bir program olmadığı derhal TRT tara
fından kabul edilip yayından kaldırılmış olduğunu 
ve gerekli soruşturmanın da açılmış olduğunu belirt
mek isterim. Yalnız, başarılı programlar arasında, 
beğenilen programlar arasında bir tanesinin de böyle 
olmuş olduğunu kabul edersek daha insaflı bir de
ğerlendirme yapmış oluruz. 

Asıl mühim noktaya gelmek istiyorum. 
Sayın Aydar konuşmasında TRT'nin habercilik 

görevini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü dile getir
miştir. Bundan dolayı da TRT mensupları adına 
kendisine teşekkürlerimi sunarım; ancak burada TRT' 
nin üzerinde zaman zaman bazı müdahaleler olduğu, 
bu yüzden de habercilik görevini layıkıyla yerine ge
tirmediği iddia edilmiştir. Bu iddiayı yapmamak hu
susunda büyük dikkat göstermek gerekir; çünkü za
man zaman birçok işlerimiz konusunda müdahaleden 
bahsederek içte ve dışta birçok mihraklar bir hava 
uyandırmaya gayret etmektedirler. Onun için Sayın 
Danışma 'Meclisi Üyesi arkadaşımın tabiî böyle bir 
düşünceyle hareket etmediğinden eminim; ama TRT' 
nin haberi üzerinde bir müdahale olmamıştır, ol
mamaktadır. Zaman zaman bazı gerekler icabı fev
kalâde dönem içinde olmamız dolayısıyla basında ve 
TRT'de zaman zaman bazı müdahaleler olabilir; 
ama haber programları üzerinde, özellikle çok istis
nai, memleketin üstün menfaatlerinin gerektir
diği haller dışında hiçbir müdahale söz konusu 
değildir. Bunun böylece bilinmesini temenni ederim. 

Yalnız, Esenboğa'daki müessif kazada TRT ölü
leri vermekte biraz gecikmiştir. Gecikmesinin tek se
bebi, yanlış isim vererek birtakım insanları üzüntü 
içine gark etmekten korkmuştur. Herkesin hüviyetini 
tam tespit etmeden bir yayın yapıp yaşayan bir 
kimseyi ölü olarak verdiği zaman doğabilecek fela
ketleri ve faciaları düşünmüştür. Bir aile mensubu
nun televizyonda yaşayan bir aile ferdinin öldüğü ha
berini aldığı zaman içine düşeceği haleti ruhiye ve 
belki de içine düşeceği hiç kimsenin arzu etmeyeceği 
sonuçlardan korktuğu içindir ki, TRT, yaralıları ver
miş; fakat ölüler listesini ancak emin olduktan son
ra, sabah 04.00'te vermiştir. Bu konuda bir müdaha
leden bahsetmek isabetli olmasa gerekir kanısında
yım. Sizler de takdir buyurursunuz ki, yanlış bir ha
ber verseydi, bu yanlış haberin ortaya çıkaracağı 
üzüntüler hepimizi daha çok üzerdi. Emin olduktan 

sonra listeyi vermiştir. Emin olana kadar ölü listesi 
vermemeye titizlikle riayet etmiştir. Bunu bir müda
hale saymak gerekmez. Zaten bu konuda bir müda
hale olmamış, TRT kendi aklı selimiyle insiyatifi ele 
alarak çok muntazam haberi vermiş, İlk saatten iti
baren haber vermeye başlamış, muntazam aralıklarla 
bu haberleri yürütmüş, sürdürmüş; ama ölü listesini 
emin olmadan vermek istememiştir. 

Bu konuları böylece arz etmek ve yanlış bir dü
şünce sizlerde uyanmamasını sağlamak üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Bütün gerçekleri olduğu 
gibi ifade ettim. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Abdullah Pulat Gözübüyük'ün, İsviçre ko

münist milletvekili Dafflon tarafından ileri sürülen 
iddialarla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığının gerekli 
açıklamalarda bulunması hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündem dışı bir ko
nuşma isteği vardır, okutuyorum. 

Meclis Sayın Başkanlığına 
îsviçre komünist milletvekili Dafflon tarafından 

ileri sürülen iddialar dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı
nın gerekli açıklamayı yapması isteğiyle gündem dışı 
konuşma yapılmasına müsaadelerini arz ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
BAŞKAN — Buyurun Savm Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Osmanlı Devleti döneminde düveli muazzama Os

manlı Devleti üzerinde nüfuz tesisi için kıyasıya re
kabette bulunmuşlardır ve nitekim Birinci Dünya Sa
vaşına kadar bu rekabet dolayısıyla Osmanlı Devleti 
başında bulunan idarecilerin liyakat ve dirayetiyle 
parçalanmaktan son ana kadar kurtulabilmiştir. 

Bugün de yine büyük devletler ve onlara tabi kuv
vetler Türkiye aleyhinde ellerinden geleni yapmak
tadırlar. Bütçe görüşmeleri sırasında arz ettiğim gi
bi, dış temsilciliklerimizin hususiyle büyükelçilerimi
zin, dış basında Tüfkiye Cumhuriyeti aleyhinde asıl
sız, yakışıksız, tamamen yanlış neşriyat dolayısıyla 
cevap haklarını kullanarak açıklamada bulunmalarını 
temenni etmiş idik ve fakat bugüne kadar bu temen
nimizin bir türlü gerçekleşmediğini üzüntü ile gör
müş bulunuyoruz. 

Benim şahsen abone olduğum ve her gün okudu
ğum îsviçre gazetelerinde ve bunlardan biri olan 
Tribunal Le Matin ismindeki gazetede beyanat ve
ren kişinin resmi ile birlikte aleyhimizde bir yazısı çık-
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mıştır. Bu Tribunal Le Matin 4 Kasım 1982 tarih
lidir. Bunun başlığı da «Türkiye'de insanî olmayan 
tutuklamalar» şeklindedir. 

Şimdi, burada tamamen asılsız şu isnatlar yapıl
maktadır : «Türkiye'de insanî olmayan tutuklamalar 
ve mahkûmlara yapılan işkenceler devam etmekte
dir.» Bu iddiada bulunan kimse Cenevre Komünist 
Partisi Üyesi ve Federe Millî Meclis Temsilcisi Daff-
lon isminde 'bir kimsedir. 

'Böyle bir isnat ve iftirada bulunması karşısında 
İsviçre Hükümeti maalesef şu şekilde cevap vermek
tedir : «Keyfiyetin Avrupa Meclisine intikal ettiri
leceği ve Ankara Askerî Hükümetinin dikkatinin çe
kileceği.» cevabı verilmiştir. 

Şayanı teessüftür, İsviçre gibi tarafsız ve oldukça 
uyanık ve dünya siyasî dalaverelerinden uzak san
dığımız bir ülkenin hükümeti de tesir altında kalarak 
böyle bir hatalı cevap vermiştir. 

Ayrıca, bu Dafflon ismindeki komünist güney
doğu illerimizin birinde 'Kürtçülük iddiası ile tutuk
lamalar olduğu, onlara işkence yapıldığı iddiasında 
da 'bulunmuştur. 

Şimdi, hepsinin naklini uygun bulmuyorum. 
Çünkü, gerçekten üzücü ve son derece yakışıksız, al
çakça bir saldırıdır. Bütün bu Türkiye Cumhuriyeti
nin manevî şahsiyetine, Türk 'Milletine ve bütün in
sanlığa karşı her türlü gerçekten uzak, isnat ve ifti
ralar yapıldığı halde, Dışişleri Bakanlığımıza, bu hu-

1. — 23 Haziran 1965 Tarih ve 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Tandoğan 
TOKĞÖZ ve 10 Arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülki
yeti Kanununun 20 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/578, 2/58) (S. Sayısı : 304 (1) 

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

Geçen Birleşimde görüşmesine başlamış bulundu
ğumuz 304 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının görüşme
lerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

(1) 304 S. Sayılı Basmayazı 24 Ocak 1983 tarih
li 46 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 
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sus Bern Büyükelçiliği tarafından intikal ettirilmiş 
midir?.. (Ettirilmiş ise ne yapılmıştır, ettirilmemiş ise 
sebebi nedir?.. 

'Bunun açıklanması kamuoyu bakımından uygun 
olur. Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
3. — İbrahim Barangil'in, fizik ve kaplıca teda

visi nedeniyle 30 gün müddetle izinli sayılmasına dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/522) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin sunuşlar 
bölümüne geçiyoruz. 

Başkanlık Divanının bir sunuşu var; okutuyorum 
efendim., 

Sayın Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Barangil'in fizik 

ve kaplıca tedavisi nedeniyle, 24 Ocak 1983 tarihin
den itibaren 30 gün müddetle izinli sayılması husu
sunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 26 
Ocak 1983 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Üyelerimizden Sayın Barangil'in 
30 gün tedavi maksadı ile izinli sayılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon lütfen yer
lerini alsınlar. 

Sayın Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi mev
cut» 

Sayın üyeler, daha önce 8 inci madde ile ilgili 
olarak okutmuş bulunduğumuz önergelerden Sayın 
Uzunoğlu'nun önergesine sıra gelmişti. 

Sayın Uzunoğlu, önergeniz üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
izin verirseniz kısa bir açıklamada bulunmak istiyo
rum efendini. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Görüşmesini yapmakta bulunduğumuz 634 sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanununun çerçeve 8 inci maddesinde 
yer alan asıl Kanunun 19 uncu maddesi ile ilgili ola
rak bir önerge vermiş bulunuyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bu önergemiz bundan önceki Birleşimde okun
muştur. Ancak, hatırlamanızı teminen, yardımcı ol
ma düşüncesi ile bir defa daha kısaca arz etmek is
tiyorum. 

Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında şu şekilde bir hüküm yer almakta
dır î 

«Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 
rızası olmadıkça, anagayrimenkulün ortak yerlerin
de inşaat, onarım ve tesisler, dış badana veya boya 
yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise anayapı-
ya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamaz.» 

Bundan sonra Komisyonumuz bir hüküm getir
mektedir ve şöyle demektedir : 

«Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı 
bulunan bağımsız bölümlerde bu bölüm maliklerinin 
ortak rızasıyla anayapıya zarar vermeyecek onarım 
ve tadilat yapılabilir.» 

Biz bu iki hükmün arasına, yani «... onarım ve 
tesis yapamaz.» dedikten sonra «Ancak, zorunlulu
ğuna ilgili mahkemece karar verilen zarurî onarım 
işlerinde kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeter
lidir.» şeklinde bir hükmün ilave edilmesini önermek
teyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi kat mülkiyetine tabi bazı binalar

da çatılar dışında teraslar da bulunmaktadır ve bu 
teraslar çatılar gibi binayı dış tesirlere, yukarıdan ge
len tesirlere, özellikle yağmur ve kara karşı koru
yucu bir niteliğe sahip bulunmaktadır. 

Yine ülkemizdeki inşaat şartlarına, durumlarına 
göre bu teraslar eninde sonunda akmaktadır. Belki 
2-3-5 sene akmaz; ama nihayet 5-10-15 sene sonun
da aşağıki daireye veya dairelere akıntı sızdırmakta
dır. 

Tabiatıyla bu hal kat malikleri arasında da ihti
laflara ve sürtüşmelere sebep olmaktadır. Akıntıları 
gidermek için gerekli onarıma bazen bir veya birkaç 
daire sahibi itiraz etmekte ve bu durum bazı ahval
de sebepsiz sürtüşmelere de sebep olmaktadır. 

itiraz vaki olunca gerekli onarım da, kat malik
leri arasında oybirliği sağlanamadığı için yapılama
maktadır. Bu konuda birçok misaller yaşanmıştır ve 
yaşanmaktadır. Ben size şöyle iki tane belirli misal 
vermek istiyorum. 

Düşünelim ki, bir çatı katı var ve binanın üzeri 
tamamiyle örtülü değil, bir kısmı örtülü. Bu çatı ka
tının önü teras, onun altında da daire ve daireler var. 
Aynı zamanda çatı katının sahibi de bu teras kat ile 
ilgili. Bu birinci misal. 

İkinci misal şöyle düşünülebilir: Bir dubleks dai
re en üstte çatı katı ile beraber; ama iki kattan iba
ret olduğu için o teras, aynı kat sahibine ait oluyor. 
Teras katın altında da diğer daire ve daireler var. 

Tatbikatta, bu teras kattan ileri gelen akıntılar
dan, eğer çatı katı sahibi kendisi bundan direkt ola
rak etkilenmiyorsa, bunun onarım masraflarına ka
tılmamak için oyunu olumlu olarak beyan etmiyor 
ve ittifak da sağlanamadığı için gerekli tamirat ya
pılamıyor. 

İkinci misalimizde olduğu gibi, dubleks daire mi
salinde olduğu gi'bi. aynı zamanda çatı katı, o dub
leks daire sahibine ait. Onun altındaki daire de bun
dan etkileniyor; ama çok daha az etkileniyor, kendi
since pek önemli sayılmıyor ve bazen de iki daire 
arasında sürtüşme oluyor. Bu sefer, onarım için ge
rekli olumlu oyu vermiyor. 

Komisyonumuzun getirmiş olduğu tamamlayıcı 
hükümde, tavan taban veya duvar ile birbirine ba
ğıntılı bulunan bağımsız bölümlerde bu bölüm ma
liklerinin ortak rızası ile bu onarımlar yapılabilmek
le bera'ber, demin arz ettiğim gibi, 'bazen sürtüşme
den dolayı, bazen de sırf tamir masrafına iştirak et
memek düşüncesiyle gerekli müsaade alınamıyor ve 
ittifak da ortaya çıkmayınca bu sefer onarım yapı
lamıyor, teras katın altındaki daire, devamlı olarak 
bundan mutazarrır oluyor ve hiçbir şekilde de bunu 
yaptırmak için muvafakat alamayınca, (kendisinin 
gücünü de aşıyor bu bazen.) o zaman bu akıntıyı 
devamlı olarak çekmek mecburiyetinde kalıyor ve 
bu ihtilaf da sürüp gidiyor. 

Eğer, olumlu oylarınızla bu iki hükmün arasına, 
biraz önce belirttiğim gibi, «ancak, zorunluluğuna 
ilgili mahkemece karar verilen zarurî onarım işle
rinde kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterlidir.» 
şeklinde bir hüküm ilave edecek olursak, bu ihtilaf
ları da çözümlemiş oluruz. 

Yüce takdirlerinize saygı ile arz eder, teşekkür
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, önergenin le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Apartman yönetiminde en önemli sorunlardan bi

rini yüce huzurunuza, getirme imkanını veren Sayın 
Bahtiyar Uzunoğlu arkadaşımıza huzurunuzda te
şekkür etmek isterim. 

— 6 
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Gerçekten, apartman yönetimindeki şikayetlerin 
en önemlilerinden birisi, teras kattan doğan şikayet
lerdir. Bugün, nasıl, bir çatı, bütün apartmanın hep
sine münhasır bir örtü ise, çekme katlarda, teras= 
çatı düşüncesinden yola çıkmak gerek. Teras katı sa
dece tavan kabul edip, iki daire arasında mütalaa et
mek ve buranın tamiri, tadili için ilgili kat malikleri
nin muvafakatına başvurmak, hakikaten gerçeklere 
zıt olur ve bizi bir çözüme götüremez. 

Hepimiz görüyoruz ve müşahede ediyoruz ki, dai
ma teras katın altında oturanlar mağdurdur, daima 
teras katın altında oturanlar seslerini bir tarafa du-
yuramazlar. Bunlar, buranın tecrit edilmesini, yada 
ısıtılma imkânlarını ararlar, mevzuatta bir imkân bu
lamazlar ve feryatları, kendi feryatları içerisinde ge
ne gömülür kalır. 

Oysa, muhterem arkadaşımın da buyurduğu gibi, 
teras katı, anagayrimenkulün müşterek bir yeri 
olarak kabul etmek kaçınılmazdır. Teras katta, el
bette ki, uygulamalarda da görüldüğü gibi, çiçek ye
tiştirilip, bir tarla haline getirilip ve bunları sulama
dan dolayı aşağılara sızan sulardan, alt kattakilerin 
mutazarrır olması önlenmelidir. 

Sadece teras katın çatlaması ile bozuk olması ile 
ya da üstten tecrit edilmeyip, ısıtılmaması ile muta
zarrır olan iki daire ya da bir daire değildir, hepsi
dir. Eğer tecrit edilmemişse, apartman iyi ısıtılmıyor, 
dolayısı ile teras kattaki soğuma sonucunda diğer 
daireler de ısınamıyor. 

Eğer teras katta akıntı varsa alt katı bozuyor, alt 
kattaki akıntı ondan aşağıdaki alt katı ve müştereken 
apartmanın temeline kadar inebiliyor. 

Bu yönden, Muhterem Uzunoğlu arkadaşımın 
önergesini olumlu buluyorum ve lehinde oylarınızı 
kullanacağınıza inanıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin aleyhinde konuş

mak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Uzunoğlu'nun önergesi 

üzerindeki düşüncenizi lütfen açıklar mısınız efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinde, 
kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin rı-
rası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde 
onarım vesair işlemleri yapamayacağı kuralı mevcut
tur. 

Yöneticinin görevlerinden' söz eden 35 inci mad
denin (b) bendinde, anagayrimenkulün onarımı için 
gerekli tedbirlerin alınması ve (d) bendinde de yö
neticinin bu maksatla avans toplaması kuralı getiril
miştir. 

Şimdi bunların dışında, netice olarak, ortak yer
lerin onarımı yöneticinin aslî görevidir. Yönetici bu 
işleri kendiliğinden yapmak durumundadır. Malikler 
arasında, onarım konusunda, herhangi bir anlaş
mazlık çıktığı takdirde yine elimizdeki Kanuna gö
re, adi ekseriyeti ile maliklerin, bu husus karara bağ
lanacaktır. Zira onarım işi 42, 43, 44 ve 45 inci mad
delerde belirtilen ve özel çoğunluk isteyen işlerden de
ğildir. 

Bütün bu maruzatımın dışında kat maliklerinin 
ekseriyetle verdiği bu karara razı olmayan alakalı, 
aynı Kanunun 33 üncü maddesine göre hâkimin mü
dahalesini de isteyebilecektir. 

Bu durum muvacehesinde, biz, Kanunu yeterli 
görmekteyiz. Şayet çatı katında birtakım mahzurlar 
mevcut ise, bu katı alan şahıs mahzurlarını görerek 
almış olmaktadır ve esasen o katların fiyatları da 
diğerlerine nazaran daha azdır. Şimdi biz, o katlara 
birtakım haklar bahşedecek olursak, diğerlerinin hak
larını zarardide etmiş olacağız düşüncesindeyiz ve 
arz ettiğim mucip sebeplere binaen Kanunun ye
terli olduğu kanaatindeyiz. Bu mülahazarlarla öner
geye katılamıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Sözcüsü. 

Sayın Hükümet, önerge üzerindeki düşünceniz 
lütfen. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Komisyonun görüşüne ay
nen iştirak ediyoruz ve önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Uzunoğlu'nun 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır
lar. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Sayın Gözübüyük'ün bir önergesi vardır okutu
yorum : 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Kat Mülkiyeti Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tasarının 8 inci maddesiyle değiştirilen 19 un
cu maddesinin ikinci fıkrası sonuna aşağıdaki şekil
de bir cümle eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 19. Fıkra 2, Son cümle : 
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Anagayrimenkulün ortak yerlerinde veya daire
lerinde köpek beslenmesi daire malikleri kurulunun 
kararma bağlıdır. 

Gerekçe : 
Kat mülkiyeti, ortaklara ait daireler bakımından 

müşterek mülkiyet esasına dayanır. Bu bakımdan 
binadaki daire malikleri arasında karşılıklı haklara 
saygı, huzur, sükûn ve ahenk sağlanması birinci de
recede önemlidir. Aksi takdirde müşterek mülkiyetin 
mahiyet ve gayesinden uzaklaşılmış olur. 

Nitekim Kat Mülkiyeti Kanununun 18 inci mad
desinde bu maksat ve gaye açıkça belirtilmiştir. Kat 
mülkiyetine dayalı anagayrimenkulün ortak yerle
rinde veya dairelerin birinde beslenen köpek veya 
köpekler geceleri zaman zaman havlayarak kat or
taklarının huzur ve sükûnunu bozmakta ve ayrıca 
binaya girip çıkanların üzerine saldırıp tehdit etmek
te ve hatta ısırıp yaralamaktadırlar. Ceza mahkeme
lerine bu sebeple açılan davalar yıldan yıla artmak
tadır. 

19 uncu maddenin ikinci fıkrası sonuna bir cüm
le ilavesiyle ortakların, köpek saldırı, tehdit ve za
rarına uğraması önlenmiş olacaktır. Bu fiillere ilişkin 
Türk Ceza Kanununun 563 üncü maddesi hafif ha
pis ve hafif para cezası müeyyideleriyle fiillerin iş
lenmesinin önlenmesine yeterli bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gözü'büyük; önergenizi okut
tum. Yalnız, bu arada müsaade ederseniz bir hususu 
hem zatıalinize hem de Genel Kurulun ıttılaına arz 
etmek isterim : 

Bu Kanun tasarısı ve teklifi üzerinde zatıalini-
zin, 12 ve 13 üncü maddelerde söz hakkınız saklı
dır. Oysa şu anda görüşülmekte olan madde 8 inci 
maddedir, bunda herhangi bir muhalefetiniz bulun
mamaktadır. 

Bu nedenle bu madde üzerinde muhalefetiniz de 
olmadığına göre bir önerge vermeniz de İçtüzüğümü
ze göre mümkün değildir. 8 inci maddeyi uygun gör
müşsünüz efendim. Burada bir muhalefetiniz yok; 
ancak lehe olan kısımlarda konuşmanız mümkündür. 
Maddeyi değiştirecek ve yeni birtakım fıkralar ilave 
edecek hususlarda bir muhalefetiniz olmadığına göre 
bu önergenizin işleme konulması da Başkanlık Diva
nınca mümkün görülmemektedir. Bir diyeceğiniz her
halde yoktur efendim bu hususta?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan; muhalefet söz konusu değildir. Tasarı ince
lenirken benim gözümden kaçmış; halbuki bu yolda, 
gerekçemde de arz ettiğim gibi mahkemelere birçok 
müracaatlar olmuştur; köpekler sabahlara kadar hav

lamakta, gürültü yapmakta ve kat maliklerini rahat
sız etmektedir. Hatta bunlardan bazılarının da orada 
oturanları değil, sokaktan geçenlere bile saldırıp on
ları ısırdıkları vaki olmuştur. Ben, aldığımız telefon 
ve telgraf üzerine tamalayıcı mahiyette olmak ve 
adalet, hak sahasında bir hizmet yapabilmek mak
sadıyla bu teklifi arz ettim. 

Muhalefet veya muvafakatla alâkası yok. 

BAŞKAN — Sayın Gözü'büyük, şu anda haklı 
olduğunuz konu, bir muhalefet konusu gibi görün
memekle birlikte maddenin değişikliğini gerektirecek 
bir husus olduğundan sonuçta muhalefet oluyor. 

Bir de, yüksek malumları olduğu üzere, Türk 
Medenî Kanununun bu hususa ilişkin -zannederim 
«661 inci madde» dedi arkadaşlarım- bir maddesi de 
var; Kat Mülkiyeti Kanunu ile tabiî, Türk Medenî 
Kanununu birbirini tamamlayan unsurlar olarak gör
mek lâzım. 

Bu nedenle, müsaade ederseniz bu önergenizi iş
leme koyamıyorum efendim. 

Sayın Komisyon bir diyeceğiniz mi var efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, zatıaliniz Medenî Ka
nundan bahsettiniz; Medenî Kanunda olduğu gibi 
Kat Mülkiyeti Kanununun 18 inci maddesinde de 
sarahat var bu konuda. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Gözübüyük de mu
vafakat ettiler zaten, işleme koymuyoruz önergele
rini. Çünkü bu konuda bir muhalefetleri yok efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Gözübüyük'ün önergesi oku

tuldu, fakat işleme konulmamıştır. 
Arz ederim efendim. 
Sayın üyeler; biraz evvel dikkate alınmasını ka

bul buyurduğunuz Sayın Uzunoğlu'nun önergesini 8 
inci madde ile birlikte Komisyona veriyorum efen
dim. 

Sayın üyeler; geçen Birleşimde 4 üncü madde ile 
ilgili olarak Sayın Tosyalı'nın bir önergesi, dikkate 
alınmak üzere kabul edilmişti. Komisyon, bunun 
üzerine gerekli düzeltmeyi ve düzenlemeyi yapmış 
bulunmaktadır. 

Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
304 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü madde

siyle değiştirilen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 
12 nci maddesinin (d) bendine, bir fıkra eklenmesine 
ilişkin, Sayın Lütfullah Tosyalı'nın önergesi Komis-
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yonumuzca göz önüne alınarak maddenin (d) bendi 
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 
Rıfat BAYAZIT 

Adalet Komisyonu Başkanı 
d) Kat Mülkiyetinin nevine göre 28 inci mad

dedeki esaslar dairesinde anagayrimerikullerin özel
likleri de göz önünde tutulmak suretiyle kat mülki
yetini kuran malik veya malikler tarafından imzalı 
bir yönetim planı, 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; önergenize uyulmuş 
mu efendim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Uyulmuştur efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler: 4 üncü maddeyi yeni 
düzenlenmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeylenler... 4 üncü madde kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanu

nunun 20 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, 
bahçıvan ve bekçi giderlerine eşit olarak, anagayri-
menkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin 
ba'kım, koruma ve onarım giderleriyle yönetici aylığı 
gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme gider
lerine ve giderler için toplanacak avansa yakıt gide
ri hariç kendi arsa payı oranında katılmakla yüküm
lüdür. Sadece yakıt giderlerinin tümü bağımsız bö
lümlerin metrekare oranına göre hesap edilir. Başka 
türlü anlaşma olmadıkça, ortak yer veya tesisler 
üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya ken
di bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlar
dan faydalanmayan lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını 
ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını öde
mekten kaçınamaz.» 

«Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki 
hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yö
netici tarafından, yönetim planına, bu kanuna ve ge
nel hükümlere göre dava açılabilir ve icra takibi 
yapılabilir. Gider ve avans payını zamanında ödeme
yen kat maliki ödemede geciktiği her ay için % 10 
gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Sayın Aydar, Sayın Tokgöz, Sayın Dinçer, Sayın 
Bayer, Sayın Sarıoğlu, Sayın Fırat, Sayın Gözübü-
yük Sayın Aksoy... 

Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın üyelerimizden özellikle rica ediyorum, İçtü

zük uygulaması içinde kalalım. İsim kaydı yapıldık
tan ve bu kayıt işlemi de tamamlandıktan sonra sa
yın üyelerimizden herhangi birine söz verilmeyecek
tir; arz ederim efendim. 

Sayın Aydar, buyurunuz. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesinin bi

rinci ve ikinci fıkralarını değiştiren yeni metin uygu
lamayı daha objektif esaslara bağlamayı amaçlamış 
gözükmektedir. Şöyle ki: Üç esas kriter kabul edil
miştir; birincisi eşit ödeme, ikincisi arsa payına da
yalı ödeme, üçüncüsü de metrekare sistemine bağlı 
olarak ödemedir. 

«Eşit, arsa payı, metrekare» kriterleri ele alındığı 
zaman kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi gibi ça
lışanların ücretlerinin kat malikleri tarafından eşit 
şekilde ödeneceği hükme bağlanmaktadır. 

Hemen ifade edeyim ki, seçimle gelmiş, anaplan-
da herhangi bir ücret talep etmeyeceği belirlenmiş 
olan gerek apartmanlar dışındaki yöneticiler gerekse 
atanma suretiyle gelmiş diğer yöneticiler için de eşit 
ödeme sisteminin bu maddeyle tedvin edilmiş olması 
lazım gelirdi; ancak yönetici bu kategoriden çıkarıl
mış, yöneticiye arsa payı esası üzerinden ücret öden
mesi prensibi benimsenmiştir. Burada bir noksan
lık olduğunu ve hatta uygulamada hakkaniyet ölçü
lerine dayanan bir durum olmadığını ifade etmek 
isterim. O kadar ki, asıl kapıcının meselesini bu yön
de ele almak ve kapıcının ücretini metrekare esasına 
tabi tutmak lazım gelirdi. 

Apartmanların büyük bir çoğu topografik yapı 
itibarıyla kat kazanmak bakımından kapıcı dairesiy
le en üst katta oturan malik arasındaki irtifayı ol-
dukçak artırdığından, kapıcının bu üst katlara verdi
ği hizmette büyük güçlükler çektiği de bilinmekte
dir. Özellikle asansör sistemi bulunmayan apartman
larda kapıcıların hizmet arzı bu itibarla üst katlarla 
alt katlar arasında bir eşitsizlik göstermektedir ve bu 
eşitsizliği de yorgunluğu itibarıyla ben kapıcının aley
hine görmekteyim. Bu itibarla, üst katlarda da hiz
met veren kapıcının metrekare hesabına göre de
ğerlendirilmesi yöneticiye nazaran daha isabetli 
olur idi. Bu bir düzeltmeyi gerektirir sanıyorum ve 
Sayın Komisyonumuzun dikkatlerine arz ediyorum. 

Öbür yandan, değiştirilmeden önceki metinle ger
çekten Türkiye'de anlaşabilen komşular, kat malik-
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leri bulabildikleri ortak formüllerle kendi problem
lerini gidermişlerdir ve kurulmuş bazı düzenler var
dır. Eski apartmanlarda bu düzen herkesin \hakka-
niyet ölçüsünde kabul etmiş olduğu bir düzen olarak 
gelebilmiştir, gelmiştir. Yeni getirilen bu düzenleme 
ile kendi aralarındaki problemleri komşuluk ilişkileri 
içinde çözümleyen apartmanlarda yeniden bazı prob
lemler doğurabilmesi bakımından biraz kuşkuluyum. 
Bu itibarla, eski ve yeni metinlerde yer alan «Başka 
türlü anlaşma» deyimine biraz daha esneklik geti
rilmesinde, daha açıklık kazandırılmasında sanıyo
rum bir isabet olacaktır. 

Öte yandan 9 uncu (Yeni 20 nci) madde yeni 
bir uygulama getiriyor. Bu uygulama gerçi eski mad- . 
dede de vardı; kat maliklerinin hepsinin ayrı ayrı 
gidere katılmayan veya avans payını ödemeyen kat 
maliklerine karşı dava açma hakkı... 

Kanaatimce bu uygulamada başarılı olmamıştır. 
Neden olmamıştır?.. En azından kat malikleri kom
şuluk ilişkileriyle birbirlerine bağlı kalmışlardır. Eko
nomik şartlar itibarıyla ödemeler güçleşmiştir. Kom
şusunun ödeme durumunun hangi seviyede olduğu
nu, bilen bir kat maliki gidip kendisini mahkeme 
yoluyla bunu ödemeye mec'bur edebilecek bir dav
ranışın içine girmemiştir ve girmemektedir. Bu iti
barla bu noktada bir çözüm söz konusudur. Bu çö
zümü yapabileceğine inandığım bir önergeyi de Baş
kanlığa sunmuş bulunmaktayım. Özellikle burada 
kat maliklerinin salt çoğunlukla karar verip birinin 
veya eski ve yeni metinlerde de olduğu gibi yöneti
cinin görevlendirilmesinin lazım geldiğinin daha isa
betli olduğunu düşünmekteyim. 

Bir de çok yeni bir uygulama olarak gelen ve 
«% 10 gecikme tazminatı» denilen tazminata ben 
mana veremedim. Bu tazminat nasıl bir şey?.. Taz
minatın hukukî manadaki yerinin burası olup ola
mayacağı üzerinde hassasiyet gösteriyorum. Bu % 
10 da bugünkü ekonomik şartlar içerisinde eğer yük
sek faiz politikasına paralel veya ona yakın bir oran 
itibarıyla seçilmişse, bu oranın da pek isabetli olma
dığı kanısındayım. Neye dayanılarak % 10 seçildi?.. 
Ben de buna karşılık bir önergeyle % 5 olarak tek
lifte bulundum; ama onun da bir izahı var mıdır 
yok mudur?.. Tek izah, bilerek ödemeyenler vardır; 
ama güçlük içinde olanların da bunu geciktirerek 
ödedikleri de bilinmektedir ve özellikle bütün ya
kınmalar da kış aylarında olmaktadır, yakıt soru
nuyla karşı karşıya kalındığı zaman olmaktadır. 

~ 10 
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Bu itibarla, bütün bu meseleleri bir defa daha 
gözden geçirmek bakımından düşüncelerimi aktar
dım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Tokgöz, buyurunuz efendim. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Ben vermiş olduğum Kanun Teklifinde bir mad
de ile iki noktayı dikkate almıştım. Bunlardan bi
rincisi; yakıt giderlerinin arsa payı yerine metrekare 
üzerinden ödenmesi esasının getirilmesi; diğeri de; 
insan eliyle görülen hizmetlerin her daire tarafından 
eşıit olarak ödenmesi noktasında toplanmıştı. 

Huzurunuzda Sayın Komisyona teşekkür etmek 
istiyorum. Benim getirmiş olduğum maddeyi daha 
iyi tedvin etmişler, hukuk açısından daha iyi bir şek
le sokmuşlar. Ancak, kapıcı ve kaloriferci; insan eliy
le görülen bu hizmetleri eşit olarak öngörürken, be
nim önerimdeki yöneticinin hizmetleri karşılığı öde
necek paranın bu şekilde eşit olarak taksimini ön
görmemişler. Sayın Komisyon insan eliyle görülen 
bu hizmetlerden olan yönetici hizmetlerinin de eşit 
olarak ödenmesini öngörürlerse, sanıyorum benim 
maksadım daha iyi anlaşılmış olacak. Bu konuda eğer 
uygun görürlerse bir önerge de vermek istiyorum. 
Çünkü, arsa payı üzerinde yapılan ödemelerde bü
yük haksızlıklar olmaktadır. Hepimizin bildiği gibi, 
arsa payı üzerinde yapılan bu ödemelerde, arsa payı 
eşit olarak verilmediği için birtakım haksızlıklar or
taya çıkmaktadır. Bugün ülkemizde özellikle zemin 
ve birinci daireler satılamadığı için, buralarda arsa 
payı çok daha büyük tutulmakta, üst daireler için 
arsa payı küçük tutulmaktadır. Bilindiği gibi üst daire
lerin hem geniş olması hem manzaralı olması nede
niyle alıcı bakımından; yani parası olan kimseler tara
fından daha büyük ölçüde bir cazibe teşkil etmekte
dir. Buna karşı, arsa payı az olduğu için, bugünkü 
Kanun muvacehesinde de yapılan hizmetler karşılığı 
ödemelerde arsa payı dikkate alındığı için birtakım 
problemleri kendiliğinden davet etmektedir. 

Bugünkü ticarî mevzuat Alman, Fransız ve İtalyan 
hukukundan alınmıştır. Burada arsa payı gerçekten 
eşit olarak taksim edildiği için, bu ülkelerde bu prob
lemler ortaya çıkmamaktadır. Halbuki ülkemizde 
kontrolsüzlüğün neticesi olarak zemin katlara daha 
büyük arsa payı verilmekte; fakat daha küçük daire-
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ler olduğu için, bu Kanun hükmü gereğince de öde
melerde bir eşitsizlik yaratılmaktadır. Bu eşitsizliğin 
yaratılmasını önlemek açısından, insan eliyle görülen 
hizmetlerin eşit olarak, buna karşılık yakacak gider
lerinin de metrekare üzerinden hesaplanmasında ya
rar gördüğümü ifade ediyorum. 

Arz ediyorum, teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Dinçer, buyurun efendim. 
RECAİ DlNÇER — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin çok değerli üyeleri; 
Kat Mülkiyeti Yasasının en önemli maddesi 9 

uncu madde olarak gözümüze çarpmaktadır. Zira bir 
apartmanda, apartman sakinlerini üzen en önemli 
nokta, yakıt ve kaloriferci üzerinde toplanmaktadır. 
Dairenin küçüklüğü ve büyüklüğü nedeniyle bu, yıl
lar yılı sürmektedir. En medenî, en münevver insanları 
o apartmana koysanız yine de bu ayrıcalık, bu mü
nakaşalar sürüp gitmektedir. 

Arsa payı nedir?.. Tandoğan Bey biraz evvel bu
nu izah ettiler. Ben somut bir örnek vereyim ken
dimden; eğer müsaade ederseniz: 

65 metrekarelik bir dairem var; 522'de 42'si bana 
ait. Diğer daireler 135 metrekare; 522'de 44'ü onlara 
ait, tekrar ediyorum: 522'de 42'si 65 metrekare için 
arsa payı olarak ayrılmış, yine 522'de 42 değil de 
44'ü 135 metrekarelik daireye ayrılmıştır. Şimdi ada
let ölçüsüne bakınız. 

Yine özür dileyerek somut olduğu için bu örneğe 
devam etmek istiyorum: 65 metrekarelik bu dairenin 
aylık kirası şu anda 5 bin liradır, daha fazlaya da ver
mek mümkün değildir. Çünkü aylık yakıt gideri 11 
bin liradır. Diğer 135 metrekarelik dairelerin yakıt 
gideri 12 bin liradır. Yani arada bin lira fark var; 
ama 20 - 25 bin lira aylık kira almak mümkündür. 
O bakımdan arsa payını ortaya çıkartmak bence iyi 
bir sonuç getirmemektedir. 

Ben evvela Komisyona, son derece bilimsel, son 
derece dürüst bir açıdan hazırlanmış olduğu bu mad
de için teşekkür etmek istiyorum. 5 tane çok değerli 
ağabeyimin de neden buna muhalefet ettiklerini an
lamak mümkün değil, kusura bakmasınlar. 

Ben bir önerge verdim. Şunun için verdim Sayın 
Komisyon: Şimdi üç kategoriye ayırıyorsunuz. Birisi, 
eşit olarak ödenmek için; birisi, metrekareye göre 
ödenmek üzere; bir tanesi de, arsa payı üzerinden. 
Şimdi bu bir yöneticiyi biraz şaşırtır. Ben bir önerge 
verdim, iddia etmiyorum; çok değerli Komisyon eğer 
bunu uygun görürse ben bu önergemi vermiş olaca

ğım; eğer uygun görmezseniz, sizin önergeniz fevka
lade, ona uymak isterim. Çünkü daha da bilimsel, da
ha da ayrıntılı, çok daha hakkaniyetle hazırlanmış bir 
şeydir. Ben önergemde sadece yakıtı ve kaloriferciyi, 
bir de binanın genel sigorta bedelini; üçünü bir arada 
toplayarak metrekare üzerinden, diğer geri kalanın 
hepsini büyüklü küçüklü dairelerin hepsinde eşitlik 
üzerinden ödenmek üzere önermiş bulunuyorum. Eğer 
kabul etmezseniz sizlere fevkalade katılıyorum ve te
şekkür ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Söz sırası Sayın Sarıoğlunda, Buyurun Sayın Sa-

rıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bu, gerçekten önemli maddelerden bir tanesi. Kat 

mülkiyetinde bulunan dairelerin sakinlerinin birbiriy
le sürtüşmeden ve ihtilafa düşmeden kendi araların
da birçok hususları halletmeleri gereken konulardan 
bir tanesine bazı yönlerden ışık tutmaktadır. Ancak, 
tespit edebildiğime göre burada, Aydar Arkadaşımı
zın da izah ettiği gibi, üç tane kriter kullanılmıştır : 
Bunlar da; ısınmada metrekare esası alınmıştır; bir 
kısım hizmetlerde doğrudan doğruya hizmet esası 
ölçü alınmıştır; bir kısmı da ortak olarak, arsa payı 
yönünden düşünülmüştür. 

Şimdi buraya baktığımız zaman dikkatimi çeken 
husus şudur : Birinci satırda deniyor ki, «... kapıcı, 
kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine eşit ola
rak...» 

Şimdi bahçıvanı eşit sayıp da bahçe bakımına 
gelince bunu arsa payına sokmak; asansör giderlerine 
iştiraki yine arsa payı oranında öngörmek; dış ka
pıları (Ki, son zamanlarda biliyorsunuz bunlar de
mirden falan yapıldı) yine arsa payına bağlamak; 
ayrıca kapıcr dairesini arsa payına bağlamak, (Arka
daşımız değindi doğru) yönetici aylığını arsa payına 
bağlamak ve bir de bahçe duvarlarını (Ki, zaman 
zaman yapılmaktadır) arsa payına bağlamakta ben 
herhangi bir objektif ölçü görememekteyim. Çünkü 
bunların kullanılması doğrudan doğruya kişilerle il
gilidir. Yani, bunların arsa payına bağlanması, arsa 
payı yüksek olan dairelere herhangi bir avantaj sağ
lamamaktadır. Çünkü bir daire satıldığı zaman, sizin 
arsa payınız yüksektir, ondan dolayı da bahçede 
oturma hakkınız daha fazladır, diye bir şey yok. Bir 
daire vardır, iki kişidir, arsa payı büyüktür, bir daire 
vardır arsa payı küçüktür nüfus adedi kalabalıktır. 
Şimdi böyle olunca, herhangi bir şekilde bahçenin 
tamiri, bakımı, yenilenmesi soz konusu olduğu za
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man bu sefer arsa payı nispetinde bu masrafa iştirak 
etmesi gerekiyor. Bence bu doğru değildir. 

İkincisi; yine bir misal olarak şunu arz edeyim. 
Mesela, bazı apartmanların altında dükkânlar var
dır. Gerçekte bir dükkândır; ama bir dükkân çok 
kere bahçenin ön tarafındaki yeri tamamen işgal et
mektedir. Arabası gelir, bazıları koltuklarını koyar, 
bazıları şezlongunu koyar, bazıları güneşlenir; bunla
rı her yerde görürsünüz. Üstelik; eğer orada bir çi
men falan varsa, onların üzerine en çok basan, ora
yı yıpratan da yine orasıdır. Binaenaleyh, burada da 
bir arsa payının söz konusu olması doğru değil ka
nısındayım. 

Asansör, yine doğrudan doğruya kullanmayla il
gilidir. Oturulan dairelerin nüfus adedine bağlıdır. 
Onun da ortak yönden sayılması kanımca doğru de
ğildir. 

Bahçeyi de zaten söylemiştim. 
Şimdi, bunları söylerken, arsa payıyla ilgili kısım

lara iştirak, zannımca, ancak yıpranma, yenilenmede 
arsa payı yüksek olanların buradaki iştiraklerinin 
fazla olması gerekir. Mesela nasıl olur? Daire bü
yüktür, kalorifer dilim adedi yüksektir. O itibarla ısı
tılmasında ve tesisatın kullanılmasında, yıpratılma-
sında o dairenin hissesinin büyük olması doğaldır; 
ama arsa payı küçük olan için de tabiatıyla bu oran
da iştiraki yerindedir. 

Elektrik ücreti yine aynı şekildedir. Tabiatıyla kul
lanmayla ilgili olduğu için, masraflarda bu şekil do
ğaldır. 

Tamir masrafları da yine aynı şekilde oluyor; o 
da doğaldır. 

Mesela bazı yerlerde sıcak su vardır. Sıcak su 
da arsa payıyla ilgili değildir. Filvaki, sıcak su kalk
mak üzeredir artık yakıt pahalılığı karşısında; ama 
olan yerler de vardır. Onlarda da şimdi arsa payına; 
sıcak su tesisatıyla ilgili olan bütün masrafları arsa 
payına bağlamak doğru değildir; çünkü doğrudan doğ
ruya kullanmaya bağlıdır. Birisi az kullanır, diğeri çok 
kullanır. O itibarla burada da zannederim kriter, 
doğrudan doğruya kullanma ve miktar olmalıdır. Bu
nun Komisyonumuzca dikkate alınmasını arz ediyo
rum. 

Diğer bir nokta, bu maddenin en son paragrafı 
oluyor : 

«Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki 
hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yö
netici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve 
genel hükümlere göre dava açılabilir...» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Abbas Gökçe Arkadaşımız bir önerge vermişti. 

Türkiye'de yakıt fiyatlarının artmasından sonra bu gibi 
ödemelerde büyük güçlükler doğmuştur; bunu kabul 
ediyorum. Herkes gücü nispetinde ödemeyi, tabiatıyla 
ısınmayı arzu eder. Ama bazıları da vardır ki, bun
lar artık tabiat haline getirmişlerdir, ödemekten kaçı
nırlar; çünkü diğerleri nasıl olsa ödeyecekler ve so
nunda da birikir, birikir takside bağlarlar. Bence bu
na meydan vermemek üzere, Abbas Gökçe Arkada
şımın getirdiği teklifin gerçekten bir pratik tarafı 
vardı. Kat malikleri ekseriyetinin kararını icra kararı 
saymak gerekir. Bunun başka türlü, mahkeme yoluyla 
çözümü uzun sürmektedir. Üstelik her seferinde mah
keme yoluna gitmek de pratikte işlememektedir. 
Onun için yöneticiyi bu mesele zor durumda bırak
maktadır; çünkü bir yönetici düşünün, elinde belli bir 
miktar parası vardır, yakıt bitmiştir; fakat onu ta
mamlaması lazım. Yakıt alması için bir - iki daire 
yahut üç daire, (on daireli yahut 15 daireli bir yerde) 
vermiyor. Şimdi vermediği zaman müşkül durumda
dır, kendi cebinde de bunu ödemek için para yoktur; 
ne yapacak? Gidecek olanla alacak. Şimdi, yakıtçı
lar da diyor ki; «Biz iki ton yakıtı gönderemeyiz» 
Niye?.. «Efendim, kıştır, zorlukları vardır. Falan yo
kuşa araba çıkmaz, falan yere gitmez. İki ton için 
sevkiyat yapmayız.» Doğrudur. Olduğu zaman bu 
paranın verilmesi lazım. Vatandaş vermiyor, ke
narda oturuyor; ondan sonra diğerlerinin de yükü 
tabiatıyla artmış oluyor; hakkını, aidatını ödeyene bir 
haksızlık oluyor. Aidatını ödeyene haksızlık olmasını 
istemeyiz; ama ödeyemeyenin de pratik bir yoldan 
ödemesi cihetine gidilmesi lazımdır. 

Şimdi bu mahkeme yolu, icra yolu bence pratik 
değil. Eğer Komisyonumuz, uygun görürse ben Gök
çe Arkadaşımızın teklifini, burada geçtiği için söylü
yorum; çünkü' «33 üncü maddede» demişti, onu te-
kabbül edebilirim. Böyle bir önergeyle bu yolu biraz 
daha pratik hale getirmekte; yani pratikte işler hale 
getirmekte fayda vardır. Onu arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Benden evvel konuşan sayın arkadaşlarım konuya 
değindiler. Ben konuyu üç yönden etüt etmeyi uygun 
görüyorum. Birincisi, teknik yön; ikincisi; imar mev
zuatı; üçüncüsü, de hukuk yönünden. Bu maddeyi 
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bu üç felsefe içinde kabul ettiğimiz zaman ortaya 
bazı kabulleri koymamız lazım. Bu, genel bir kabul
dür. Şu veya bu özellikler için değil, genellemede bir 
kabul olacaktır. 

Sayın Komisyon bu konuyu çok güzel bölmüş. 
Birinci bölümde kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçı
van gibi olanları; yani hizmetlileri «Eşit» demiş; çün
kü kapıcıyı ele aldığımız zaman, kapıcı ısınmada her
kese aynı hizmeti yapar, kat maliklerine, her daireye 
aynı hizmeti yapar. O halde, bunun metrekareyle 
alakası yoktur; doğrudan doğruya aynı hizmeti yap
maktadır. 

ikincisinde ise, gayrimenkulde bakım ve onarım 
mevzuu var. Gayrimenkul bir bütündür. Herkesin 
metrekare olarak malik olduğu yere göre hacimde 
kullanma ve satışta kendisinin hukukî nitelikleri 
vardır. Burası da doğrudur. 

Ancak burada bir konuyu Sayın Komisyon ve 
Hükümetten öğrenmek istiyorum. Burada «Sigorta 
primleri» deniyor ve yönetici aylığı bahis konusu. Bu 
mecburi midir? Bence sigorta priminin mecburi ol
ması çok büyük hatadır. Türkiye'de vatandaşları yan
lış bir mükellefiyete, yanlış bir yola getiririz. Sigorta 
primi ihtiyarî olur. Genel Kurul kabul ederse olur, 
kabul etmezse olmaz; yönetici aylığını da kabul eder
se olur, etmezse olmaması lazımdır, ihtiyarî olması 
lazımdır. 

Geliyorum üçüncü konuya: Üçüncü konuda ise 
tamamen, biraz evvel belirttiğim teknik, imar mev
zuatı ve hukukî bakımdan, ısınmada hacim mi, met
rekare mi olma meselesi mühimdir, tik konuşmada 
da belirttiğim gibi, ben metreküp olmasının üzerin
de duruyorum ve bu konuda bir öneri veriyorum. 
Çünkü son zamanlarda kentlerde yönetim planlarına 
göre yapılan ve kentlerdeki binalarda ısı hacimleriy
le ancak imar planı kabul edilir. Yani metrekareye 
göre kalorifer dilimleri ölçülmez, konmaz; metrekü
pe göre konur. Bu bir teknik zarurettir; hacimle, 
ısınmayla ilgili bir zarurettir. 

Ayrıca imar mevzuatına, bu meri mevzuata göre 
de bu yine bir zaruret haline geliyor ve düşünün son 
zamanlarda bir misal olarak, İstanbul'da yapılan bi
zim cadde üzerindeki on tane apartmanı gördüm; 
herbirisinin altında ikişer kat dükkânlar var, ondan 
sonra normal katlar var. Şimdi, dükkânların sekiz 
metrelik, altı metrelik, yedi metrelik yükseklikleri 
var. Ondan sonra 2.80'lik hacim yüksekliği olanlar 
var, daha yukarı, çatı kata çıkınca 2.50'lik hacim yük
sekliği olanlar var. 

Bu bakımdan, metreküp olmasında daha büyük 
fayda vardır. Bu konuda da bir önergem vardır; arz 
ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Fırat, konuşmaktan vazgeçiyorsunuz değil 

mi efendim?. 
AYHAN FIRAT — Vazgeçiyorum. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Efendim; onun yeri

ne ben konuşayım. 
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim; ama en son

ra vermek mecburiyetindeyim. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkanım; 
Benim arz edeceğim hususları sayın arkadaşım 

gayet güzel ifade buyurdular. Konuşmaktan sarfına
zar ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz de sarfınazar ediyorsunuz. 
Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bir defa, huzurumuza böyle bir tasarı ile geldik

leri için Sayın Hükümete ve Sayın Komisyonumuza 
teşekkür ederim. 

Arkadaşlarımızın pek çoğu benim de değineceğim 
hususlara değindiler. «Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan 
ve bekçi giderlerinin» içerisinde. (Zabıtlara geçmesi 
için arz ediyorum) sigorta primlerinin ve emeklilik
lerinde ödenecek ikramiyelerinin de olması ve apart
manların da hesabını buna göre yapması gerekir. 

İkinci konu; yönetici metrekare üzerinden iş yap
maz, yöneticinin hizmeti, nihayet vereceği bir tali
mat veyahut da tutacağı bir defterden ibarettir. Bu 
bakımdan, küçük kat malikinin hizmeti ile büyük kat 
malikinin hizmeti arasında herhangi bir fark yoktur; 
eğer kararlaştırılmışsa bunların da ücretlerinin kat 
malikleri tarafından mütesaviyen verilmesi en adil 
yoldur. Bendeniz, Arkadaşım Tokgöz'ün teklifine 
muvazi olarak bir önerge verdim; kabulünü istirham 
ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENlS MU-
RATOĞLU — Özür dilerim, anlayamadım efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Yönetici giderleri... Sa
yın Başkanım, yönetici hizmetini metrekare üzerin
den yapmaz. Yöneticinin hizmeti, küçük kat maliki
ne de aynıdır, büyük kat malikine de aynıdır. Hiz
met aynı olduğuna göre, ücretinin farklı tahakkuk et
tirilmesinin gereği yoktur. 
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Bu itibarla, ücretin mutlaka kapıcı ve kalorifer
ciler meyanında mütalaa edilmesi gerekir; eğer ka-
rarlaştırılmışsa. Yöneticiye ücret kararlaştırılmamış-
sa, bunun da mevzubahis olmaması gerekir. 

Maddenin son fıkrası hukukîdir. Ancak, son ma
lî sıkıntılar sebebiyle alınacak sonuç üzücüdür. Çünkü 
üç ay, beş ay gibi bir müddette değil; ancak iki, üç 
sene sonra netice alınabilir. Her ne kadar yüzde 10 
zam getirilmişse de, bu yüzde 10 zamla birlikte, ben
deniz Sayın Abbas Gökçe Arkadaşımızın telklifinin 
işin gereğine daha uygun olacağı kanısındayım. O 
teklifin kabul edilmesini arz ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Cebeci, zatıâlinize söz veriyorum; yalnız 

bir hususu da ıttılaınıza arz etmek isterim : 
Daha evvel, konuşmak için kayıt işlemi yapıldığı 

zaman zatıâliniz söz istememiştiniz; ancak Sayın Fırat'
ın yerine söz istiyorsunuz .Oysa içtüzüğümüzde, «Bir 
başka üyenin sırasından yararlanabilmek için, mut
laka kendisinin de bir sıra içinde yer almış olması» 
keyfiyeti vardır, lazımdır. Fakat önemli bir konudur. 
Bu nedenle, zatıâlinize söz veriyorum efendim. 

Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımızın değinmedikleri bir noktaya işa

ret etmek üzere söz aldım. O da, yönetici giderlerine 
katılma ile ilgilidir. Tasarı yönetici giderlerine, «Ar
sa payı oranında katılmayı» öngörüyor. 

Şimdi, yönetici başlangıçtan itibaren ücretle tu-
tulmuşsa mesele yoktur; ama 20 daireli bir apartman 
kabul edelim, bidayette kat maliklerinden birisi hat
ta peş peşe dört defa yöneticilik yapmış, ondan son
ra kimse yapmıyor. Bu sefer kat maliklerinden biri
si diyor ki, «Ben ücretle yaparım...» 

Şimdi herkes arsa payı oranında yönetici gider
lerine iştirak ederse, bu haksızlık olur. Ancak, bunun 
masraflarını, giderlerini sırasında yöneticilik yapma
yanlar karşılar. Bu bakımdan söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Komisyon, herhangi bir açıklamanız ola

cak mı efendim?. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENlS MU-

RATOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

* Takdir buyurulacağı cihetle Tasarının en mü
him maddelerinden birisi ve belki de birincisi bu gö
rüşmekte olduğumuz maddedir. 

Arkadaşlarımız haiklı olarak birtakım tenkitler 
ve temennilerde bulundular. Şimdi müsaadenizle ve 
imkân nispetinde onlara cevap vermeye çalışayım 
ve hep birlikte de en uygun şekli bulmaya gayret ede
lim. 

Sayın Aydar, bizim üç sistemi kabul ettiğimizi 
söylediler: Eşit ödeme, arsa payı, metrekare... İlk 
konuşmamda da Yüksek Heyetinize açıkladığım gi
bi, mümkün mertebe adil olabilmek, hakkaniyete uy
gun hareket edebilmek mülahazasıyla Komisyonda 
biz bu ayrıntıya gittik; yani üç şekli esas olarak al
dık. Fakat biz de görüyor ve kabul ediyoruz ki, ger
çekten üç sistemle bu hesapların yapılması, belki de 
karışıklığa yer verecektir. Müteakip konuşmalarım
da bunu ikiye indirmeyi düşündüğümüzü arz edece
ğim ve sizlerin takdirlerinize tevdi edeceğiz. 

Sayın Aydar, bilhassa «Yönetici masrafı arsa pa
yı üzerinden düzenlenmiş» dediler ve bunu tenkit 
ettiler. Bunu bilerek ve mecburen yaptık. Çünkü eli
mizdeki Kanunun 40 inci maddesinin son fıkrası ay
nen şöyle der : «Yönetici kat malikleri arasından 
atanmış olup da sözleşmede bir ücret konulmamış 
ve aksine bir hüküm yazılmamışsa, o kat maliki gay
rimenkulu yönettiği yıla ait yönetim giderine katıl
maz ve onun payına düşen gider tutarı, öteki kat ma
likleri tarafından arsa paylan oranına göre ödenir. 
Bu yararlanma ücret yerine geçer.» Bunu biz getir
medik Sayın Aydar, metin böyledir. O itibarla 40 in
ci maddeyle ilgili bir değişiklikte bulunmadığı için, 
bittabi biz de başka bir şekil bulamadık. 

Sonra, yine Değerli arkadaşımız, «Bu yüzde 10 
.tazminata mana veremediklerini, bunun nereden çık
tığını» söylediler .Efendim, sigorta primlerinde de 
veya vergi borçlarında da bu fcalbil gecikme zamları 
vardır. Sonra Borçlar Kanununa göre, borcunu öde
mede geciken borçlu hem gecikme faizi, hem de taz
minat ödemeye mecburdur. İşte bu gecikmeleri bir 
dereceye kadar önleyebilmek mülahazasıyla bu «Yüz
de 10'lük tazminat» getirildi. Bu gecikmeleri önle
mek bakımından bunu Komisyonda uygun gördük; 
takdir sizlere aittir. 

Sayın Tokgöz, maddeyi beğendiklerini söylediler. 
Ancak, yöneticinin hizmetleri karşılığı ödenecek pa
ranın eşit olmasını istiyorlar. Arz ettiğim gibi 40 in
ci madde buna da manidir. Bu konuda, yine Komis
yonun yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü, mezkûr 
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maddeyi biraz evvel ıttılaınıza arz ettim: Nispet ge
tiriyor; «Arsa paylan oranına» diyor. Sonra tekrar 
arz edeceğim, uygun görülürse arsa payını yine nis
pete çevirmeyi düşünüyoruz (Hacim olarak, tarzın
da); onu sonra izah edeceğim. Bu sebepten dolayı, 
40 inci maddenin amir hükmüne binaen biz arsa pa
yını getirdik. 

Sayın Dinçer katılıyorlar, kabul ediyorlar; ken
dilerine teşekkür ederiz. Yakıt üzerinde durarak, 
«Yakıt, kalorifer, sigorta bedeli metrekare olsun, di
ğerleri eşit olsun» dediler. Şimdi, tabiî bu olabilir; 
ancak Komisyonumuz metrekare sisteminden ziya
de hacim sistemine teveccüh göstermektedir. O sis
tem üzerinden buyurduğunuz husus yapılabilir, müm
kündür. 

Sayın Sarıoğlu, üs kriterden bahsettiler. «Kapıcı, 
kaloriferci, bahçıvan, asansör ortak olmasın» diyor
lar. Ne yapabiliriz, nasıl bir tefrik getirebiliriz?.. İlk 
konuşmamda da ben bundan bahsettim; bu fevkala
de zor. İkinci kat farklı ödeme yapmak isteyecek, 
üçüncü kat farklı, beşinci kat farklı, onuncu kat fark
lı. Bilemiyorum, bir eklektik sistem getirmek, adil bir 
şekil bulmak; başka türlüsü aklıma gelmiyor. Biz 
Komisyonda da bunları görüştük, konuştuk; «eşit» 
dedik, başka bir formül bulamadık. Kendileri bir tek
lif yaparlarsa onu hep beraber düşünelim. Biz formül 
bulamadık. 

Sıcak suya gelince : Bu sıcak su meselesi apart
manlarda Yüksek Heyetinizin de bildiği gibi, iki şe
kilde hallediliyor. Ya sayaçların gösterdiği nispetler
de ödeme yapılıyor yahutta bu masraftan beri kılınmak 
mülahazasıyla nüfus üzerine yapıyorlar. Bu da kat ma
liklerinin kendi arzularına kalmış, kendi irade ser
bestileri içerisinde gerçekleştirebilecekleri bir şekil
dir; ona da katılmak istemiyoruz. Yönetim Kurulu
nun kararıyla kendi aralarında istedikleri gibi yapa
bilirler. 

Sayın Gökçe'nin teklifi veçhile, yönetim kurulu 
kararının icra kararı olmasını istediler. Biz buna baş
tan beri muhalefet ediyoruz. Çünkü bir mahkeme ka
rarı hüviyeti almış oluyor; kesin bir mahkeme kararı 
hüviyeti almış oluyor. Bunu, lalettayin diyeceğim, 
mazur görünüz tabirimi, kimlerden teşekkül edeceğini, 
fikri seviyelerini bilemediğimiz her yönetim kurulu
na, üç kişiye, «Vereceğiniz karar mahkeme kararı hü
viyetindedir» demeyi biz Komisyon olarak fevkalâde 
sakıncalı görüyoruz. Çünkü mevzuatımıza göre, icra 
takibi denilen bir müessese vardır. Her alakalı icraya 
müracaatta bulunabilir, icra takibe geçer̂  borçlu ge-

J lip itirazda bulunabilir, itiraz üzerine konu tetkik mer
ciine intikal eder, tetkik mercii bir karar verir; nor
mal prosedür budur. iBiz bunun dışına çıkmayı Ko
misyon olarak sakıncalı gördük. Takdir yine de Yük
sek Heyetinizin. 

ıSayın Bayer üç noktada temerküz ettirdiler ko
nuşmalarını. Teknik yön, İmar mevzuatı, hukuk yönü 
olmak üzere üç esasta ele aldılar. Kapıcının eşit hiz
metlerden olduğunu söylediler, uygun buldular; bizde 

ı zaten o esası almıştık. «Masraflarda sigorta primi mec
burî midir?...» diye sordular; mecburî değildir. «İsın
ma konusunda hacim alınmalıdır» dediler ve imar 
mevzuatının bu yolda olduğunu söylediler. Daha ev
velki, Tasarının geneli üzerinde yapılan tenkitlere 
verdiğim cevapta da biz hacim esasının, buna taalluk 
eden teklifin mülayim olduğunu, Komisyonumuzun 
lehte oy veren üyelerinin kabul etmek temayülünde 
olduğunu, zannediyorum diğer arkadaşlarımızın te
mayülü de öyledir, bunun hakkaniyete uygun oldu
ğunu arz etmiştik. Çünkü daha evvel misallendirdi-
ğim gibi, Sayın Dinçer'in de burada maddî bir misal 
olarak karşımıza çıktıkları gibi, alt katta herhangi 
bir salon bulunabilir, irtifakı faraza 5-6 metredir; 100 
metrekarelik olsa dahi 500 metreküp hacim orada ısın
mış olur, onun üzerinde bir dükkân vardır, dükkâ
nın yüksekliği 4 metre olabilir, yine bina 100 metre
kare üzerine inşa edilmiştir, bu sefer 400 metreküplük 
bir hava ısıtılmış oluyor. Onun üzerindeki daire yine 
100 metrekareliktir; ama irtifakı 2.70 olabilir; bu defa 
arası 270 metreküplük bir hacimi ısıtmış oluyor. Gö
rüyorsunuz ki, hakikaten adaletten ayrılma var. Bi
zim metrekare sistemimiz burada adil olmuyor. O 
bakımdan Komisyon olarak biz Sayın Bayer'in tek
lifine katılıyoruz, metreküp olarak kabulünün daha 
uygun olacağını düşünüyoruz. 

Sayın Aksoy da yönetici hizmetinden bahsettiler. 
40 inci maddede, arz ettiğim gibi, yönetici hizmeti, 
arsa payı denmiş; uygun buluyorsanız metreküpe çe
virebiliriz. Hacim esasının kabul edilmesinin doğru 
olacağını söylediler, katılıyoruz efendim, arkadaşımız 
haklıdırlar. 

Sayın Cebeci, yönetici giderlerine katılmaktan bah
settiler ve özel bir misal verdiler. Bir şahsın birkaç 
sene yöneticilik yaptığını, şimdiki şekle göre masrafa 
iştirak etmeyeceğini veya edeceğini, 3-4 sene bedava 
yöneticilik yapmış olan bir kimsenin şimdi katılması
nın doğru olmayacağını söylediler. 12 nci maddemiz
de bu husus ele alınmıştır. Şimdi burada okumak is
temiyorum, uzun çünkü madde; oraya gelindiği za-
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man Sayın Cebeci'nin buyurdukları hususun burada 
yer aldığını görmüş olacağız. 

Değerli üyeler; 
Tenkitler bilhassa, benim anladığıma göre ve şu 

izahlarımın dışında, bir noktada toplanıyor. Üçlü sis
tem fazla bulunuyor anladığıma göre; yani arsa payı 
metrekare veya metreküp ve eşit... Şimdi gerçekten 
üçlü hesap zor olduğuna göre, biz Komisyon olarak 
bu defa kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gider
lerinin seyyanen alınmasını, eşit olarak tevziye tabi 
tutulmasını, diğer tekmil masrafların da metreküp 
esası üzerine ve yönetici de dahil, çünkü 40 inci mad
de arz ettiğim gibi «arsa» demekle miktarı aldı, onun 
üzerinde bizim de durmamız lazımdır. Maddeye sadık 
kalmak suretiyle tekmil masrafların, onarım masraf
ları ve yönetici masrafları dahil metreküp esası üze
rinden hesaplanmasını Komisyon olarak uygun düşün
mekteyiz. 

Maruzatım bunlardan ibarettir. Takdir Yüksek 
Heyetinize aittir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Hükümet, madde üzerinde bir açıklamanız 

olacak mı efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATT1N OKUTAN — Sayın Başkanım, kısa bir 
maruzatta bulunacağım. 

Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesi bütün 
ortak giderlerin bağımsız kat malikleri arasında arsa 
payı oranına göre taksimi ilkesini daha evvel benim
semişti. Ancak, şimdi burada da birçok sayın üyenin 
açıkladığı gibi, hakikaten bu masrafların tamamı
nın arsa payı üzerinden taksimi ilkesinin bugün hak
kaniyete uygun olmadığı açık. Bunun için de Hükü
met Teklifinde bir alternatif olarak iki yönlü bir hu
susa riayet edilmişti. 

Bunlardan birisi kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bah
çıvan gibi apartman hizmetlerine taalluk eden mas
rafların bağımsız bölümlere eşit hizmet getirmesi ne
deniyle bunların ücretlerinde kat malikleri tarafından 
eşit olarak karşılanması ilkesi. Bunun dışındakilere ise. 
eskiden olduğu gibi, arsa hisseleri oranında paylaştı-
rılmasıdır. Hükümetin teklifi genel olarak bu. 

Şimdi Komisyonda bu konu tartışıldı ve bir kısım 
üye arkadaşlarımızın muhalefetiyle üçüncü bir ilke 
daha getirilmek suretiyle üçlü bir sisteme gidildi. Ka
nımız odur ki, bu üçlü sistem Kanununun genel ilke
lerine aykırı, bir. 

İkincisi; hesaplanması güç, ihtilafları daha da faz
la artırıcı niteliktedir. Bu bakımdan Hükümet Tekli

finde olduğu gibi, ikili esasın benimsenmesi ve yu
karıda arz ettiğim gibi, eşit hizmeti öngören kapıcı, 
kaloriferci, bekçi, bahçıvan gibi hizmetlerin bağımsız 
bölümlere eşit olarak taksimi, diğerlerinin Kanunun 
diğer maddelerinde de öngörüldüğü şekilde, arsa pa
yı üzerinden yapılması hususlarıdır. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, görüşülmekte olan... 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Sayın Sa-

rıoğlu, önergelere geçelim efendim. Çünkü 15-16 
tane önerge var. 

PAŞA SARIOĞLU — Yerimden çok kısa soru 
şeklinde bir açıklamam olacak. 

BAŞKAN — Önergelere geçmeden buyurun efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; Sayın Mu
ratoğlu benim değindiğim bazı konulara cevap ver
meye çalıştılar; fakat ondan sonra da bazılarını tak
dire bıraktılar. 

Açık olan bazı hususlar var. Şimdi kendileri ba
ğımsız birimleri kullananlar arasında buradaki bah
çıvanın ücretini eşit sayıyor; fakat bahçe masrafına 
gelince arsa payı üzerinden alıyor. 

Şimdi, benim demek istediğim şuydu; yani hiz
met yönünden bütün bağımsız birimler arasında aynı 
hizmet kişiler tarafından veriliyor veyahutta o kişiler 
tarafından kullanılıyorsa, burada eşitlik prensibinin 
olması lazım. Nüfusu çok olan, sekiz kişilik aile bah
çeyi daha çok yıpratıyor, bakıma muhtaç hale ge
tiriyor; ondan sonra, onun dairesinin hissesi küçük, 
ona diyor ki, siz arsa payı üzerinden ödeyin... Bu beni 
tatmin etmedi, onun için tekrar ediyorum. 

İkincisi sıcak su meselesi. Sıcak su meselesini ben 
kullanma olarak değil, tesisatın yıpratılması yönünden 
söylemiştim. Binaenaleyh, orada da eşit... Çünkü, 
orada hisse bahismevzuu değil, kim çok kullanıyorsa 
aslında o olması lazım. Buna da cevap vermediler, 
Bunları kısaca arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Aslında Komisyon cevap verme yerine az çok 

açıklama yolunu tercih etmiştir. Cevaplar, önergeler 
geldiği zaman ayrıca verilecektir efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Bir ilavem var müsaade
nizle?.. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, müsaade eder misiniz 
efendim; önergeler geldiğinde o hususu tekrar görü
şelim. Müsaade ederseniz 15 tane önerge var ve bu 

— 16 — 
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önergelerin büyük bir bölümü Birleşimin açılmasın
dan sonra verilmiştir. Başkanl k Divanı bunların ve
riliş sırasını elbette bilmektedir; ama aykırılığ'nı da 
düzenlemek bakımından tek tek her önergeyi incele
mek durumundadır. Bu bakımdan evvela önergeleri 
okutalım, sonra gerekli işleme tevessül olunacaktır. 

Verilen önergeleri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
304 Sıra Sayılı Tasarın n 9 uncu maddesi ile de

ğiştirilen 20 nci madde birinci fıkrasında son cüm
lenin, uygulamada çok rastlanan, «Ben iskân ruhsatı 
almadım henüz» gibi haksız açıkgözlük yollarını da 
tıkamak ve bu kabil kötü niyetli halleri sayarken bir 
bir sınırlamamak için; 

«... Başka türlü anlaşma olmadıkça, ortak yer veya 
tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek 
veya kendi bağmsız bölümünün durumu dolayısıyla 
bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunma
dığını veya kendisi kullanma izni almadığını ileri sür
mek gibi geçersiz nedenlerle bu gider ve avans payını 
ödemekten kaçınamaz» 

Halinde tanzimini saygıyla öneririm. 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülki

yeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu
nun 20 nci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, 
bahçıvan ve bekçi giderlerine eşit olarak anagayri 
menkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin 
bakım, koruma ve onarım giderleriyle yönetici aylı
ğı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme gi
derlerine ve giderler için toplanacak avansa yakıt 
gideri hariç kendi arsa payı oranında katılmakla 
yükümlüdür. Sadece yakıt giderleri, yakıt pay ölçer
lerle tespit edilen ısı sarfiyatına istinaden ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile imar ve İskân Ba
kanlığı tarafından müştereken düzenlenen esaslar dai
resinde paylaştırılır. Başka türlü anlaşma olmadık
ça, ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hak
kından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün 
durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum 
ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu 
gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. 
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Gider veya avans payını ödmeyen kat maliki hak
kında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici 
tarafından yönetim planına, bu kanuna ve genel hü
kümlere göre dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. 
Gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat ma
liki ödemede geciktirdiği her ay için % 10 gecikme 
tazminatı ödemekle yükümlüdür.» 

M. Rahmi KARA-
HASANOĞLU Cevdet KARSLI 

Abdurrahman YILMAZ Fikri DEVRİMSEL 
Ender CİNER Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Osman YAVUZ Nurettin ÂYANOĞLU 
Mahmut AKKILIÇ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinde belirtilen (sa
dece yakıt giderlerinin tümü bağımsız bölümlerin 
metrekare oranına göre hesap edilir) ibaresindeki 
metrekare yerine (metreküp) ibaresinin konması ko
nusunun Genel Kurula sunulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 634 sayılı Kat Mülki

yeti Kanununun 20 inci maddesinin birinci paragra
fındaki (anagayri menkulün sigorta pirimlerine ve...) 
ibarelerinin metinden çıkarılmasını saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOOLU 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesinin 

son fıkrasının son cümlesindeki «her ay için» ifade
sinin «her ay ve küsuratı için» biçiminde değiştiril
mesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Sayın Başkanlığa 
304 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu madde

sinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 

«Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki 
hakkında, kat malikleri genel kurulunun salt çoğun
lukla temsil yetkisi verdiği kat maliki veya yönetici 
tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel 
hükümlere göre dava açılabilir ve icra takibi yapı
labilir. Gider ve avans payını zamanında ödemeyen 
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kat maliki ödemede geciktiği her ay için % 5 (yüzde 
beş), fazla pay ödemek zorundadır. 

BAŞKAN — Sayın Recai Dinçer'in önergesini 
okutuyorum. 

RECAI DÎNÇER — Sayın Sözcünün son dü
zeltmesi benim önergeme uygundur; geri alıyorum 
önergemi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Dinçer vermiş 
olduğu önergeyi geri almıştır. Teşekkür ederim. 

Meclis Yüce Başkanlığına 
Kat Mülkiyet Kanununda değişiklik Tasarısı Ada

let Komisyonunca kabul edilen 20 inci maddedeki 
«yakıt giderlerinin tümü bağımsız bölümlerin metre
kare oranına göre hesap edilir» cümlesinin «yakıt gi
derlerinin tümü bağımsız bölümlerin vüsati ve hac
mine göre bölüştürülür» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanununu de

ğiştiren Kanun Tasarısının 9 uncu madde ikinci v fık
rası sonuna, «Avans payını ödemekten kaçınamaz» 
kelimeleri ile biten cümleden sonra aşağıdaki kay
dın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

«Ancak, bodrum, giriş ve birinci katlardaki bö
lümler, asansörlerin işletme masrafları ile tamir mas
raflarına katılmazlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 304 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesini öngören 9 uncu maddesi
nin Hükümet Tasarısındaki şekliyle kabulünü Yüce 
Meclisin takdirine arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Necip BİLGE M. Fevzi UYGUNER 
Halil ERTEM Serda KURTOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Aksoy'un önergesini okutu
yorum. 

ALÂEDDİN AKSOY — Geri alıyorum önerge
mi efendim. 

BAŞKAN — Önerge işleme konulmamıştır efen
dim, 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesinin 

üçüncü satırının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve 
dördüncü satırdaki «yönetici aylığı» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kâzım ÖZTÜRK Nurettin ÂYANOĞLU 
«Kat maliklerinden 'her biri kapıcı, kaloriferci, 

bahçıvan, bekçi ve yönetici aylığı giderlerine eşit ola-
rak.# 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 304 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 9 uncu maddesine komisyon üyelerinden gelen 
muhalefet şerhinde belirtilen gerekçelere göre, mad
denin Hükümetten geldiği şekliyle oylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının dördüncü satırında yer alan «Sade
ce..» diye başlayan cümlenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kâzım ÖZTÜRK Nurettin ÂYANOĞLU 

«Sadece yakıt giderlerinin tümü bağımsız bölüm
lerin hacim oranına göre hesap edilir.» 

Sayın Başkanlığa 
9 uncu maddenin ikinci fıkrasının dördüncü satı

rında yer alan «Sadece yakıt giderlerinin tümü..» ifa
desi yerine «Sadece teshin için gerekli yakıt giderle
rinin tümü..» ifadesinin yer almasını arz ederim. 

Ayhan FIRAT 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biraz evvel Genel Kurula arz edilen önergelerin 

birbiriyle bağlantılı olanları vardır. Bunların bir ara
ya getirilmesi ve aykırılık sırasının tespiti bakımın
dan Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.50 

• •»• < > • > • < » • < -
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 47 nci Birleşimin ikinci 
oturumunu açıyorum. 

Önergeler üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın Kuzuoğlu, Sayın Bilge ve arkadaşlarının 

vermiş oldukları önergeler, «Dokuzuncu maddenin 
Hükümet Tasarısındaki şekliyle kabulünü» istemekte
dir. Her iki önergeyi birlikte mütalaa ediyoruz. 

'Sayın Bilge?.. Yoklar. 
M. FEVZt UYGUNER — Ben buradayım Sayın 

Başkan, 
BAŞKAN — iSayın Kuzuoğlu, iki önerge aynı

dır, birleştirdik. Bu önergeyi dalha evvel veren öner
ge sahipleri adına, Sayın Uyguner konuşacaklar. 

iBuyurunuz Sayın Uyguner. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Dokuzuncu maddede Hükümet Tasarısı, ortak 
ısınma ve diğer giderler için ikili bir sistem kabul et
miştir. Bunlardan birincisi; kapıcı, bekçi, kaloriferci 
giderleri gibi giderlerin mütesaviyen, yani eşit şekil
de taksim edilmesini; diğer masrafların arsa payı esa
sına göre kabul edilmesini öngörmektedir. 

Bu ikili sistem olduğu takdirde, biraz evvel okun
muş olan önergelerin çoğunun işlemden kalkması 
gerekir. Yani, meseleyi basite icra ediyor ve dolayı
sıyla adil bir sistem ortaya çıkıyor. Çünkü arsa payı 
esası, bidayette hesaplanmış ve tapuya tescil edil
miştir. Durum böyle olunca, kalkıp da bir binanın 
yahutta ısınmak durumunda olan bir dükkânın ve
ya dairenin, elde şerit metreyle müteaddit defalar 
hacminin ölçülmesi, duble olan yerlerin hacminin öl
çülüp dükkâna dahil edilmesi veya eve dahil edil
mesi gibi problemlerin hiçbirisi kalmaz. 

Şayet biz, bir de hacim esasını kabul edersek, o 
zaman herkes herkesin dairesini ölçmeye kalkar; bir
çok itirazla karşılaşırız. Bu, anlaşmazlıkları çoğal
tır; dolayısıyla mahkemeleri ziyadesiyle meşgul eder. 
Halbuki, ötedenberi kabul edilmiş olan arsa payı sis
temi kabul edildiği takdirde, bu sistem zaten oturmuş
tur; Yargıtay içtihatlarıyla oturmuştur ve bugün hiç
bir problem olmadan yürütülmektedir. 

Şimdi biz kalkar da metrekare veya metreküp esa
sına dönersek, o takdirde yeni bir uygulamaya geç
miş oluruz ki, bu durumda hem Kanunun diğer mad
deleriyle insicamı kaybolmuş olur hem de bu yeni 
uygulama içerisinde akla gelen veya gelmeyen bir
çok ihtilaflar ortaya çıkar ve tekrar kat maliklerini 
biz birtakım anlaşmazlıkların içerisine itmiş oluruz. 
Onlar da mahkemelere müracaat edecekleri için, 
mahkemelere bir sürü tespit davası veya müşterek 
giderlerin tahsili hususunda birtakım davalar intikal 
eder; bu da mahkemeleri meşgul eder, yine anlaşmaz
lıkları körükler. 

Bu bakımdan, Hükümet Tasarısı kabul edildiği 
takdirde, bu ikili sistem meseleyi çözmeye kâfidir. 
Hükümet Tasarısının 'kabulü için önerge verdik; oy
larınıza arz edilecektir; desteklemenizi saygıyla arz 
eder, teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Kuzuoğlu, ayrıca açıklamada bulunmaya

caksınız her halde efendim, aynı görüşü paylaşıyor
sunuz önergenizle. 

-Sayın Tuzcu, aleyhinde buyurun efendim. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Efendini', Komisyonun 9 uncu maddeyi düzenle

mesine göre, benden evvel konuşan önerge sahiple
rinden Sayın Uyguner üçlü sistem olduğunu söyle
miştir, doğrudur. Hükümet Tasarısında ikili sistem
di, hakikaten bu ikili sistem ilk bakışta daha kolay 
uygulanabilecek bir sistem gibi akla gelir; ama dik
katten kaçırmamak lazım ki, son zamanlarda kat 
mülkiyeti konusu niye problem olmaya başlamıştır 
da, 1974'lerde, yani petrol fiyatlarının artmaya baş
lamasından evvel bu sorun kamuoyunu niye bu ka
dar meşgul etmiyordu?.. Şimdi, bu sorunun ruhunda 
yatan gerçek, petrol fiyatlarının artmasıdır. Petrol 
fiyatları arttıkça bu mesele geniş tabanlı olarak ya
yılmaya başlamıştır; çünkü ödeme güçlükleri doğ
muştur, rakamlar büyümüştür ve ortaya gerçek so
run çıkmıştır, bundan dolayı da kat sahipleri arasın
da anlaşmazlıklar çıkmıştır, ama sorunun kökeninde 
yatan, petrol fiyatlarının artması veyahutta ısıtma 
bedellerinin hesaplanması ve ödenmesindeki zorluk-
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tur. Böyle olduğuna göre, esas sorun için bir siste
min daha geliştirilmesinde fayda vardır; zannediyo
rum Kanunun ruhu da bu noktada toplanıyor. 

Apartmanın yönetim planındaki genel giderler in
celendiği zaman görülür ki, yıllık bütçesi bir milyon 
lira ise, bunun 800 bin lirası yakıt gideridir, geri ka
lan •% 10 - 20 civarındaki gider, kapıcı parası ve di
ğer genel giderlerdir. Böyle büyük bir yekûn tutan 
gider için hakikaten bir üçüncü sisteme gitmekte ve
ya'hutta bu masrafı genelde daha adilane dağıtmak
ta fayda vardır. 

Benden evvel konuşan Sayın Uyguner, konuyu 
hacim meselesine getirdi. Gerçi, Komisyonun getir
diği değişiklikte hacim yoktur, dolayısıyla Komisyon 
teklifi ile Hükümetin teklifini karşılaştırırken hacimi 
dikkate almamak gerekir; zira o bir önerge ile bura
ya getirilmiştir, o, zamanı geldiğinde görüşülecek 
meseledir, ben ona da karşı çıkmak niyetindeyim; 
ama metrekare belirgin bir şeydir. Tapuya verilen mi
marî projelerde bütün kullanılan veya kullanılma
yan hacimlerin ölçüleri vardır, bunun için ikinci bir 
hesap yapmaya hakikaten gerek yoktur, bu, tapu ka
yıtlarında da bellidir, tapuya verilen mimarî projeler
de de bellidir. Hesap yapılacak bir şey varsa, metre
küp hesabının yapılması için bir tarif getirilirse; ki, 
bu Komisyonun önerisinde yoktur, dolayısıyla konu
muz dışındadır, ama söylemek gerekirse, hacim he
sabında büyük karışıklıklar çıkabilir veya'hutta üç 
boyutlu bir sistem gelmiş olur. 

Bundan dolayı bunu karıştırmamak lazımdır ve 
benim görebildiğim, bu meselenin en hayatî ve can 
alıcı noktası yakıt bedelidir ve bunun da en adil çö
zümü, ancak metrekare hesabıyla olur. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Tuzcu. 
Savın Bilge buvurun efendim. 
RECAt BATURALP — Sayın Başkan, aynı hu

sus üzerinde bir cümle ilave edeceğim, buradan ko
nuşabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, tek bir cümle ise 
kabul efendim, çünkü biliyorsunuz önergeler üze
rinde, 78 inci maddemize göre, bir lehte, bir aleyhte 
sör veriyoruz efendim. Bir cümle efendim; lütfe
din* 

RECAt BATURALP — Arsa paylarının tapulara 
geçmesinde binaları yapan müteahhitler gayri adil, 
o günün kişileri tarafından fark edilmeyecek şekilde 
arsa paylarını dağıtmışlardır, bu huzursuzluk oradan 
ileri gelmiştir, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Sözüme, Sayın Baturalp'in sözleriyle başlayaca

ğım, o konuya işaret etmek suretiyle başlayacağım. 
Evet, arsa payları tapu dairesine inşaat sırasında kay
dedilmektedir ve onunla muamele edilmektedir ve 
burada bazı adil olmayan arsa paylarının gösterilme
si gibi durumlar da hâsıl olmaktadır. Ancak, Kanu
nun 3 üncü maddesinde bu hususla ilgili hüküm var
dır; eğer arsa payları bütün binanın oturduğu yerle 
orantılı bir şekilde tayin edilmemişse, ilgililer ayrıca 
tek başına olarak mahkemeye müracaat etmek sure
tiyle bu arsa paylarının değiştirilmesini isteyebilirler. 
Buna imkân tanınmıştır. Hatta, Hükümetin getirmiş 
olduğu tasarı ile, bunu Komisyon da aynen kabul et
miştir, bu hususta mahkemece kolay bir şekilde işin 
çözülebilmesi için, bu işin de değere vesaireye bakıl
maksızın, sulh mahkemesinde görüleceğine dair hü
küm konmuş bulunmaktadır. Bu itibarla, arsa pay
larında mevcut olan bir adaletsizlik, ilgililerin sulh 
mahkemesine müracaat etmesi suretiyle giderilebilir. 

Halbuki, sonradan metreküp veya metrekare me
selesi ayrıca bir ölçüme tabi olacaktır. Kim ölçecek, 
ne zaman ölçülecek; bunları tayin etmek her zaman 
kolay değildir. Aynı zamanda, böyle metrekare ve 
metreküp şeklinde bir ölçü getirildiği takdirde; Ko
misyonun kabul ettiği ve Hükümetin de teklif etmiş 
olduğu şekilde ikili bir sistem vardı, o ikili sistemin 
dışına çıkılıyor, üçlü bir sisteme geçiliyor. Bunlardan 
hangisini kabul edersek edelim, muhakkak ihtilaflar 
çıkacaktır. 

Şimdiye kadar mevcut olan sistem karşısında da 
bazı ihtilaflar çıkmıştır, ancak 16-17 senelik mahke
meler tatbikatı bunu az çok rayına oturtma durumu
na gelmiştir. Şimdi, bu ölçüyü değiştirmek suretiyle 
yeni ihtilaflara yol açmış olacağız. Sayın Adalet Ba-
kanlığı Temsilcilerinin de söylediği gibi, eğer bir de
ğişiklik olacak olursa, hele üçlü bir ölçü kabul edile
cek olursa, mahkemelerin işleri daha da fazlalaşacak, 
belki yüzbinleri aşacaktır. Böyle bir duruma meydan 
vermemek için, az çok rayına girmiş olan bir sistemi 
muhafaza etmekte yarar var. 

Maalesef bizde öteden beri bir düşünce vardır; 
bazı sistemlerin bazı noktaları yürümüyorsa, bazı 
aksaklıklar meydana geliyorsa, bunu sistemin kendi
sine buluruz, ayrıntılara bulmayız. Ayrıntılarda bazı 
aksaklıklar, bazı zorluklar varsa, onları doğrudan 
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doğruya düzeltecek yerde, sistemi değiştiririz. Sistem 
değişince yeni bir denge meydana gelmiş olacaktır, o 
dengenin unsurlarını bilemediğimiz için, ondan dola
yı da yeni birtakım zorluklar ve mahkeme yönünden 
ihtilaflar çıkacaktır. 

Şimdi, elimizde mevcut olan kanun; geçende de 
söylemiş olduğum gibi, 55 - 60 maddelik bir Kanun
dur esas itibariyle. Bunun sadece 1 3 - 1 4 maddesi 
üzerinde değişiklik yapıyoruz. Şimdi, her zaman 
mahkemelerde tatbikatı olan bu gibi kanunlara 
«Huzur kanunları» adı da verilmektedir, bu kanun
larda kısmî yapılan değişikliklerde mümkün merte
be esasa dokunulmamak ve mümkün mertebe onun 
eskiden mevcut olan sistemini değiştirmemek yoluna 
gidilir. Bütünüyle değiştirecek olursak; yani Kat Mül
kiyeti Kanununu başından sonuna kadar değiştirecek 
olursak, belki yeni bir sistem düşünülebilir; fakat esa
sı muhafaza edip de, onun sadece 13 -14 maddesini 
değiştirme yoluna gidersek ve bu değiştirmede de 
evvelce mevcut olan sistemi tam tersine dönüştürecek 
birtakım yollara sapacak olursak, o zaman mahke
meler bakımından yeni birtakım meselelerin ortaya 
çıkması durumu kendiliğinden hâsıl olacaktır. Ni
tekim, Kanunumuzun 2, 3, 5 ve 40 inci maddelerin
de arsa payıyla ilgili hükümler vardır. Şimdi biz, 20 
nci maddede arsa payını değiştirir de, başka bir esa
sa gidecek olursak, öte taraflarda mevcut olan arsa 
payı âdeta bazı bakımlardan değersiz kalacaktır. Ne 
işe yarayacaktır o arsa payı?.. Evvelce söylediğim 2 
nci ve 3 üncü maddeleri kabul ettik, onlar kesinleşti 
ve orada da arsa payıyla ilgili hükümler vardır. Şim
di geliyoruz 9 uncu maddede, yani 9 uncu madde
nin değiştirmek istediği 20 nci maddede yeni bir ölçü 
kabul ediyoruz; evvelce kabul etmiş olduğumuz 2 
nci ve 3 üncü maddelerdeki ölçüyü adeta hükümsüz 
bırakacak şekilde yeni bir ölçüye gitmiş oluyoruz. 

Bu itibarla, yeni karışıklıklar çıkacaktır. Biz, Hü
kümet Tasarısında olduğu gibi ancak ikili bir sis
temi yani kapıcı, bahçıvan, bekçi vesaire gibi kim
seler bakımından eşit ve diğerleri bakımından da ar
sa payı şeklinde olsun diyoruz. 

Burada bilhassa yönetici üzerinde de bazı arka
daşlar durdular ve dediler ki, «Yöneticinin de her 
daire için sarf ettiği emek aynıdır.» Genellikle böyle 
olduğu söylenebilir; fakat böyle olmayan durumlar 
da vardır. Büyük dairelerin işi daha fazla olabilir; 
yani büyük başın derdi büyük olur derler, büyük dai
relerin işi biraz daha fazla, küçük dairelerin işi bi
raz daha az olabilir. Nitekim büyük dairelerde belki 
alafranga, alaturka iki tuvalet vardır, banyo ona gö

redir, mutfak ona göredir. Halbuki küçük dairelerde 
tek bir tuvalet bulunabilir. Böyle durumlarda onların 
işleri biraz daha azdır; çünkü o pis suların gitmiş ol
duğu borular dolayısıyla orada belki senede iki defa 
tıkanma olacaktır; o tıkanmanın giderilmesi dolayı
sıyla yapılan masraf büyük daire için biraz daha faz
la, küçük daireler için biraz daha az olacak ve yö
netici de bu işlerle meşgul olma dolayısıyla daha faz
la emek sarf edecektir. Bu itibarla, büyük daireler ba
kımından yöneticinin işinin biraz daha fazla olması 
dolayısıyla, onların da arsa payı üzerinden paylaş-
tırılmasının doğru olduğu kanısındayız. 

Bazı arkadaşlar «Payölçer hesabı yapalım» dedi
ler; yani «Su için su saatleri konuyor, ona göre ölçü-
lüyorsa, kalorifer için de aynı ölçü, aynı şey yapıl
sın» şeklinde arz etmektedirler. Bir kere, bunlar bi
zim memleketimizde henüz yapılmamaktadır. Su sa
atleri dahi memleketimizde yapılmaktadır; ama mu
ayyen bir zaman sonra bozulmaktadır ve kolay ko
lay tamir de edilmemektedir ve başka yollara sapıl
maktadır. O gibi ısıyı ölçecek olan payölçerleri, yani 
ısıyı ölçecek saatleri memleketimizde henüz yapama
dığımız için, (Avrupa'da Amerika'da vesairede var
dır, olabilir) bizim memleketimizde bu kolay kolay 
tatbik edilemez. Yani, kullanılması bakımından dahi 
birtakım zorluklar meydana çıkarabilir. Bu itibarla, 
o payölçer sisteminin tatbik edilmesi nazarî olarak 
çok adil gözüküyor ise de, tatbikatta çok ihtilaflara 
sebep olacak bir sistemi oluşturmaktadır. 

Bu itibarla, biz Hükümet Tasarısının aynen kabul 
edilmesi; yani Komisyonun, bazı arkadaşların mu
halefetiyle kabul edilmiş olan üçlü sistemin bırakı
lıp, sadece ikili sistemi kabul eden Hükümet tasa
rısındaki hükmün kabul edilmesini yüksek takdirle
rinize arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
'KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; usulî bir 

arzum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Efendim, bu madde üze

rinde iki anaunsur vardır; birincisi, «Yakıt giderleri 
hangi kıstasa göre hesaplanacaktır; (Verilen önerge
ler bunu içermektedir) ikincisi, yönetici giderleri eşit 
mi, yoksa arsa payı üzerinden mi olacağı» hususu
dur. Eğer siz bu önergeyi şu anda işleme koyduğu
nuz takdirde, diğer önergeler üzerinde işlem yapma 
olanağınız ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, bu iki 
hususun birlikte müzakeresi ve önergelerin en son 
oylanması hususu isabetli olur. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Sayın öztürk, en aykırı olan öner
ge, Hükümet Tasarısına dönme önergesidir; malûm
ları olduğu üzere. Bu kabul edildiği takdirde, biraz 
evvel de beyan ettiğiniz veçhile, elbette artık burada 
diğer önergelerin (ki, onların büyük bir bölümü ya 
metrekare üzerinden hesap ya metreküp üzerinden he
sap veya bir alet koymak suretiyle hesaba ilişkin 
önergelerdir) artık işlem görmesi elbette mümkün ol
mayacaktır, doğrudur. Ancak; kapıcı, kaloriferci, bah
çıvan ve bekçi giderleri gibi hususların yanına, zatı-
âlinizin de vermiş olduğu önergede olduğu gibi, yö
neticiyi de katıp katmama hususunda önergeler işlem 
görecektir. Çünkü; Hükümet Tasarısının değişik bir 
biçime sokulması keyfiyetidir. Diğeri ise, doğrudan 
doğruya artık arsa payı üzerinden ödeme getirildi
ğine göre, artık metrekare veya metreküp için bir 
işlem yapılması söz konusu olmayacaktır. Buna göre 
işlem yapılacaktır efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Uyguner, Sayın Bilge ve Sayın 
Kuzuoğlu'nun önergelerine göre, yapılacak olan görüş
melerin Komisyon Tasarısı üzerinden değil de, Hükü
metin getirmiş olduğu (Tasarı üzerinden yürütülmesi 
keyfiyeti söz konusu olacaktır. Bu nedenle, evvela Ko
misyon Sözcüsüne bu husustaki görüşlerini, bu öner
geler üzerindeki görüşlerini soralım ve alalım efendim, 
müsaade ederseniz? 

Sayın Sözcü, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENfS MU
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu konuda sayın önerge sahiplerinin ve diğer ar
kadaşımızın da belirttiği gibi, esas mevzu, yakıt bedel
lerinin çok artmış olmasıdır. Şimdi, müdafaa edilecek 
bir kısım bir bakıma da yok; Çünkü her fikir kabili 
müdafaa ve muhterem ve makul. Biz Komisyonda dahi 
ittifak edemedik. Bu itibarla, ben bir şey söyleyemem 
şu anda. Çünkü fikirlerimi, gerek şahsıma ait olmak 
üzere, gerek Komisyonda müsbet oy veren ar
kadaşlarıma ait olmak üzere, arz ettim. Ka
bul edilebilir de, edilmeyebilir de. En bü
yük mahzur, arsa payı ile o şahsın tasarrufu 
altında bulunan bağımsız bölümün nispetinin birbirini 
tutmamasıdır. Ama bunun da hakikaten izale imkânı 
vardır; alakalı isterse gidip mahkemeye müracaatla 
arsa payını azalttırabilir. Bunu yapar mı, yapmaz mı 
bilemem; ama yapılabilir. Yapıldığı takdirde de hak
kaniyete muvafık bir yol alınmış olur. Bu da bir ha
kikat; gizleyemem, aksini de söyleyemem. Bu yapıl
madığı takdirde, metrekare sistemi de kabul edilebilir. 
Ama onun da bazı mahzurları vardır; Sayın Bayer 

arizamik anlattılar, işte bu mahzurun giderilmesi ba
kımından, metreküp sisteminin makul olacağını bende
niz burada arz ettim, o da kabul edilebilir; yani durum 
aynen anlattığım gibidir. Bu bakımdan, takdiri biz 
Yüksek Heyete bırakıyoruz. Bunun en doğru olacağı 
kanaatindeyiz. 

Şu anda maruzatım bundan ibaret. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, bir konuyu tavzih 
etmeme müsaade eder misiniz?.. Komisyon metninde 
metreküp değil, efendim, metrekare üstündendir. Ko
misyon olarak siz metreküp üzerinde bir beyanda bu
lundunuz da; metrekare üzerinden mi, yoksa met
reküp mü?.. Çünkü şu anda Komisyon metni met
rekare üzerindendir efendim. Lütfen tavzih eder mi
siniz?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Arz edeyim. 

Şahsen bendeniz metreküpün daha adil olacağı ka
naatindeyim. Bu fikri Komisyonda benimseyen arka
daşlarım vardır; ama benimsemeyenler de vardır. 
Durum böyledir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani şahsî görüşünüzdür; burada 
Komisyon görüşü değil efendim... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Şahsî; ama Komisyonda bu fikri ka
bul ©den arkadaşlarımız da var. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, Sayın Uyguner ve Sayın Kuzuoğ-

lu^nun önergeleri üzerindeki görüşünüzü rica edi
yorum. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Sayın Başkan, daha evvel arz 
ettim; biz Hükümet olarak da aynı görüşteyiz. 

Şimdi, buradaki müzakerelerden de açıkça anla
şıldı; sistemin değiştirilmesi ve ikili veyahut üçlü sis
teme gidilmesi birçok ihtilafları kendiliğinden getire
cektir. Şimdi, bizim Kanunu değiştirmekteki anaga-
yemiz, ihtilafları haİletmek ve ihtilafları azaltmak yö
nündedir. Nitekim Kanun, birçok maddelerinde bun
ları kolaylaştırıcı hükümler de getirmiştir. Bunların 
tamamı da tatbikattan gelmiş; Yargıtay kararlarından, 
mahkeme kararlarından ve tatbikattan gelen hususlarda 
hangi noktalarda tıkanıklık varsa burada gelmiş. 

Şimdi, burada bir sistem değişikliğine gidilebilir, 
burada tartışılabilir. Ben bunun lehinde ve aleyhinde
ki görüşlere de şahsen hak veririm, ama ortalama yol 
olarak ve şimdiye kadar tatbik edilen bir husus var; 
bu arsa payı Türkiye'de artık yerleşmiş bir sistem. 
Mahkemeler de bunu biliyor, vatandaşımız da biliyor, 
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Yargıtay da bu yolda birçok kararlar almış. Sadece 
ihtilaflı olan kısım; ki, onu biz müsavi olarak zaten 
veriyoruz, bunlarda herkes arsa payına göre değildir, 
eşit olarak vereceklerdir. 

Şimdi, bu sistemi değiştirdiğimiz zaman; metrekare 
veya metreküp de, tamamen hakikati ifade etmez. Bir 
binanın yüksekliği veyahut da metrekaresi, bu binanın 
ısınma sistemi için bir ölçü de olamaz. Bunun leh ve 
aleyhinde de söylenebilir. Onun için, biz ihtilafların 
fazlalaşmaması ve bu işte kat maliklerinin daha hu
zura kavuşması için Hükümet (Teklifinin kabulünü is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Yani önergeye katılıyorsunuz? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Katılıyoruz. Sonra, malikle
rin arasındaki bazı ihtilafların da daha kısa yoldan 
halledilmesi için zaten Kanunda madde gelmiştir. Me
sela, paylardaki ihtilaf için basit muhakeme usulü; 
değere tabi olmadan sulh mahkemesine vermek sure
tiyle kolaylıklar da sağlanmıştır. 

Bu suretle, bizim görüşümüz odur ki, sistem daha 
yerleşmiştir, yeni ihtilaflara da meydan vermez. Ka
bulünün faydalı olacağı kanısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın Gözübüyük, soru ise müsaade edeceğim 

efendim; çünkü önerge üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir, sadece Komisyon veya Hükümetten herhangi bir 
soru sormanız mümkündür efendim. Biliyorsunuz, 
Yüce Genel Kurulun kararıdır bu; uymak mecburi
yetindeyiz efendim. Soru ise müsaade edeyim efen
dim. Soru mudur Sayın Gözübüyük?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Eğer 
müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Soru ise buyurun, yerinizden efen
dim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Şimdi 
efendim, tabiî açıklamaları dinledik. Maalesef bazı 
açıklamalar ilmî esaslara ve tatbikata uygun değildir. 
Bendeniz, bu Kat Mülkiyeti Tasarısı hazırlanırken 
Profesör Hirch'in Başkanlığındaki heyette 8 sene va
zife gördüm ve bir kısım Kat Mülkiyeti Kanununu 
da ben kendim tercüme ederek takdim ettim. 

Netice : yakıt gibi en önemli unsur, adil, nesafet 
ve hakka uygun olmalıdır. Nite'kim, yanlışlıkla biraz 
evvel okuduğum içtihat en yeni içtihattır ve 5 inci 
Hukuk Dairesinin, «Dairelerin vüsat ve hacmine gö
re dağıtılır» diye karar içtihadı vardır. Bunun aksine 
hiçbir içtihat mevcut değildir; bu bir. 
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İkincisi; arsa payıysa, Kanunun 3 üncü maddesin
de yazılı olduğu üzere, her bağımsız bölüm, yani ka
tın, dairenin izafî kıymetini ifade eder. İzafi kıymet
le ısınma arasında hiçbir bağlantı söz konusu olamaz. 

Onun dışında, yıldan yıla yakıt fiyatının namüte
nahi yükseldiği, petrol fiyatının namütenahi başını 
alıp gittiği de bir vakıadır. Bir sene evvel, iki sene 
evvel yakıt için verdiğimiz para ile bugünün arasında 
en az % 100 fark vardır. 

Netice : Bu durum karşısında, bu ağır yük karşı
sında, bu yükün adil, nesafete, adalete uygun olarak 
dağıtımı, ancak ve ancak ya metre üzerinden veya 
hacim üzerinden yapılması ile olur. Temyiz Mahke
mesinin içtihadına da uygun olarak, İsviçre Federal 
Mahkemesinin de içtihadına uygun olarak böyle ol
ması uygun olur, adil olur. 

Tarihî bir vazifeyi yapmak, değerli arkadaşları
mızı meslek açısından aydınlatmak bakımından ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, tabiî soru sorul
madı; ama «Yani bunun hak ve nısfete daha uygun 
olduğu görüşünde misiniz?..» diye soruyoruz biz Ko
misyona. Değil mi efendim?.. Çünkü siz açıklama 
yaptınız; fakat arkasından soru gelmedi. Müsaade 
ederseniz ben o soruyu tamamlayayım. Yani, Komis
yondan «Arsa payı yerine metreküp veya metreka
renin daha uygun olduğu görüşünde misiniz?..» diye 
soru soruluyor efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Soru
yu arz edeyim. 

Bu mevzuda makul, adil bir neticeye ulaşabilmek 
için, bendeniz ve bazı arkadaşlarımız bu nokta üze
rinde durduk ve tartıştık; fakat benim tecrübem var, 
baktım ki, o metreküp meselesi kabul edilmeyecek, vaz
geçtik; metrekare üzerine döndük. İşin samimî tara
fı budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 

Sayın Dinçer, soru mu efendim?.. Lütfen yalnız 
soru efendim. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım; 
Kat maliklerinin arasında birtakım çekişme ileri 

geldiği için böyle bir konu Hükümete kadar geldi, 
bize kadar geldi ve böyle bir Tasan, hatta iki yön
den hazırlandı. 

Şimdi, Hükümet acaba neyi getirdi ki, huzura 
doğru bir yol buldu?.. Zaten huzurun yolu, sadece 
bir yakıt meselesiydi, esası buydu. Binaenaleyh, biraz 
evvel somut da bir örnek verdim, arsa payı bunu 
çözmemektedir. Metrekare usulünün en uygun ol-
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duğunu sizlerin de kabul etmesi lazım; ama Hükü
metin bir üyesi olarak, bir temsilcisi olarak belki Hü
kümetin getirmiş olduğu Tasarıyı aynen burada kabul 
etmek durumundasınız; ama işin samimî tarafı, o ol
mamalıdır. 

Sorum şu : Hükümet ine getirdi?.. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, evet Genel Kurulu

muz da anlamışlardır efendim. 
Sayın Tuzcu, soru mu efendim?.. Buyurun efen

dim. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, ısı esasını ar

sa payına göre mi yaparlar, yoksa kullanılan hacme 
göre mi hesaplarlar?.. Yani, radyotörleri tayin eder
ken, arsa payına göre mi koyarlar bir binada, yoksa 
kullanılan hacme göre mi koyarlar?.. Bunu Hükü
metten öğrenmek istedim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın Hükümet, gerek Sayın Dinçer'in, gerek. Sa

yın Tuzcu'nun sorularına cevap rica ediyorum; rad-
yotör dilimleri üzerindeki sorusu efendim. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA
HATTİN OKUTAN — Sayın Başkan; 

Bu, tabiî teknik bir konu. Boş olan yere göre ay
rı, kuzeye gelen yere göre ayrı, güneye gelen yere gö
re ayrı; tabiî bu tamamen teknik bir konu. Bunu be
nim burada ayrıntısıyla açıklamama imkân olmadı
ğını arkadaşlar takdir eder. Yalnız, şu konuyu ben 
yine tekrar ediyorum; Kanunun muayyen bir madde
si olarak değil, tadil edilen yahut da değişikliğe uğ
rayan, değişiklik teklifi getirilen maddeler tümüyle 
ele alındığında, hakikaten bu ihtilafların halli için, 
azalması için, (Tamamının hallolmasına imkân yok 
zaten, ihtilaf mutlaka olacak) Tasarı bunların müm
kün olduğu kadar azaltılması yönünde hazırlanmış
tır ve o kolaylaştırıcı hükümleri havidir. 

Bunu arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Uyguner ve Sayın Kuzuoğ-

lu'nun önergelerinin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylamadan evvel, bir açıklama yapmak gereğimi 
tekrar hissediyorum. 

Bu önergelerin dikkate alınması kabul edildiği 
takdirde, 9 uncu madde üzerindekli görüşmeleri! Hü
kümetin getirdiği Tasarı üzerinden yürüteceğiz ve 
bunun sonucunda da bazı önergeler işlem görmeye
cektir. 

Bu nedenle, Sayın Uyguner ve Sayın Kuzuoğlu' 
nun önergelerinin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 

etmeyenler... Önergelerim dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeler tekrar işleme girmiştir. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde görüşme

lere başlıyoruz. 
Sayın Uzunoğlu, önergeniz üzerinde bir açıkla

ma yapacak mısınız efendlim?.. Buyurun efendim. 
'ŞADAN TUZCU — Sayın Başkanım, usul hak

kında bir şey söyleyebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı Sayın Tuzcu?.. 

Buyurun. 
ŞADAN TUZCU — Efendim, bu 9 uncu madde 

için yanılmıyorsam 15 tane önerge var. Bunları bun
dan evvelki oturumda okudunuz; fakat takip etmek 
zor, akılda tutmak da zor. Önerge sahibine söz ver
meden evvel önergeyi okumakta fayda var, derim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın üyelerimiz izlemekte güçlük çekiyorlarsa 

(Ki, siz o görüştesiniz zannediyorum) bir kere daha 
okutalım efendüm. 

Aslında biz, tabiî daha evvel Birleşlime ara ver
diğimizde aynı nitelikteki önergeleri birleştirdik, bir
likte mütalaa edeceğiz efendim. 

Önergeyi tekrar okutuyorum efendlim. 
(Bahtiyar Uzunoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Takdim etmiş bulunduğum önerge, 20 nci mad

denin birinci paragrafına ait bulunmakta ve «...ana-
gayrimenkulün sigorta primlerine ve...» ibarelerinin 
metinden çıkarılmasını öngörmektedir. 

Ancak, şu hususu belirtmek isterim ki, çıkarılma
sını istediğimiz bu hüküm, salt bu madde ile ilgilB 
değildir. Buradan çıkarılmakta ve fakat Tasarı met
ninde olmayan; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
nun 21 indi maddesinde önerdiğimiz düzenleme için
de mütalaa edilmekte ve orada yerini bulmaktadır.. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bu hususla 
ilgili izahlarımı birlikte olarak arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendlim, birisi kabul edi
lince, diğeri de işleme girecek. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Teşekkür ederim. 
efendim. 

Sayın Başkanım, ilgili bulunduğu, irtibatlı olduğu 
cihetle 21 'inci madde ile ilgfiü olarak önergemi oku
yabilir miyim burada; eğer izin verirseniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, malumuâliniz 10 
uncu madde 22 nci madde ile ilgilidlir, yani onu 21 
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inci madde olarak değil de, 22 nci madde olarak dü
zeltip okursanız, tabiî olur efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Kat MülkÜyeti Kanununun 22 nci maddesi ile il
gili olaraik vermiş bulunduğumuz önergemizi burada 
arz ediyorum : 

»«Sigorta Mecburiyeti : 
Madde 22. — Kat maliklerine ait bağımsız bölüm

ler ve eklentiler İle ortak yerler, kat maliklerinin be
yan edecekleri değerler üzerinden bunlar adına ve 
hesabına yönetici tarafından yangına karşı sigorta 
ettirilir. 

Sigorta primleri, sigorta sahlibi kat maliklerinin 
ilgili hesaplarına borç yazılır ve kendilerinden topla
nan avanslardan karşılanır. 

Bağımsız bölümlerin ve eklentilerin hasara uğra
ması halinde, hasar tazminatı, poliçede kayıtlı Sigor
ta bedelleri esas alınarak, ortak bölümlerdeki hasar
larda sigorta bedelleri üzerinden veya anagayrimen-
kuldeki payları oranında kat maliklerine ödenir. 
Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır.» 

Sayın Başkanım, 
Müsaade ederseniz bu önergemizle ilgili olarak 

gerekçeyi Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 
Halen yürürlükte bulunan 634 sayılı Kat Mülki

yeti Kanununun 21 inci maddesünün birinci fıkrasın
da aynen : «Anagayrimenkulün, kat malikleri genel 
kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta 
edilmesi kat malâkleıü kurulunca kararlaştırılabilir.» 
şeklinde yer alan hükme göre, kat mülkiyeti esasına 
tabi binalarda bağımsız bölümlerin, yani katların 
yangına karşı sigorta edilmesi, kat maliklerinin ihti
yarına bırakılmış bulunmaktadır. 

Ancak, Türkiye genelindeki uygulamalara göre, 
bu şekilde yapılan sigorta hemen hemen yök dene
cek kadar azdır. Öyle ki, sigorta şirketlerinin kayıt
ları üzerinden yapılan tespitlere göre ortalama beş 
bin yangın poliçesinden sadece ikisinin veya üçünün 
Kat Mülkiyeti Kanunu esasları dahilinde yapılmış ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, mezkûr hükmün hemen hemen hiç 
uygulama alanı bulmadığını söylemek mümkün görül
mektedir. 

Diğer taraftan, Devlet İstatistik Enstitüsünün is
tatistiklerine nazaran, 1973 yılında yangına uğrayan 
1 308 binadan 707'sini (Dikkatinize arz ediyorum) 
konutlar oluşturmakta ve bunun sadece 37'si sigorta
lı bulunmaktadır. 1974 yılında yanan 1 415 binanın 
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69 Fini konutlar teşkil etmekte olup, bunun ancak 
42'si sigortalıdır. 1975 yılında yanan 1 244 binanın 
641si konut olup, sadece 23'ü sigorta teminatı altın
dadır. 1976 yılında yanan 1 328 binanın 686'sım ko
nutlar oluşturmakta olup, bunun yalnızca 25'i sigor
talıdır. 1977 yılında yanan 1 429 binadan 796'sı ko
nut olup, bunun ancak 40'ı sigortalıdır. 1978 yılında 
yanan 1 420 binadan 794'ü konut ve sadece 36'sı si
gortalıdır. 1979 yılında yanan 1 093 binadan 658'i 
konut olup, ancak 23'ü sigortalıdır ve nihayet 1980 
yılında yanan 1 123 binadan 690'ı konut olup, yal
nızca 21'i sigortalı bulunmaktadır. 

Bu istatistik bilgilerden, yangın felaketine uğra
yan binaların senesine göre ortalama olarak % 49'u 
ila % 6l'ini konutların oluşturduğu, öte yandan, bu 
konutlardan ise ortalama olarak sadece % 2'si ilk 
% 5*nin yangına karşı sigorta edilmiş bulunduğu so
nucu çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarını; 
Bu bilgilerden sonra, önergemizde güdülen gaye

leri anabaşlıklar itibariyle kısaca arz etmek istiyo
rum. 

önergemizin başta gelen birinci gayesi; ülkemiz
de sigorta fikrinin, nosyonunun yeteri ölçüde gelişe
memiş olması karşısında, kat maliklerini, yangının, 
yıldırımın ve ev ihtiyaçları için kullanılan her türlü 
aydınlatma, ısıtma ve mutfak alet ve vasıtalarının 
inf Hâkinin doğuracağı maddî ziyan ve hasarlara kar
şı korumaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yangın sigortasının kapsamı, sadece binada yangın 

çıkması değildir, binaya yıldırım düşer de, yıldırım 
sonucunda yangın zuhur ederse, onu da kapsar. Bu
nun yanında, evlerde ısıtma aletleri vardır; kalori
fer dairesi yahut kat kaloriferinde ayrı bir bölüm ha
linde brülörler vardır. Bunun yanında, evde mutfak 
aletleri vardır ve en kötüsü tüp gazlar vardır. Bun
lar patlar ve yangına sebep olur; Yangın Sigortası 
bu her üç hali de sigorta eder. 

Bunun dışında, bu anaprime dahil olarak bu te
minat verilir; eğer istenirse, bir de sürprim, ilave 
prim ödemek suretiyle depreme karşı da sigorta edi
lebilir; ama depremi daimî/ olarak Yangın Sigortası 
karşılamaz. 

Hepinizin malumları olduğu üzere, bugün evlerde, 
balkonlarda vö özellikle kış aylarında, odun, kömür, 
gazvagı, mazot, tüp gaz gibi yanıcı birçok maddeler 
bulundurulmakta, bunlar yangın ve infilak ihtimali
ni son derece artırmaktadır. Oysa, ülkemizde halen 
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yüksek düzeyde konut açığı mevcut olup, bu açık te- | 
lafi edilemeyecek yangınlar sebebiyle de, daha da 
artabilecektir. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Teklifimizin ikinci gayesi; kat mülkiyetine tabi 

binalarda müstakil bölümlerin bir kısmının sigortalı, 
bir kısmının sigortasız olması halinde, yangın vu
kuunda anagayrimenkulün yeniden inşa veya onarımı 
konusunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların ve 
imkânsızlıkların büyük ölçüde giderilmesine bu şe
kilde yardım edilmiş olunacaktır. 

Üçüncü gaye; bugün kat mülkiyetine tabi binaları 
da içine alan yangın sigorta tarifesi, esasen makul 
düzeydedir. Birkaç örnek vermek istiyorum. Yalnız, 
bu örneklere geçmeden önce değerli arkadaşlarımın 
bilgilerine sunmak ihtiyacını duymakta olduğum bir 
hususu açıklamak istiyorum. 

Bugün sigortacılık alanında her sigorta ayrı ayrı 
Yangın Sigorta tarifesi uygulamaz. Bu tarifeleri, ri
zikonun dağılması, yaygınlaştırılması, yayılması ve ha
sar ihtimalinin yakın veya uzak olması durumlarını 
da göz önünde bulundurarak Ticaret Bakanlığı tespit 
eder ve bu prim oranlarının uygulanmasını mecburî 
hale koyar ve her sigorta şirketi de bu tarifeler, bu 
primlerin sigorta primi almak durumunda ve mev
kiinde kalır, zorunluğunda kalır. 

Değerli arkadaşlarım, birkaç örnek vermek isti
yorum : Şimdiki tarifeye göre ne kadar prim öde
necektir?., 

1 milyon lira değerindeki bir katın sigorta primi, 
% 10 yangın sigorta vergisi, % 15 gider vergisi (Ban
ka ve sigorta şirketlerinden alınmakta olan, uygulan
makta olan gider vergisidir bu) ile birlikte yılda sa
dece 1 milyon lira için 562 liradır. Bu hususu bil
hassa dikkatlerinize arz ediyorum. 2 milyon lira de
ğerindeki bir katın sigorta primi 1 125 lira, 3 mil
yon lira değerindeki bir katın sigorta primi 1 677 lira, I 
4 milyon lira değerindeki bir katın sigorta primi de 
sadece 2 245 liradır. I 

Ancak, sigorta tekniğinde bu primler, biraz önce I 
de belirttiğim gibi, rizikonun dağılımına, hasar ihti
maline göre tespit edilmektedir. Kat mülkiyetine tabi I 
binalarda yangın sigortası yaygınlaşınca, bugün için 
betonarme binalarda uygulanan % 040 prim oranı, 
bu imkândan yararlanılarak % 030'a kadar inebile
cektir. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü, hasar I 
ihtimali, riziko ihtimali azaldığı için, riziko, muhtelif I 
sigortalıların üzerine dağıldığı için, sigorta primi de I 
buna göre düşecektir. Aksi halde, sigortacılık bir kâr | 
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unsuru değildir. Ticaret Kanunumuza göre. Ancak 
hasarı, rizikoyu karşılayacak tarzda ve miktarda si
gorta primi tespit edilir. Sigorta şirketlerinin aşırı kâr 
elde etmesi bu cihetle söz konusu olmaz. 

Buna nazaran, biraz önce verdiğimiz misallerde, 
1 milyon lira değerindeki katın sigorta primi (Ki, yu
karıda 562 lira olarak belirtmiştim) toplam olarak 325 
liraya inmektedir. 2 milyon lira değerindeki bir ka
tın sigorta primi 750 liraya inmektedir, 3 milyon li
ralık bir katın sigorta primi ise 1 125 liraya inmekte, 
4 milyon lira değerindeki bir katın sigorta primi 
1 500 liraya kadar düşebilmektedir. 

Bu durumda, örnek olarak verdiğimiz 4 milyon 
lira değerindeki bir katın senede sadece 2 veya 2,5 
kilo et parasına sigorta edilebilmesi mümkün olabi
lecek demektir. Kaldıki, sigorta primi taksitle de 
ödenebildiği için, primin ödenmesi kat maliklerine be
lirli bir süre içinde ağır da gelmeyecektir. 

Öte yandan, sigorta primleri, genel giderleri kar
şılamak için kat maliklerinden toplanan avanslardan 
ödeneceği cihetle, kat malikleri bir nevi malî his ip
tali şeklinde, yani, anestezi fiskal diye vergicilikte ve 
maliye dilinde tanımlanan bir hususla bu ödemeleri 
duymayacaklardır kat malikleri. Çünkü, eğer ayda 5 
bin lira yahut 7 bin lira ortak giderler için avans 
ödüyorsa, belki bu, sigortası için buna bir 100 veya 
150 lira daha ilave edebilecek ve onun içinde bu si
gorta primleri karşılanabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, önergemizde güdülen gaye
lerden biri olarak diğer bir husus, kat mülkiyeti ve 
tali binalar için koruyucu nitelikte mecburî sigorta 
zorunluluğu getirilmesiyle yangın, yıldırım, infilak 
dolayısıyla ortaya çıkacak zararların büyük bir kısmı, 
sigorta tekniğinde yararlanılan reasürans sistemi sa
yesinde millî servetten değil, dışarıdaki reasürörler-
den döviz ile karşılanmış olacaktır. Çünkü, malûmları
nız olduğu cihetle sigorta şirketleri, üzerlerine almış 
bulundukları rizikoların tamamını üzerlerinde tutmaz
lar, bir kısmını Türkiye'deki Millî Reasürans Ano
nim Şirketi nezdinde, bunun dışında ihtiyarî olarak 
diğer reasürans şirketleri nezdinde veya normal si
gorta şirketleri nezdinde sigorta ettirirler ve mevzu
ata göre üzerlerinde tutamayacak oldukları miktar
ları da dışarıdaki reasürörlere yeniden sigorta etirir-
ler. 

Yangın sigorasının yaygınlaşmasıyla belediyelerin 
% 10 oranındaki Yangın Sigora Vergisinden sağla
dıkları gelir artacak, bu da belediyeleri malî kaynak 
temini yönünden rahatlatacaktır. 
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Diğer bir husus, Devletin de aynı şekilde % 15 
oranındaki Gider Vergisinden sağlayacağı vergi hâ
sılatı dolaylı olarak artmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda özetle arz etmeye 
çalıştığım nedenlerle, kat mülkiyetine tabi binalarda 
koruyuculuğuna inandığımız yangın sigortasının çok 
cüzî, (Bunun altını çiziyorum) çok cüzî prim karşı
lığında kat maliklerine olumlu katkılar ve faydalar 
sağlayacağı düşüncesiyle her iki önergemizi vermiş 
bulunmaktayız. Tensiplerinize mazhar olacağı düşün
cesiyle önergemizi takdirlerinize arz eder, hepinizi 
saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 

ŞADAN TUZCU — Aleyhinde söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sayın Uzunoğlu tarafından 9 uncu madde üzerin

de verilen bir önerge ve müteakip 10 uncu madde 
için verilen önergelerin aleyhinde konuşacağım. Eğer 
Sayın Başkanım önerge sahibine müsaade ettiği gibi, 
bendenize de müsaade ederse, bundan sonraki öner
ge için de aleyhte konuşmak istiyorum. Zaten sayın 
önerge sahibi de aynı şeyi yaptılar. 

BAŞKAN — Birlikte mütalaa edilmiştir. Buyurun 
efendim. 

ŞADAN TUZCU — Efendim, sayın önerge sahi
bi arkadaşımız hakikaten ilk bakışta gayet masuma
ne, gayet rahat bir teklif ile geliyor «Bütün binaları 
yangına karşı sigorta edelim» diyor. Doğrudur. Ya
palım, zira yangınlarda millî servet kayboluyor. Ama, 
bir de bunun hukukî yönüne bakalım. Hukukî yönü
ne bakmak, tabiî olarak, bu kadar hukukçudan olu
şan Komisyon karşısında bana düşmez; fakat benim 
mantığımla bir toplumu yahut da bütün kat sahiple
rini sigorta ettirmeye mecbur tutmak, hukuk ilkeleri
ne biraz ters düşüyor gibi geliyor bana. Sayın hu
kukçular bunu daha iyi değerlendirirler. 

Efendim, ben bu konuşmalar sırasında bir ince
leme yapmak istedim ve Devlet İstatistik Enstitüsü
nün yaptığı yıllık araştırmalara bakınca, belediye hu
dutları içerisinde Türkiye'de genelde bina yangınları 
olarak 400'den başlayarak 1980 yılında en fazla 704'e 
çıkıyor. Yani Türkiye'de bütün yangın rakamı bu. 
Burada Devlet tstatistik Enstitüsünün rakamlarına 
göre 71 bin konuttan bir tanesi yanıyor bir yılda. 
Sayın önerge sahibinin meseleye yaklaştığı gibi me

seleye yaklaşırsak, rakamsal olarak bugün Türkiye' 
de 9 milyon aile var. Biz bu 9 milyon aileden 5 mil
yonunu kat mülkiyeti esasına göre konutlarda otur
duğunu kabul edersek, 5 milyon konutu yıllık 2 bin 
lira sigorta masrafıyla çarparsak, yılda 43 sigorta şir
ketimize 10 milyar lira bir gelir temin etmiş olaca
ğız. Bunun karşılığında da yanan yıllık bina adedi 
71 bin konuttan bir tanesi. 

Efendim, bu hem hukukî yönden, hem de millî 
servet bakımından bana bir israf gelir. Şöyle ki israf 
geliyor, yine önerge sahibi önergesini izah ederken 
yanlış anlamadımsa, «Bu riskin sigorta sistemine gö
re, diğer sigorta şirketlerine veyahut da yurtdışı şir
ketlere yayılması halinde, bir afet olması halinde 
(Allah korusun) yurda döviz gelecek.» dediler. Yok 
beyler; vermeden almak Allah'a mahsustur. Onlar 
bizden akılsız mı?.. Üstelik bizden her yıl 10 milyar 
liradan bedel alacaklar da verecekler. Aksi düşünü
lemez gibi geliyor bana. Ben hukuk yönüyle her iki 
önergenin aleyhinde olduğum gibi, teknik olarak da 
bunun bir kayıp değil de bir millî israf olacağını hu
zurlarınızda arz ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 

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

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesini dikkatle dinledik. 
Evvela şu hususu müsaadenizle belirtmek istiyorum. 
Komisyonda görüşülmeyen ve Hükümet Tasarısında 
yer almayan bir maddeyi biz burada görüşüp değiş
tirmek imkânına galiba sahip değiliz. Benim anla
yışım böyle. Çünkü bahsedilen husus, 21 inci mad
denin ruhuna aykırıdır. 21 inci madde, sigortanın 
yapılabilmesini, ihtiyarına bırakmıştır maliklerin. 
Şimdi biz nasıl olur da bu maddeyi Komisyonda gö
rüşmeden, Hükümet teklifinde yer almadan burada 
başka bir şekle sokabiliriz?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon müsaade eder mi
siniz efendim?.. 

Şu anda, Kat Mülkiyeti Kanununun 21 inci mad
desi üzerinde bilahara her ne kadar açıklama yapıl
dı, önerge verildi ve izah edildi ise de şu anda Sayın 
Uzunoğlu'nun, «Anagayrımenkulün sigorta primle
rine» ibaresini ihtiva eden 20 nci maddenin bir ve 
ikinci fıkraları hakkındaki önerge üzerinde konuşu
yoruz. Tabiî, daha sonra Başkanlık Divanı, Komis
yonda görüşülmeyen ve Hükümet tarafından da sevk 
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edilmeyen bir madde üzerinde önerge verilip veril
meyeceği hususunu takdir edecektir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Tamam Sayın Başkan, arz edeyim 
efendim. 

Bu 9 uncu maddedeki değişiklik, 21 nci maddeye 
dayanıyor netice itibariyle. Zatıaliniz, ikisinin birlikte 
görüşülmesine müsaade buyurduğunuz içindir ki, ben 
de ikisini birlikte cevaplandırıyorum. Durum bu. ' 

Hukukî bakımdan böyle, değerli üyeler. Yani 
bizim İçtüzüğümüz bakımından daha doğrusu. 

Teklifin diğer yönüne gelince : Bir şahsa, «Senin 
menfaatin bunu icabettiriyor» diye hukukun', emre
dici hükümlerle onun karşısına çıkması, bizim man
tığımıza ters düşüyor. Kaldı ki, Yüksek Heyetiniz 
bugün bu 9 uncu maddeyi saatlerden beri müzakere 
etmektedir ve bunun esası ekonomik zorluklardan 
neşet ediyor. Bugün katlarda oturan malikler veya 
sair kiracılardan teşekkül eden apartman sakinleri, 
yakıt bedelini vermekte güçlük çekmekteler iken, biz, 
sigorta şirketlerini milyarlarca lira bir meblağı kazan
mak pahasına nasıl olur da kambur üstüne, kambur 
getirip onlara «Menfaatiniz icabıdır, dairelerinizi si
gorta ettirin» diyebiliriz? Bu hem hakkaniyete, hem 
de benim anlayışıma göre mantığa da aykırı düşmek
tedir. Arz ettiğim gibi, hiçbir zaman bir kimsenin, 
menfaati icabıdır diye zorlayıcı bir hükümle karşı
sına çıkamayız. Ona, dairesini sigorta etmek mecbu
riyetini tahmil edemeyiz. Bu Kanunun 21 inci mad
desi bu müesseseyi getirmiştir, şahısların ihtiyarına 
bırakmıştır. Tamamen doğrudur; isteyen, dairesini 
sigorta ettirir, isteyen, ettirmez. Bu iktisadî sıkıntıla
rın çekildiği ortamda sigorta şirketlerini büyük çapta 
zengin etmek manasına gelen böyle bir önergeye Ko
misyon olarak katılamıyoruz. 

Takdir, Yüksek Heyetinize aittir; arz ederim. 

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

HATT1N OKUTAN — Sayın Başkanım; önergeye 
katılmıyoruz. Çünkü, sigorta hususunu Kanunun 21 
inci maddesi, Sayın Komisyon Sözcüsünün açıkladığı 
gibi düzenlemiş. İhtiyarî bir konudur; mecburî bir 
sigorta getirmeye de gerek yok. 

Ben şu bakımdan da katılmıyorum : §imdi bura
da Kat Mülkiyeti Kanunu, bu kat mülkiyetine tabi 
kısımlar için aynı şeyi önerge ile kabul ettiğimizi 
farzetsek yanındaki bina hiç kat mülkiyetinde değil 
de şahsın binası, yani yangın sirayeti bakımından bun-
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lar için bu şekilde bir mecburiyet, diğeri için ademi 
mecburiyet gibi bir şey olmaz. Kaldı ki, bu tip sigor
tayı da herkese mecbur etmek de hukuk kurallarına 
aykırı. Bu ihtiyarî bir sigortadır ve bunu Kanun dü
zenlemiştir. Kat malikleri kurulu istediği takdirde. 
bunu yapabilir ve 20 nci madde de zaten bunun üc
retini düzenleyen bir maddedir. 

Bu bakımdan önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun sorunuzu 

efendim. 
Sayın Başkanım; bugün Türkiye'mizde kasko si

gortası vardır ve kasko sigortası da mecburî değildir, 
ama bunun yanında araçların trafik sigortası mecburî 
hale getirilmiştir, karşılıklı mesuliyet esası caridir; 
sizin bana, benim size zarar vermem söz konusudur. 

Burada da aynı şekilde bir bina içinde bir müsta
kil bölümde ortaya çıkabilecek olan bir yangın diğer 
daireleri hasardide edebilecektir, orada da zarar ika 
edebilecektir. Karşılıklı mesuliyet esasına dayanmak
tadır. 

Bu hususu Sayın Komisyon nasıl değerlendire
cektir? 

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

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu sigorta, yani trafikteki mecburî olan trafik si
gortasıdır. Onda da sebep şudur : Araba bir başkası
na zarar verdiği ve araba sahibi bunu ödeyemediği 
takdirde devlet, o şahsın hukukunu himaye etmiştir. 
O sebeple mecburiyet vardır. Memleketimizde araba 
hırsızlığı pek çoktur. Kanun vazıı, araba sahibini 
mecbur ediyor mu «Hırsızlığa karşı sigorta ettir» di
ye?.. Etmiyor. Çünkü neden? Şahsın hukukunu alâ
kadar eder, ama diğerinde, Sayın Uzunoğlu'nun ver
diği misalde başkasının hukuku söz konusudur. Ara
ba çarpmıştır, zarar vermiştir, belki araba sahibi öde
me gücünden yoksundur. İşte o zaman devlet araya 
girmiş, bu sigortayı ihdas etmiş. Maksat, diğer şahsın 
hukukunu korumak. 

Şu misali verebilirim ben kendilerine : Hayat si
gortası yaptırmak da faydalıdır. Bir insana ne za
man emri hak vaki olacağı bilinemez. Ona diyebilir 
misiniz ki, «Senin çocukların var, karın var, efradı 
ailen var; mutlaka git, hayat sigortası yaptır?» O da 
faydalı bir şey. Diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü 
doğrudan doğruya o şahsı alakadar eder de onun için 
diyemeyiz. Değerli arkadaşımızın verdikleri misalde 
ise ikinci şahsın hukuku söz konusudur. 
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îşte bundan dolayıdır ki, o trafik sigortası kon
muştur. Aradaki fark budur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın üyeler; Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin 

dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; biraz evvel Sayın Tuzcu'nun vaki 
ikazı üzerine önergeleri birer ker daha okutmaya baş
lamıştım. Sayın öztürk ve Sayın Âyanoğlu'nun öner
gelerini hu nedenle okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesinin 

üçüncü satırının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve 
dördüncü satırdaki «yönetici aylığı» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kâzım ÖZTÜRK Nurettin ÂYANOĞLU 
«Kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, 

bahçıvan, bekçi ve yönetici aylığı giderlerine eşit ola
rak..» 

Devamı aynı. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
«Kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, 

önündedir. Çoğu kez yaygın ve birbirinden uzak ya
şamaya alışkın insanların nasıl olup da üst üste bir 
apartmanda yaşayacaklarını o günlerde düşünemi
yordum. 

Tüm toplumu etkileyen, görünümümüzü değişti
ren bir konunun üzerinde bulunuyoruz. Kat mülki
yeti, ismiyle, maddesiyle kısa gözükmekle beraber 
toplumu yakınen ilgilendiren ve toplum anlaşmaz
lığının esasını teşkil eden konulardan birindeyiz. Esa
sında Roma Hukukundan bu yana «Müşterek mülk 
ihtilafın anasıdır» sözü hukukumuzda yaşar ve gider. 

İnsanlar ebeveynle geçinemedikleri zaman ayrılır
lar, refikalarıyla geçinemedikleri zaman boşanırlar, 
evlatlarıyla geçinemezlerse ayırırlar; ama komşular
dan ayrılma ihtimali çok zayıftır, ekonomik güce da
yanır. Bu nedenledir ki, komşuluk hukukunu da içi
ne alan Kat Mülkiyeti Kanunu üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz. Belki de lüzumundan fazla durulduğu 
inancı yaygın gözükmektedir. Haddizatında konu son 
derece hassas ve önemlidir. Bu nedenledir ki her mad
desi ve her kelimesi üzerinde durulma zaruretiyle 
karşı karşıyayız. 
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Bu Kanunun belkemiğini teşkil eden 9 uncu mad
dedir. Diğer hukukî konular uzun tecrübenin ışığın
da tanzim edilmiştir. Ne var ki 9 uncu madde insan
ların cebini ve komşuluk münasebetini yakınen ilgi
lendiren hususu kapsamaktadır. 

Bendenizin arkadaşımla beraber verdiğim bir 
önergem daha var; sözümün bir kısmını oraya has
retmek üzere bu önerge üzerindeki arzım şudur : 

Kat Mülkiyeti Kanununun çıktığı 1965 yılından 
bu yana gerekli tecrübeyi edindik. Her birimizin bi
limsel etüde girmeden deneyimle elde ettiğimiz bir kı
sım şikâyetlerimiz vardır. Şu anda bu şikâyetlerimizi 
giderici imkânlara sahip bulunuyoruz. O şikâyetleri
miz nelerdir?.. 

Her birimiz toplu oturulan yerlerde, genelde kat 
mülkiyetine konu binalarda yaşıyoruz. «Kat mülki
yeti» deyince, üst üste binen kat mülkiyetini de dü
şünmeyeceğiz, yaygın kat mülkiyetini de düşünmeye 
mecburuz; müşterek arsa üzerinde, bilhassa siteler 
mevzuunda aynı konuyu düşünmeye mecburuz. 

'Kanunumuz ilgili maddesinde kapıcı, kalorifer
ci, bahçıvan, bekçi gibi personelin masraflarını kat 
malikleri arasında eşit surette bölüştürürken yöneti
ciyi arsa payına havale etmiştir. Neden?.. Anagayri 
menkulü, bağımsız katı küçük olanın yöneticiye yük
lediği külfet farklı mıdır?.. Bendeniz hasbelkader 
yöneticilik yaptım; hiçbir fark yoktur arkadaşlar. 
Aynı külfete katlanır, aynı yazıyı, aynı mektubu ya
zar, aynı toplantıyı yapar, eğer toplantıyı kendi evin
de yaparsa onlara kahvesini de içirir. Komisyon ve
ya. Hükümet, 50 ve 200 metrekarelik bağımsız bö
lüme sahip olan iki kat düşünelim, bu her iki kat ma
likinin yöneticiye yüklediği külfetin farklı olduğunu 
söyleyebilir mi?.. Komisyon Sözcüsünün biraz önce 
izahında, metrekaresi büyük yerlerde yaşayanlar da
ha fazla su kullanıp boruları tıkayacakları ve bun
ların tamirinin de yöneticiye yeni külfet getireceği 
gibi; aflarına ilticaen söylüyorum, bendenizce inan
dırıcılıktan uzak bir gerekçe getirdiler. Hayır arka
daşlar, bir kısmı masraflar vardır ki 'hiçbir fark ol
maksızın eşit surette taksim olunacaktır. 

Ayrıca, toplu yaşamanın bir başka sıkıntısı var
dır. Her 'bina mutlaka mesken değildir, ticarethane -
mesken karışımıdır; dükkânı vardır, mağazası var
dır, düğün salonu vardır. Maalesef bugün için bu 
binalarda bunları tefrik ederek tesis edemedik. Bu
nun için daha sonraki önergemde tekrar huzurunuzu 
işgal ederek arz edeceğim hususlar vardır. 
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Bu nedenle, yöneticinin külfeti bekçiden, kalori
ferciden veya bahçıvandan farklı değildir. Kaldı ki 
mevcut ananeye göre genelde kat malikleri nöbetle
şe yapmaktadır. Bu da büyük bir ihtilaf konusu de
ğildir. Arsa payına veya metrekareye göre değil 
doğrudan doğruya lanagayrirnenkulde bağımsız bö
lüm sahiplerinin müsavi surette katılacağı biçimde 
olmalıdır. Önergeyi bu maksatla verdim. Kabulünü
ze mazhar olursa iyi olacaktır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Koran, önergenin lehinde söz istemişsiniz; 

buyurunuz. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Hakikaten kat mülkiyeti esasında Türk Milleti

nin yapısına aykırı bir sistem. . Kanunlarımızın bir 
kısmına da aykırı olmasına rağmen 1965 yılından beri 
(ilk başlangıç 1951'de) Türkiye'de peyderpey gelişti 
ve bugüne kadar geldik; bazı şeylere alıştık, ama 
bazı şeylere de maalesef daha intibak edemedik. Bu 
da millî hars ve ananelerimizin vermiş olduğu bazı 
sıkıntılardan ileri geldi. 

'Benim tahminime göre 9 uncu maddenin esası 
üzerinde durulmadan, Sayın Başkanlık Divanının ve 
Muhterem Heyetin affına sığınarak arz etmek iste
rim ki, teferruata geçildi. Esasında bizim üzerinde 
duracağımız teshinat masraflarıdır, ortak giderlerdir; 
bunlar nedir, neyin üzerine hesaplanır; bu kıstası 
bulmaktır. 

Bu açıktır arkadaşlar. Kanun, gelen Tasarı bunu 
bugünün şartlarına göre gayet güzel belirtmiştir ve 
ölçüsünü de koymuş, «Arsa payı» demiştir. Neden 
arsa payıdır da işgal edilen hacim değildir?.. 

İşgal edilen hacim, içinde oturulan yerdir. Arsa 
payının içerisine ise koridorlar da çatı da tavan ara
sı da dahil olmak üzere hepsi girer. Biz bunda eğer 
metreküp üzerinden, kullanılan satıh üzerinden he
saba veya karar vermeye kalkarsak; apartmanın sa
hanlığının ve merdiven boşluklarının ısınmasını, ça
tının Veya teras katının bozuk olmasından dolayı ka
çan, kaybolan ısı kaybını kim ödeyecektir?.. 

Arsa payı, tapu üzerinde yazılı olan metrekare 
sahadır; hukuken de budur, fiilen de budur. Esasın
da Medenî Kanun zaten belirtmiştir, «Bir arzın esa
sına sahip olan onun altına da üstüne de sahiptir» di
yor; ama biz bundan geçtik, kat mülkiyeti maalesef 
altını da elimizden aldı üstünü de elimizden aldı; 
ama müşterek masraflara iştirak hissemizi elimizden 
almadı, biz mecburuz buna katılmaya. 
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Sayın önerge sahibinin buyurduğu kısma aynen 
iştirak ediyorum; fakat insaf içerisinde de olmak la
zım. Yöneticiliği eğer sıra ile yapmak mecburiyetini 
koyarsak Sayın Öztürk'ün belirtmiş olduğu mahzur, 
«küçük dairede oturan - büyük dairede oturan» me
selesi ortadan kalkar; küçük dairede oturan da yö
neticilik yaptığı sene müşterek masraflardan âri kılı
nır, büyük dairede oturan da müşterek masraflar
dan âri kılınır. Bu şekilde benim kanaatime göre 
herkes kendi kendi ölçüsü içersinde, bir müsavat içe
risinde hakkına razı olmuş olur. Bu Kanunun esası 
20 - 30 madde; fakat ana madde bu teshinat mas
raflarıdır. Bunu mutlaka halletmemiz lazım ve bu
nun hallini de Bakanlık gayet güzel bulmuş ve arsa 
payı üzerinden tespit etmiştir. En adilane yol budur; 
ama buna ilave edilecek sigorta primiymiş, bahçıvan-
mış, evi güzeleştirmeymiş; bunlar kat maliklerinin 
müştereken oturup karara bağlayacakları hususlar

dır. Bunlar kardeşane toplantılarda gayet güzel hal
ledilir. Esasında burada prensibini vazetmek mecbu
riyetinde olduğumuz şey teshinat masrafıdır, sabit 
masraflardır. Bunun da arsa payı üzerinden olması 
kanaatimce en ideali ve en normalidir. 

Saygılarımı sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün önergesi aleyhin

de söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ADALET KÖMÎSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
'Sayın Öztürk'ün teklifi yönetici giderinin eşit ol

masıdır. Yalnız kendileri yanlış hatırlıyorlar; öyle 
olmaması gerektiğini söyleyen bendeniz değildim, 
Sıyın Uyguner idi. Bendeniz ısrarla mümkündür, her 
fikrin kabili müdafaa tarafı vardır ve hepsi muhte
remdir, çünkü makuldür demiştim. 

s Şimdi son teklifleri hakkında konuşacağım ; Bu 
masrafa ilgililerin eşit olarak katılması mümkündür 
ve bunu Komisyonumuzda kabul eden arkadaşları
mız da vardır. Biz Komisyonda Tasarı müzakere edi
lirken bunu düşündük. Ancak şu sebepten dolayı 
eşit diyemedik; 40 inci maddenin son fıkrası, ba
kınız aynen okuyorum : «Yönetici kat malikleri ara
sından atanmış olup da sözleşmede bir ücret konul
mamış ve aksine bir hüküm de yazılmamışsa, o kat 
maliki, gayrimenkulu yönettiği yıla ait yönetim gi
derlerine katılmaz ve onun payına düşen gider tuta
rı öteki kat malikleri tarafından arsa payları ora
nına göre ödenir. Bu yararlanma ücret yerine ge
çer.» 
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Demek ki, şu elimizdeki Kanunun değiştirilme
miş olan maddesine göre yöneticilerin masrafları ar
sa payına bu orana göre ödeniyor. İşte biz bu mad
deden dolayı yöneticiyi eşit sistemi içerisine alma
dık. Sebep budur, 40 inci maddenin son fıkrası. Du
rum bundan ibaret. Yoksa Sayın öztürk'ün teklifi 
kabul edilebilir, makul; ama 40 inci maddenin son 
fıkrası bizim anlayışımıza göre buna imkân vermi
yor, 

Durum bundan ibarettir; saygılarımla arz ede
rim* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
KÂZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir soru 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sonraki bir kanun yeni 

bir hüküm getiriyorsa, hukukun genel prensipleri 
içinde önceki kanunu değiştirmiş olur diye biliyo
rum. Acaba Sayın Komisyon Sözcüsünce de bu 
hukuk ilkesi doğru mudur, teyit ederler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Söscüsü. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Sordukları sual hukukun genel 
prensipleriyle alakalıdır. Buna göre buyurdukları gi
bi, sonradan bir kanun bir diğerini ilga etmiş olur 
zımmen değişik hüküm getirir ise, öyledir; bu ma
lum bir keyfiyettir. Ancak bizim elimizdeki metin
de, yani gelen Tasarıda 40 inci maddeyi tebdil veya 
tağyir eden veya ilga eden bir hüküm yok ki aksini 
düşünebilelim. Bu madde halen yürürlükte. Hal böy
le olunca buna ittiba etmek zaruretindeyiz, bunun 
paralelinde hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Durum bundan ibarettir, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, bir soru 

da ben sorabilir miyim?. 
BAŞKAN — Yalnız şahsınız için değil de Sayın 

Aydar, yalnız soru efendim, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 40 inci 

maddenin üçüncü fıkrası Sayın Sözcünün ifade et
tiği biçimde, ancak demin de verilmiş olan ara içe
risinde gerek Komisyon ve gerekse Hükümet Tem
silcileriyle yaptığım görüşmede, ayrı bir hukukî ma
na taşımaktadır. Sadece kat maliklerinin yönetici 
oldukları takdirdeki durumunu aydınlığa çıkaran, bir 
fıkradır; ama dışarıdan atama yoluyla gelmiş, kat 
maliki olmayan bir yöneticiye uygulanabilecek bir 
fıkra hükmü değildir. Ben bunu böyle anlıyorum. 
Acaba Sayın Komisyon Üyesi de böyle mi anlıyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ADALET KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Aydar'ın söz konusu ettikleri husus tama

men sübjektif bir tefsir meselesidir. Bizim anlayışı
mıza göre kat malikleri arasından olsun veya dışarı
dan tayin edilsin, yönetici giderleri bu maddenin 
metnine ve ruhuna göre, arsa paylarına göre tayin 
edilir. Biz böyle anlıyoruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın üyeler, Sayın Hükümetin de önergeyle ilgi

li görüşünü alalım, ondan sonra oylamaya geçecğiz 
efendim^ 

Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTÎN OKUTAN — Komisyonun fikrine iştirak 
ediyorum, önergeye katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını be
yan etmişlerdir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. Önergeyi Ko
misyona veriyorum. 

Sayın üyeler, yine bu maddeyle ilgili, fakat içe
riği aynı olan önergeler var. Bunları birlikte mütalaa 
edeceğiz : Sayın Bayer, Sayın Öztürk ve Sayın Gö-
zübüyük'ün önergelerini okutuyorum efendim : 

(Muhsin Zekâi Bayer, G'öngör Çakmakçı; Kâzım 
Öztürk, Nurettin Âyanoğlu ve Abdullah Pulat Gö-
zübüyük'ün önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, her üç önerge de mad
dedeki, Tasarıdaki «metrekare» yerine «metreküp» 
veya «hacim» olarak hesaplanması keyfiyetini getir
mektedirler. O nedenle üç önerge birlikte mütalaa 
edilecektin Bu durumda bu önerge sahiplerinden 
yalnız birine söz verme durumu hâsıl olmaktadır. 

Sayın Bayer, Sayın Öztürk, Sayın Gözübüyük, 
bu konuda hanginiz açıklamada bulunmak istersiniz?.. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu konu, hepimizce bilinen bir konu; saat 14.00' 

ten beri görüşmekte olduğumuz konunun bir pren
sip meselesi. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonumuzun ha
zırladıkları maddede yönetimle ilgili hususları biraz 
evvel prensibe bağladık. Şimdi, yakıtla ilgili, ısıy
la ilgili meseleye geldik. 
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Isıyla ilgili mesele, biraz evvel tümü hakkındaki 
verdiğim bilgide de söylediğim gibi, bir binanın ısı 
projesi metreküp hesaplarına göre yapılır. Yani, ka
lorifer dilimleri metreküp esasına göre hesap edilir. 
Bu espriden giderek şöyle bir öneri getiriyorum. Son 
zamanlarda yapılan bütün binalarda binaların kendi 
içindeki yükseklikleri, her dairenin yükseklikleri çok 
değişik oluyor. Hatta planlarda üç kısımdır : bir de
fa giriş katlarının planı başkadır, ondan sonra nor
mal katlar vardır, bir de çatı katları vardır. Yani, 
bina içinde üç değişik kot bulunmaktadır. Bu bakım
dan önergem çok açıktır. «Metrekare» yerine «Met
reküp» getirilmesini istirham ediyorum; arz ederim 
efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
'KÂZIM ÖZTÜRK — Önergenin lehinde söz is

tiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Zatıâli-

nize önerge sahibi olarak söz vereceğim efendim. 
Tek oylama yapacağım; çünkü öyle işlem yapılacak. 

Buyurun Sayın Öztürk, siz de önergenizi lütfen 
açıklayın, sonuçta 'birlikte oylaması yapılacak. Bu 
suretle de üç tane de aleyhte konuşma imkânı doğ
maktadır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarsın; 

Sabrınızı suiistimal etmekten korkarak birkaç 
cümle ile meseleyi açıklamak istedim, o nedenle hü
rünüzü işgal ettim. 

Bir önceki konuşmamda arz ettiğim gibi kat mül
kiyetini, anagayrimenkuldeki bağımsız bölümleri yal
nız apartmanlarda düşünmemek, merkezî ısıtma sis
temine giderken yaptığımız kanunların uzun süre ya
şamasını sağlamak, sağlamayı da düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Yaygın kat mülkiyetini de düşündüğü
müzde metrekare ile meselenin içinden adaletle çık
mamız mümkün değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir apartman düşünüyoruz; ticarethane de mev

cut, mesken de mevcut. Zemin katlar dükkândır, ça
tı katı da verilen kot seviyesini tutturabilmek için 
basık surette inşa olunmuştur. Normal katlarda met
rekare ile meseleyi ölçmek bir dereceye kadar müm
kündür; ama ticarethane ile mesken karışık ise ada
letsizlikler doğacaktır. Çatı katının metrekaresi şu 
kadardır; ama içeriye girebilmek için başınızı eğe
rek gireceksiniz. Böylesine bir yerde tam adaleti te
minde metrekareyi bulduğunuz yerde bir çarpım iş

lemi kalmaktadır. Yüksekliği metreye vurup hacmini 
bulacaksınız. Böylesine hassas bir adalet elimizde 
mevcut iken neden metrekare üzerinde ısrar edelim? 
Esasında Komisyon Sözcüsü de bu öneriye müsait 
surette fikir beyan etmişlerdir. Hacim esasının alın
masında yarar vardır inancındayım. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Gözübüyük siz de önergeniz üzerinde bir 

açıklama yapacak mısınız efendim? 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — öner

gem açıktır. Zaman almayayım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü

yük. 
Sayın üyeler, her üç önerge üzerinde Sayın Tuz

cu, Sayın Aydar ve Sayın Fırat aleyhte söz istemiş
lerdir. Lehte söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Aleyhte konuşmak üzere Sayın Tuzcu, buyurun. 
ŞADAN TUZCU —£ayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerime başlamadan evvel yüksek huzurlarınızı 

üçüncü defa işgal etmek zorunda kaldığım için affı-
nızı dilerim. 
Efendim; 

Sayın önerge sahiplerinin dediği gibi ısı hesap
ları, evet doğrudur, metreküp olarak, yani hacim ola
rak yapılır; ama takdir buyurursunuz ki, hacimde 
üç boyut vardır, yüzeyde iki boyut vardır. Bunu kul
lanmaya teşmil ederseniz, ki bu maddenin görüşme
sinde, başında, masrafların hesabında üç sistemde sa
kınca olduğu irad buyuruldu, yani üç sistem değil de 
iki sistem yapalım, hepsini, bütün kat sahiplerine eşit 
bölelim, bir de arsa payı olsun; mertekareyi getir
meyelim diye sakıncalar irad edildi. Aynı sakınca 
üçlü boyut sisteminin hesaplanmasında da ortaya çı
kacaktır. 

Efendim; 
Şimdi, bildiğiniz gibi yapılan bütün binalarda, % 

100'e yakınında, oturulan iskân edilen katlar birbiriy
le aynıdır. Çatı katı dahi olsa aynıdır. Burada yalnız 
çok ekstrem olan, kat yüksekliği farklı olan anacad-
deler üzerinde olan dükkânlardır. Bunlar da çok mah
duttur ve irtifaları da genelde, mimarî tekniğe göre, 
modern mimarî sisteminde dört metreyi aşmaz; çün
kü bunun içerisine bir asıma kat yapılacak şekilde 
mesele halledilebilir; ama bu hacimler hesap edilirse, 
bu üçüncü boyutun hesabında büyük kargaşa doğa
caktır. 
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Şöyle ki, bu dört metre yüksekliği olan dükkânın 
içinde merdiven boşluğu vardır. Dükkânlarda hacim 
çok önemli olduğu için, mimarî teknikte yahut da bi
na yapıcıları bu dört metrelik irtifadaki merdiven 
altı boşluğunu da dükkâna daHil ederler; işte size bir 
komplikasyon. Bu hacim nasıl hesap edilir? Geomet
rik olmayan yahut da kullanılan geometrik şekillere 
uymayan bir hacim. Üstelik bunun yanında bu tip 
hacimler çok genelleştirilebilir ve meselenin ruhunda 
yatan, demin dediğim gibi, yani sakıncalı olan yalnız 
ve yalnız anacaddeler üzerinde olan dükkânlardır, di
ğer mahalle aralarında yapılan binalardaki dükkân? 
lar katlardan bozma dükkânlardır yahut da arkala
rında kat irtifaında iskân edilen bir mahal olduğu 
için mevcut üstteki katlarla aynı yüksekliktedir. Do
layısıyla, bu kadar çok ekstrem bir şeyin doğru he
sabını yapmak istersek meseleyi daha komplike ya
parız, işin içinden çok zor çıkarız gibi gelir bana. Bu
nun yanında, metrekare tapu kayıtlarındaki yahut 
da ruhsat alınırken belediyeye ve tapu dairelerine ve
rilen mimarî resimlerde resmen projeksiyon yüzeyi 
olarak metrekare tespit edilmiştir; ama metreküp hiç
bir yerde, hiçbir resmî kayıtta tespit edilmemiştir. 
Yalnız ve yalnız tesisatçı hesabını yaparken dikkate 
alır. 

Efendim; arz etmek zorunda kaldım, kendimden 
bahsetmek zorunda kaldım, bendeniz eskiden çok te
sisat projeleri yaptım; fakat bu katlarda çok ekstrem 
olduğu içip, genelde bu hesapları yapmaktan kaçını
rız ve eğer bu dört metre irtifa olan dükkânlar var
sa, ki kesinlikle altını çizerek söylüyorum, bu ana-
caddelere bakan binalardadır; onlarda mevcut hac
min, yani normal kat hacminin 1,5 katı alınır. Eğer 
Sayın Komisyon meseleye bu şekilde pratik bir yak
laşımla katılırsa, ki bana göre en akılcı, en pratik ve 
en uygun çözüm de bu olur gibi geliyor. Yani mü
saade ederseniz yine tekrarlamak istiyorum; 3,5 veya 
3,20 metreden yüksek katlarda metrekare yüzeyinin 
1,5 katı hesap edilir yakıt parası almada; ki ancak 
böylece bir pratik çözüm olur. Aksi halde çok ka
rışık, komplike bir çözüm olur. 

Diğer taraftan teknik yönden de şunu izah etmek
te fayda görürüm. Efendim, bu bahsettiğimiz çok 
ekstrem dükkânlar yüksektir, doğrudur; ama iskân 
edilen mahaller kadar ısıtılmaz. Bunlar hesap edilir
ken 15 derece hesap edilir; ama iskân edilen mahal
lerin en düşük kısmı 18 derecedir ve oturma odaları, 
diğer kullanma odaları (Ki, banyolar falan) 26 dere
ceye kadar hesap edilir. Yani, dükkânlarda yüksek

lik fazla olmasına rağmen içerideki sühunet az tutul
duğu için, normal kata nispeten ısı ihtiyacı daha az
dır veya eşittir şeklinde söylenebilir. 

Böylece, ben teknik yönden bir mahzur görmüyo
rum. Meseleyi üç boyutluya getirirsek karışıklık olur; 
bir şey düzeltmek değil, daha fazla karıştırmakta fay
da görmüyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Kat Mülkiyeti Kanunu, memleketimizde uygulan

dığı günden bu yana ortaya çıkan birçok ihtilaflar 
bakımından adlî mercilerce adeta didik didik edilmiş
tir. Yüce Yargıtayın, bu Kanunun uygulamasından 
dolayı verdiği çok sayıda içtihat kararı vardır. Ka
nun, adeta birçok yönleriyle tahkim edilmiştir ve bu 
işin bir yanıdır. 

Diğer bir yanı da, bizim Türk insanının kendi 
hasletlerine bağlı olarak, kendi sorunlarını kendisinin 
çözmesi yolu tutulmuştur ve en azından bir metre
kare hesabı uygulamada en geniş bir alanı işgal et
miş, en tutulur bir kriter olmuştur. 

Sayın arkadaşlarımın önerdikleri metreküp hesa
bı, Kat Mülkiyeti Kanununun baştan dahi benimse
mediği bir kriterdir. Sayın Tuzcu'nun isabetle belirt
tiği gibi, kalorifer hesabı her ne kadar hacim esası 
içerisinde yapılıyor ise de, eğer biz bu Kanunda sade
liği koruyacaksak, birtakım yeni unsurları Kanuna 
sokmadan meseleye bakmamız lazım... O zaman da 
ben; hayır efendim, olaya metreküp hesabı yerine pen
cere hesabıyla bakılsın; kimin penceresi büyükse ona 
göre fazla, kiminki küçükse ona göre az versin derim. 
Bu da bir kriter olarak alınır, ama mesele tamamen 
saptırılır, önemli olan daha az bulgularla, daha az 
kriterlerle meseleyi çözüme götürmektir. 

Bu itibarla, değerli arkadaşlarımın verdikleri öner
gelerin bu yönü dahi dikkate alınırsa reddedilmesi 
gereken önergeler olduğu görülecektir. Katılmadığımı 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Önce sözlerime, önerge sahibi arkadaşlarımın açık

lamasında belirttikleri teshinde, yani ısıtmada metre
küpün esas alınması hususuna değinmekle başlıyo
rum. 

— 33 



Danışma Meclisi B : 47 26 . 1 . 1983 O : 2 

Doğrudur; ısıtmada ayrı bir hacmin, ayrı yaşam 
bölümünün metreküpü hesap edilir. Ancak, bu met
reküp faktörlerden yalnız bir tanesidir. Bu faktörler 
içerisinde bunun kayıp alanları, yani pencereleri ge
lir. Bu faktörler içerisinde bunun Kuzeye baktığı ve
ya Güneye baktığı gelir. Bu faktörler içerisinde güneş 
görüp, görmediği gelir. Bu faktörler içerisinde kaza
na uzaklığı, kazana yakınlığı gelir. Bu faktörler içe
risinde sıcak suyun oraya kadar gidebilmesi için uğ
rayacağı çok kayıp veya az kayıp gelir. Dolayısıyla 
faktörlerin biri üzerine kurulmuştur; önce onu belirt
mek istiyorum. 

Dün de arz ettiğim gibi, 9 uncu maddenin genel
de beni tatmin etmediğini tekrar belirtmek gereğini 
duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Ankara'da, bir yılda bir milyon 200 bin 

ton kömür kullanılır. Bu kömürün Avrupa'da, her 
yerde iyi yakılması esastır; çünkü tükenebilir enerji 
kaynağıdır, fuel - oil de öyledir ve Avrupa'da kalo
riferlerde yakılan kömürün en fazla yüzde üç ile beş 
oranında yanmamış kısmı olması lazım gelir. 

Ankara'da yapılan bir deneyde, alınan 10 tane 
misal içerisinde en iyi yakılan kömürün içinde yüzde 
8,5 yanmamış kömür, en kötüsünün içinde de yüzde 
22,5 yanmamış kömür olduğu tespit edilmiştir. Yani, 
Ankara'da vasati olarak yılda 150 bin ton kömür; 
tükenebilir enerji kaynağı kaynak yerinden çıkarılı
yor, Ankara'ya kadar taşınıyor, külle birlikte sokağa 
atılıyor; konu budur. Konunun üzerine bakanlıkların 
gitmesi lazımdır; konunun üzerine Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının, tmar ve tskân Bakanlığının 
gitmesi lazımdır; tasarruf tedbirleri yönünden gitme
si lazımdır. 

Şimdi, maddede beni tatmin etmeyen «Yakıt gi
derleri» tabirine geçiyorum : «Tüm yakıt giderleri...» 
Tüm yakıt giderleri nedir? Hepimizin de bildiği gibi 
bazı apartmanlarda sıcak su vardır. O halde apart
manda yakıt gideri iki şeye sarf olur : Bir; sıcak su
ya, iki; teshine, yani ısıtmaya. Şimdi sıcak suyu ala
lım : Bir aile düşünün yazın dört ay deniz kenarına 
gidiyor, sıcak suyu kullanmıyor; birisi de var, devam
lı oturuyor. Bir aile düşünün aynı metrekare veya 
aynı metreküp hacimde on nüfusla oturuyor; bir aile 
düşünün emekli olmuş karı koca, yani iki nüfus otu
ruyor. Bunu arsa payına göre alsanız yine farketmez. 

O halde hiçbir zaman bu metotlarla mesele yüz
de yüz halledilemez. Metreküp almak... Bir evde ban
yo ve çamaşır için kullanılan sıcak suyun hangi so

rununu halleder. O evde iki kişi varsa az sıcak su 
sarfedilir, on kişi varsa çok sıcak su sarfedilir. O hal
de, esas ölçmektir ve bugün yapılan projelerde mu-
hakkak sıcak su saatleri, ölçerleri konur. Bu, Avru
pa'da da böyledir; ama koymayanları yok mudur?.. 
Ucuz olsun diye tek kolondan besler, koymayabilir. 
Hatta halk kendine göre o kadar adil bir çözüm bul
muştur ki, ölçü metodu; hane halkı sayısına göre sı
cak suyu bölüştürür, oturduğu güne göre bölüştürür. 
O halde, adilane bir taksim yapmak ölçmekle müm
kündür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yakıtın teshin kısmına gelince : Metreküpe gö

re dersek, bir apartman düşünün, çatı katı da var. 
Çatı katı 100 metrekare, normal katlar da lOO'er 
metrekare. Türkiye'de çatı katının tavan irtifaı ge
nelde 2,65 veya 2,70, normal katın tavan irtifaı da 
2,80 - 2,85 metredir. 

Şimdi 100 metrekarelik bir zemin kat düşünün, 
100 metrekarelik bir orta kat düşünün, 100 metreka
relik bir çatı katı düşünün. Bunların hacimlerini bu
lalım. Zemin kat ile orta kat 100 metrekare ise ha
cimleri eşittir; ama çatı katı basık olduğu için ha
cim öbür katlardan daha düşüktür. O halde diyo
ruz ki, burada oturan teshin (ısıtma) masrafını az 
ödesin. Ne kadar?... Hacmi kadar. Halbuki çatı ka
tındaki dilimleri sayın. Çatı katındaki dilimler orta 
kattaki radyatör dilimlerinin en az iki mislidir; en 
fazla kaloriye orası ihtiyaç gösterir. Neden?... Çün
kü kavıp fazladır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu da âdilâne bir ölçü değil. O halde metreküp 

almak da âdilâne değil. Ben onun için dünkü konuş
mamda arz ettim, metrekare üzerinden gidilebilirdi. 
Neden gidilebilirdi?... Eğer bütün apartman mesken 
gayesiyle kullanılıyorsa, 1 5 - 3 0 santimin farkı yok
tur; zira çatı katı, çatının altındaki katlar ve zemin 
katları daha fazla kaloriye ihtiyaç gösterir; çünkü 
kayıp alanları fazladır. 

Ancak, bir apartmanın altında yüksek tavanlı 
gazino, lokanta gibi ayrılmış özel yerler var ise, 
muhakkak ki, onların hesabında metreküp daha ger
çekçi olur. Bunu kabul ediyorum. Dolayısıyla bu 
maddeyi onun için de kabul etmiyorum. Bu madde 
ayrılmalıydı. Tüm apartman eğer mesken olarak 
kullanılıyorsa, apartman içinde lokanta veya gece 
kulübü var ise, ayrı ayrı getirilmeliydi; çünkü za
man ilerliyor, yakıt fiyatları son derece artıyor, prob
lemler önce sıcak sudan çıkmıştı şimdi yakıt para-
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sından çıkıyor.. Bunun en doğru hal çaresi, ölçmek
tir. Günün birinde Türkiye'de kullandığı kaloriye 
göre para verecektir. En doğru hal çaresi budur. 

Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Müş
terek mülk sahipleri birbirlerine karşı maddî ve ma
nevi fedakârlık içinde olmalıdır. Aksi halde tüm 
giderlerin tam anlamıyla âdilâne bölünmesine imkân 
ve ihtimal görmüyorum bugün için; ancak tekniğin 
icap ettirdiği yeni şeyler alınırsa ona saygım vardır. 
Bu şekliyle bitiriyorum, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım; 

Görülüyor ki, daha evvel de belirttiğim veçhile 
bu çok zor bir kanun; çünkü muhtelif alternatifler 
var, hepsinin kabili müdafaa tarafları var. Artık biz 
burada mantığımızla, vicdanımızla başbaka bir şekli 
kabul edeceğiz. 

Nitekim, arz ettiğim gibi Komisyonumuzda da fi
kirler tecezzi etti; bir kısmımız metrekare dedik, bir 
kısmımız arsa payı dedik, bir kısmı eşit dedi; ola
mıyor, tam bir ortalaması bulunamıyor. 

Biz gerçi beşe altı çoğunlukla metrekare sistemi
ni getirdik. Ancak burada değerli fikirler serdeden 
arkadaşlarımızı da dikkatle dinledik. Ben Komisyo
nun Sözcüsü olarak, Komisyonumuz adına bir fikri 
dermeyan edemeyeceğim, mazurum, müşkülatımı tak
dir buyurursunuz herhalde. 

Şahsım namına söylüyorum, metrekare de kabul 
edilebilir, arsa payı da kabul edilebilir, hacim de; 
ama şu anda bendenize uygun ve makul gelen ha
cim esasıdır. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, müsaade eder 
misiniz?... Şu anda Komisyon Sözcüsü olarak, kendi 
kişisel görüşlerinizi elbette yansıtma imkânınız var, 
kürsüye ayrıca çıkarsınız. Ancak Yüce Komisyonu
nuzun kabul ettiği bir metin bulunmaktadır ve bu 
metinde de siz o metni savunacak kişisiniz. O neden
le müsaade ederseniz, metrekare sisteminin dışında 
önergelere sadece katılma veya katılmama hususunu 
lütfen vurgularsamz, zannederim Komisyon Sözcü
lüğü görevini ifa etmiş olursunuz. Kişisel görüşünüzü 
burada müsaade ederseniz, bir kenara bırakalım efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENtS MU
RATOĞLU — Arz edeyim. 

Efendim, ısrarla üzerinde dura dura söylüyorum 
ki, zaten «Arkadaşlarım adına fikir beyan edemem» 
dedim; çünkü Komisyonda da ayrıldı bu fikirler. 

BAŞKAN — Ama Komisyonu siz temsil ediyor
sunuz efendim, Sözcü olarak. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Altıya beş olarak metrekareyi getir
dik; tabiatıyla biz buna sadık kalmak mevkiindeyiz. 
Durum bu. 

BAŞKAN — Üç önergeye katılıyor musunuz, ka
tılmıyor musunuz, takdire mi bırakıyorsunuz?... Lüt
fen bu hususu vurgulayın. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Takdire bırakıyoruz. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz, teşekkür 
ederim efendim. 

Sayın Hükümet... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATT1N OKUTAN — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergelere katılmıyorsunuz. Te

şekkür ederim efendim. 
Sayın üveler; Savın Bayer, Sayın öztürk ve Sa

yın Gözübüyük'ün önergelerini birlikte oylatacağım, 
aynı şeyi istemektedirler. 

Komisyon takdire bırakıyor, Hükümet katılmadı
ğını bevan ediyor. Metreküp getirilmesi; Hesaplama
ların bunun üzerinden yapılmasına ilişkin önergeler
dir. 

önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergelerin dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Fırat'ın önergesini tekrar okutuyorum. Za
ten Sayın Fırat biraz evvel gerekli açıklamayı, aleyh
te konuşurken yaptılar zannederim; ama önergesini 
bir kere daha okutalım efendim. 

• (Avhan Fırat'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Fırat, ayrıca bir açıklama 

yapacak mısınız efendim?.. Biraz evvel açıkladınız. 
AYHAN FIRAT — Lüzum yok Sayın Başkan, 

biraz önce açıkladım. 
Savın üveler, Savın Fırat'ın önergesinin lehinde 

ve aleyhinde söz isteven?... 
Buvurun Savın Aksoy. 
ALÂEDDİN AKSOY — Bir sorum var; «Tes

hin»! «ısınma» olarak değiştirebilir miyiz?... 
AYHAN FIRAT — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Bu soruyu kime karşı soruyorsu

nuz?... Soru sormanız değil de, redaksiyonla ilgili bir 
husustur, ısıtma olarak diyorsunuz. 



Danışma Meclisi B : 47 26 . 1 . 1983 O : 2 

Buyurun Sayın Tuzcu; lehte ini, aleyhte mi efen
dim?... 

ŞADAN TUZCU — Buradan kısaca arz edeyim 
efendim, aleyhte. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, tekrar söz 

aldığım için özür dilerim. Efendim biz ikili mi, üç
lü mü sistem getirelim diye münakaşa ederken, şim
di dördüncü bir sistem getiriyoruz. En iyisini bula
lım; doğru. Her şeyin en iyisini bulmaya çalışırken 
fazla sistemde iyi; ama hangisinin tatbiki mümkün?... 
Çoğaltınca mı, az altınca mı?... Azaltmak lazım ge
lir. 

Sonra dikkat buyurursanız, yakıt yakmakta zor
luk çekiyoruz, sıcak su çok mahdut kaldı efen
dim... Bunun için de bir tedbiri biz getirmeyelim. Bı
rakalım üçlü sistemde kalsın efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın Gözübüyük, lehinde mi efendim?... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Fırat arkadaşımızın teklifi, kavram, mana, hedef ba
kımından uygundur. Kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Fırat'ın önergesi üzerin

deki görüşlerinizi lütfeder misiniz efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, katılamıyoruz. Daha 
evvel mucip sebeplerini de açıkladık. 

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

HATTIN OKUTAN — Katılamıyoruz. 
Sayın Şadan Tuzcu'nun görüşüne katılıyorum. 

Hakikaten bir ihtilaf daha yaratıyor. 
BAŞKAN — Sayın Tuzcu'nun açıklamalarına ka

tılıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Fırat'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Karahasanoğlu ve arkadaşları
nın önergesini bir kere daha okutuyorum efendim. 

(Rahmi Karahasanoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Karahasanoğlu, önergeniz 
üzerinde bir açıklama yapacak mısınız efendim?... 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Gerekçesi 
eklidir, tensip buyurulursa okunsun efendim. 

BAŞKAN — Efendim; gerekçe oldukça uzun, 
dört - beş sayfayı ihtiva eden bir şey. Lütfedip de 
kısaca bir açıklamada bulunursanız, zannederim Ge
nel Kurul çok daha iyi anlayacaktır. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Okunsun 
efendim. 

BAŞKAN — Okutayım; ama okuttuktan sonra 
söz almayacaksınız... Bunu okutacağım. 

PAŞA SARIOĞLU — Usul hakkında Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Karahasanoğlu'nun 

verdiği önerge - aslında iki konuyu ihtiva etmektedir. 
Şimdi oylamada bu iki konu yan yana gelmiştir. Bun
lardan birisi bunun tespiti konusudur; Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı falan filan diye... Diğeri ise 
doğrudan doğruya avans ödenmediği haldeki duru
mun nasıl çözülebileceğine aittir. Onun için bunu 
ayırmakta fayda vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Karahasanoğlu ve 
arkadaşlarının önergesi iki ayrı konuyu getirmemek
tedir. müsaade ederseniz; tek bir konuyu getirmekte
dir. Bu da «Yakıt pay ölçerlerle tespit edilen» diye 
başlayan yeni bir düzenleme getirmektedir; yani heı 
kat mülkiyeti olan bina içine yakıt pay ölçer deni
len aletin yerleştirilmesi keyfiyeti yanında, bu yapılan 
tespitin de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve 
imar ve iskân Bakanlığı tarafından müştereken düzen
lenecek bir esas içinde alınması keyfiyetini getir
mektedir. 

ikinci fıkra aynen Tasarıda olduğu gibidir; ay
rı bir şey getirilmemiştir. Nitekim Sayın Karahasan
oğlu'nun da vermiş olduğu önergede hu husus ay
rıca daha geniş ve değişik bir hat düzenlemesi şek
linde belirtilmiştir efendim, ikinci husus aynen Ta
sarıdaki gibidir. 

Efendim, Sayın Karahasanoğlu'nun önergesine 
ekli gerekçeyi okutuyorum. 

«Madde Gerekçesi : 
1. Biz 9 uncu maddede sadece yakıt giderlerinin 

taksim tarzına ilişkin olmak üzere öneride bulunuyo
ruz. Tasarının 9 uncu maddesinde yakıt giderlerinin 
paylaştırılmasına esas olmak üzere bağımsız bölüm
lerin yüzölçümleri, hareket noktası olarak itibar 
edilmiştir. Oysa bağımsız bölümlerin yüzölçümleri 
ile o bağımsız bölümlerde sarf edilen ısı miktarları 
arasında mutlak bir irtibat yoktur. Yani bağımsız bö
lümlerin yüzölçümleri her zaman kullanılan ısı mik
tarlarını yansıtmaz. Bu durumda yüzölçümü esasına 
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göre yapılacak bir gider paylaştırılması realiteden 
uzak kalmaya mahkûmdur. 

2. öngördüğümüz sisterride her kat maliki ^ sa
hip olduğu bağımsız bölümde sarf edilen ısı mikta
rına göre veya bununla ahenktar olarak Ödemede bu
lunacaktır. Böyle olunca bu sistem adalete uygun ola
caktır. Başka bir deyimle yüzölçümü esasına göre 
yapılacak bir gider paylaştırması adil olmaktan uzak
tır. 

3. Her kat maliki sarf ettiği ısı miktarı esasına 
göre ödemede bulunacağından zorunlu olarak ta
sarrufa riayet edecektir. Yani öngördüğümüz siste
min benimsenmesi ile tasarruf kendiliğinden sağla
nacaktır. 

4. Tasarrufa riayet hususunda millî bir siyaset 
olarak .benimsediğimiz sistem ve temenniler böyle
ce bir uygulama alanı bulmuş ve gerçekleşme imkâ
nına bir yönde kavuşmuş olacaktır. 

5. önerdiğimiz bu değişiklik ile sağlanacak ta
sarruf (ki % 25 oranına varabilmektedir.) Millî eko
nomiyi fazlasıyla rahatlatacaktır. Zira söz konusu 
tasarruf enerjiye ilişkindir. Enerjinin, kalkınmakta 
olan ülkeler, özellikle memleketimiz yönünden taşı
dığı önem ortadadır, öte yandan sıvı yakıt olarak 
kullanılan maddelerin çoğunlukla ithal edilmesi zo
runluluğu göz önünde alındığında sorunun döviz ba
kımından önem taşıdığını gösterir. 

6. Isı sarfiyatını esas ittihaz etmek suretiyle ya
kıt giderlerine katılmayı öngören bu sistemle kat 
malikleri arasında süre gelen anlaşmazlıklar da önem
li bir ölçüde azalmış olacaktır. Zira yakıtın fazla ve 
noksan yakılmasından ötürü kat malikleri arasında 
herhangi bir sürtüşme söz konusu olmayacaktır. Bir 
bakıma elektrik, su ve havagazı sarfiyatının kat ma
likleri arasında bir anlaşmazlığa neden olmaması gi
bi. 

7. Yakıt giderlerine katılma, ısı sarfiyatı esasına 
müstenit olunca bir süre bağımsız bölümünde otur
mayan kat maliki sırf mülkiyeti dolayısıyla yakıt gi
derlerine (temel masraflar hariç) katılma külfetine 
katlanmamış olacaktır; yani bir bakıma sırf mülki
yet hakkının doğurduğu külfet hafiflemiş olacaktır. 

Bu ve benzeri nedenlerle söz konusu 9 uncu mad
denin önerdiğimiz tarzda değiştirilmesinde yarar ve 
zorunluluk görüyoruz.» 

BAŞKAN — Sayın Karahasanoğlu ve arkadaşla
rının vermiş olduğu önergenin gerekçesini de dinle
miş bulunuyorsunuz. 

PAŞA SARIOĞLU — Aleyhte söz istiyorum. 
ŞADAN TUZCU — Aleyhinde söz istiyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, ilk defa Sayın Sarıoğlu 

zannederim «Aleyhte» diye söz istediler. Sayın Sarı
oğlu aleyhte. 

Lehte söz isteyen?... 
ABBAS GÖKÇE — Lehinde konuşacağım Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Gökçe. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, eğer 

uygun görürseniz Sayın Tuzcu'ya devrediyorum söz 
hakkımı. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, aleyhinde konuşmak 
üzere buyurun. 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Yüksek müsamahalarınızı kötüye kullandığım 
için bağışlayın yahutta o zorunlulukta kaldığım için 
affınızı dilerim. 

Efendim, çok ideal bir çözüm getiriliyor; ama 
dikkatten kaçan bir şey var. Bir sistem yapılmış, 
Türkiye'de uygulanan bir sistem; bunların içine ya
kıt ölçer takmak veya monte etmek tekniğe tamamıyla 
taban tabana zıt bir sistem olur. Çünkü yakıt ölçere 
göre kalorifer tesisat projeleri yapılmamıştır, olmaz 
da zaten. Tekniği gelişmiş ülkelerde bu sistem kul
lanılır; fakat orada merkezî teshin vardır, elektrik 
satın alınır gibi, su satın alınır gibi, ısıtma elemanı 
yahutta ısıtıcı güç, enerji satın alınır, tşte onlarda ısı 
ölçer konur. Bu yalnız ve yalnız binaların yahutta 
bağımsız bölümlerin giriş yerlerinde su sayacı gibi, 
elektrik sayacı gibi bir tek sayaçtır; ama şu andaki 
bizim tesisatlarımız, ısıtma sistemi tamamen komp
le sistemdir; yani aynı üniteden, aynı dağıtma ele
manları ile istifade eden bir sistemdir. Yani bir bo
ruya her katta gereğince bir veya iki tane radyatör 
konur. 

Efendim, normal Türkiye standartlarına göre te
sisat; yani kalorifer tesisatı, bina içinde merkezî ısıt
ma tesisatı radyatörlere göre hazırlanmıştır. Bir ko
londa bir veya iki radyatör vardır ve 100 metrekarelik 
bir normal binada ortalama 10 grup radyatör vardır. 
Düşünün sayın üyeler; biz her binanın her grubuna, 
çdk küçük hacimlerdeki tuvaletlerde bulunan iki di
limlik radyatöre bile bir ısı ölçer koyacağız. Arz edi
yorum, bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam bu ısı öl-
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çer de 8 bin lira; yani en küçük 100 metrekarelik r>ir 
binaya biz 80 bin liralık ek bir yatırım masrafı ge
tiriyoruz. Düşününüz ki, bugün Türkiye genelinde 
büyük sorun olan yakıt parası beş bin lira mı olsun, 
altı bin lira mı olsun problemi ortada iken, biz bu 
problemi çözmeye çalışırken, bunun çözümlerini arar
ken, kat maliklerinin önüne şimdi bir de 80 bin lira
lık ek bir tesis masrafı getiriyorsunuz ve sekiz tane 
elektronik bir ünite.. Diyelim ki, payölçer ilk başta 
doğru ölçütü, bir sene sonra doğru ölçeceğini kim ga
ranti edecek?... İşte size bir kargaşa, bir huzursuz
luk zemini daha... 

Şöyle kısa bir hesap yapıyorum : Türkiye'de mev
cut (Çok çok küçük bir rakam alalım) 100 bin veya-
hutta hiç değilse 120 bin konutun kaloriferli olduğu
nu kabul edelim ve her bağımsız bölümde ortalama 
10 tane radyatör (ki, bu da asgarî değerdir, takdir bu
yurursunuz daha yüksekleri vardır) bulunduğunu he
sap ederseniz, yalnız şu andaki mevcut 120 bin ko
nutu bu sayaçlarla donatmak için 8 veya 10 milyar 
liralık bir invenstisyona yahutta bir yatırıma gerek 
vardır gibi geliyor bana. Zannediyorum bu bizim için 
her şeyden evvel lüks olur ve mevcut bina ısıtma 
tekniğimize de taban tabana bir zıddiyet arz eder. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, önergenin lehinde bu

yurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bugün herhangi bir apartmanın su ya da elektrik 

sarfiyatında bir ihtilaf olduğunu kimse ileri sürebi
lir mi?.. Süremez. Çünkü herkesin ayrı sayacı vardır. 
Belediye ya da TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) gelir, 
okur, borcu neyse ona göre hesabını alır, ona göre 
hiçbir apartmanda da elektrikten, havagazından ötürü 
bir ihtilaf çıkmaz. 

Şimdi burada kaç çeşit çözüm şekli getirildi; hiçbi
risinin maslahata uygun olmadığı, hiçbirisinin kesin 
çözüm veremeyeceği arkadaşlarca gayet güzel dile ge
tirildi ve izah edildi. Metrekare dendi; adil olmuyor, 
arsa payı dendi; adil olmuyor, metreküp dendi; adil 
•olmuyor. Her biri kendisiyle beraber birtakım da mah
zurları getiriyor; ama herkes ne kadar ısınmak isti
yorsa o kadar açar. Ben az ısınmak istiyorum az aça
rım, çok ısınmak istiyorum çok açarım. Bu yeniden 
icat edilecek bir alet değil. Avrupa'da, her yerde uy
gulanıyor ve öyle belirtildiği gibi de herbiri 8 bin, 10 
bin lira da değil. Her birinin bin lira civarında olduğu 
söyleniyor ve basit bir bloka takılacak bir aletten iba-
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rettir. Sayın Tuzcu buyurdular ki, «Bunu kim kontrol 
edecek?» Elektrik sayaçlarını, su sayaçlarını kim kont
rol ediyor?.. Bunda hata mı yapılıyor, hile mi yapılı
yor? Belediye bunları elbette kontrol edecektir. Yani 
anlaşmazlığı temelinden bu çözer. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Isıtmanın Belediye 
ile ne ilgisi var? 

NECİP BİLGE — Isıyı belediye mi satıyor?.. 
ABBAS GÖKÇE — Hayır, belediye satmıyor... 
BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuşma

yalım. 

ABBAS GÖKÇE — Ama ölçü ve ayarları da be
lediye satmıyor. Bir bakkalın gelip terazisini mühür
lüyor, ölçüp tartıyor, ayarlıyor. Belediye ölçü mü sa
tıyor, terazi mi satıyor?... Satmıyor. Belediyenin ölçü 
ve Ayar Memurluğu var; gelip ölçer ayarlar. 

Ben şunu da arz etmek istiyorum : Pratikliği ya
nında herkes istediği kadar ısınır; bu bir. 

İkincisi; Sayın Karahasanoğlu anladığım kadarıyla 
kimseyi de mecbur etmiyor. Arsa payına göre anlaş
ma olmamışsa ya da metrekareye göre anlaşma ol
mamışsa hal çaresi nedir? Anlaşamadınız; getirecek 
takacaksınız, herkes kendi yaktığı kadar, sarfettiği ısı 
kadar ödesin. 

Efendim bunun pratik şu faydası olacak : Yakıt 
miktarı azalacak; yani yakıttan tasarruf sağlanacak, 
hava kirliliğini olumlu yönde etkileyecek, az yakıt ya
kıldığı için hava da fazla kirlenmeyecektir. 

©öyle olunca, Sayın Tuzcu elbette benden çok 
daha iyi biliyor, ben hiç sanmıyorum ki, Türkiye'de
ki apartmanlarda bir dairenin radyatör blok ortala
ması 10 ya da 10'un üstünde olsun. Bu mümkün değil. 
Ben kendi dairemde saydım; 100 metrekare civarın
dadır, sekiz bloktur. Bu demektir ki, eğer benim dai
rem ortalama bir daire sayılırsa, Türkiye ortalaması 
sekiz blok, sekiz ısıölçer takılacak; her biri bin lira
dan sekiz bin lira. 

Efendim yeni yapılan apartmanlarda, Sayın Tuz
cu haklı; onu tabiî başlangıçta, yeni apartman yapı
lacaksa bu çıkışta takılır ve böylece mesele kökünden 
halledilir. Bilemiyorum yeni olduğu için mi yadırgı
yoruz; ama en adil çözüm budur. 

Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım; 
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Vaktinizi asla suiistimal etmemek üzere hemen 
bir-iki dakika içerisinde Komisyonumuzun görüşünü 
arz edeceğim. 

Bu önergeye kesinlikle katılmak imkânını göremi
yoruz. Üç sebepten dolayı göremiyoruz : 

Birincisi; Türkiye'mizin bugün içerisinde bulundu
ğu sınaî ve iktisadî şartlar. Bu araçlar bizde imal 
edilmiyor. Nasıl olur da biz dış borçlarımızın faizle
rini ödemekte sıkıntı çekerken, milyarlarca liralık 
dövizi dışarıya göndeririz?.. Bu olmaz; bu bir. 

İkincisi; bugün apartman sakinleri yakıt parasını 
ödemekte güçlük geçmektelerken ve biz bunun zor
luğunu burada münakaşa mevzu yapmaktayken, na
sıl olur da her bir daireye 50, 60, 70, 80 bin lira civa
rında munzam bir külfeti tahmin edebiliriz?.. Bu ba
kımdan da imkân yok. 

Gelelim üçüncü sebebe bağımsız bölümlerin dı
şında malumdur ki, bir de ortak bölümler vardır. 
Peki ortak bölümlere takılan saati kim ödeyecektir? 
Onlara da mı saat takılacaktır?., işte bu sebeplerle 
önergenin Komisyonumuzca kabulüne imkân görül
memektedir. Takdir Yüce Heyetinize aittir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz Komisyona soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı sorunuzu 

sorunuz. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Sözcünün ifadesine 
göre, bugünkü Türkiye'nin ekonomik koşulları böyle 
pay ölçerlerin teminini imkânsız kılıyor; ama kanun
larımız herhalde bugün için, bir yıl için, iki yıl için 
yapılmıyor. Bu Kanunun belki 10 yıl; esas kanun 17 
yıldır yürürlükte olduğuna göre, 15 yıl sonra, 10 yıl 
sonra böyle bir imkânın doğmayacağı belli midir? 
Bu tür bir uygulamanın da kanun metninde ikinci bir 
yol olarak belirtilmesinde bir mahzur var mıdır? 

Bunu öğrenmek istiyorum. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Efendim, ben Türkiye'nin iktisadî ba
kımdan buna imkânı yoktur demedim. Memleket sı
kıntı içerisinde bulunduğu için milyarlarca liralık bir 
dövizi daha onun üstüne yüklemeyelim dedim; im
kânı yoktur demedim. Alınabilir tabiî, Devlet isterse 
alınabilir; ama fuzulîdir dedim. 

15 sene sonrasına gelince; Bu da, affınıza sığına
rak söylüyorum, fala bakmak gibi oluyor. Bilemem 
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ben 15 sene sonraki şartlar neyi getirecektir, neyi gö
türecektir. O itibarla başka bir şey söyleyemeyeceğim. 
Özür dilerim. 

BAŞKAN — «Eğer ihtiyaç varsa o gün değişti
rilir» diyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Pek tabiî. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz Komisyona soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Komisyon biraz önce 

benim önergemi işleri karıştıracağı mülahazasıyla red
dettiler. 

Su saatleri Türkiye'de yapılmaktadır ve kontrol 
edilen yeri vardır. Bir apartmanda ayrı sıcak su ka
zanı olduğu halde, ihtilafları halledelim diye bir 
önerge verdim, Sayın Komisyon işleri karıştıracağı 
mülahazasıyla buna da karşı çıktı... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, o konu bitti efendim, 
lütfen yalnız soru... 

AYHAN FIRAT — Sayın Komisyon, eğer bura
ya bu madde bu şekliyle oturtulduğu takdirde, Tür
kiye'de bu yarın imal edildiğinde kullanma imkânını 
ortadan kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Yani Türki
ye bir inkişafa açık mı, kapalı mı? Onu öğrenmek is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Efendim, bugün için bu saatlerin ta
kılmasında biz fayda mülahaza etmediğimizi söyle
dik; ama bir müddet sonra şartlar elverirse gayet tabiî 
ki, o zamanki kanun vazıı da bir hüküm getirebilir. 
Bunun dışında söyleyecek bir şey bulamıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Komisyon Başkanı buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — Sayın Başkanım, kıymetli arkadaşlarım; 
Sayın Tuzcu, teknik tarafını etraflıca izah ettiler. 

Bugün mevcut olan apartmanlarda kalorifer radyatör
leri var ve odalardan da sıcak buhar boruları çıkmak
tadır. 

Altı daireli bir apartmandan üç daire sahibi ge
ziye gitti, ölçeğini çalıştırmıyor; fakat onun odala
rından ve salonundan çıkan borular (Tesis değişmedi, 
çünkü bugünkü haliyle) oralara az derecede de olsa 
yine ısı veriyor. Bu ısı kaybının bedelini, sarfiyat 
bedelini kim ödeyecek? Diğer üç dairede oturanlar 
mı ödeyecekler? 
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ikinci sorun : Bu işi takip eden bir firmanın sa
hibi, biz Komisyonda bunu müzakere ederken geldi, 
bizimle görüştü ve; «Biz bunu Almanya'dan getire
ceğiz. Bugün ithal müsaadesi alırsak, radyatörün üze
rine konulacak beher ölçek 8 bin liraya mal olur.» 
dedi, durumu anlattı. Diğer tesisler ne olacak, o öl
çeğini çalıştırmayan daireden geçen buhar boruları 
dolayısıyla kaybedilen ısı ne olacak dediğimizde; 
«Efendim oralardan zayi olabilir, o zaman tesis de
ğişecek.» dedi. 

Sayın' Tuzcu da demin izah ettiler; bütün tesisa
tın bu şekle sokulması gerekiyor teknik yönden. Ben 
mühendis değilim; fakat hukukî yönden ölçek kul
lanmayan /dairelere giden ısı bedelini, o daire sahip
lerinin ödemesi lazım gelir. 

©u bir haksızlık olur mu olmaz mı, takdiri siz
lere bırakıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Karahasanoğlu, buyurunuz, sorunuzu soru

nuz efendim. 
M. RAHMİ (KARAHASANOĞLU — Efendim, 

şüphesiz bütün gayretler, adil bir şekle ulaşmak için
dir. Biz önergemizi hazırlarken şu noktadan hareket 
ettik; bunun için tek bir misal arz edeceğim müsaa
denizle : 

Aynı alanda ve aynı hacimde iki dairede iki de
ğişik aile oturuyor. Bu ailelerden birisi, vefat etmiş 
emekli bir memurun dul eşi veya yetiminden müte
şekkil. Tek başına oturmaktadırlar. 

Bu ailenin dairesine eşit bir diğer dairede ise 10 
kişilik ve maddî imkânı yerinde olan bir aile otu
ruyor. 24 saat salonunu da açıyor, diğer bölümlerini 
de açıyor ve hiçbir kısıtlamayı düşünmüyor; ama tek 
başına oturan emekli, dul veya yetim; ben bir odayı 
ısıtmakla idare edeyim, diğer odaları kapatayım, di
yor icabında. Çünkü benim aldığım maaş ayda 15-20 
bin liradır ki, bu da ancak yakıt parasına yetiyor, 
diyor. Bu itibarla, böyle bir saat konulursa hiç ol
mazsa ben 5-6 bin lira aylık yakıt parası vermek su
retiyle geri kalan paramla geçimimi sağlarım, diyor. 

Bizim hareket noktamız budur. 
İkincisi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve 

iskân Bakanlığına bırakmıştır önergemiz. Oradaki tü
zükler mecburî giderleri tayin edecektir. Bir aile kul
lansa da kullanmasa da mecburî giderleri ödeyecektir; 
seyyanen ödeyecektir. Bu bakımdan da hiçbir endişe 
olmamaktadır. 

Misal olarak arz ettiğim bu iki aile tipini Komis
yon nasıl bağdaştıracaktır? Bu iki ailenin geçim şek
lini nasıl düşünmektedir? Onu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan
oğlu. 

Sayın Komisyon buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkanım, Komisyon adına 
Sayın Uyguner cevap arz edecekler. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU ADINA M. FEVZt 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi öyle bir mesele ortaya konuluyor ki, bu da 

önergenin çok hatalı bir yoldan hareket ettiğini açık
ça ortaya koyuyor. 

Biraz evvel Sayın Tuzcu izah ettiler; bu ısıtma 
tesisatının yapılması komple bir sistem meselesidir. 
Yani bütün bina için düşünülmüş bir sistemdir ve 
Türkiye'de müşterek sistem; yani kat kaloriferi kabul 
edilmemiştir, müşterek bir sistem kabul edilmiştir. 
Buna göre, bir tek kazanda su ısıtılır ve bütün daire
lere sevkedilmek suretiyle radyatörler vasıtasıyla ısı 
sağlanır. 

Şimdi, Sayın Karahasanoğlu'nun misalini biraz 
genişleterek şu şekilde ortaya koyalım. Diyelim ki, 
20 daireli bir apartman. Bu apartman içerisinde sı
caktan hoşlanmayanlar veya maddî durumu itibariyle 
biraz muktesit hareket etmek durumunda olanlar 
vardır, muayyen zamanlarda bina dışında ikamet 
edenler vardır, mesela binanın bulunduğu şehrin dı
şında seyahat dolayısıyla ikamet edenler vardır. 

Diyelim ki, 20 dairelik bir apartmanın beş daire
si ödeme gücümüz yok diyerek radyatörlerini kapat
tı, üç dairesi de binanın bulunduğu mahallin dışın
da, kapılan kapalı, onlar da söndürdüler, ısıölçer hiç
bir şey yazmıyor, iki tanesi de bir tek radyatörü aça
rak, bu bize kâfidir, biz fazla sıcaktan hoşlanmıyo
ruz, bu yeterlidir dediler ve yüzde 80'ini kapattılar... 

Şimdi burada ne olacak?.. 10 daire ısıdan istifade 
etmiyor durumda görünecek, diğer 10 dairede otu
ranların ise varlıkları yerinde, sıcaktan hoşlanıyorlar, 
ısıdan tam istifade ediyorlar. Kazan müşterek oldu
ğu için, 20 dairenin ısıtılmasına göre yapılmıştır tes
hin hesapları. O kazan muayyen dereceye kadar ısı-
tılmadıkça diğer 10 dairenin de ısıtılması mümkün 
değil. Yani bundan bir iktisat sağlanması, bir eko
nomi sağlanması mümkün değil. Ne olacak bu de
fa?.. O kazandaki suyun ısıtılması içîn normal yakıt 
yakılacaktır. Normal yakıt yakılınca da diğerleri kul
lanmadıkları için yakıt bedeli 10 daireye yüklenecek
tir. O on dairede oturanlar, diğerleri sıcaktan hoş
lanmıyorlar diye veya ödeme güçleri yok diye ola-
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ğanüstü bir yükün altına girecekler. Yani bir apart
manda bir arada barınmak imkânı kalmayacaktır. Bu 
da apartman maliklerini büyük ihtilaflara sevkede-
cektir. Biz burada adil bir sistem getirelim derken, bu 
defa huzursuzluk yaratabilecek bir sistem getireceğiz, 
anlaşmazlıkları körükleyeceğiz; mahkemeler davalar
la dolup taşacaktır. 

Onun için, hangi sistemi savunursak savunalım 
altından bir şey çıkıyor; fakat bu ısıölçer yahutta 
pay ölçer sistemi, öyle sanıyorum ki en sakıncalı olan
lardan birisidir. 

Kaldı ki, bina yönetim planları yapılırken, aksine 
hüküm her zaman konabilir yönetim planına : Bü
tün kat malikleri anlaşmışlarsa yönetim planına ko
yarlar ve ısıölçeri takabilirler. Buna hiçbir kanunî 
mani yoktur. Getirdiğimiz düzenleme bunu yasakla
mıyor, mani hüküm getirmiyor. İsterse, isteyen kat 
malikleri de yapabilirler; ama zannetmiyorum, biraz 
önce ifade ettiğim mahzurlar karşısında bunlar böy
le bir yol tercih etsinler... Çünkü bu defa büyük ih
tilaflar çıkacaktır. 

Bir de payölçerlerin kontrolü meselesine temas 
edildi. Elektrik sayaçları belediyenin kontrolundadır. 
Sayaç yazar, endeks memurları gelir okur, giderler 
tahakkuk ettirirler; ama yüzde yüz isabetli midir be
lediyenin kontrolunda olduğu halde?.. Geçenlerde 
bir aile dostumuz 142 bin lira elektrik parası geldi
ğini söyledi ve öyle de bir idare var ki karşısında, 
«142 bin lirayı peşinen öde, ondan sonra ihtilafını 
halledelim» diyor. Diyor ki, «Ben normal bir daire
de oturuyorum, geçmiş aylarda benim elektrik üc
retim 5 - 6 bin lira civarındaydı, şimdi 142 bin lira 
nereden çıktı? Burası bir imalathane değil, bir fabri
ka değil, atölye değil.». Buradan da anlaşılıyor ki, 
ona da yüzde yüz güvenmek mümkün değil. Bu de
fa kat malikleri ısıölçerlerin arızalı olup olmadığın
dan şüphe edecekler ve dolayısıyla yine bir anlaşmaz
lık konusu ortaya çıkacak. 

Bu sebeple, kabul edilecek sistemin en az anlaş
mazlık konusu ortaya çıkaracak sistem olarak kabul 
edilmesi lazım. Bunu kabul etmediğimiz takdirde kat 
maliklerine biz adil bir sistem getirelim derken, hu
zursuz bir sistem getiririz. 

Bu sebeple, önergeye iştirak edemiyoruz. 
Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Öney buyurun efendim, soru. 

TÜLAY ÖNEY — Efendim, Sayın Uyguner yap« 
tıkları açıklamada dikkat çekici bir noktayı belirtti^ 
ler benim açımdan. Dediler ki, eğer kat maliklerinin 
tümü bambaşka bir sistem üzerinde anlaşırlar, yöne
tim planını bu şekilde düzenlerlerse, bu mümkündür, 
kanunda buna mani bir hüküm yoktur. Ben bu nok
tanın altını çizmek istiyorum. Bu yakıt payölçer sis-: 
temi Batıda gittikçe gelişmektedir ve oranın koşulla
rına göre belirli bir tasarrufun sağlandığı kesindir, 
belgelenmiştir; ama Türkiye'de bu günkü koşullarda 
belki uygulamada güçlükler vardır ve bu sistemi he
men benimseyip oturtmak belki yarardan çok zarar 
getirebilir. Bunu da böyle kabul edelim. Fakat muh
temeldir ki, ileride bizde de bunun gelişmesi ve bazı 
kat maliklerince ve bazı apartmanlarca benimsenme
si mümkündür. Şimdi, kanunda buna mani bir hâl 
yoktur dememiz kafi midir? Açıkça belirteceğimiz 
bir tabir midir? 

Sonra, sadece yakıt giderleri metrekare esasına gö
re hesap edilir, hükmünü getirdiğimiz takdirde, apart
man maliklerinin kanunun bu amir hükmüne aykm 
düşebilecek yönetim planı yapmaları ve bunu kabul 
etmeleri söz konusu mudur? Herhalde değildir. Onun 
için eğer biz bunu bu şekilde düşünüyorsak, o zaman 
bu şekliyle kelimelendirelim. «Aksine hüküm bulun
madıkça» diyor. Aksine hüküm bulunmadıkça, yani 
kat malikleri aksine karar almadıkça sadece yakıt gi
derlerinin metrekare üzerinden ödenmesi söz konu
sudur, diye bu kelimeyi koyalım. Çünkü Kanun böy
le yazdığı müddetçe herhangi bir apartmanın metre
kare dışında birtakım farklı bölüşüm sistemi getirme
si her halde mümkün olmamaktadır, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney.. 
Sayın Uyguner veya Sayın Muratoğlu?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Efendim arz edeyim; kat malik
leri ittifak edebildikleri takdirde bu sistemi getirebi
lirler, Kanunumuzda mani hüküm yoktur. Yalnız, şu 
noktayı belirteyim ki, kanunlarda yapılmaması icap 
eden şeyler belirtilir. Mesele; adam öldürmek yasak
tır, denir; ama adam öldürmemek yasak değildir, 
diye hüküm getirilmez. Bu da onun gibidir. Arzu bu
yurdukları takdirde yapabilirler, hiç bir mani hüküm 
yoktur. 

Arz ederim. 
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IBAŞKIAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Karahasanoğlu ve arkadaşla

rının önergesine Komisyon katılmadığını beyan etti. 

Sayın Hükümet önerge üzerindeki 
lütfeder misiniz? 

goruşunuzu 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA
HATTİN OKJUTAN — Sayın Başkanım, Komisyon 
üyesi arkadaşlar geniş şekilde izahat verdi katılmadık
ları hususlar hakkında. Şü nokta üzerinde durulabi
lir, mutlaka merkezî teshin sistemi olan yerlerde; ya
ni enerjiyi üreten de, satan da başka bir kişi olursa 
ve bu Devlet veya bir kuruluş olursa bu mümkün. 

ikincisi; Sayın Tuzcu'nun izah ettiği gibi, teknik 
yönden binalar ileride buna göre yapılırsa mümkün. 
Bugünkü yapılar bu sisteme göre bizim görüşümüze 
igöre oluşmamıştır. (Binaenaleyh, bu şekilde ısı ölçer 
saatiyle bunların ihtilaflarının halline imkân bugün 
için mevcut değildir, )Bunu ilave etmek suretiyle ka
tılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Karahasanoğlu ve arkadaşla

rının önergesine gerek Komisyon, gerek Hükümet ka
tılmadıklarını beyan etmektedirler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususuna 
oylarınıza sunuyorum efendim: Dikkate alınmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursun.. Kabul etme
yenler lütfen işaret buyursunlar., önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; daha görüşülmesi gerekli 4-5 önerge 
bulunmaktadır. Oysa herhangi bir önerge üzerinde 
görüşmeye başladığımızda bunu tamamlamak müm
kün olmayacaktır. 

Bu nedenle, 27 Ocak 1983 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 18.45 

• t « w 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
47 nci (BİRLEŞİM 

26 Ocak 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 
1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 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 ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/578, 2/58) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tari
hi : 20.1,1983) 

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

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

(4) 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, içişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(5) 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) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAÖIŞ-
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 iBeige Alan Öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARO-
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) 

(8) 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) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

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

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

(12) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tanm ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ve 

(Devamı arkada) 
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Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(13) 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) 

(14) 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) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 Arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş ilçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile B'ir 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) 

(16) 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 Eklenmeline Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1,1983) 

X (17) 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 (18) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıta tarihi : 31.12.1982) 

X (19) 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 (20) 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 (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirim'inin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Baş/kanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay.Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 (Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve 'Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (23) 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 (24) 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. (1/292) (S. Sayısı : 283) 
(Dağıtma tarihi : 31.12,1982) 

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

(X) Açık oylama. 
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