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KONULAR / 1

1)  KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNUN ÖNEMİ ve AVUKATLAR İÇİN

YARATTIĞI İŞ OLANAKLARI

2)  BİR APARTMAN / SİTEDEN İŞYERİ / KONUT ALIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

3)  KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNUN 
DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ

4)  YÖNETİM PLANI

5)  GENEL KURULLAR

6)   YÖNETİCİ / YÖNETİM KURULU / YÖNETİCİNİN TARAF SIFATI

7)   DENETÇİ / DENETİM KURULU

8)   İCRA TAKİBİ YAPARKEN ve DAVA AÇARKEN 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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KONULAR / 2

9)BAŞLICA UYUŞMAZLIKLAR

a) Ortak Alanlar (Kullanımı, Satışı, Kiralanması, Özgülenmesi, Bakım – Onarımı, 

Kamuya Terk Edilen Alanlar)

b) Yüklenicinin Eksik ve Ayıplı Bıraktığı İşler

c)  Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

d)  Isıtma Sistemi

e)  Kat Mülkiyeti Hukukunda Hakimin Müdahalesi

f)   Ortak Giderler (Blok-site ayrımı, sorumluluk, işçilik alacağı)

g)  Bağımsız Bölümde ve Ortak Alanda Evcil Hayvan Besleme
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1) Kat Mülkiyeti Hukukunun Önemi ve
Yarattığı İş Olanakları
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AVUKATLARASAĞLADIĞI İŞ OLANAKLARI

Avukatlık / Danışmanlık

(Apartman – Site, İnşaat – Yönetim Şirketleri, Malik – Site Sakini - Çalışanlar…)

Bilirkişilik / Uzman Görüşü – Hukuki Mütalaa, Eğitmenlik / KVKK… Danışmanlığı…

SAĞLADIĞI DİĞER İŞ OLANAKLARI

Yöneticilik / Yönetim Şirketleri / Yazılım Şirketleri / Tedarikçi Şirketler Denetçilik /

Denetim Firmaları

Site Çalışanları

Muhasebe Hizmetleri, İSG Danışmanlığı…
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1-İNŞAATIN PROJE VE RUHSATINA UYGUN YAPILMASI
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(Bazen bu hususlara dikkat etmek de yeterli olmuyor.

Belediyeler, yıkım – para cezası verebiliyor, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda

bulunabiliyorlar.)

2-ARSA PAYI / İSKAN BELGESİ / KAT MÜLKİYETİ TAPUSU

-İmar barışından yararlanılarak yapı kayıt belgesi alınması ve bunun tapuya dönüşmesi

- Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı

- Aidat Paylaşımında Arsa Payı

16

2) BİR SİTEDEN KONUT YA DA İŞ YERİ SATIN  

ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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4) SİTE NİTELİĞİ, BAĞIMSIZ BÖLÜM - MALİK SAYISI, 

DİĞER KAT MALİKLERİ

5) YÖNETİM PLANI

6) YÖNETİMSELKONULAR

Yapımcı Şirketin Yönetmesi Yönetim Şirketinin
Yönetmesi Kooperatifin Siteyi Yönetmesi
Tek Parselde Kurulu Siteler / Birden çok parselde kurulu siteler
Farklı Yapılardan Oluşan Siteler

(Otel, AVM, Çarşı, Dükkan, Ofis..)
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7) ORTAK ALAN, YER ve TESİSLERİN MÜLKİYETİNDEN ve
İŞLETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI
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a. Mülkiyetin, Yapımcı Şirkete ya da Üçüncü Bir Şahıs veya Şirkete Ait Olması

b. Mülkiyetin Site Maliklerine Ait Olması

• YANLIŞ UYGULAMA MALİKLERE HİSSE VERİLMESİ HALİNDE ORTAYA 

ÇIKACAK SORUNLAR

• DOĞRU UYGULAMA KMK’NIN 10. ve 67. MADDELERİ UYARINCATESCİL

c. Bu tesislerin Farklı Parselde Olması

d. Bahçe Kullanımı, Otopark- Teras Gibi Yerlerin

Bazı Kat Maliklerine Özgülenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

e. İşletme Giderlerinin Doğru ve Adil Olarak Paylaştırılması

f. Kamuya Yol, YeşilAlan vb. Amaçlarla Terk Edilen Yerlerden Kaynaklanan Sorunlar
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1) KMK/TBK-KİRA HUKUKU

2) KMK/ İŞ HUKUKU

3) KMK/TEBLİGAT HUKUKU

4) KMK/KVKK

5) KMK/SİGORTA HUKUKU

6) KMK/BELEDİYE MEVZUATI

7) KMK/İMAR MEVZUATI

8) KMK/KOOP. HUKUKU

9) KMK/KENTSEL DÖNÜŞÜM

10) KMK/İMAR BARIŞI

11) KMK/HMK

12) KMK/TMK

13) KMK/İİK

14) KMK/ENGELLİ HAKLARI

15) KMK / HAYVAN HAKLARI

16) KMK/ENERJİ HUKUKU
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3) KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNUN 
DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ
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1)KENTSELDÖNÜŞÜM
a)KararAlma Süreci (Riskli Yapı Kararı, 2/3 arsa payı çoğunluğu)

b)Yükleniciyle Yapılacak Sözleşmeler

(İçeriği/Alınacak Teminatlar / Verilecek Vekaletnameler)

c)Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesi

d)Yönetim Planı Hazırlanması

2)İMAR BARIŞI UYGULAMALARI
a)Yapı Kayıt Belgesi

b)Apartman / Site OrtakAlanlarına YKB alınması

c)Tapuya Dönüşme vd. Uyuşmazlık Konuları

47
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İŞ HUKUKU
• Sorumluluk

- Yargıtay 20. HD. 12.11.2018 T. ve 2017/2137 E. 2018/7243 K. :

- « Sorumluluk, borcun yasal olarak ödenmesi gerektiği tarihte malik olan kişiye aittir. «

- Yargıtay 20. HD. 09.11.2007 T. Ve 2017/8980 E. – 9136 K. : «

- Ortak gider alacaklarından olan demirbaş (görevli tazminatı) davalı malik sorumludur. «

• Dava ve İcra Takibinde Taraf Gösterme

- Yargıtay HGK. 09.11.2016 T. ve 2014/1437 E. 2016/1032 K. : « Takip konusu İş Mahkemesi ilamının hüküm
• fıkrasında kat malikleri aleyhinde hüküm kurulmuştur. İlama uygun olarak düzenlenmesi zorunlu olan icra emrinde de kat 

maliklerinin borçlu olarak gösterilmesi gerekirken Site Yönetimi aleyhine takip yapılması doğru olmayıp Mahkemece
şikayetin bu nedenle kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsizdir. «

-Yargıtay 22. HD. 25.06.2016 T. ve 2014/12461 E. 2015/22046 K. : «Apartman görevlisinin işçilik alacaklarına
• ilişkin davalar tüm kat maliklerine karşı açılabileceği gibi, yönetim oluşturulmuş ise işveren vekili durumunda bulunan yönetim/

yönetici aleyhine de açılabilir. Ancak hüküm 625 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 20/a maddesi uyarınca kat malikleri aleyhine
ve eşit sorumlu oldukları belirtilerek kurulur.

• Kabule göre de,625 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 20/a maddesi gereğince bahsi geçen alacaklar bakımından " kat maliklerinden
eşit olarak alınmak suretiyle davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine " şeklinde hüküm kurulması gerekirken doğrudan yönetim
aleyhine hüküm kurulması doğru olmamıştır.

- Yargıtay 8. HD. 09.07.2014 T. ve 2013/21751 E. 2014/14570 K. : « Somut olayda icra takibine dayanak yapılan
• ilamın işçi alacağı olduğu ilamda davalı olarak kat maliklerini temsilen Manolya Apt. Yöneticiliğinin gösterildiği ve mahkemece adı

geçen hakkında hüküm tesis edildiği görülmektedir. Bu durumda alacaklı, 634 sayılı Yasa'nın 35. maddesine göre apartman yönetimi
hakkında takip yapabileceği gibi, aynı Kanun'un 20. maddesi uyarınca da ilama konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri
hakkında takip yapılabilir. Bir diğer ifade ile alacaklının bu konuda seçimlik hakkı bulunmaktadır. Sonuç olarak, alacaklının,
yukarıda belirtilen ilama dayalı olarak apartman yönetimi hakkında başlattığı takipte kat maliklerine icra emri göndermesi 634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesi hükmüne uygun olmakla (…) «

10



KMK / TBK / KİRA HUKUKU İLİŞKİSİ

1.Toplu Yaşam Alanlarında Kiracılık

(Konutlarda, İşyerlerinde, AVM’lerde, Kamu Lojmanlarında)

2.Yan Gider Kavramı

3.Kiracı – Site Yönetimi İlişkisi

4.Kiracı – Malik İlişkisi)

5.Kiracının hak ve yükümlülükleri
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*KMK md. 28, 70
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1) ÖNEMİ

* YARGITAY18.HD E.2011/11552 K.2012/2972 T.22.3.2012

« Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesine göre yönetim planı, bütün kat

maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planının

değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin 4/5'inin oyu şarttır.»

4) YÖNETİM PLANI



2) HAZIRLANMASI / TAPUYAVERİLMESİ

Kırtasiyeden alınabilir, internetten indirilebilir.

3) İÇERİĞİ

* YARGITAY18. HD E. 1998/2574 K. 1998/4626 T. 30.4.1998

« Yönetim planı, ana gayrı menkulün yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini

yönetici ve deneticilerin alacakları ücretleri ve yönetime dair diğer hususları

düzenleyen ve tüm kat malikleri ile külli ve cüz'i haleflerini bağlayan bir sözleşme

niteliğindedir.»

4) DEĞİŞTİRİLMESİ / UYARLANMASI (KMK 28,70, Geçici Md. 2)

- 4/5 ÇOĞUNLUK MU

- SALT ÇOĞUNLUK MU ?
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Madde 28 Yönetim Planı:
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Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin

alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat

maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm

bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu

kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. (Değişik: 13/4/1983 - 2814/11 md.)

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu

şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve

cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim planının ve onda sonradan

yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve

bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında

saklanır.



Madde 70 Yönetim plânı ve değiştirilmesi
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(Ek: 14/11/2007-5711/22 md.) Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler

için tamamını kapsayan bir tek yönetim plânı düzenlenir. Yönetim

plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. Yönetim

plânının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu

üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının

beşte dördünün oyu şarttır. Geçici yönetimle ilgili yönetim plânı

hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin beşte

dördünün oylarıyla değiştirilebilir.



Geçici Madde 2 – (Ek: 23/6/2009-5912/5 md.)
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Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait

planlarının, bu Kanun hükümlerine uyarlanması

yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri

yönetim 

amacıyla 

kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı

yönetimleri, değiştirilen yönetim planına göre yeni yöneticiler

seçilinceye kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu

yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim planının değiştirilmesini

takip eden üç ay içinde yapılır.



HAKİM YP DEĞİŞİKLİĞİNE KARAR VEREMEZ.
Yargıtay 18. HD. 19.07.2005 2005/5235 -7657
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«Yönetim planının değiştirilmesi, ancak tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile 

olanaklıdır. Mahkemece yönetim planının dava konusu edilen maddesinin iptal 

edilebilmesi için de bunun yasanın buyurucu hükümlerine aykırılık oluşturur

nitelikte olması gerekir.

Somut olayda değiştirilmesi istenilen yönetim planının 6. maddesi hükmü niteliği

itibariyle yasanın buyurucu hükümlerine aykırı olmadığı cihetle bu maddenin

değiştirilebilmesi için yukarıda sözü edilen yasa maddesi uyarınca kat maliklerinin

toplanıp beşte dördünün oyu ile karara bağlanması gerekir. Hakim kat maliklerinin

iradesi yerine geçip böyle bir değişikliğe karar veremez.»



Yönetim planının değiştirilmesine ilişkin davada tüm kat 
maliklerinin hasım gösterilmesi gerekir.
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Yargıtay 18. HD T.19.01.2009 2008/10673 - 2009/115 / 1

•KATMÜLKİYETİ ( Yönetim Planının Değiştirilmesine İlişkin Davada Tüm Kat 

Maliklerinin Hasım Gösterilmesi Gerektiği )

•YÖNETİM PLANIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( İlişkin Davada Tüm Kat Maliklerinin Hasım

Gösterilmesi Gerektiği )

•HUSUMET ( Yönetim Planının Değiştirilmesine İlişkin Davada Tüm Kat Maliklerinin

Hasım Gösterilmesi Gerektiği )

DAVA : Davacı Celile vd. ile davalı Sinan vd. aralarındaki yönetim planının iptali ve eski hale iade davasına dair

İstanbul 3.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 12.12.2007 günlü ve 2007/514-1449 sayılı hükme yönelik temyiz

isteminin reddi hakkında Dairece verilen 12.06.2008 günlü ve 2008/3069-7092 sayılı ilama karşı dahili davalı

tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki

bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:



YP İPTALDAVASINDATÜM MALİKLER
DAVADATARAFGÖSTERİLMELİDİR.
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Yargıtay 18. HD T.19.01.2009 2008/10673 - 2009/115 / 2

KARAR : Karar düzeltme isteminde bulunan davalı V’ye mahkemenin gerekçeli kararının yöntemine

uygun biçimde tebliğ edilmemiş olduğu anlaşıldığından davalı vekilinin bu konuya ilişkin karar düzeltme

isteğinin kabulüne, Dairemizin 12.06.2008 gün ve 2008/3069-7092 sayılı temyiz isteminin reddine ilişkin

kararın kaldırılmasına karar verilip dosya içindeki tüm kağıtların yeniden incelenmesi sonucu; Davada

ana taşınmazın yönetim planının ( 1 ) nolu bağımsız bölüm maliki lehine ortak yerlerde tesis ve

değişiklikler yapılması konusunda muvafakat içeren 15 ve 16. maddelerinin iptali ile bu maddelere

dayanarak projeye aykırı biçimde yapıldığı ileri sürülen tesis ve değişikliklerin eski hale getirilmesi

istenilmiştir. Dava salt ( 1 ) nolu bağımsız bölüm maliki ile kiracısı aleyhine açılmış bulunmaktadır.

Yukarıda özetlenen davanın niteliği özellikle yönetim planının sözü edilen ve bir kat

malikine ayni hak tanınmasına ilişkin olan maddelerinin iptali istenildiği göz önünde

tutularak öncelikle ana taşınmazdaki tüm kat maliklerinin yöntemince davaya dahil edilip

taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında hüküm kurulması gerektiğinin

düşünülmemesi doğru görülmemiştir.



YPDEĞİŞİKLİĞİNDEBAZI HALLERDEOYBİRLİĞİGEREKİR.
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YARGITAY18. HD 10.2.2005 2004/8944 - 2005/639

“Anataşınmaza ilişkin yönetim planının 31. maddesinde, "İleride İmar Yasasında

yapılacak değişiklikle çatı katının tam kata dönüştürülmesine izin verildiği takdirde,

diğer bağımsız bölüm maliklerinin buna şimdiden muvafakat edecekleri" hükme

bağlanmış ise de, Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesindeki tüm kat maliklerinin

rızasını ya da 44. madde uyarınca oybirliğiyle karar alınmasını gerekli kılan

koşulları bertaraf eden nitelikteki bu yönetim planında yer alan hüküm

geçersiz olup, kat maliklerini bağlamaz.”



5) GENEL KURULLAR

1) Olağan / Olağanüstü Genel Kurullar

2) Genel Kurullarda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

3) Genel Kurul İptal Davaları
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1)Anataşınmaz Kat Malikleri Kurulunca Yönetilir.

Bu kurul adından da anlaşılacağı üzere kat maliklerinin katılımıyla oluşan topluluktur.

Ancak, bu topluluğun tüzel kişiliği yoktur, aktif ve pasif taraf sıfatı vardır.

Kat malikleri kurulu, anataşınmazda bulunan tüm kat maliklerinden oluşur. Bu kuralın
istinası; toplu yapılara ilişkin özel hükümlerdir. Buna göre anataşınmaz üzerinde birden çok
yapı (ya da blok) varsa, bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde kat
malikleri kurulu o yapıda (veya blokta) bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.

(Blok Kat Malikleri Kurulu, Parsel Kat Malikleri Kurulu, Ada Kat Malikleri Kurulu, Toplu
Yapı Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu)

2) Yönetim Biçimi Kat Malikleri Kurulunca Kararlaştırılır.

Anataşınmaz tüm kat malikleri kurulunca verilecek kararlara göre yönetilir.

Yönetim konusunda tüm kararları almaya en yetkili organ genel kuruldur.

3)Kanunların Emredici Kurallarına Aykırı Karar Alınamaz.

Kat Malikleri Kurulu, kanunların emredici kurallarına ve YP.ndaki düzenlemelere aykırı
karar alamaz.
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4) Olağan Genel Kurul Toplantıları: (KMK 29/1)

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere (toplu yapılarda 2 yılda 
bir defadan az olmamak üzere) yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanır.

Yönetim planında bu konuda bir düzenleme yoksa, kat malikleri kurulu her 
takvim yılının ilk ayı içinde (ocak ayında) toplanır.

Toplu yapılarda yönetim planında bu konuda bir düzenleme yoksa, ikinci takvim 
yılının ilk ayı içinde toplanır. 

5) Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları: (KMK 29/2)

Önemli bir sebebin çıkması halinde, YÖNETİCİNİN veya DENETÇİNİN veya
KAT MALİKLERİNDEN ÜÇTE BİRİNİN istemi üzerine ve toplantı için istenilen
tarihten EN AZ ON BEŞ GÜN ÖNCE bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir
çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat
malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

Bu koşula uyulmazsa, toplantı ve toplantıda alınan kararlar geçersiz olur.
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15 GÜN ÖNCE TEBLİĞ / ÇAĞRIYI YÖNETİCİNİN YAPMASI

Yargıtay HGK. 28.09.2012, 2012/18-360 E. – 2012/644 K.

Kat maliklerine olağanüstü genel kurul toplantısına çağrının toplantıdan en az on 
beş gün öncesinden yapılmış olması ve çağrıyı yapanın da yönetici sıfatını 
taşıması KMK.nun 29. maddesi hükmüne uygun olup, toplantıya çağrıda yasaya 
aykırılık söz konusu değildir.

Yargıtay HGK. 10.11.1973, 1971/5-445 E. – 1971/856 K.

Kat malikleri kurulunun toplantısının, toplantı tarihinden en az 15 gün önce
tebliği, olağanüstü toplantılar için zorunludur. Olağan toplantı çağrısının 15 gün

önce yapılması zorunluluğu yoktur.
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Yargıtay 18. HD. 21.04.2016, 2016/2130 E. – 2016/6295 K.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden davaya konu sitenin
2 ayrı parsel üzerinde kurulu olduğu, ancak blok yöneticileri temsilciler
kurulunun 721 ada 9 Sayılı parsel üzerinde bulunan 21 adet bloğun
yönetimi ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazda kat mülkiyeti kurulu
olduğu, 19/01/2013 tarihli blok yöneticileri temsilciler toplantısının iptali
istendiği, anataşınmaza ait yönetim planının 1, 2, 3, ve 9. maddelerinde
site yönetim şeklinin belirlendiği, 9 . maddesine göre blok yöneticileri
olağan toplantılarının her yıl Mayıs ve Eylül aylarının ilk on günü
içinde toplanacağı, dolayısıyla eldeki davanın olağanüstü nitelikte
toplantı olduğu anlaşılmaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 29. maddesine göre, önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin
veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15
gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de
bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Dosyada mevcut bilgilere göre davacıya
gönderilen toplantı çağrısının 11/01/2013 tarihinde hazırlandığı gibi davacı blok yöneticisine tebliğ
edildiğine dair bir bilginin de bulunmadığı, dolayısı ile davacıya 15 gün önceden toplantının yer,
zaman ve gündeminin bildirilmediği anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken
yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
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PANOYAASILARAK TEBLİGAT / YP.nda HÜKÜM BULUNMAMASI

Yargıtay 18. HD. 18.11.2014, 2014/9779 E. – 2014/16513 K.

Dava, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile yönetici tayin edilmesi ve tevdii mahalli
tayin edilmesi istemine ilişkindir. Dosyada bulunan yönetim planının 19.maddesi
gereğince kat malikleri kurulu her yılın Ocak ayında toplanacağı belirtilmiştir. Buna
göre, iptali istenen 13.04.2013 tarihli kat malikleri kurulu toplantısı olağanüstü kat
malikleri kurulu toplantısı niteliğindedir. Kat Mülkiyeti Yasası'nın 29.maddesi gereğince
kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen
zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içerisinde
toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat
maliklerinin 1/3'ünün istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce
bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı
sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

Dosyada bulunan çağrı tutanağında 27.03.2013 tarihinde toplantı yapılacağının
tutulan imzalı tutanakla tespit edildiği, ancak davacıya herhangi bir tebliğ
yapılmadığı gibi tutanakta imzasının alındığı da tespit edilememiştir. Davalı
tarafından panoya asılması suretiyle toplantının yapılacağının bildirildiği ileri
sürülmüş ise de, yönetim planında bu şekilde tebliğ yapılacağı şeklinde herhangi bir
düzenleme bulunmamaktadır.

Buna göre, yasanın yukarıda açıklanan hükmüne aykırı toplantı yapıldığından
mahkemece 13.04.2013 tarihli kat malikleri kurulu toplantısının iptaline karar
verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle bu talep yönünden davanın reddine
karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
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TEBLİGAT KANUNU / ADRES BİLDİRME ZORUNLULUĞU

Yargıtay 18. HD. 22.01.2002, 2001/11074 E. – 2002/464 K.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden 4.2.2000 günü, iptali istenen kat malikleri kurulu toplantısının
yapıldığı ve adresi bilinen bütün kat maliklerinin bu toplantıya çağrıldığı anlaşılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin tüzüğün ek maddelerinde, kat mülkiyetinin
uygulandığı taşınmazlarda ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm malikinin, apartman yönetimi ve ortak
giderlerle ilgili olmak üzere Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorunda olduğu ve belirtilen
konularla ilgili tebliğlerin bu adrese yapılacağı, aksi takdirde bağımsız bölümünün kapısına ve ilan tahtasına asılıp
tebligatın gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Somut olayda, davacı apartman yönetimine adresini bıraktığı konusunda bir
iddiada bulunmamış, davalı yönetici de yönetimce adresinin bilinmemesi nedeniyle tebligatın yapılamadığını bildirmiş
olup, bu durumda yönetime adres bırakmayan davacı çağrılamadan yapılan toplantının bu nedenle geçersiz
sayılması gerekmez.

Tebligat Kanunu Ek Madde 1 – (6/6/1985 - 3220 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasız ek madde olup
teselsül için numaralandırılmıştır.) Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her
bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de
bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu
adrese yapılır.

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde,
bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman
girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız
bölüm sahibine yapılmış sayılır. (Ek: 19/3/2003-4829/17 md.) Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan
tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.
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1)Yeter Sayı (KMK 30):

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla
toplanır. 1. Toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantı, en
erken yedi - en geç on beş gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

2) Karar Yeter Sayısı:

Toplantıya katılanların oy çokluğuyla (salt çoğunlukla) karar verilir.

3) Özel Karar Yeter Sayısı Halleri:

KMK’da yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Örneğin; yönetici ve denetçi seçimi, yönetim planı değişikliği gibi..
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TOPLANTILAR ARASINDA BIRAKILACAK ZAMAN

Yargıtay 18. HD. 27.04.2006, 2006/2585 E. – 2006/3564 K.

Kat malikleri kurulu ilk toplantısı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az
ve on beş gün çok olmamalıdır.

TOPLANTI YETER SAYISI

Yargıtay 18. HD. 07.03.2013, 2013/1588 E. – 2013/3311 K.

KMK.nun 30. maddesinde öngörülen yeter sayı sağlanmadan yapılan kat malikleri kurulu
toplantısının ve bu toplantıda alınan kararların iptali istemli davanın kabulü gerekir.
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TOPLANTI YETER SAYISINDA MALİK SAYISININ ÖNEMİ

Yargıtay 18. HD. 04.06.1998, 1998/5357 E. – 1998/6652 K.

Kat Mülkiyeti Kanununun 30.maddesi hükmüne göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve
arsa payı bakımından yarısından bir fazlasıyla toplanır. Anagayrimenkulde 22 bağımsız bölüm ile
oniki adet kat maliki bulunmaktadır. İlk toplantı günü olarak belirlenen 14.2.1996 günü toplantıya her
biri altışar bağımsız bölüm maliki olan Fikriye ve S.Seydi Ulus, kat maliki olmayan ancak Nurhan Aktar ve
Bülent Dağdelen adına vekaleten Tahsin Ulus katılmıştır. Bu durumda toplantıya katılan kat
maliklerinin sayısı dörttür. Oysa kat maliki sayısı bakımından toplantı nisabı yedidir. Esasta, Tahsin
Ulus'un vekili olduğu bildirilen, kat maliki olan Bülent Dağdelen değil, Faruk Dağdelen vekalet vermiş ve
bu husus araştırılmamıştır. Vekaletnamenin geçerli olduğu kabul edilse bile toplantı nisabı
bulunmamaktadır. Sonradan, verilen karara imza koymakla icazet veren 1 ve 22 numaralı bağımsız bölüm
malikleri toplantıya katılmadıklarından, toplantı nisabına dahil değildir. Yasa, toplantı ve karar yeter
sayısını ayrı ayrı düzenlemiş ve her ikisinin varlığını şart koşmuştur. Böylece iptali istenen kararın verildiği
toplantının bu nedenle Yasa hükümlerine göre geçerli olmadığı dikkate alınmadan davanın reddi doğru
görülmemiştir.

Yasanın 30.maddesi, toplantı nisabında maliklerin sayı olarak çoğunluğunun katılımını öngördüğü
halde bu nisabın sağlanmamış olduğu gözetilmeden bu konuda kat maliklerinden Seydi ile
Fikriye'nin malik oldukları bağımsız bölüm sayısı kadar kişiler sayılmaları doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklandığı gibi toplantı nisabı bulunmadığı halde davanın reddi doğru görülmemiş olup, bu
aşamada ve bozma nedenine göre çağrının şekil ve usulüne, vekaleten temsile ve karar nisabına ilişkin
hususlara değinilmesine gerek görülmemiştir.
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GENEL KURUL İPTAL DAVALARI

Genel Kurul İptali Davası Açma Koşulları:

1) Kat Malikleri Kurulunca alınmış bir karar bulunmalıdır.

2) Davayı açacak kişi ya da kişiler (davacılar), anataşınmazda kat maliki olmalı; iptalini istediği karar,
kendisinin hak ve hukukunu ilgilendirmelidir. Kiracılar da kendilerini doğrudan ilgilendiren konularda
dava açabilirler.

3) Davacı kat maliki ya da malikleri, davaya konu edilen karara aykırı oy kullanmış veya kararın alındığı
toplantıya katılmamış olmalıdır.

4) Davacı, kararın alındığı toplantıya katılmışsa karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde; toplantıya
katılmamışsa kararı öğrendiği tarihten başlayarak 1 ay içinde ve en geç karar tarihinden 6 ay içinde
anataşınmazın bulunduğu yerdeki sulh mahkemesinde dava açılmalıdır.

5) Kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre
koşulu aranmaz. Örneğin; anataşınmazın ortak yeri olan kapıcı dairesinin kumarhane olarak
kullanılması konusunda alınan karar.

6) Genel Kurul iptal davaları yönetime karşı açılır. İstenirse olumlu oy kullanan kat malikleri de davalı
olarak gösterilebilir.
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AYKIRI OY KULLANMA

Yargıtay 18. HD. 16.09.2015, 2014/16228 E. – 2015/12775 K.

Kat malikleri genel kurul toplantısına katılıp aykırı oy kullanmaksızın ve itiraz
nedenlerini de açıkça belirtmeksizin alınan kararları imzalamış bulunan kat
malikinin, bu kararların iptali için dava açma hakkı yoktur.

YÖNETİCİ DAVALI GÖSTERİLEREK DAVA AÇILABİLİR.

YÖNETİM DEĞİŞSE DE DAVAYA DEVAM EDİLİR.

Yargıtay 18. HD. 22.04.2015, 2014/17741 E. – 2015/6619 K.

Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, KMK.nun 38. md.
hükmü uyarınca kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yönetilmesi
suretiyle açılabilir. Yönetiminin sürekliliği esas olup, yöneticinin değişmesi
taraf sıfatını ortadan kaldırmaz. Yeni yönetici yönetim adına veya yönetime
karşı açılmış davaları önceki yöneticinin bıraktığı yerden takip etme hak ve
yetkisi vardır.
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TOPLANTIYA KATILANIN GK.DA ÇAĞRI MERASİMİ İTİRAZINI YAPMAMASI

Yargıtay 18. HD. 25.05.1998, 1998/4914 E. – 1998/6038 K.

Davacı, kat malikleri kurulu toplantısına katılmış ise, toplantıya çağrının yönteme uygun
olmadığını ileri süremez ve karara olumlu oy vermiş ise iptalini isteyemez.

Yargıtay 18. HD. 14.09.1992, 1992/6153 E. – 1992/7423 K.

Olağanüstü toplantı gününü ve gündemini öğrenmiş olup, toplantıya da katılan ve alınan kararlara
karşı çıkmayan kat malikinin, daha sonra, çağrının yöntemine uygun yapılmadığı gerekçesi ile bu
toplantıda alınan kararların iptalini istemesi objektif iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz.
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YARGITAY 18. HD 24.2.2003 2003/805 - 1255 

(GK iptal davalarında maliklerin davalı gösterilmesi 5711 sayılı yasadan sonra zorunlu değildir.)

“Kat Mülkiyeti Yasasının 32.maddesine göre kat malikleri kurulu
bağımsız bölüm maliklerinden oluşur. Kurul toplantılarında malikin
tayin ettiği vekili tarafından temsil edilmesi halinde dahi verilen
kararlardan malik bizzat sorumludur. Bu bakımdan kat malikleri
kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada husumetin
toplantıya katılan vekile değil doğrudan kat malikine yöneltilmesi
gerekir.”
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6) YÖNETİCİ -YÖNETİM KURULU
YÖNETİCİNİN TARAF SIFATI 
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Yönetici – YK Seçimi (KMK 34)

3636

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir

kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu)

denir.

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici

durumundadır.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.



Yönetici – YK Seçimi (KMK 34)

3737

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa,

o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı

üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu

yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı

sorumlu olur.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri

kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi,

değiştirmeye müsaade edebilir.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte

görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir.
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YÖNETİCİNİN HAKİM TARAFINDAN ATANMASI

YARGITAY18. HD E. 2012/1509 K. 2012/5202T. 8.5.2012

Dava dilekçesinde, dava konusu taşınmaz üzerinde davalının yönetim hakkının sonlandırılması ve

mahkemece yönetici atanması istenilmiştir. Kat malikleri anataşınmazın yönetiminde anlaşamaz veya

toplanıp bir yönetici atayamazlarsa o taşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat

maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkün ise diğerleri de dinlendikten sonra taşınmaz mala

bir yönetici atanır. Önceden seçilen yöneticinin görev süresinin dolduğu ve kat malikleri kurulunun

yasaya uygun şekilde toplanıp yeni bir yönetici de seçmediği gözetilerek, anataşınmaza bir yönetici

atanmasına karar verilmesi gerekir.
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39

TOPLU YAPILARDAYÖNETİM / 1

39

Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri

bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan

bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok niteliğinde olmayan

yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait

ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca

yönetilir.

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm

maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı

kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında ada temsilciler kuruluna verilebilir.

Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan

bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm

maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının

özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler

yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.
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TOPLU YAPILARDAYÖNETİM / 2

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden

oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı

kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna

verilebilir. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok

yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde

olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Toplu yapı temsilciler

kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir.

Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız

bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.
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TOPLUYAPILARDAYÖNETİCİ ve DENETÇİATAMA

Madde 71 Yönetici ve denetçi atama

Yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat

blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki

malikleri kurulu blok için,

kat malikleri kendilerine

özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı

kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar.

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların

ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve

arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Toplu yapı kapsamındaki

bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı

temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil

ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.
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Yöneticinin görev ve yetkileri, görev süresi / 1 (KMK. Md. 35, 69)

42

Madde 35 Genel yönetim işlerinin görülmesi

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici

aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

b)Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için

gereken tedbirlerin alınması;

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d)Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve

kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda,

eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat

maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın

harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e)Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan

borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların

toplanması;

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
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g)Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli

tedbirlerin alınması;

h)Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli

tedbirlerin, onlar adına alınması;

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi

yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j)Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve

fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k)Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

l)(Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin

sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde

yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici

ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri

müştereken sorumludur.
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Yöneticinin görev ve yetkileri, görev süresi / 2 (KMK. Md. 35, 69)



Apartman ve Sitelerde Tutulması Gerekli Defterler / 1
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1) Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri

KMK Md. 32:

Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun

hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun

kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya

bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan

anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Kat malikleri kurulu

kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle

tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara

aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce

verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

**Bu defterin tutulması zorunlu olup, açılış ve kapanış tasdiklerinin noterce yapılması

gerekmektedir.**



Apartman ve Sitelerde Tutulması Gerekli Defterler / 2
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2)Yönetim Kurulu Karar Defteri:

KMK.da açıkça düzenlenmiş olmamakla, KMK md. 36. da yer alan;

«Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini

ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya

ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya

mecburdur.»

şeklindeki düzenlemede, yöneticinin her türlü belge ve bilgiyi muhafaza yükümlülüğü

olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle kat malikleri kurulu kararlarının uygulanması ve

olağan yönetim işlerine ilişkin hususlarda, yönetici veya YK. tarafından yapılan

işlemlerin, yönetimde ve denetimde şeffaflık ilkesi gereğince ayrı defterde tutulması

daha doğru olacaktır.



Apartman ve Sitelerde Tutulması Gerekli Defterler / 3
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3) Gelir – Gider Defteri / İşletme Defteri

Kmk md 36.da yer alan;

«Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini

ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32. maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve

bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya

mecburdur.»

şeklindeki düzenlemeden tek defterde hem kat malikleri kurulu kararlarının hem YK

kararlarının ve hem de gelir-giderlere ilişkin bilgilerin yazılması öngörülmüştür.

Ancak, Yasa hazırlandığında 8-10 bağımsız bölümlü küçük apartmanlar söz

konusuydu. Oysa, günümüzde binlerce konut ve işyerinden oluşan, site sınırları

içerisinde AVM, otel bulunan karmaşık yapılar söz konusudur. Bu nedenle de gelir

gidere ilişkin (GK. ve YK. defterlerinden ayrı olarak) defterlerin ayrı ayrı ve muhasebe

tekniğine uygun olarak tutulması gerekir.



Apartman ve Sitelerde Tutulması Gerekli Defterler / 4
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Sonuç olarak; Kat Malikleri Kurulu (TYTK) karar defteri ile Yönetim Kurulu

karar defteri ve gelir-giderlere ilişkin defterlerin ayrı ayrı tutulması ve ilgili

mevzuat gereği belirlenen tarihlerde noter açılış kapanış tasdiklerinin

yapılması gerekmektedir.



KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNAGÖRE YÖNETİCİNİN TARAF SIFATI

(İBD, 2020/3 Mayıs Haziran Sayısı Syf. 91-99)

A) YÖNETİCİNİN KANUN GEREĞİ TARAFOLABİLECEĞİ DAVALAR:

1) Ortak Gider Avansından Kaynaklı İcra Takipleri ve İtirazın İptali / Kaldırılması Davaları

2) Yönetici’nin İmzaladığı Sözleşmeler Uyarınca Açılan Davalar

3) GK. İptal Davaları
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B) Yöneticiye Özel Yetki Verilmesi Halinde Taraf Olabileceği Davalar:

Ortak Alanlara Müdahaleden Kaynaklanan Davalar

Kat maliklerinin arsa payı oranında malik bulundukları ortak yerlere müdahaleden kaynaklanan

uyuşmazlıklarda kat malikleri taraf olabilmektedir. Onaylı mimari projeye aykırılığın giderilmesi, ortak

yere el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istemli davanın yönetici tarafından açılabilmesi için, kendisine kat

malikleri kurulunca bu konuda özel ve açık yetkinin verilmiş olması gereklidir.

Kat malikleri kurulunca verilmiş açık bir yetki olmaksızın yönetici tarafından açılan davada

yöneticinin kat maliki olması durumunda davanın davacı kat maliki yönünden değerlendirilerek sonuca

gidilmesi gerekecektir.

Dava açarken GK.dan yetki alınmamış olsa bile, bu yetkinin (icazetin) sonradan verilmesi de

mümkündür.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2017/1-1282 E., 2017604 K. sayılı 05.04.2017 tarihli kararı:

“… Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olan ana

taşınmazdaki ortak alanların işgal edilmesi durumunda, kendisine ecrimisil davası açmak üzere kat malikleri kurulunca

yetki verilen apartman yöneticisinin ( yönetim adına ) ecrimisil talebiyle dava açma ve taraf olma sıfatının bulunup

bulunmadığı noktasında toplanmaktadır…Apartman yönetimlerinin tüzel kişiliği bulunmadığından, kural olarak

apartman yöneticisi ya da yönetim kurulunun dava ve taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Yönetici ya da apartman

yönetimi ancak 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun tanıdığı yetkiler dahilinde dava açma hakkını kullanabilir.

Kat malikleri kurulunca yöneticiye yetki verilmesi durumunda, kat maliklerini temsil yetkisine giren işlerden

kaynaklanan uyuşmazlıklarda yöneticinin ya da yönetim kurulunun dava açılabileceği belirgindir… Özellikle, günümüz

hayatının getirdiği toplu site yapılaşmaları ya da çok katlı yapılarda kat malikleri sayısının oldukça fazla olması ve

maliklerin ortak kullanımına ayrılmış olan tesis ve alanların bir disiplin için bakılması, korunması ve onarılması, başka

bir deyişle ortak kullanımdaki yerlerin yönetilmesi gereği karşısında, tüm maliklerin birlikte dava açabileceğinin veya

tüm maliklere karşı dava açılması gerektiğinin kabulü uyuşmazlıkları çözümsüzlüğe terk etme sonucunu doğuracağı

gibi usul ekonomisi ilkesine de uygun değildir. Ortaya çıkan ihtiyaçların hakkaniyete uygun biçimde giderilmesi, hak

ve adalete, hakkaniyet ile usul ekonomisi ilkelerine uygun bir çözümün bulunması gerektiği kuşkusuzdur. Bu durumda,

ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması ve korunması için kat maliklerince kendisine yetki verilmesi

halinde yöneticinin temsil yetkisi kapsamında ortak yerlerin haksız olarak kullanımından (işgalinden)

kaynaklanan ve bir tür tazminat olan ecrimisil davası açabileceği Hukuk Genel Kurulu çoğunluğunca kabul

edilmiştir.”

50 50



3) Yöneticinin Taraf Olamayacağı Davalar:

5151

Anagayrimenkulün aynını ilgilendiren ve mülkiyet hakkına dayalı tazminat istemli davalar da yöneticinin

taraf sıfatı yoktur.

Kat irtifakı veya kat mülkiyetine geçilen taşınmazda kat maliklerinden her biri ayrı ayrı malik olduklarından

komşuluk hukukuna aykırı davranış sebebiyle tazminat istemli dava ancak kat malikleri tarafından kendi arsa

payları oranında açılabilir.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 2014/1929 E., 2014/6030 K. Sayılı 08.05.2014 tarihli emsal nitelikteki

kararında,“Komşuluk hukukundan kaynaklanan elatmanın önlenmesi davası kişiye zarar verecek nitelikte ise

kişinin o taşınmazda fiili hakimiyetinin bulunmasının gerektiği görüşü kabul edilmektedir. Bu fiili hakimiyetin,

mülkiyet hakkına, sınırlı aynî hakka, (intifa, sükna, irtifak gibi) veya kişisel bir hakka (kiracılık, ortaklık gibi)

dayanması gerekmektedir. O halde bir kimsenin komşu sıfatıyla bir dava açabilmesi için, ayni veya şahsi bir hakka

dayanması, başka bir anlatımla komşuluk sıfatıyla zarar görmesi gerekmektedir. Öte yandan, apartman ve site

yönetimlerinin görev ve yetkileri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinde açıklanmıştır. Yönetici, ana

gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda onlar adına gerekli

tedbirlerin alınması hususunda yetki sahibidir. Ancak, apartman yöneticisi, kat maliklerinin gürültü sebebiyle

zarar göreceğini ileri sürerek komşu taşınmazda bulunan işletmeye ait jeneratör ve havalandırma sisteminin

kaldırılması davasında onları temsilen dava açamaz…Apartman yöneticisinin, gürültü sebebiyle kat maliklerinin

sağlığının etkilendiğini ve bu suretle zarar gördüklerini ileri sürerek dava açma yetkisi ve görevi bulunmadığı

gözetilerek davanın aktif dava ehliyeti yokluğu nedeniyle reddi gerekirken çekişmenin esasının incelenerek yazılı

şekilde hüküm tesisi doğru değildir.” denilmiştir.



İnşaatı yapan ve satan yüklenicinin eksik ve/veya ayıplı işlerinden doğan uyuşmazlıklara uygulamada

sıklıkla karşılaşılmaktadır.Yargıtayın bu konudaki yerleşik içtihatlarına göre yönetici yükleniciye karşı dava

açamaz.Yetki alsa dahi açamaz.

“Dava, site yönetimi tarafından açılmış olup, sitenin ortak kullanım alanlarındaki ayıplı imalattan kaynaklanan

zararın tazmini istemine ilişkindir… Alacak iddiasının temeli mülkiyet hakkına ve bu hakkın devamı olan

tüketiciye tanınan seçimlik yetkilere dayandığından site yönetimine kat malikleri kurulunca yetki verilmiş olması, site

yönetiminin dava açma ehliyetinin bulunduğunu kabule yeterli sayılmayacak olup, aktif dava ehliyeti yokluğu

nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirten Özel daire bozma kararına uymak gerekirken önceki

kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Ancak burada kastedilen inşaatı yapan yüklenicidir. Yöneticinin taraf olduğu sözleşmelerden doğan

uyuşmazlıklarda(örneğin ÇATI ONARIMINI / MANTOLAMAYI YAPAN) YÜKLENİCİYE KARŞI yöneticinin taraf

sıfatı vardır.
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YÖNETİM PLANIYLAİLGİLİ DAVALARDADAYÖNETİCİNİNTARAFSIFATIYOKTUR.

Kat Mülkiyeti Kanunun 28. maddesi uyarınca yönetim planı, anataşınmazın yönetim tarzını, kullanma

maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ilişkin diğer hususları

düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim planının veya

yönetim planında kat malikleri genel kurulunca yapılan değişikliğin iptali talebiyle açılacak olan

davanın kat maliklerini temsilen yöneticiye değil, tüm kat maliklerine karşı açılması gerekmektedir.
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Yöneticinin taraf sıfatı
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*YARGITAY13. HD E. 2008/14684 K. 2009/5645 T. 27.4.2009

“Dava, iki ayrı site yönetimi arasında imzalanan sözleşme uyarınca,

davalı site içinde

yararlandırılmamasına

bulunan

yönelik

arıtma

davalıca

tesisinden davacının

çıkarıldığı iddia edilen

çekişmenin, giderilmesine ilişkindir. Oluşturulan yönetimlerin

sözleşmeden kaynaklanan yetkileri malikleri adına temsilci sıfatıyla

kullanabilmeleri için tüzel kişiliğinin oluşması gerekmez. Davaya

konu sözleşmenin tarafları, davacı ve davalı site yönetimleri olduğu

anlaşılmaktadır. Gerek davacı site ve gerekse davalı site

yönetimlerinin davada taraf olma ehliyetlerinin bulunduğunun

kabulü gerekir.”



YÖNETİCİNİNTARAFSIFATI

YARGITAY13. HD E. 2008/14684 K. 2009/5645T. 27.4.2009

“Dava, iki ayrı site yönetimi arasında imzalanan sözleşme uyarınca, davalı site

içinde bulunan arıtma tesisinden davacının yararlandırılmamasına yönelik davalıca

çıkarıldığı iddia edilen çekişmenin, giderilmesine ilişkindir. Oluşturulan yönetimlerin

sözleşmeden kaynaklanan yetkileri malikleri adına temsilci sıfatıyla kullanabilmeleri

için tüzel kişiliğinin oluşması gerekmez. Davaya konu sözleşmenin tarafları, davacı

ve davalı site

yönetimleri olduğu anlaşılmaktadır. Gerek davacı site ve gerekse davalı site

yönetimlerinin davada taraf olma ehliyetlerinin bulunduğunun kabulü gerekir.”

KATMALİKLERİ DE İCRATAKİBİYAPABİLİR. 

T.C. YHGK. 12.10.2011 T. ve 2011/18-633 E. 2011/620 K. :

Kat irtifakı kurulmuş olan 4 nolu parsel üzerinde yer alan blokların kat maliklerince anılan 

Yasanın 34. maddesi uyarınca atanmış olan yöneticinin veya bu parseldeki her bir kat irtifakı 

hakkı sahibinin anataşınmazın genel gider payını ödemeyen kat malikine karşı icra takibi 

yapmak ve dava açmak hak ve yetkisi vardır.
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İNŞAATTAKİEKSİK VEAYIPLI İŞLER İÇİNYÖNETİCİNİNTARAFSIFATIYOKTUR.

T.C. Yargıtay 13. HD. 11.05.2017 T. 2016/7726 E. – 5925 : Davacı site yönetiminin

taşınmazın ortak alanlardaki eksiklikler nedeniyle açılan davada taraf ehliyeti

bulunmamaktadır. Dava açılması için yetki verilen kat malikleri olan site yöneticilerinin kendi

adlarına avukata verdikleri bir vekaletname bulunmadığı gibi şahsi hakları yönünden davada

usule uygun biçimde bir talepleri de bulunmamaktadır. Mahkemece yönetici olan kat malikleri

yönünden de davanın husumetten reddi gerekir.

T.C. Yargıtay 13. HD. 03.03.2016 T. 2015/8437 E. 2016/6570 K. : Davacı site yönetiminin

taşınmazın ortak alanlardaki eksiklikler nedeniyle açılan davada taraf ehliyeti

bulunmamaktadır. Dava açılması için yetki verilen kat malikleri olan site yöneticilerinin kendi

adlarına avukata verdikleri bir vekaletname bulunmadığı gibi şahsi hakları yönünden davada

usule uygun biçimde bir talepleri de bulunmamaktadır. Mahkemece yönetici olan kat malikleri

yönünden de davanın husumetten reddi gerekir.
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T.C. Yargıtay 15. HD. 08.12.2009 T. 2008/7417 E. 2009/6639 K. :

Dava, eser sözleşmesinde yapılan iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Site yöneticisinin yasadan doğan kat

maliklerini temsil yetkisine giren işlerden dolayı üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerden kaynaklanan

uyuşmazlıklarda aktif ve pasif husumet ehliyeti vardır. Dava konusu olayda site yönetimiyle ilgili

yükleniciyle yapılan anlaşmadan doğan uyuşmazlıklarda site yönetiminin pasif dava ehliyeti bulunmaktadır. Davanın

husumetin varlığı kabul edilerek, taraf delilleri toplandıktan sonra esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi

gerekir.

YETKİALINMASIGEREKENHALLER

T.C. Yargıtay 1. HD. 04.04.2013 T. 2013/4377 E. – 4955 K. :

Somut olayda, site yönetimi adına dava O. Ç.'ın aynı zamanda kat maliki olduğu dosya içerisindeki kayıtlardan

anlaşılmaktadır. Öyle ise; mahkemece yapılacak iş, öncelikle kat malikleri tarafından dava açılması

hususunda davacıya yetki verilip verilmediğinin araştırılması, yetki verilmiş ise davanın site bakımından

sürdürülmesi; aksi halde, davanın O. Ç.'ın aynı zamanda kat maliki olduğu ve tek başına dava açma hakkı olduğu da

gözetilerek çözümlenmesi gerekir. Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile

karar verilmesi doğru değildir.
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TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELERDE YÖNETİMİN TARAF SIFATI VARDIR.
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7) Denetçi / Denetim Kurulu (KMK.41,71)

5858

Kimler denetçi olabilir?

Sayı veArsa Payı Çoğunluğu

Yönetimin denetlenmesi: Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu

devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların

denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir

yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Kat

malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir

denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu

yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde

kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün

yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü

mektupla kat maliklerine gönderilir. Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli

gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter

mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.



8) İCRA TAKİBİ YAPARKEN ve DAVA 

AÇARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

59

- İcra Takibi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

- Blok / Parsel / Site Gideri Ayrımı

• (Temerrüt, Gecikme Tazminatı, Faiz Hesap Tablosu)

- Kimler Aleyhine İcra Takibi Yapılabilir?

• (Malik? Kiracı? Site Sakini?)

- Yetkili / Görevli Mahkeme

- Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar

- Yöneticiden Vekalet Alırken Dikkat Edilecek Hususlar



İCRATAKİBİYAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Yönetim Planındaki düzenlemelere bakalım.

* Yönetim planı dosyada yoksa dosyaya sunalım veya getirtelim.

* Yönetim Planında düzenleme yoksa KMK’ya bakalım.

* Kat Malikleri Kurulu / TYTK kararlarını inceleyelim, yapılan düzenlemelere dikkat

edelim.

* ASILALACAK ÜZERİNDEN İŞLEYECEK, aylık %5 GECİKME TAZMİNATI ve 

yıllık %9 YASAL FAİZ istenebilir. Takip konusu olan aidat alacağının hangi aylara 

ilişkin olduğunu, gecikme tazminatının ve faizinin nasıl hesaplandığını ayrıntılı  

olarak gösterelim. Karşı tarafa vekalet ücreti ödememek için gecikme tazminatı ve faizi 

fazla hesaplamayalım.

*Tapu kaydını ve taşınmazın mevcut adresini de yazalım. Böylece, borcun hangi 

daireye ait olduğu, arsa payı oranı ve sorumlu kişiler tapu kaydından belli olsun.

* BORÇLUNUN SIFATINI BELİRTELİM. ( EV SAHİBİ/ KİRACI / YARARLANAN )

*DELİLLİSTESİNİAYRINTILI HAZIRLAYALIM :

*Aidata Dayanak Olan TYTK/KMK kararlarını / SYP.nin ilgili bölümlerini, iligili 

işletme projelerini (tahmini ve kesinleşen) ve bunların tebliğ şerhlerini yazalım /

sunalım. 106 60



Takip dayanağına ilişkin açıklama:

6
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- 12.03.2018 tarihli Kat Malikleri Genel Kurulunun kararı gereğince

- B Blok 165 No.lu bağımsız bölümün payına düşen

- Aylık 300,00-TLolmak üzere

- 2018 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz aidatı (300,00-TL x 3 ay =

900,00-TL) ve

- Her ayın 15’inden itibaren işlemiş

- Toplam 235,00-TLgecikme tazminatı



İCRA TAKİBİNDE TALEP

6

2

ToplamAlacağın, asıl alacak miktarı olan …………. TL’ye KMK m.

20 uyarınca işleyecek aylık %5 oranında gecikme tazminatı,

işleyecek yasal faiz, avukatlık ücreti ve icra masrafları ile birlikte

(kısmi ödemelerin TBK’nun 100. maddesine göre öncelikle gecikme

tazminatı / faiz, harç ve giderlere mahsup edilerek) tahsili istemi.



KMK gereğinceGecikme Tazminatı

(Aylık%5)

6
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Ve

TBK gereğinceYasal Faiz

(Yıllık %9)

Birlikte istenebilir mi?



İCRA TAKİBİNE EKLENECEK BELGELER:
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İlgili karar

Genel Kurul, GK, TYTK, GeçiciYK, YK kararı

İşletme Projesi

Tebliğ belgesi

Ayrıntılı hesap tablosu



ORTAK GİDER ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

İtirazın İptali/İtirazın KaldırılmasıAyrımı

Takibe konu alacağın İİK m. 68/1’da sayılan belgelerden olması 

halinde İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde İtirazın Kaldırılması 

talep edilebilir.

Diğer hallerde İtirazın İptali davası veya Alacak davası ikame 

edilebilecektir.



Kat Mülkiyeti Kanunu Ek Madde 1- Bu Kanunun uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlık

sulh hukuk mahkemelerinde çözümlenir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 2- Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın

malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir

düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava

ve işler bakımından da görevlidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde. 33/1 - Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul

toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar

tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden

başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün

bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir;kat malikleri kurulu kararlarının yok veya

mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka

bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine

getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün

bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

6
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3) İTİRAZIN İPTALİ / KALDIRILMASI DAVALARI /1



KMK 37

Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları,

İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

İİK 68/1Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen

borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri

dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın

kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre

içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz.

İŞLETME PROJESİ KESİNLEŞMİŞSE, İCRA MAHKEMESİNDE İTİRAZIN KALDIRILMASI

DAVASI DAAÇILABİLİR.

6
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3) İTİRAZIN İPTALİ / KALDIRILMASI DAVALARI /2



GÖREVLİMAHKEME

YARGITAY 18. HD. E. 2012/4326 K. 2012/5635 T. 15.5.2012

“Dosya içindeki bilgi ve belgelerle, tapu kayıtlarının incelenmesinde; davaya konu

sitenin birden fazla parsel üzerinde kurulu olduğu ve Kat Mülkiyeti Yasası'nda

değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 Sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti

Yasası'nın 66 ve devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel

Hükümler uyarınca sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği

anlaşılmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlıkta kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel

hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna göre görev hususu da genel

hükümler uyarınca belirlenmelidir.

Mamelek hukukundan doğan davalar dışındaki davalarda asliye hukuk mahkemelerinin

görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir kanun hükmü ile

açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen ve konusu para ile

ölçülemeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinde görülür. Bu nedenle

mahkemece, genel hükümlere 

mahkemesinde bakılmak üzere

göre asıl görevli mahkeme olan 

dava dilekçesinin görev yönünden

asliye 

reddine

hukuk  

karar

verilmesi gerekirken, esas hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” 114 68



TEMERRÜT /GECİKME TAZMİNATI

YARGITAY 18. HD E. 2007/5064 K. 2007/7543 T. 24.9.2007

Kat malikleri kurulunun kararı veya işletme projesi davalıya bildirilmemiş ise,

icra takibine ilişkin ödeme emrinin davalıya tebliğ edildiği tarihte temerrüt 

oluşur. Kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olmadıkça, yasada öngörülen 

gecikme tazminatının üstünde tazminat istenemez.”

*YARGITAY 18. HD E. 2013/9900 K. 2013/12290 T. 26.9.2013

Dava dilekçesinde, ortak gider ve aidat alacağının faiziyle birlikte davalıdan tahsili

istenilmiştir. Dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerden davalının kat malikleri

kurulu toplantısına katıldığı ya da alınan kararların kendisine tebliğ edildiği

anlaşılamamaktadır. İcra Müdürlüğünün dosyasında yapılan takipte ödeme emri

davalıya tebliğ edildiğinden davalı en geç bu tarihte aidat borcu olduğunu

öğrenmiştir. Buna göre davaya konu dönem için öğrenme tarihinden itibaren

gecikme tazminatına hükmedilmesi gerekirken, aidatların ait olduğu dönem

itibariyle gecikme tazminatına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.”
115

,

69



KAT İRTİFAKI KURULMADANÖNCEKİ GİDERLER

YARGITAY 18. HD E. 2014/12264 K. 2014/12520 T. 11.9.2014

“Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde, anataşınmazda 23.6.2008 tarihinde kat

irtifakının kurulmuş olması sebebiyle 2007 Eylül-2008 Haziran dönemi aidat borcu yönünden alacağın

Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerinden kaynaklanmadığı, genel hükümlere tabi olduğu, bu sebeple Kat

Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesinde öngörülen ödemede gecikilen günler için aylık %5 gecikme

tazminatı uygulanamayacağı dikkate alınarak her bir davalının belirtilen bu dönem için borçları

hesaplanarak sadece kat irtifakının kurulduğu tarihten sonrası için dava tarihinden itibaren gecikme

tazminatına hükmedilmesi gerekirken 2007 Eylül-2008 Temmuz dönemi yönünden gecikme

tazminatına hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.”

HABERDAR OLMA

YARGITAY18. HD. E. 2013/ 7996 K. 2013/9694T. 04.06.2013

“Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde, davacı yönetim tarafından alınmış ve

işletme projesi niteliği taşıyan 10.6.2006, 3.6.2007 ve 8.6.2008 tarihli genel kurul

kararlarının davalının imzasına tebliğ edildiği ve davalının bu şekilde haberdar

olduğu anlaşıldığına göre, bu miktarı hesaplayan 17.3.2011 tarihli ek bilirkişi raporu

hükme esas alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, davalının sorumlu olduğu

gecikme tazminatını eksik hesaplayan

verilmesi doğru görülmemiştir.”

19.11.2010 tarihli bilirkişi raporuna göre karar
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YARGITAY 18. HD. E. 2014/13220 K. 2015/1353 T. 5.2.2015

“Dava, ortak gider alacağına dair yürütülen takibe itirazın iptali istemine ilişkindir.634 sayılı

Kat Mülkiyeti Kanununun 22. maddesine göre,kat malikinin 20. madde uyarınca payına

düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin

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

devamlı bir şekilde faydalananlar müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Somut olayda davalı, her ne kadar bağımsız bölümü satın alarak malik sıfatını kazanmış

ise de, dosyadaki bilgilere göre satın alma tarihinden iki yıl önceki seneden itibaren

bağımsız bölümü kullandığı anlaşılmaktadır. Buna göre davalının aidat borçlarından ve dış
borçlucephe aidat borcundan sorumlu tutulması ve varsa ödemeler de dikkate alınarak 

olduğu miktar belirlenip sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken,

yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc634.htm


YARGITAY 18. HD. E. 2014/14796 K. 2015/2710 T. 24.2.2015
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“Ortak giderden payına düşeni ödemeyen bağımsız bölüm malikinin ödemede

geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu gecikme tazminatının

başlangıç gününün açıkça saptanmış olması gerekir. Dava konusu ortak giderin

dayanağını oluşturan kat malikleri kurulu kararına davalı katılmışsa karar

tarihi, kararın alındığı toplantıya katılmamışsa bu kararın kendisine tebliğ

edildiği ya da başka bir biçimde borcunu öğrendiği tarih, bu da yoksa

hakkında açılan icra takibi sebebiyle ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih esas

alınmalıdır. Mahkemece, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak davalının aidat

borcunu öğrendiği günün açıkça belirlenmesi, icra takibinden önce öğrenmediği

saptandığında gecikme tazminatının ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlatılması

gerekirken, bu konuda yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan borcun ait olduğu

aydan itibaren gecikme tazminatının hesaplanıp buna göre hüküm kurulması doğru

görülmemiştir.”



*YARGITAY12. HD E. 2009/5663 K. 2009/13748 T. 23.6.2009

“Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat maliklerinin

birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına ( Sükna veya başka bir sebebe 

dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin borç ve yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki ve kat malikleri ana

gayrimenkulun bulunduğu yer sulh mahkemesine başvurarak hakimin 

müdahalesini isteyebilir. Bu yetki kuralı emredici nitelikte ve kamu düzeni ile ilgili 

olup icra dairelerinin yetkisini de kapsamaktadır.”

* YARGITAY 18. HD E. 2006/5952 K. 2006/7674 T. 12.10.2006

”Dava, kat irtifaklı anataşınmazda davalı tarafça ödenmeyen aidat borcunun tahsili için

yapılan icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkin olup, yanlar arasındaki

uyuşmazlık Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanmaktadır. Mahkemece Kat Mülkiyeti

Yasasının Ek 1. maddesi hükmü uyarınca bu Yasadan doğan her türlü anlaşmazlığın -

değerine bakılmaksızın- sulh hukuk mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği göz önünde

tutularak görevsizlik kararı verilmesi gerekir.”



Yargıtay 20. HD. 19.02.2018 2017/3867 E, 2018/1096 K. Sayılı
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Davacı vekili dava dilekçesinde…davalının itirazının iptali, takibin

devamı, asıl alacağın faiz, icra gideri, vekalet ücreti vs. tüm ferileri

ile birlikte tahsili, % 20'den aşağı olmamak üzere icra

inkar tazminatının tahsili istenilmiş mahkemece…. kat malikleri

kararının davalı tarafa tebliğ edildiği tarihinden itibaren

%5 gecikme tazminatı ve yasal faiz uygulanmasına karar

verilmiştir. (ONAMA)



GÖREVLİ MAHKEME / UYGULANACAK MEVZUAT

Ortak gider alacağından kaynaklanan davalarda görevli mahkeme 
Kat Mülkiyeti Kanunu Madde Ek-1 gereğince,

Sulh Hukuk Mahkemeleridir. KMK hükümleri uygulanır.

NOT: Birden çok parselde kurulu sitelerde tapudan Toplu Yapı
Yönetimine geçilip geçilmediği öğrenilmelidir. Eğer toplu yapı
yönetimine geçilmemişse, görevli mahkeme Asliye Hukuk
Mahkemeleridir. Genel hükümler uygulanır.

Görevli mahkeme: Ek Madde 1 – (Ek: 13/4/1983-2814/15 md.) Bu Kanunun uygulanmasından

doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerindeçözümlenir.



9) BAŞLICA UYUŞMAZLIKLAR

a) Ortak Alanlar (Kullanımı, Satışı, Kiralanması, Özgülenmesi, Bakım – Onarımı, 

Kamuya Terk Edilen Alanlar)

b) Yüklenicinin Eksik ve Ayıplı Bıraktığı İşler

c)  Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

d)  Isıtma Sistemi

e)  Kat Mülkiyeti Hukukunda Hakimin Müdahalesi

f)   Ortak Giderler (Blok-site ayrımı, sorumluluk, işçilik alacağı)

g)  Bağımsız Bölümde ve Ortak Alanda Evcil Hayvan Besleme

76



BAŞLICA DAVA TÜRLERİ:

a)PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ :Üzerinde yapı bulunan paylı taşınmazlarda 

paydaşlığın kat mülkiyeti kurulması yoluyla giderilmesi (KMK m.10/son).

b) EVCİL HAYVAN BESLENMESİ: Bağımsız bölümlerde (kedi-köpek vb.) hayvan

beslenmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar (KMK m. 18).

c) PROJEDE DEĞİŞİKLİK: Onaylı mimari projesinde değişiklik yapılması (KMK

m. 19/1).



d) DİĞER BAĞ. BÖLÜMLERE VERİLEN ZARARIN GİDERİLMESİ :

Bir bağımsız bölüme, başka bir bağımsız bölümde ya da ortak yerde oluşan bir

bozukluktan dolayı verilen zararın tazmini ve bozukluğun giderimi (KMK m. 19/son).

e) MÜSADE MECBURİYETİ :

Bağımsız bölümde veya ortak yerlerde ve tesislerde oluşan bir hasarın- bozukluğun

giderilmesi ya da yapı güvenliğiyle ilgili teknik çalışmaların yapılabilmesi için diğer bir

bağımsız bölüme girmek gerektiğinde bu girişe ve yapılacak çalışmalara izin verilmesi

(KMK m.23).

f)DIŞ CEPHEYE TABELA, KLİMATAKILMASI / BALKON KAPATILMASI:  

Ana taşınmazın ortak yerlerine haksız el atmanın önlenmesi, ortak yerlerde yapılan 

projeye aykırı değişikliklerin eski hale getirilmesi (KMK m. 19/2).



g)KONUTUN İŞ YERİ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ: Tapuda mesken olarak

gösterilen bağımsız bölümün iş yeri olarak kullanılmasının önlenmesi ve eski hale

getirilmesi (KMK m.24)

h)YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ / İPTALİ (KMK m.28).

ı)ORTAKALAN, YER ve TESİSLERİN KİRALANMASI (KMK m.45).



TEŞEKKÜR EDERİZ…
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