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p] anına ve
inifhk hakiarına üygun o] arak

I \ { ADDE* 2: TANI MLAR
İ Şbu Yönetim
Planınm uYgulanması ve yorumunda
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baŞvurmak

Kat MülkiyetiKanununda yer
alan terirn

ğerektiginde,;;ğ;;# ;;ffi;Hİ i* ,rrr* iryıcı

tanım,ar göz önünde

PARSEL
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ANAGAYRI MENKUL
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birden fazla bağımsız bölümü,
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Kat mülkiyetine konu oıan
taşmmazın bütıinü.
inŞa edilmiŞ ve bünyesinde
kat müI kiyetine konu
oıtak yeri ile nu.,nO,r* u.^ Ulot
numarası ve
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BAĞI MSI Z

BÖLÜ] ü't

: Anataşlnm azln ayrlayn
ve başh başına kulİ anıI maya elverişli
oiup, bu Kanun hükiimlerine göre
brğ,* ;;, müI kiyeti konu olan bölümleri

KAT MÜLxİ ynrİ

hakkıdır.

KAT MALİ Kİ

:

Bağımsız bo] tım üzerinde,tapu sicilinde
kuruI an mülkivet

,

17^ ı

j:L§,ı,* , * jffıff;Yİ ,Jffffi'rnrş,'ü* ilrğTHtr :ffi,,1* ;lıH
n',ıı"v"l * tıu oı*

müıkiyet ı,uı,t,lunıuı
veYaMedeni Kanun ı'ot'ı* ı* 'ı"'F'"

SI TE tizsrinde tesis edilmiş

"l*

,?İ ?* §ffi# ffi,:::f;,r
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ORTAK

İ rİ İ Jaİ "''hisselerini

eÇ"l";yr* "l.kişiler Bu

,;;;;;.

* * ı oıı* ıi"yriı,ŞÖilrtn

"py

de

kapsamda olrnasa da
I ntifa, oturma (sükna), iist hakkı

niteliğ elverdiğ öI çüde bu kawam

YERLER

: Kat mülkiYeti 4.maddede
sayılan yerler ile, blokların ve
bağımsız bölüm niteliğndekı
o;goyrj, * tesislerin ofurduğu ortak alanlar
dışında kalan ve
bir bloğa tahsis eollmem{ olan
, oıtaklaşa kullaiım ve faydalanma için
zarurı olan

[ ll* :""'
l

«ar İ nrıperc

: Arsa üzerinde ileride
kat mülkiyetine konu olmak üzere
YaPılacak veYa YaPıI maL:ta olan bi' * y'bird* ,
ç:ı.:rp* ,rİ lİ ,* r, bö] ümleri için o arsanın maliki
veYa ortak malikleri tarafindan
bu Kanun hül«imlerine göre
kuiulan irtifak hakkı

KAT İ RTİ FAK

sAi{ İ Eİ

:Kaı İ ıtifakı hakkına sahip olanlar

ARŞA PAYI
tahsis edilen oıtak mülkiyet payların

HAK SAHİ tsİ
nus'';;b,'ütapu

kütüğünd.ı,ı

;

Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre
bağmsız bölümiere

,,rur",ı,İ rrİ * ,'ffiff ffi';ffir".1} ,ffj# Jjİ :§İ ,lşJ

malikleri,adıan

Her ne kadar taPu hİ hiğinde malik
olarak görülmemekle birlikte.,Emlak
Konut Gayrimenkul yatınm
ortaklığ Anonim Si'Tj' iı'
* tırı"şr" ry* n"a mıılkiyeti devızlma
kiŞiler' bağmsız bölümlerin'"k"i;;lŞiu'
t* thuo,.ıra. bujunan
ı< e'aıı* .ioi teslinıi ihbarı;;;;ffihl:i
iş bu yönetim plarunda hak ve
mıİ kellefiYet sahibi olacak,
ihbar ve ,"Ji.ıra"n itibarin
Yatınm ortaklığ A,Ş,
Emıat iionr, Gayı.imenkui
eıjed;de" nıÇuı'l"* ve sıfat altlnda;onımlu tı.ıtııimayacaktır.i§bu
'"# ;;';;;,
madde, Emiak

* :Ti,iy# ilffil* H* ,tffii:# rl* şınli:r"* ,1Jİ ş* # f ffi# ı,,tı,tırj,ı.Ç
Bağlmsız böI üm malik] erinin
sükna hakkı sahipierinin veya
, intifa
kiracıların hizmetçi yardımcı.
bakıcı, sürücü gibi müstahdem] eri, 
ıstııraam ilişkisinin;;;,
kıldığı ölçü ve zamarıd,a,asıl hak
sahibinin onayı ile bağımsız böJümden
;rtiaO" edebilirler

BLOK ı< ır vıaıİ İ ftER KURULU

BloKyÖıunrİ cİ sİ

: Her
:

TemsilciI er kurulunda b] oku
temsil eden

BLoK

BJokıa yer alan kat maiik] erinin
oluşturduğu kuruldur,

Her
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Malikleri tarafindan seçilen ve Toplu
Yapı
tarafindan
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TOPLUYAPI :YöneümPİ anınınBirinciMaddesİ kapsamlndakiparsel

yapılacak ul| .I u.p] tesisleri, ortak
üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya
birbirleriYle bağlantılı
bahmından
kullanınn yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile" bunİ ann yönetimi
birden çok yapıyı ifade eder.
: Blok yapılarda her blokta bu] urıan bağımsız bölüm
malik| erince seçilen blok yöneticiI erden oluşur

TopLU yApI TEMş1LC1LER KURULU

Toplu Yapı Temsilciler_ KTT] .* ] ,"n ] çendi içinden kat
§İ TE YÖNETİ M KI JRULU
yönetim plaruıe kat Mülkiyet kanunu ile Toplu
malikleri arasından veya dışarıdan seçtiği, Lu
yönetim işlerinden
Yapı Temsilciter Kuruluinun kararİ arını uygulayan ve SiTE,nin heıtürlü
sorumlu ve yetkili kurulu itbde eder.

olmak kaYdıYla
siTE DENET1VI I (gRULUı Toplu Yapı Temsiiciler Kurulunca kat maliki
Kat MülkiYet
ile
yönetim Planı
kendi içindeü veya ,rpı, yrp, kat"malikleri arasından seçilen, bu

)

kanununda yazılı Denetim görevini üstlenen kurulu ifade eder.

ve iŞletme esaslan

kullanım
§osyA.L TEşİ SLER: Site içerisinde, ortak yararlanmaya tahsis edilen,
göre hazırlanacak iŞletrne
esaslara
belirlenecek
tarafindan
Toplu Yapı Temsilciler Kurulu
kaPalı
Site yönetim Kurulu veya gerçek/ tiizel kişiler eliYle iŞletilebileÇek
projesinde gosteriıerek ,
uçrr hurur,ipor alanları, tiım scısyal

_

kiiltiirel tesisleri ifade eder.

giderilrnesi davası açılamaz,
ortak yer olan bu sosyal tesislerle ilgili olarak ontaklığın

MADDE
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yÖNETİ M PLANI MN BAĞLAVI CI I _EĞI vE DEĞiŞ:rİ niınagsİ

bu Yönetim Planı, tasdikli
Kat Müıkiyeti Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olaraktıazırlanan
.,venırşiıı"rıefrr'
nda yer alan ve l. Madde kapsamındaki tiim kat maliklerini
proje ve ekli
bağlayıcı bir sözleşme niteliğindedir
yönetirn pl6nının değiştirilebilmesi için, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üYelerinin temsil ettikleri
bağmsız bölümlerin tamsayısnın beşte dördünün oyu şarttır,
başvurma hakları saklıdır,
Kat malik] erinin, Kat Müikiyeti Kanunu Md_33'e göre mahkemeye

iıtifakı sahiPleri ve kat rnalikleriYle
iş bu yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, hali hazır kat
herhangi bir şekilde sonradan
onların külli ve çüzi halefleıni, uağımsız bö] ümü satış, bağış veya
niteliktedir,
edinenleri, kiracılan ve yönetici ve denetçileri de bağlayıcı
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MADDE * 4 : YÖNETİ M PLANI NI N UYGULAMA Öışcr,ıİ Ğİ
İ ş bu Yönetim Planının hükiimleri_ Belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre
yapılmış ve yapılacak konut, ticari donatı alan ve üniteleri ile alt yapı tesİ sleri, ortak kullanım
yeİ leri, sosyal tesis.ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlı birden Çok
yapının yer aldığı Sİ TE'de, Kat Mülkiyetine dayalı bütiin sorunlarda öncelikle bu Yönetim Planı
hükürnleri uygulanır.Yönetim Planında hüküm bulunmayan ha] lerde. Kat Mülkiyet Kanunu (KMK),
KMK'da hüHim bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve diğer Kanun hüHiınleri ile yerleŞik

Yargıtay i çtihatları uyguI anır.

MADDEs: BaĞııNTI LAR

{)

a)

Bağımsız Bölümler ile Arsa Payı Arasındaki Bağlantı:

Kat mülkiyotinin başkasına dewi veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte
geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayn olarak devredilemeyeceği gibİ , ayrı
olarak miras yoluyla da geçemez ve başka bir hakla kayıtlanamaz

Ana gayrimenkulde, kat mülkiyetine bağianmamış veya ] ehine kat iıtifa] < ı kurulrnarnış arsa payı
bırakılamaz^ Kat müikiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa paynı da kayıtlar,
Kat iıtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması münrkün olmayan irtifaklar kuruiamaz.
Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kiitüktekİ sayfasına tescİ l
veya şerh edilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak at§a payı oranında kendiliğinden
kayıtlar.

b)

Bağımsız BöI ümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı:

Bir bağmsız btilümiin dışında olup, doğudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlüh

su

deposu gibi yerler ve şeyler ait olduğu bağımsız böliimün bütiinleyici pftrçası sayılır ve o bölüıniin
maliki, ek!ffitilerin de tek başına maliki olur. Eklenüler kat müI kiyeti kütiiğünün (beyanlar) hanesine
kaydedilir ve bunlardan ana yapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro pl6nında veya tapu
hiıritasında aynca gösterilir.

Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kx maliklerinin hakİ arıyla bağdaşması rnümkiin
olmayan irıifaklar kurulamaz. Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması
halinde, ek] entiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanınış veya kiraianmış olur.
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MADDE6:ORTAKYERLER:
yer sayılır,
Aşağıda yazılı yerler ve şeyler ortak

ve perde duvarlar ile taşly 1cı
taşlylcı sistemi oluşturan kiriş, kalon
duvarlar,
ana
ve
erneller
T
a}
duvarlar taYan ve tabanlar
bağımsız bElüm] eri avlİ an ortak
sistemİ n paİ çasl diğer elemanlar,
asansörler, sahanlıklar
furnikeler, antreler, merdivenler
avlular, genel gırış kapılan, bariyerler,
odalan genel çamaşırlık Ve
Ve lövabolar, kapıcı daire veya
koridorlar vğ buralardaki genel tuvalet
eleldrilü, su ve havagazı saatlginin
yerleri, geııel kömürlük ve ortak garajlar
ç{ ımaşr kurutma
ve kapalı kısımlar, kalorifer
bölüm dışında bulunan yuvalar
korunmasına mahsus olup bağırnsız
genel Su depoları, sığınaklar,
daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yaplnın
ile kalorifer'
kanalizasyon tesisleri ve Çöp kanallan
Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki
ve
için ortak şebeke ve antenler; sıcak
telefon,
su, havagaz, ," * ı* ı.t ik tesisleri,
soguk hava lesisleri,

b)

()

;;;;;"r;rizyln

emnİ yet merdİ venlerİ ;
terasları, yağmur oluklarr, yangın
Çatılar, bacalar, genel dam
korunma veya faydalanma için
yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortakla* a. §ilanma,
ortak yer tanımrna gırer,
zaruri olan dİ ger yerler ve şeyler de

c}

Topluyapılarda;yapılannkonumları,oıtakniteliktekiyerlervetesisler,bunlannkullanılışamaçve
bir bütiin
parry1 ,* y, pu",llerin, tamarnıııı kapsayacak şekilde,
irpr"*
rrJru
yapl
toplu
şekilleri"
i* ; pıa; hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet
olarak ilgili makamlarca onaylanmış
plönında ve projelerde beli* ilir,

)

kamu kurumu ile
işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili
Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi,
yapı yönetimince
toııurımrnı kısıtlamamak şartıyla toplu
mutabakat saglanmasl,ıraırrJ_, t"* ono,
tİ im kat
gid";ı;;;ir* o.ruı. gideri sayılır ve arsa PaYı 0ranında
üstlenilebilir. Bu durumda bunlara "it
maliklerince karşılanır.

yapının ortak sosyal ve alt yapı tesisleri bıılundukları
Toplu yapı kapsamında bulunan birden çok
bağımsız bölüm] erin ortak yeri sayılır"
parsel veya yaptya bakılmakşzın, tahsis "oiİ aİ ı.Ğ,i

MADDE * z

:

İ şırrME FRoJEsi

bağımsız
ile tüm masraf kalemlerini gösteren ve her
içerisindeki tahmini gelir ve_gicier tutarları
denir,
UOlll* " düşen miktarı belirleyen bütçeye

yıl

Bu projede özellikle:
a)

Ana gayrimenkulün bir yıllık

b}

Tüm giderlerden her kat

gelir ve gider tutarları;
tğ

düşecek tahmini miktar;

Av. Hüseyin
i, Hukuk

a

20 nci maddesindeki esaslara göre
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a

her kat malikinin kat
tutarı gösterilir

imzaları karşılığında veya

bölürnden fiilen yararlananlara,
Bu proje, kat malikierine veya bağımsız
itiraz edilirse durum
İ "şıuv* * ı,.yİ 9i eyn içinde projeye
taahhütlü mektupla biidirilir. Bildirimden
gerekirse
Yeni bir Proje
incelent.;;;;;i;akı< ın"da turur r"riıı.'

Toplu yapı Temsiı"lı", rrruıunda
hazırlanır.

ve yararlanrnasına tahsis|
blok kat maliklerinin oıtak kul} anlm
Toplu yapı kapsamındaki bloklarda,
tarafından ve sitedehi
k;;;;ı* 9 ui* ı* "ti. kat malikleri tesis
edilmiş ortak yer ," ,oirı* ilişkin "rt
ve Yerlere iliŞkin
tahsiŞ edilmiŞ
i
kullanım
ıar*
ı*
*
*
ına
ortak
ıoııırnıerin
bağımsr,
btitiin
u, ntilttl" kat malikleri tarafindan karşılanrr,

;* Jffİ * .

a]

Kurulu
Yöneüq F:,T| } kararları, Geçİ ci Yönetİ m
Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları,
saYılı lcra ve
proje§i t,İ İ İ J.rnı_nı"_.ıg bağlayıcı olup, 2004
işletme
kesinleşen
ve
kararları
sıyılır'
nırınJ irt* rrd" betirtiıen belgelerden
iifıas kanurorro st iu.i maddesinıo
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MADDE  8 : GE| { EL O] ,ARAK

a)

Haklar:

]

i

BağımsızbölümmalikleriveticariniteliklibağımsızbÖlümmalikleri,KatMülkiyetiKanunu,|
kalmak kaydıyla kendilerine ait bağımsız

:{

planındaki tş.tı* l"İ saklı
sözleşmeler ve bu vor"ti*
sahiPtirler,
* uİ İ ı.ı"re tanıdığı bütiin hak ve Yetkilerine
bölüm üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu,rr,

ile bağlmsız
anılan_sınır ve _vasaklara uymak koşulu
kat malikleri ve diğer hak sahipleri, aşağıda
kiralamaya,
verTneye,
r_ y".* | 1nma hakkını başkasına
bölümü dilediği gibi kullaıımaya, kullaııııir
tutmaya
boş
ile
ödemek koşulu
derr* tmeye, uuı.,* ve gider paylarını
paralı yada parasız
yetkilidirler.

b)

"i;;

Borçlar:

yerleri kullanırken;
bölümleri gerek eklenti] eri ve ortak
Kat malikleri, gerek kendilerine ait bağımsız
Yönetim Planlnda
Mülkiyeti kanununun özel hükiimlerine,
doffuluk ve 1yı niyet kaidelerine, Kat
u kararlarına Vğ
Kurul
Kurulu karar] arın4 siTE Yönetim
yer alan kurallara, Toplu Yıapı Temsilci] er
zorundadır
ve
kornşuluk ilişki sının getirdiği sınırlama
r\

/ ':

iJd

t

Geriel

tılıicürlii
8
* ,'ı

l\

n

tt

x

,ğT

. .tlü* crin

t. ı{ jthıı.ık

s# +

\

kiracılara ve
hükiirnler, bağımsız böliim} erdeki
olan
dair
borçlarına
Bu kanunda kat maliklerinin
bir suretlç devamlı olarak
veya bu bölümlerden herhangi
sahiplerine
haki<
ı
(sükna)
oturma
kat malikleriyl e birlikte, müteselsil
bu borçlan yerine getirmeyenler
uygulanır;
da
faydalanarılara
olarak sorumlu olur

MADDE 
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§ORUMLI ] LUK
BAKI M, KORUMA V§, ZARARI } AN

t)ortakyervetesislerdekibirbozukluğunanaYaPıyaveyabağımsızbirbölümeveya
yiP'n'' güÇlendirilmŞsinin
ereı* ıığnin. r"l,ui*
acilen onu.,İ * u* T|"oı*
ur, halinde, bu oıarım ve güÇlendirmenin
bölümlere zarar verdiğinin ve
* * pi, * oiı* ii
zorunlu olduğunun şJ,t* * * ""
nzası afanmaz,

\ ,/

projesine ve

d)

teknigine';;;;;,nt* J" y,p,ı,u* ı konusunda

kat maliklerinin

onarlm, tesis ve
de ana yapıya zarar verecek nitelikte
kat maliki kendi bağımsız bölümünde

değişiklik yaparflaz
bağlantilı
bağlantılı bu] unan bağımsız bölümlerin
tesrs ve
Tavan, taban veya dyrT. ile birbirine
o,,arlm.
verTneyecek
ortak rızası ile ana yaplya zarar
iuııı.l"ririn
bölüm
bu
verlerinde,
değişiklik yapılabilir

e}

0Herkatmalikiveyadiğer.| ıa\aıg",
sahinieri.alagayrimenkulevediğerbağımsızbölümlere
kat maliklerine karşı sorumludur,
kusuru ile verdiği

MADDE



ru* } a* Joırf,

l0 : YA§AK

İ Şıpn

gazino'
a)Meskenolarakkullanılacağıte§pitedilenbğmsız.bölümlerdehiçbirşekildehastane,dispanser,
gıui; sinerna, tiyatro, kahvehane' kaft'
ı.*
ı*
*
"yŞri,
rd;;;ö"r*
klinik, potiktinik
,po, ve.eğlence yerleri ile
;i;;rii Jy,rniu, __ı* ; ğini temizteyici'
pavyoil, bar, dans koiübü, darıs salonu,
dükkan' galeri'
ı* uıurı* u, uoyrtui",
y"rd;;
beslenm,
gibi
pa§tanğ
firın, lokanta,
emlak ofisi, kreŞ' ve Çocuk yiıvasl
d;;;;;;;fö;;;,
gtızeııiiTalonu,moduwi,
ticarethaneler,
gibi iş yerleri açlarrıaz,

ile ve Yargıtay içtihatlarına konu avukat,
b) Kat Mülkiyeti Kanunu 24. I vladdesi
açılması halinde
gibi iş yJ",.ınin, u"agımsız bölümlerde
Mesleklerin ofis_muayenehane

doktor

vb.

Sİ TE

vonetim kuruluna bildirimde bulunulacaktır

a
iA

Kat

"§v. tiüseyin
İ,

Kiıttıgıınde mesken

bö] ümleri hiçbir şekilde randevu
Sayfa 9

t

ffi

i\



ve adaba aykırı bir şekilde kullanarnazlar,
evi, kumafhane veya benzeri şekilde ahlak

e) Bağımsız bölümlerin balkon, teras ve
başka bir ,,r, ooft* * * r, çtıp ,u. şeyleri

su veya
pencerelerinden halı, kilim, vs, silkeleyemez| er
itamazlar binanın dış cephesine veya bahçeye çamaştr

asamazlar.

f)

yerlerine kurutmak maksadıyla dahi olsa
Hak sahipıeri binaların dışına ve dıştan görülebilecek

çamaşır asamazlar
araç
yerlere araç park edilmesi voya fazla sayıda
} { ak sahipleri, otoparklar dışında
araçlannın tespiti halinde araçlann çektirilerek
bulundurulmas} veya uzun siireli bekleyen misafir
site yönetim kuru] unun yetkisindedir.
bedellerinin ilgili kat malikinden tahsil edilmesi

araç saylst çerçevesinde kullanılacaktır, otoparkların
h) otoparklar dairelere tahsis edilmiş ytınetim
kurulu,nun takdirindedir,
itibariyle tespit ediımesi

vlrı"ırı"

daireler

duvar, pencere veya camlarına içerden ve
Hak sahibi, ortak mahallere ve bağmsz bölümlerin
levha, direk, uydu anteni' duyuru' ilan'
dışandan doğal mimari ve ortak g< ırtıntimtı b ozacak şekilde
aınaz, asamazve aşlrı ve göz alıcı şekilde aydınlatma
reklam şeklinde tabela, köğt veya afiş yapıştır

i)

yfupafnaz.

olabilir. Türk bayrağl ve futbol takımlarının
Kiralık ve satılık Jevhalan 0.50mt x 1,5mt ebatlarında
diğer sakinleri rahatsız etmeYecek Şekil ve
flamaları bu hükmün Jışındadır. Ancak bunlar dahi
boyutlarda olınak zorundadır] ar,
pentere? baikon ve teraslarrna
yapıiln ön ve arka cephelerine bağımsız bölümlerin
veya takla asamazlar. yönetirn kurulundan izin
dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha
güneşlik koyamaz ve

) Blok

görüntii ve güzelliğini bozacak
aI madan balkon veya teraslara binanın genel
güveniik önlemi a| amaz| ar,

ancak komşuluk hukuku ve
k) Bağımsız boltımleide kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar
balkonlarında
aykırı olmamak, ortai mahallerde veya bağımsız bölüm

hüsnüniyet kaidelerine
bulundurmamak kayıt ve şartıyla mümkiindür,

:

|\
i

ll]

gerekse ortak alanlarda herhangi bir sakini,
Bu gibi ev hayvanlarının gerek apartmln komşularını ve
veya saldır,ları ile rahatsız etmeleri halinde maddi ve
pislikleıi
misaliri veya person"iı irı"rı,'nuı<
ut
kuralları dahilinde ve Belediye Mevzuatı çerçevesinde
manevi sorumluluklu, g"r"ı
görülecektir

1ı

bölüm malik] erini rahatsız edçcek
Radyo ve müzik aletleri ile benzeri şeyleri diğer bağırnslz
şekilde kullanamazlar,

l)

yöıetim

izinsiz hiçbir

bırakmaz, Bağımsız

şey
kurulundan
m) Hak sahipleri ortak yerlere
madde ve pis kokulu
özellikli
yanıcıpatlayıcıparlayıcl
yerlerde
bölümlerinde ve eklenti ve ortak
rahatsız edecek Şekilde sarslntı, koku,
maddeler bulunduramazlar. Diğer bağımsıztoltmhalifuerini
duman, toz çıkarma netiğesi veren fiiller icra edemezler,
kendi
adresteki
bu
adresini,
ise kendi tebligat
vb.}
(kira,
sükna
sıfatla oturan

n) Bağmsız bölüm malikleri

içinde blok yöneticilerine bildirmek

!1.,,t

i

Hüseyin
.,ç,ş,* 1*

ikleri,
ış

bizzat kendisi oturmuyor, kul lanmıyor
bölümde her hangi bir sebeple ve
ile telefonlarlnı en geç 15 gün
yönetimde mevcut son adresleri
Sayfa i0

{k

1)

esaslara uyulur

v} TicariNiteliklıBağımsız.buıiİ .TiL\ leribağımsızbölüm]
erindeticarifaaliyetlerineuygunlç
ve binanın Projesine aYkırı o} mamak
duvar] ara
,"
diş görünüşe
dekorasyon değişikliklirini,

kaydıyla yapabi lirler,

"ı:ır.ı

,]
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Aene1

Sayfa
at L,t
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.i* .1i,,} J+

!i,

,ffi

1

1

(}

kat maliki yönetimin
ödemeyen
öngördüğü
zamanında
tamamını
payının
en Yüksek oran)
site ortak gider ve avans
öd;Ş;;i* nouorr. ( KMK nın
iur*
ırut,r,
g""ıı.*
e
kiŞinin
kararlaştırdığı
onrn bug'rnsız bölümünden faYdalanan
;"y"
;;.i
herhangi
yaptıkian ödemeler için
Bağımsız bölüm * "iiı.Lriro,
,.n* p o] ir* ş ise,.gidere katilanların
bir hareketinedeniyle bir gidere
kusurlu

rücu edilir.
gidere s"üep oıara rnüteselsilen

i;Ş;;i.;;"

Ak§i halde,
§onradanmılikolanlar,yesatıcıM?I bbağmsun:ıiTüsatmadanvesatınalmadanönce,
p".q* ' a!ınak zorundadır,
"no,"uyoktıır"
İ
iİ
İ
mü,oou,
vÖNETiM
Eu duruın eslıi
siçn
ve faiJinden sorurnludurlar'
şrrirri'*
Jr"
nıatiki,
eşki
rıunıri
soııradan rnalik
ınalike rücu haktrıını ontadan kaldırr,naz,

avans borcundan ve
MADDE* tr2:ORTAKGipERI ,ERİ ryTEpI
İ N,&TI _ÖNLEM\
EYAFTI
veML.&R
gider RI
düşen
;;;;";tssesin*
.
maddesi
*
i
zo
Kat Mülkiyeti x.anur,,
müştereken ve müteselsilen
iı" bJi# ;'Ş; ;;k satıipıeı dl

secikme tazminatından, kat maliki
oıorg' kira nıikları ve aidatı ile sınırli
sorumluluğu il;;;ü" yükümlü
*
ı*
*
*
rn
Ancak,
iorumludur.
,İ * vrpugı öderne kira borcundan düşülür,
hususunda'
oıtak yerlerden, . tesislerden yararlanma
bölümlerden,
bağımsız
bulunan
gerekli
SiTE,nde
Yasal Prosedür
,vno,"ouir* ur'tu* sahiPleri hakkında
yukarıda sayılan t r"iir" ı.ridelere
uygulanır
yaptınmlar
ön görülmüŞ
Ytınetim
başlatıhr ve ilgili * * rhui "işu
Bu önlem ve yaptırımların başlıcalan şunlardır,
ile gecikme tazminatı uygulanır,
gid9r paylarına uvı_"* ,zs hesabl
r*
,runr
Ödenmey*
,
a)
kat Mülkiyeti kanunu 2012 ve 3 '
ve diğer hak sahipleri aleyhine
malikleri
kat
göstefen
b) Temenüt
yapılır,
dava açılıi ve icra takibi
maddesinde anılan y"ö;i;;tuı"p "o"r"i

P;;;;

(,,

Kanununun 22,
böliimü üzerine Kal Mülkiyeti
bagmsız
malikin
Ödemeyen
c) Borçlannı
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun
kanuni ipot* t t* ,iu
maddesinin 2. fikrası uvarınca
",lll"Ulli,,
g9l iir.ii maddesi burada da uygulanır,

4|

bir sebeple
e) Taşınma veya herhangi
verenden tahsil

'' 'seyin Tİ JRğN ı
,] k Müşavı[ } ,

";,{

;j*

^ ı,

getirilen zaretln tarnamı zaran
ra

Sayfa 12

ti:

rn

İtl,

t,

\:

7t* *

}

sorumlular
f)sİ ,TEYönetimKurulubumaddeninyukarıdakiflkralarındayazı|
ıhüktimler.sak]
ıkalmakve
bulunan
iııtı* rir" aYk'r' dur.unıŞlarda
kullanılmak üzere borç ,* yut ırrit
uerektiğinde

uygulayabilir;
belirtilen önlem ve yaptırımları da

İ ;İ ;;;ğıda

,J

kanunun
kanunu.madde 28 uyarlnca Borçlar
_yukarıdaki flkada bahsedilen ceza kat Mülkiyeti
bu
oiması
Bu cezanrn uygulanmış
sözleşme_"""'t,uı,ündedir,
düzenlenmiş
etmeye
rnaddesinde
] 58.
yaptırımları da ayflca talep
ve bendl.İ ,J" yu"ı, önlem ve
maddenin 1ukarıdaki diğer fıkra
mani değildir.
tahsile kadar geçecek
talebe rağmen ödenmemesi halinde,
yonetim
_ Takdir ve tebliğ edilen günlük cezanın
ve gecikme tazminatı Sİ TE
uygulanırl9,
tazminaıı
gecikme
::,1
süre için aylıkVo1
üzere irat kaYdedilir'
tuş,r* uiu uit orruk gid"rıere sirfediımek
Kurulu tarafindan uygulanır ve ana

MADDE 
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:

MÜSAADE MECBURİ YETİ

Birbağımsızbölümdeveyabubölümd,ekitesislerde,eklentiveyaortakyerlerdemeydanagelenbir
ve YaPı güvenliğiYle
gideril* Jr* yu tesislerin y"nio"' YaPılması
hasar veya ar,.zan,.n"nrrir, veya
gerekiyorsa' o
girmek
aie*  bir.bağımsız btııtıme
gerekli
ilgili olarak gerekli teknik inceĞmeler iii,
bölümde
ve
vermeYe
uaşta r,# a otuörıur. giriş müsaadesi
maliki

""yu;böil;
İ şl";i; yapı lmasına katlanrnaya

bölürnün

m

ecburdurl ar,

bölüm ve eklentilerinin
olması halinde, harap olan bağımsız
Ana gayrimenkulün bir klsmının harap
iÇin' sağlam kalan
ttıııı* oeki tesis] erin yeniden } apılması
veya ortak yerlerin ;;;;;rğ* * ,,
o bö] ümlerin malikleri veya
dışından faydalanılması gerekiyorsa.
i;il.;;;ya
bölümlerin
bağırnsız
etmeye meçburdurlar,
sıfatla o* lunİ u, buna mllsaade
orada başka

Yukmı daki fıkalarda yazılı müsaade
uğayacakları zararlj lehine müsaade
bI ok maliklerince, Sİ TE ortak alan

:

,'

lSe:

Jiiğü

iİ

t{ tiseyin
idııkuk

veya orada başka sıfatla oturanların
tse o
ınaliklerince Veya blok ortak alanı
bütçesinden derhal ödenmesi ve
Sayfa

O

1

§,li

'dl

qe"

1

3

bı

ı

ıvıİ ınaıııınşİ xiiq İ srnşıvınsi
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alma hakları yoktur,

MADDE
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Y öNgriıı işıpni
TEMLİ Ki T ASARRUF, vE öNnpııi

kısmrn mülkiyetinin başkasına
veya arsanrn bölünmesi, bölünen
kayıtlanması
hakla
bir
oybirli g1 ile alacağı
Blok yapmm
apı Teınsilciier kurulunun
tasamrflar, SiTE Toplu Y
temliki
gibi
yerleri ile Sİ TE ortak alanlarınrn
devrolunması
duvarlarının, çatl ve benzen
yapının
ile
ana
karar ile o1abi} ecekken,
Sİ TE Yönetim Kurulunun oybirliği
gibi önemli vönetrm işleri ise,
reklam maksadıyla kiralanması
alacağı karar i] e yapılır,

İ LA\ rEI ,ER
MADDE * 16 : rınwİ ıİ x vE
a) Faydalı

l
J

l

0lanlar:

ve değişiklik

yenilik, ilave
ortak yerlerinde kendi başlarına
gayrimenkulün
ana
,"i"",ği karar üzerine 5,,apııır,
Kat malikleri,
Topıu
a"gişıı.ııtı"r
novl
bu
yapamazlar;
değişiklik yapamaz| ar Ortak
yerlerinde kendi başlarına bir
oıtak
Sİ
TE
ve
yapı
konulmasına veya bu
Kat malikleri, blok
daha rahat ve kolay bir hale
kul]
anmanın
yenilik ve ilüveler Sİ TE T oplu
verlerin düzgün "yu'b"l",ı
galtılmasına Yara)'acak bütün

,;:T:H;t;;';;ıJ;run

l
l
]

I

iliil;;il
'rH';;;s;

i;iı

aiı* j irvJ* in

;r;il,

ço

un verec* gi karar üzeri

n

e y ap

ıiı

r.

Sİ TE ortak
yenilik v e ilaveler Blok Kat maliklerince,
ilgili
blokla
ve
yerinde
ttim bağrmsız böliim
Blok ortak
ise Sİ TE'nde bulunan
ilaveler
ve
ymilik
alanlarrnda yapılan
maliklerince ödenir
b) Çok Masraflı

v e Lüks Olanlar:

dururnuna göre luKs bir
lSğ veya yapmm özel
ve il6veler çok masraflı
yenilik
ediltn
arzü
Yapılması
kullanılması mutlaka gerekli
bütiin kat malik] eri tarafindan
mal iki, gidere
faydalanmak istemiyen kat
karar vermiş
giderini onların yapılmasına
,J

olan kat malik] eri öderler
|t

7,

Ç
ü
Sayfa 14

j'rı Hüseyin
t, f{ .s.kti§

a,{

"t,

iil

.# + 

]

t

ll

veya cuzt halefleri
kat maliki veva onun külli
katılmayan
gider}
ere
aİ §a paylan oranında
Bunun la beraber, başlangıçta
giderlerine sonradan, kendi
v9 korunması
yenilik vg ilövelerin yapılması
hakkı kazanırlar
veya illveden faydal ailma
lırlarsa, yapı lan lüks yenilik
katı

{j
i\ :/

.{

l
I
I

l
_l
]

,

bir süre verir.

davanrn kabulü halinde
belge ibraz edildiğinde ve
ilişkin
yatınldığına
içinde
Devir bedelinin süresi
3ı* kat maliklerine arsa PaYları
drnuY'
uoiümünün.mülkiyetinin
"ç'r'i davalıya ödenmesine karar verır'
h6,kim, davalının u^ j,* .,,
uiriııt"
ioranında devrediımeiH;";* ;'iJıirir'İ i# i'r"rıviJ
edilir:
her halde mevcut farz
fıkrada yazı
birinci
durumlarda,
Aşağıdaki
Uı
bir takvim yılı
ödemediği için hakkında
Ortak giderl erden ve avanstan
ü)
takibi
içinde iki defa tcra veya döva
Sayfa

1

5

iı

TURAN
A,v. Hüseyin
lviüsa}
ririi,,ı
i, ituttuk
i', i i"'
i t'L'

l\

s

t\

?4*

53 üncü
Kat Mülkiyeti Kanunu

vertn sulh hökimi tarafindan
getirmemek
Ana gayrimenkulün bulunduğu
ve yükiimleri yerine
b)
bu kanunda yazılı borç
rağmen,
emr9
verilen
bir yll lsrar edilmesi;
madde gereğince
etmelçte devamlı olarak

haklarını ihlal
suretiyle öteki kat maliklerinin

ve kanuna mugayir
evi veya kumarhane gibi ahlaka
randew
bölüminü
Kendi bağımsız

c)
larak kullanmak.

,alınan
devir konusunda kat maliklerince
Bu maddedeki dava hakkı,
dava hakkının

;;;;""

uy ," lıe1 tı{ a,e
tarihindeıı başlayarakİ 'İ
kalkmışsa düşer,
ffil# İ * ;;"* vu au"u,ebğbi o* adan

iça;ıruCü
(_}
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dava açma karmının ögrenilmesi

taşlayarak beş yıl içinde

Bü,fuE,lıt€

:

Aİ 1{ AGAYRİ hĞE,I qKLTLğjHvr* ıtıgşen,gğ
praıırınni KI I RUL ,U
9: ToPL U YAPI KAT

Sİ TE Toplu Yapı Kat
Kanunu
çerçevesinde
Mütkiyeti
Kat
YAPI TEMSI LCI LER
57| 1 sayrlı kanunia değişik
bu yaoutlm planıyta TOPLU
iş
;İ
.;;rki'ri
Malikleri kurırlunun
KURI I I , U'na devredilmiştir,
nnaıixınni K[ rRI JL U
MADI } E 20 ELoK KAT

bölümü

bağımsız
parsel üzerinde birden çok
kapsamında bu] unan
sİ
TE
ve ya| rıız o blo,ğa
eşekkülü
T,
a)
her biri, kendi sorunlarına
yapıların
blok
bulunan
kat
yerleri
maiiklerinden oluşan blok
kapsayan ana yapıda ortak
bulunan bağımsız bölüm
blokta
o
olarak,
ait ortak yerlere ilişkin
malikleri kurulunca yönetilir

]

I

l

\,

],

iiiğü
Av, t{ üs* yin TUR4N
iı Fiuküık tvlüşavitJ
İ ]l
;rx

jjj $

i!

_j'

,

Sayfa 16
"j

i
;

/ ffi*
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Kurula Katılma V, Oy Hakkı

d)

payının miktarına
bölümiine ilişkin arSa
her kat maliki, bağımsız
'nda,
Kurulu
Blok Kat Malikleri
sahiptir.
bakılmaksızın bir oy haklı:ına
verecekleri
ya dışandan vek6let
malikleri v€
bölüm
bağmsız
diğer
biri,
yazılı bir belgeye dayanmak
Blok kat maliklerinden her
erilecek temsil yetkisi
v
edilebilir
temsil
bir vekil tarafından

(}

zorundadır

için bir oy hakkı
malikse her bağımsız bölüm
bölüme
bağımsız
oy saYlsr Blok Kat Maiikleri
Aynı blo} < ta bir kişi birdsn çok
asaleten kullanabileceği
veya
vek6leten
kesirler göZ öniine al lnmaz.
vardır Ancak, bir şahsın
olamae. Oy hesabında
faz|
a
'tinden
113
Kurulu 'ndaki bütiin oyların

kullanamaz.

Blok Kat Malikleri
akıl hastası vb.) ise onun Yerine
ehliyetsiz_(çocuk,
biri
_ Blok Kat maliklerinden
katılır,
rİ * İ ;r l.* uni velisi veya vasisi

tI

e)

Toplantı Ve Karar Yeter

§ayısı

:

bir k,tiP seÇilir' ToPlantı
karariarı Yazınak üzere
alınan
ve
başka1
bir
imzalanır,
Toplantıyı yönetmek üzere
tuianak,"p;;; k;ılan kat maliklerince

ldüzenini başkan

sugıriluz,lan

ve
payl çoğunluğu,ile toplanrr
malik]
erinin say1 ve arsa
Ui]
tlm
'ruvİ
ikinci
bağunsız
azsa,
Blok Kat Malikleri Kurulu,
rugl* amadığı için_ ilk'ıp'iTi.i:İ ] :*
verir, Yeter
karar
ile
vertlır,
ile karar
;;;,lrrl;;; oy çokluğu
toplantıya kaİ ılanların oy çoğunlugu
toplantıda yeter sayı aranmaksızın
sakhdır ( Kat Mülki yeti
konulmuş oian hükümler
aynca
lçln
sayı
yeter
Kat Mülkiyeti Kanunu 'nda
,)
34, 41 44, 45 )
Kanunu Madde 24, 28, _]
Kuruluna
tutanaklar Sİ TE Y önetim
Kurulunda
Ayrı ca Blok Kat Malikleri
tutanakla teslirn edilir.
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yg DENETÇİ §İ
BLOK YÖNETİ Cİ §i

Blok yöneticisi
kişidir yönetici] er

a
için seçtikleri 3 asi] ve L yedek
bloklan
kendi
maliklerinin;
kat
Her bloktaki
§ayl ve arsa payı bakrmından çoğunluğu
Her blokta bulunan kat maliklerinin

tarafından seçilirler.

Blokyöneticilerinintemelgörevleıi.seçildikleribloklarınlTopıuYapıTemsilci]
zabıt tutturarak veya
,1* ' isteklerinierKurulundatemsil
*
"iıı.ı.rini,
uıoı.ı.ut
kahlmak,
o.
,"çi*
i"rJ
'.
etmek, toplantı
ederek Blok Kat
Kuruıunrn hazırladığı raPorları temin
yazılı olarak bu kuruü ıj"* "ı. ve Denetim
malikleri kuruluna sunmaktır,

()
\ ,/

telefonu blok giriş kapısı yanrnda
yöneticinin adı ve soyadı. ev veya iş adresi ile irtibat
asılır,
göriil* U;l"."t biı yere çerçeve içerisinde

b)

Blok

için seçtikleri
blokıaki kat maliklerinin; kendi blokıan
seçilen kişidir,

Denetçisi : Her

y"O* t olmak ifuzere

bir

asil ve bir

dolay herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği
Blok yöneticisine ve Denetçisine bu_görevinden
verilir,
;rpİ Y;p; Temsilçiler Kıınılu tarafindan karar
gibi katılır,
ortak giderlere diğer malikler
Blok yöneticisi ve Denetçisi bütiın

KURULU
MADDE 22z TC,P] ,U YAPI TEMSİ LCİ ı,En
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Teşekkülii

blok
bağımsız bölüm maliklerince seçilen
bulunan
blokıa
her
kurulu,
ternsilciler
Toplu yapı
maliklerinden oluşur,
vönetiçileri ve ticari ni,"ııı.ıı bağımsız bölüm

,ir, ,or,, yapı

bölüm
yöneticileri temsil ettikleri bağımsız
Temsilciler Kurulu üyesi olan blok

saysı kadar oy hakkına sahiptirler,

b)

Görevleri

Kurulıı tarafındaıı
Kurulu üyel ennl seçmek ve Site Yönetim
SiTE Yönetim Kurulu ve Sİ TE Denetim
onaylamalç bu Yönetim
görüşerek onaylamak Veya değiştirerek
hazırlanacak olan işletme bütçesini
Kurulunun bu Y
konularda karar vermek, sİ TE Y önetim
olduğu
yetkil
münhasıran
Planında
ilgili olarak karar almak, bir
e kalan diğer tiim konularla
haricind
yetkileri
ve
görev
Planında yazılı
etmemek, gereğinde haklarında
ve h
önceki yönetim kurulu üyelerini
vasal takip başlatmak, Kat Mülkiyeti
.\ "
başlıca görevleridir

Y

sİ TE T

Temsilciler

ibra edip
getirmek
verilen di ğer görevleri yerine

vekil

sonımludurlar.
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kararlarının icrasından

Alınankarar} arınözelliğielverdikçeSİ TETopluYapıTernsilcilerKurulu
§ırg vor* rim kurulu sorumludur,

c)

Toplanma

Kurulu
siTE Toplu yapı temsilciler

olağan toplantısını her

yıl

şubat aYınln

gerçekleştirir,
sayl ve
yapı Temsilciler kurulu. toplantıya katılanlarln
Toplu
sıTE

ar§a

ilk

Yarısında

payı olarak Çoğunluğu ile
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kararların
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bölüm malikleriyle,
Bl,okyöneticisi,Sİ TETopluY.P,T.T,ilcilerKurulukararlarınıbağımsız
ile blok giriş kapısı yanında
hak saıripı"rine duyurmak amaÇl
diğer
bölümdeıı
vrru.iinu*
bağımsız

İ Oİ İ "Ul* ""k bir

MADDE

a)

_

yere çerçeve içerisinde asar,

23 sİ rn yÖışpTİ M KURULU

Seçimi:

veya
Kurulunca kendi aralarından
Sİ TE Toplu Yapı Temsitciler
için
yıl
bir
Kurulu,
Yönetim
Sİ TE
5 asil 3 yedek üye olarak seçilir

J,ş* O*

kadar oY sağlanamaz ise'
için ayrı ayn en _az, salt çogunluk
üye
her
turunda
ilk
seçimin
Bu
seçilir,
çbk oy alanlar
İ tin"İ to,d,
mümkiinse aynı gün İ Öl""t
"n

Il

b)

Teşekkülü

vekili ve birde muhasiP
toplantıda bir baŞkan, bir baŞkan
izleyenilk
yonetim
seçimi
Kurulu,
S,TE
:

üye seçerek görev bölümü yapar,

verir'

ile karaı
toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu
sıTE yonetim kurulu salt çoğunlukla
* Sİ TE Yönetim Kurulu Karar Defteri"
noterce onanmış
sayfası
her
kararları,
Kurulu
Sİ TE Yönetim
Aykırı oyu olanlar aykırılık
toplanüyr;i;;;tarafindan imzalanır.
ne tarih koyularak yazılırve
nedenini bel irterek imza] , açlar,

yonetim Kurulu Başkanının
ve muhafazası Sİ TE
Bu defterin ihdası, yıllık noter oıayı
tutanakla devir_teslim edilir"
gu defter degişen ;,şk;;;
sorumluiuğu aıt,noaoir.

c)

Görev, Yetki ve

kişisel

"asında

§orumlulukları

:

ve kaide o1arak vekilin
yönetim kurulu başkanı temsil eder
taYin edebilir,
Sİ TE,N| ÜçtlıgcÜ kişiler öıünde
sozleşmesi yapabilir veya.vekil
yö;;
B;şİ
;;tatlık
Kurulu
sahiptir.
haklarına
ve işletilmesi ile ilgiii konularda
aıurla.nİ n bakımı, korunmurİ
ortak
yönetim
S1TE
Kurulu,
S,TE
görevli, yetkili ve sorumludur,

,Özellikle;

a)MerkezihizmetleringörülüpsürdürülmesindeBlokyöneticilerininihtiyaçve

üretir,
dileklerini göz önünde tutarak çözümier

edilecek
b)Sİ TEYonetimKurulu,heryıloca!| v} ınilkhaftasındaotarihekadaryapılan
hesabını vermek amacıyla tanzim

g* ıi.
islerin hülasasının arzı i| eelde edilen
sunar,
bilgisine
* r rupo* , kat malik] erinin

i" gıo* i"ıri

YönetimKuruluyaptığıgiderleribelgelervebütiinbelgelerigere} < tiğindeincelenmeküzerebir
dosyada muhafaza eder,
Ni{
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sağlıklı
Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun

ve
Sİ TE Blok Kat Malikleri Kurulu
yapar
teşekkiilü lçln gğfek] organizasyonları
c)

d)
futarlannı,

* alİ l.ir

a\

gelir ve gider
projede özellikle, yıllık tahmini .
projesini
Bu
hazırlar.
İ şletme
yönetim planına ,. * u payına göre bağımsız bölüm
site yönetim giderlerinden bu
muhte* el u,an, tutarını gösterir,

jüşeceİ <

yönetim
e)AidatveavanslantoplamakiçinYönetimKlru] Bu
uBaşkanıveMuhasipüyeninortak
hesapiardan para Çekilmesi
h;;;p
kadar
yeteri
imzası ile değişik bankalmda
"o"r'ril.
olabilir.
ii;;l, guştiir" Mrturip tıyenin ortak imzası ile

yerleşim p,ianında
Sİ TE ortak kullanım alanlarının
kalan
dışında
bölüm
Bağmsız
f)
işletilmesine yönelik her
yönetimine, bakım ve onarlmına,
lmasına.
kullanı
doğrultuda
öngörülen
irebil ecek
turlu giderlere il işkin kararlar alır,
ve ortak alanda bulunup değerlend
Kullanılmayan kapıcı dairelerinin
g)
giderleri hafifletecek gelir elde edebilir
bölümlere
mekanlann kiralanatak orfak
karar alrnması koşulu ile bağımsız
Sİ TE Toplu Yapı T emsilciler Kurulunca
h
)

ait
]

I

l

l

,]

l
l

kiraları'oo'ffir,

mini futboı

oıtak kuııanım aıanıarrnda
yeşil alanlar,
sahaları, basketbol sahaları,

Tİ
T* ,* ;İir*
İ ly,1l,İ
:1}
.* İ :} :",açlk ve kapalı
alt İyapılar'
.
,üqryu
;;;tI ,:llT
'tırıııalanlaı ve orİ ak kullarııma
ve, sair bütiin ortak
ilırı* , "*
Projelerine

slg*
l
az* rınJeji;*

otoparklar, açık aıania!";;ryı
sunulmuş cihaz alet,J",u"ni* ıerı

g"ıiş;;;ö.i;;.

uyumsuzherttirlii

Kanuıu'n4 İ mar Planına veYapı
müdahaleleri YaPaf'
evt* ,"irıi* r, gia* ıı* * si iÇin gerekli tiim

I

,{

j\ :

biçimde belirler ve dağtır,

bulunan
projesinde yer vermek sureti yle, uhdesinde
işletme
Kurulu
önetim
Y
Sİ
TE
n)
B] ok yönetici lerine bırakabi l ir,
şlerden bir kı Smınl ,y,
gilendiren tebligatları kabul eder,
Sİ TE
o)
İ L v_
q
n'.
j,i
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gerek gorurl erse,
parsel leriyle ileili iyileŞirmelere
Blok Kat Malikleri Kuru} u kendi
l açılmışsa)
Blok İ şletme projesini onaylar
verilmişse (işletme proj esinde fası
Blok Kat Malikleri Kurulu 'nca karar
q)
ettirir
b ok yapıI arı ve tesisleri sigorta
personel istihdam eder,
belirtilmek kaydıy la ihtiyaç duyu lan
projesinde
İ
şletme
olağarı Vöya
0
ile SiTE Toplu Yıapı T ernsilciler Kurulunu
Kurulu
Malikleri
Kat
Blok
s)
p)

olağanüstiı t"Pı'i] | Hi:Xgı,İ tup,

Kurulunun aldığı kararlara
ı"msilcjler Kurulunun ve SiTE Yonetim
karŞı Yönetici sıfatlYla
oo* * .v", uu$* r,, bölüm maliklerine
;;"*
*
ıu.,
giderl;";*
ortak
u} rmayan,
edebiiir,
davalarda turuf oüur rre vekil tayin
davalar açar veya ,çrr* . aç,iun
getirir,
diğer yetki ve görevleri yerine
kat Mülkiyeti kanunu tarafindan verilen
projesinde yer alan
yönetim Kurulu; yükümlü bulunduğu ve işletme
d) Hİ zmet şirketi : sİ rE
bırakabilir,
stızieşme ile gerçek veya tiize1 kişilere
hizmetlerin yerine getirilmesini nır

u)

.)

KURULU
] VıADDE  24 ı Sİ TE DENETİ M
seÇilen üÇ asil üÇ
Yapı Temsilciler Kurulu tarafindan
ui. baŞkan seÇerler' AYnı kiŞiler Yeniden

Sİ ,tF.Toplu
S1TE Denetim Kurulu, bir yıl için
* * vo] ru^ giiir.'e,rnır, k;il""J;.,rJu
| yedek üyeden
seçilebilirler,

yonetim Kurulunun hesaP ve iŞlemlerini inceler. Haklı bir
S,TE
bir
6ayda
az
en
Kurulu
Denetim
Yönetim Kurulunun
n", ,u* unyap,ıutiıi,,. Yilsonunda Site
sebep çıkarsa hesap denetJemesi
hesaPlara iliŞkin
kesin
one.isirJ J" ıç"."""* biçimde düzenleYici
aklanması veya sorumlu tutulması
İ ir'g glol. yöneticilerine ulaştırı lmasını sağlar,

,Ö"* *

Denetim kurulu zorunlu hallerde

siTE Toplu yapı Temsilciier kurulu'nu

olağanüstü toplantıya

çağırabilir.

"sıTE Denetim kurulu karar
rapor özetlerini notercç onaylanmışiSİ TE
ile
kararları
bütün
kurulu
Denetim
ToPlu YaPı Temsilçiler
Bu defter ue
veuıt,nı imra
Defterine,, tarih koyarak yazar
"J".ı"r.
teslim edilir,
_ veni kurullar arasında tutanakla devir_
Kurulu Karar n"t* .lJ
MADDE * 25
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bir ücref ödenip. ödenmeyeceği"
denetim kurulu üyelerine herhangi
karara bağlanır.
Toplu yapı'temsilciler kurulu tarafindan
ödenecekse miktar ve şartları, sıTE
yönetim kurulu üyesi olarak iki ücret
lrem de sıTE
Bir kişinin ayru zamanda hem Blok.vöneticisi,
yapı temsiiciler kuru] u tarafindan a} .rıca karara bağlanır'
birden alıp almayacağı sıTE Toplu

sıTE yönetim kurulu ve
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MADDE126..SOSYALrnsİ sı,Bnİ sİ şrrrİ ıım,sİ
eıiyle işletilebilecek,
yönetimince veya uygun etı.ffiry şerçek ve tüzel kişiler
sosyal tesisler ; site
gJı;;.'öoce"likie iesisle ilgili buk'* 'onanm' Yenileıne
Kiraya verilebilece} sir.Eı* * edilecek
ve ortak
hrk ,urrıuı oıun ı.ut] ruliklerinin Yönetim
vb.giderlere sarf eaııir. nrtan ı* ,rım so* yiü;;;fu
aktanlabilir'Kat
;ii.uiiııg"r"ki* " } ıdern tazrninatı fonuna
gider ödemelerine ,şi,
olacağını
PeŞinen
§itş Yonetim Kurulunun Yetkili
Malikleri sosyal tesislerin işletilmesi tur* uno"
kabul etmiştir

;;k;;rrp

3

TopluYapıTemsilcilerKurulununsosyaltesislerinişletilmesikonusundakikararvedenetim
'
hakları saklıdır'*
^ iıi ızAıın,ı,in,ı
yÖxnpİ M ıı,r.f,
KURULU VE DENETI I VI KURULU
MADDE 27 z GEÇhCİ

I AEÇiCİ y öşgrİ NI KI I R,ULU

geçici yönetirn
kat Malikleri kurulu toplantı tarihi,
ılk bagımsız böI üm malikler kuru] u ve sıTE

tarafindan tespit ve ilan olunur,

§
i),

üeyıe'l,
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Geçici

Kurulu, ilk toplantıya kadar geçecek süre içerisinde işierin aksatılmadan
için Blok yönetici lerini, ticari nitelikıi bağımsız bölüm yöneticilerini ayrİ ayrr
atayabilir veya bağımsız bölüm maliklerinden yönetici lsml bildirmelerini isteyebilir.
Geçici
Yönetim kurulunun görev yaptığı süre boyunca blok yöneticileri kendilerine veri] en görevi
venne
getirir ve geçici yönetimin düzenleyeceği istişare toplantılanna katıI ırlar.
b)
Geçici Yönetim Kurulu, aldığ kararları sayfaları noter mührü ile onaylanmış * sİ TE Geçici
Yönetim Kurulu Karar Defteri" ne yazıp imzalamakla yükiimlüdür.
c)
Geçici Yönetim Kurulu, Sİ TE yOnetim hizııetlİ rini tamamen vğya lnsmen bir ttizel kişi Veya
yapiırabilir
Bu amaçla yapılan süreli sözleşmeler geçıcl yönetimden sOnra, yönetimi
şahsa
dewalacak kurum ve kişileri de bağiar.
d)
Geçici Denetim Kurulu, yönetim hizmetlerinin gereği g| bi yürütiilüp yürütülmediğini
devamlı olarak izlemek Ve denetlemekle } ,t} KLımludur,
Yönetim

yürüttilebilmesi

]

Bloklar tamamlanıp Blok yöneticileri seçildiğnde, geçici yönetim en az yılda bir
kçre
bir danışma toplantısı düzenler. Bu toplantıda yöneticilere Sİ TE ortak yer Ve tesisI erin
yönetimine ilişkin bilgi verilir ve yöneticilerin konuya ilişkin görüşleri dinlenir,
tavsiyeleri alınır
e)

l0

GeÇici Yönetim, uygun görürse danışma toplantısını geniş bir katılımla yapabilir.

gl__" 9"Çi:i Yönetim veYa yönetim için hizmet alım sözleşmesi yaptığı gerçek veya tiizel kişiler
SI TE'nin Yönetimi sırasında çıkabilecek tüm ihtilafl arı tarİ f sıfatıyla tatlp eİ mey* , duua uç* uyu,

icra takibi yapmaya ve bu hususlarda vekil tayin etmeye yetkilidir.
I r_

GEÇicİ unnınrçİ

GeÇici DendÇi, ıSbu

planı ile geçici yönetim kurulu süresi kadar görev yapmak iiz.ere2 asil,
1tılıeliry
Yede} geÇici denetÇi Emlak Konut GYO A.Ş. tarafindan aüanır.Bir geçiİ i oeneçı de kat malikleri
arasından atanır.
1

lEn geÇ 2 Yılın sonunda geÇici yönetim

ve geçici denetim kurullan görev ve yetkilerini Toplu yapı
Kat Malikleri Kurulunun belirieyeceği Yönetim ve Denetim Kurullarına devredecelütii.
ar.ut
geÇici Yönetim söz konusu süre dolmadan oy
çokluğu ile alacağ bir kararla , işbu yönetirn
Planındaki esaslar dahilinde Yönetici ve deneçi seçimİ ve Toplu fapı Kat Malikleri Kurulu,nun
oluşumu için Blok kaı Maliklerini olağanüstii toplantıya davet İ debitiı.

l]

kimlikleri yazılı bamn bağmsız balam malikleri
/ 2008 tarihinde
dijzenlenen işbu Yönetim Planının muhtevasını okııyup arzularına uygırn olarak
ve oy
birliğiyle lrabul ve imzaladıklarını beyan ve ilçrar eylerler.
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