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I. GENEL HÜKÜMLER 
1. Kapsam
Ankara Ýli, Etimesgut ilçesine baðlý Eryaman ve Susuz mevkilerinde bulunan
numaralarý ekli listede belirtilmiþ 70 adet ada (parsel) üzerinde, Belediyece onaylý
yerleþme planý ve uygulama projesine göre yapýlmýþ merkezi ýsýtma tesisi vb.
altyapý tesisleri, ortak kullaným yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunlarýn yöneti-
mi bakýmýndan birbiriyle baðlantýlý birden çok yapýyý kapsayan Eryaman Toplu Konut
Sitesi, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ve ilgili diðer yasalarýn emredici kurallarý saklý
kalmak üzere bu "yönetim planýna" göre yönetilir. 
2. Yönetim Planýnda hüküm bulunmayan hallerde KMK 'nun uygulanmasý
Yönetim planýnda hüküm bulunmayan yada ilgili yasalarda deðiþiklik olmasý gibi
hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ve Medeni Kanun'un ve ilgili diðer yasalar ve
ilgili yönetmelik hükümleri uygulanýr. 
3. Yönetim planýnýn baðlayýcýlýðý
Yönetim planý, Eryaman Toplu Konut Sitesi kapsamýndaki bütün kat maliklerini, kat
irtifaký sahiplerini onlarýn mirasçýlarýný ve baðýmsýz bölümü veya kat irtifakýnýn baðlý
bulunduðu arsa payýný satýþ, baðýþ vs. bir yolla iktisap edecek bütün kiþileri kendil-
iðinden baðlar. Bu kiþiler yönetim planýnýn bütün hükümlerine aynen uymak zorun-
dadýrlar. 
4. Yönetim planýnýn deðiþtirilmesi
Yönetim planý, Eryaman Toplu Konut Sitesi, Toplu Yapý Temsilciler Kurulu üyelerinin,
temsil ettikleri baðýmsýz bölümlerin tam sayýsýnýn beþte dördünün (4/5) oylarýyla
deðiþebilir. 
II. TANIMLAR 

1. Toplu Yapý
Ekli 1/5000 ölçekli Eryaman Toplu Konut Alaný yerleþim planýnda sýnýrý çizili alan
içinde kalan ve onanlý 1/1000 ölçekli imar planýna göre yapýlmýþ ve yapýlacak
teknik altyapý galerisi, ýsý merkezi, su deposu, çocuk bahçeleri, spor alanlarý,
kamuya ayrýlan yeþil alanlar ve tesisler ile bunlarýn yönetimi bakýmýndan birbiriyle
baðlantýlý 70 adet imar yapý adasý parselleri üzerinde yer alan konut, eðitim kurum
ve tesisleri, iþyeri, ibadet yeri v.b. bütün yapýlarý ifade eder. 

2. Toplu Yapý Ortak Yeri
Eryaman Toplu Konut Sitesi Alaný içinde Toplu Yapý kapsamýna giren tüm baðýmsýz
bölümlerin ortak kullanýmýna ve faydalanmasýna tahsis edilmiþ, ýsý merkezi, teknik
altyapý galerileri, eþanjör daireleri, Merkezi TV sistemi, ada içi yeþil alan, spor
tesisleri, çocuk bahçesi gibi sosyal ve teknik altyapý tesisleri, hangi parsel ya da
yapýda bulunurlarsa bulunsunlar, kanunlarýn emredici hükümleri saklý kalmak kaydý
ile, tüm baðýmsýz bölümlerin ortak yeri kabul edilir. 

3. Blok Yapý 
Villalar ve ortak yerler dýþýnda kalan yapýlarý ifade eder.

4. Blok Yapý Ortak Yeri
Blok yapý dahilinde bulunan;
Temeller ve ana duvarlar, taþýyýcý sistemi oluþturan kiriþ, kolon ve perde duvarlar
ile taþýyýcý sistemin parçasý diðer elemanlar, baðýmsýz bölümleri ayýran ortak duvar-

sulh mahkemesine baþvurarak hâkimin müdahalesini, rahatsýz edici duruma son
verilmesini isteyebilir. Kat maliki, yöneticiye baþvurarak, davanýn yönetici tarafýn-
dan açýlmasýný da talep edebilir. Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini
yerine getirmemek suretiyle diðer kat maliklerinin haklarýna, onlar için "çekilmek
hale gelecek" derecede aykýrý davranýrsa, kat malikleri, KMK.md. 25 hükümleri
çerçevesinde, o kat malikinin baðýmsýz bölümü üzerindeki mülkiyet hakkýnýn kendi-
lerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.
Kat malikleri  " ortak gider ve avans payýný zamanýnda ödemediði için iki takvim yýlý
içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuþsa" veya "mahkemenin emrine
raðmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yýl ýsrar etmiþse " veya "
baðýmsýz bölümünü randevu evi veya kumarhane olarak kullanmýþ veya kullandýr-
mýþsa", yukarda deðinilen "çekilmezlik" hali meydana gelmiþ sayýlýr. 
IX.ÖNCELÝKLE SATIN ALMA (ÞUF'A) HAKKININ MEVCUT OLMAYIÞI

Toplu yapý kapsamýndaki bir baðýmsýz bölümün veya irtifaký baðlanmýþ
bir arsa payýnýn satýlmasý halinde, diðer kat malikleri veya irtifak hakký sahipleri
öncelikle satýn alma (kanuni þuf'a) hakkýna sahip deðildirler. 
X.YAPININ FÝÝLEN TAMAMLANMASI HALÝNDE KMK.'nun 
UYGULANMASI

Kat irtifaký kurulmuþ gayrimenkullerde, blok yapý fiilen tamamlanmýþ ve
baðýmsýz bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanýlmaya baþlanmýþsa, kat mülkiyetine
geçilmemiþ olunsa dahi, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ve bu yönetim planýnýn bütün
hükümleri kurullarýn oluþmasý, yönetici seçimi, ortak giderlere katýlma v.s) kat
mülkiyetine geçilmiþ gibi uygulanýr. 
XI.YENÝLÝK ve ÝLAVELER ve GÝDERLERÝNE KATILMA 

1) Blok yapýnýn ortak yer ve tesislerinin düzgün veya daha rahat
kullanýlýr hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanýn çoðaltýlmasýna
(örneðin, ortak anten veya hidrofor yapýlmasýna vs.) iliþkin yenilik ve ilaveler, blok-
taki kat maliklerinin sayý ve arsa payý çoðunluðuyla verecekleri karar üzerine
yapýlýr.
Bu yenilik ve ilavelerin giderleri, kat malikleri tarafýndan, eþit olarak ödenir. Kat
maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, blok kat malikleri kuru-
lunca belirlenir 

2) Kat Maliklerinden birinin isteði üzerine, ýsý yalýtýmý, kat maliklerinin
sayý ve arsa payý çoðunluðu ile verecekleri karar üze-rine yapýlýr.

3) Toplu yapýnýn ortak yer tesislerinde yapýlacak, yukarýda nitelikleri
açýklanan, yenilik ve ilavelerin kararlarý, toplu yapý Temsilciler kurulunca, toplantýya
katýlan kurul üyelerinin, temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsý itibariyle, salt çoðun-
luðuyla alýnýr.
Kat maliklerinin toplu yapý ortak yer ve tesislerindeki yenilik ve ilavelerin giderilme-
sine katýlma oran ve miktarý, yukarda (No.1 ve 2'de) açýklanan esaslar
çerçevesinde, Toplu Yapý Temsilciler kurulunca belirlenir. 

4) Merkezi ýsýtma sisteminin ferdi ýsýnma sistemine dönüþtürülmesi,
kat maliklerinin sayý ve arsa payý olarak oybirliði ile verecekleri karar üzerine
yapýlýr.
XII.TEMLÝKÝ TASARRUFLAR ve ÖNEMLÝ YÖNETÝM ÝÞLERÝ 

1) Blok yapýnýn ve münhasýran o blok'a tahsis edilmiþ ortak yerlerin bir
ayni hakla kayýtlanmasý veya blok yapýnýn tamamen veya kýsmen yýkýlarak yeniden
yapýlmasý veya yapýnýn dýþ duvarlarýnýn, çatý veya damýnýn veya diðer ortak yerlerin
reklâm amacýyla kiralanmasý gibi önemli yönetim iþleri bütün kat maliklerinin
oybirliðiyle verecekleri kararla ve Toplu Yapý yönetim Kurulunun onayý ile yapýlýr.
Kat malikleri yukarda öngörülen kararlarý alýrken, vaziyet (yerleþim ) planýnda ve
Toplu Yapý Temsilciler kurulunun kararlarýnda yer alan kural, yasak ve ilkelere
uymak zorundadýrlar. 

2) Toplu yapý ortak yer ve tesislerinin bir ayni hakla kayýtlanmasý, ortak
yapý tesislerinin ve ortak baðýmsýz bölümlerin mülkiyetinin devredilmesi, toplu yapý
kapsamýndaki arsalarýn bölünmesi ve bölünen kýsmýn mülkiyetinin baþkasýna
devrolunmasý gibi tasarrufi iþlemlerin yapýlmasý Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nu
oluþturan tüm üyelerin oybirliðiyle karar vermesine veya verilmiþ karara katýl-
malarýna baðlýdýr.
Toplu yapý kapsamýndaki ortak yer, yapý ve tesislerin yararlanma tarzýnýn deðiþtir-
ilmesi, ortak yapý ve tesislerin dýþ duvarlarýnýn çatý veya damlarýnýn reklam
amacýyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim iþleri için toplu yapý Temsilciler kuru-
lunun oybirliðiyle karar vermesi gerekir. 
XIII.GEÇÝCÝ HÜKÜMLER 

1) 5627 sayýlý"Enerji Verimliliði Kanunu" nun 7 nci maddesinin birinci
fýkrasýnýn (c) bendi ve geçici 6ncý maddesinin 1 nci fýkrasý ile ayný kanun gereði
yayýnlanan "merkezi ýsýtma ve sýcak su sistemlerinde ýsýnma ve sýcak su gider-

lerinin paylaþtýrýlmasýna iliþkin yönetmelik" gereðince, ýsý ölçüm cihazlarý uygula-
masý, bu yönetim planýnýn yürürlüðe girmesinden sonra seçilecek "Toplu Yapý
Yönetim Kurulu" tarafýndan gerçekleþtirilir.

2) Bu yönetim planý gereði seçilecek yönetici/yönetim kurulu tarafýndan
hazýrlanýp yürürlüðe girecek iþletme projesinin yürürlük tarihine kadar geçecek süre
için, 01.06.2007-31.05.2008 dönemi iþletme projesinde öngörülen gider ve gelirler,
TÜÝK tarafýndan 31.05.2008 tarihi itibariyle açýklanan yýllýk TÜFE endeksi oranýnda
artýrýlarak uygulanýr.

3) Bu Yönetim Planýnýn yürürlüðe girmesinden önce Toplu Yapý Kat
Malikleri Kurulu tarafýndan alýnan, 634 sayýlý KMK, 5627 sayýlý EVK ve diðer ilgili
Kanunlar ve bu yönetim planýna aykýrý olanlar yönetim planýnýn yürürlük tarihi
itibariyle uygulanmaz.

4) Elvermesi halinde site ortak yerleri ve/veya site ihtiyacý olan elektrik
enerjisinin üretimi için gerekli yatýrým, Toplu Yapý Temsilciler Kurulu toplantýsýna
katýlanlarýn temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsý itibariyle, salt çoðunluðu ile vere-
cekleri karar üzerine yapýlýr. Yapýlacak yatýrýmýn iþletilmesi Toplu Yapý
Yöneticisi/yönetim kurulu tarafýndan gerçekleþtirilir.

5) Kanunlarýn elvermesi halinde site kalkýnmasýný amaçlayan Vakýf
kurulmasý, Toplu Yapý Temsilciler Kurulunun, temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsý
itibariyle, salt çoðunluðu ile verecekleri karar üzerine yapýlýr.

6) Kanunlarýn elvermesi ve ilgili kurumlarýn izin vermesi halinde site
baðýmsýz bölümleri için haberleþme ve eðitim amaçlý kapalý devre TV yayýný ile
diðer iletiþim olanaklarý ile ilgili yatýrýmlarýn yapýlabilmesi, Toplu Yapý Temsilciler
Kurulunun, toplantýya katýlanlarýn temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsý itibariyle,
salt çoðunluðu ile verecekleri karar üzerine yapýlýr.

XVI.YÜRÜRLÜK TARÝHÝ
Bu yönetim Planý Tapu Siciline tescil tarihinde yürürlüðe girer.

XV. ERYAMAN TOPLU KONUT ALANI ADA LÝSTESÝ

1. 17312              36. 17534
2. 17313             37. 17535
3. 17314              38. 17536  
4. 17315/1           39. 17537
5. 17491               40. 17538  
6. 17492               41. 17539
7. 17493               42. 17540
8. 17494               43. 17541
9. 17495               45. 17542
10. 17496               46. 17543
11. 17497               47. 17546
12. 17499               48. 17547
13. 17500               49. 17555
14. 17501               50. 17556 
15. 17502               51. 17557
16. 17503               52. 17558
17. 17504               53. 17538
18. 17505               54. 17315/2
19. 17506               55. 17316/1
20. 17507               56. 17317/1
21. 17508               57. 17317/2
22. 17509               58. 17318/1
23. 17510               59. 17319/1
24. 17511               60. 17487
25. 17516               61. 17488
26. 17517               62. 17489
27. 17518               63. 17490
28. 17519               64. 17498
29. 17520               65. 17480
30. 17521               66. 17481
31. 17522               67. 17482
32. 17523               68. 16868/1   
33. 17524               69. 16868/2       

70. 16859/1       

Toplam 70 adadýr.
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lar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriþ kapýlarý, antreler, merdivenler, asansörler,
sahanlýklar, koridorlar, ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapýcý daire veya
odalarý, genel çamaþýrlýk ve çamaþýr kurutma yerleri, elektrik, su ve doðalgaz saat-
lerinin korunmasýna mahsus olup baðýmsýz bölüm dýþýnda bulunan yuvalar ve
kapalý kýsýmlar, hidroforlar, bloklarda bulunan su depolarý, sýðýnaklar.
Her kat malikinin kendi bölümü dýþýndaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanallarý ile
su, doðalgaz, telefon, radyo, televizyon için ortak þebeke ve antenler.
Çatýlar, bacalar, genel dam teraslarý, yaðmur oluklarý, yangýn emniyet merdivenleri, 
Yukarda sayýlanlar dýþýnda kalýp da, yine ortaklaþa kullanma veya faydalanma için
zaruri olan diðer yer ve þeyler de "Ortak yer" konusuna girer.
5. Villa

Blok niteliðinde olmayan yapýlarý ifade eder.
6. Ýnþaat Alaný

Eryaman Toplu Konut Sitesi, 5711 sayýlý Kanunun'dan önce kurulu olduðu
ve tapuda KMK'nun mülga ek3. maddesine göre kayýt yapýldýðýndan, site ortak
yerleri ile ilgili kararlara esas olacak arsa payý oranýnýn hesabýnda, Bu Kanununa
dayalý "Toplu Yapý Uygulamasýnda, Kat Ýrtifaký ve Kat Mülkiyeti Tesisine Dair
Yönetmelik"in 4 üncü maddesinde tanýmý yapýlan, "Onaylý yapý ruhsat eki mimari
projesine uygun olarak yapýnýn ortak yerlerinin ölçüleri ve baðýmsýz bölümlerin
konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan alanlarý(brüt inþaat alaný) ve hacim-
leriyle oranlý mülkiyet paylarý" esas alýnýr." 

III. YÖNETÝM ORGANLARI
BLOK YÖNETÝMÝ 

A.Blok Kat Malikleri Kurulu 
1.Oluþmasý ve yetki alaný

Eryaman Toplu Konut Sitesi kapsamýnda bulunan parsellerdeki (ayný temel üzerine
inþa edilmiþ, ortak giriþ ve çýkýþý bulunan ve birden çok baðýmsýz bölümden oluþan)
ayrýk veya bitiþik düzende inþa edilmiþ blok yapýlarýn herbiri, kendi sorunlarýna ve
yalnýz o bloka ait ortak yerlere iliþkin olarak, o blokta bulunan baðýmsýz bölüm
(daire, büro, dükkan vs.) maliklerinden (kat maliklerinden) oluþan "Blok Kat
Malikleri Kurulu"nca yönetilir.
Bir parselde, ayrýk veya bitiþik düzende inþa edilmiþ olup, herbirinin kendi baðýmsýz
giriþi bulunan, herbiri ayrý bir baðýmsýz bölüm niteliðinde olan "villa'lar kendi sorun-
larýna, eklentilerine ve münhasýran kendilerine tahsis edilmiþ ortak yerlere iliþkin
olarak, týpký bir blok yapý gibi, o parselde bulunan bu tür baðýmsýz bölüm kat
malikleri kurulu tarafýndan yönetilirler. 

2.Kurula katýlma ve oy hakký 
a. Blok Kat Malikleri Kurulu'nda, her kat maliki, baðýmsýz bölümüne

baðlý arsa payýnýn miktarý ne olursa olsun, bir oy hakkýna sahiptir. Ayný blokta, bir
kiþi birden çok baðýmsýz bölüme malikse, her baðýmsýz bölüm için ayrý bir oy hakký
vardýr. Ancak, bir þahsýn kullanabileceði oy sayýsý, Blok Kat Malikleri Kurulu'ndaki
bütün oylarýn üçte birinden fazla olamaz. Oy hesabý yapýlýrken kesirler göz önüne
alýnmaz. 

b. Bir baðýmsýz bölüme (daire, büro, dükkan vs.) birden çok kimse
malikse, Blok Kat Malikleri Kurulu'nda bunlarý içlerinden vekalet verecekleri birisi
temsil eder. 

c. Kat maliklerinden biri medeni haklarý kullanma ehliyetinden yoksun
(çocuk, akýl hastasý vs.) ise, onun yerine kurula kanuni mümessili (velisi veya
vasisi) katýlýr. 

d. Alýnacak karar doðrudan doðruya kendini ilgilendiren kat maliki kuru-
la ve görüþmelere katýlabilir, fakat oy veremez. 

e. Kat maliklerinden biri yerine, kurula, tayin edeceði bir vekil katýlabilir
ve oy verebilir. Bu vekil, diðer bir kat maliki veya hariçten bir kiþi olabilir. Ancak,
ayný kiþi tüm oy sayýsýnýn yüzde beþinden fazlasýný kullanmak üzere vekil tayin
edilemez. Ancak, kýrk ve daha az sayýdaki kat mülkiyetine tabi taþýnmazlarda bir
kiþi, en fazla iki kiþiye vekalet edebilir. (Md.31 son fýkra)  Vekil, temsil yetkisini
yazýlý bir belge ile kanýtlamak zorundadýr. Seçilebilme yetkisi de veriliyorsa, belgede
bu hususta açýkça belirtilmelidir. 

3. Toplanma ve çaðrý 
a. Blok Kat Malikleri Kurulu her iki yýlda en az bir defa Nisan ayýnýn ilk

15 günü içinde toplanýr. 
b. Kurul yönetici tarafýndan, Toplu Yapý Temsilciler Kurulu oluþumunu

engellememesi için, Toplu Yapý Yönetiminin belirlediði takvime uygun olarak ve Kat
Malikleri Kurulu baþka bir karar almamýþsa Blok sýðýnaðýnda,  toplantý tarihinden
en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattýrýlacak bir çaðrý ,e-posta veya bir
taahhütlü mektupla toplantýya davet edilir.

Çaðrýda toplantýnýn yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir
maddenin konuþulup karara baðlanmasý konunun toplantýya katýlanlarýn salt
çoðunluðuyla gündeme alýnmasýna baðlýdýr.
Ýlk çaðrý yapýlýrken, birinci toplantýda, toplantý yeter sayýsýnýn saðlanamamasý
halinde, ikinci toplantýnýn nerede ve hangi tarihte yapýlacaðý da belirtilir. Ýlk toplantý
ile ikinci toplantý arasýnda býrakýlacak zaman yedi günden az olamaz. 

c. Yönetici veya denetçi Blok Kat Malikleri Kurulu'nu, yukarýda belirtilen
usullere uyarak, gerekli gördüðü zaman toplantýya çaðýrabilir. Yönetici veya denetçi
kat maliklerinin üçte birinin yazýlý talebi halinde kurulu gecikmeksizin toplantýya
çaðýrmakla yükümlüdür. Toplantý talebinde bulunan kurul üyeleri, taleplerinde
toplantýnýn gündemini de belirtmek zorundadýrlar. 

4. Toplantý ve karar yeter sayýsý 
a. Blok Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayýsý ve arsa payý

bakýmýndan yarýsýndan fazlasýyla toplanýr ve toplantýya katýlanlarýn oy çoðunluðuyla
karar verir. 

b. Yeter sayý saðlanamadýðý için ilk toplantý yapýlamazsa, ikinci toplantý
on beþ gün içinde, ama her halde ilk toplantý tarihinden en az bir hafta sonra,
yapýlýr ve toplantý yeter sayýsý aranmaksýzýn, toplantýya katýlanlarýn oy çoðunluðuyla
karar verilir. 

c. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda özel haller için konmuþ bulunan toplantý ve
karar yeter sayýsýna iliþkin kurallar saklýdýr. (Bkz. KMK.md. 24,32,42,44,45,70,71)

d. Toplantý yönetici tarafýndan, yada katýlanlarýn oy çokluðu ile seçtikleri
divan kurulu tarafýndan, yönetilir.

5. Kararlarýn baðlayýcýlýðý
Blok Kat Malikleri Kurulu'nun kararlarý, toplantýya veya karar katýlmýþ olmasalar
dahi, o bloktaki bütün kat maliklerini ve baðýmsýz bölümü herhangi bir þekilde
onlardan devralmýþ olanlarý baðlar. Kurulca verilen kararý uygun bulmayan kat
malikinin, karar aleyhine Sulh Mahkemesi'ne baþvurarak hakimin müdahalesini
isteme hakký saklýdýr. (KMK.md.33) 

6. Kararlarýn yazýlmasý ve imzalanmasý
Blok Kat Malikleri Kurulu'nun kararlarý, yönetici(yada divan kurulu) tarafýndan (1)
den baþlayýp sýrasýyla giden sayfa numaralarý taþýyan, her sayfasý noter mührüyle
onaylý bir "karar defteri"ne yazýlýr ve toplantýya katýlan kat maliklerince imzalanýr.
Karara aykýrý oy verenler, arzu ederlerse, aykýrýlýðýn sebebini belirterek defteri imza
ederler. 

7. Hakimin müdahalesi
Kurulca verilen kararý uygun bulmayan kat maliki, toplantýya katýlanlarýn bir ay
içinde ve katýlmayanlarýn kararý öðrenmesinden baþlayarak bir ay içinde, ve her
halde karar tarihinden baþlayarak altý ay içinde, Blok yapýnýn bulunduðu yerdeki
Sulh Mahkemesi'ne baþvurarak iptal davasý açabilir. Kurul Kararýnýn iptaline iliþkin
davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açýlabilir.
Yönetici, açýlan davayý bütün kat maliklerine duyurur. Kurul kararýnýn iptali halinde,
bu konudaki yargýlama giderleri ortak giderlerden karþýlanýr. 
B.Blok Yöneticisi 

1. Seçimi 
a. Blok Kat Malikleri Kurulu, her iki yýlda bir, Nisan ayýnýn ilk yarýsýnda

yapacaðý toplantýda, kendi arasýndan veya dýþardan birini iki yýl için "Blok
Yöneticisi" seçer. Kurul gerekli gördüðü takdirde 3 kiþiden oluþan bir yönetim kurulu
seçer. Yönetim kurulu seçilmesi halinde, kurul kendi arasýndan bir kiþiyi baþkan
seçer. Baþkan yönetim kurulu kararlarý doðrultusunda yöneticinin görevlerini
yürütür. Eski yöneticinin veya yönetim kurulunun  görevi yenileri seçilinceye kadar
devam eder.

b. Yönetici kat maliklerinin sayý ve arsa payý çoðunluðuyla seçilir. Eski
yönetici tekrar seçilebilir. Yöneticinin seçiminde kat malikleri anlaþamazlarsa, kat
maliklerinden birisinin baþvurmasý üzerine yönetici Sulh Mahkemesi tarafýndan
tayin edilir. 

c. Kurul, yönetici ve/veya yönetim kurulu üyelerini sayý ve arsa payý
çoðunluðunun kararý ile her zaman deðiþtirebilir. Ancak, Sulh Mahkemesi'nce
atanan yönetici, (Sulh Mahkemesi'nden izin alma hali dýþýnda) atama üzerinden
altý ay geçmedikçe, kurul kararýyla deðiþtirilemez. 

d. Yöneticinin öz adý ve soyadý ile iþ ve ev adresi ve telefon numaralarý
ana gayrimenkulun giriþte görülecek bir yerine asýlýr. Yönetici, iþ ve ev adresini ve
telefon numaralarýný, seçim tutanaðý ile birlikte,  en geç seçimini izleyen bir hafta
içinde Toplu Yapý Yönetim Kurulu'na bildirir. 

2. Ücreti 
Yöneticiye (gerekiyorsa yönetim kurulu üyelerine) ödenecek ücret, Blok Kat
Malikleri Kurulu'nca belirlenir. Kurulda bu konuda bir karar alýnmamýþsa, kat malik-

yetkiye dayanarak yöneticinin belirlendiði esaslar çerçevesinde yararlanýrlar. 
b) Yükümlülükleri
Kat Malikleri, 

aa. Bulunduklarý yapýnýn mimari durumu ve güzelliðini korumaya
mecburdur,

bb. Bütün kat maliklerinin rýzasýný almadýkça, bulunduklarý yapýnýn
ortak yerlerinde inþaat, onarým ve tesisler, dýþ badana veya boya yapamazlar,
balkonlarýn veya balkon parmaklýklarýnýn rengini deðiþtiremezler. 

cc. Bulunduklarý yapýya kat ilave edemezler, çekme katlarýný tam kata
dönüþtüremezler, tapu kütüðünde mesken olarak kayýtlý zemin veya bodrum
katlarýný iþyeri (dükkân) haline getiremezler; 

dd. Blok yapýdaki veya toplu yapý kapsamýndaki ortak yer ve tesislerden
yararlanýrken, bu yer tesislere zarar verecek veya diðer kat maliklerini rahatsýz
edecek davranýþlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili
kurullarca belirlenmiþ kural ve düzene aykýrý davranamazlar.

ee. Baðýmsýz bölüm niteliðini taþýyan inþaat için Toplu Yapý Temsilciler
Kurulunun oybirliði, faydalý yenilik, ilave bakým ve onarým için oy çokluðuyla karar
almasý gerekir. 
Bu yönetim planýnda ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kat maliklerinin yükümlülüklerine
iliþkin olarak yer alan bütün hükümler, baðýmsýz bölümden kiracý olarak veya
herhangi baþka bir sebeple devamlý bir þekilde yararlananlara da aynen uygulanýr,
bu yükümlülüklere aykýrý davrananlar kat malikleriyle birlikte müteselsilen sorum-
ludur. 
VI.KAT ÝRTÝFAKI SAHÝPLERÝNÝN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERÝ 
1. Haklarý

Yapýlardan bir kýsmýnýn henüz tamamlanmamýþ olmasý halinde, kat irti-
faký sahiplerinin toplu yapý ortak yer tesislerinden yararlanýp yararlanamayacaklarý,
yararlanacaklarsa bunun þekil, þart ve kapsamý Toplu Yapý Temsilciler Kurulunca
belirlenir.
2. Yükümlülükleri

Toplu yapý ortak yer ve tesislerinden yararlanmasýna imkân verilen kat
irtifaký sahipleri, bu ortak yer ve tesislerden yararlanan kat malikleri için
öngörülmüþ yükümlülüklere ve Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nun kendilerine yönelik
kararlarýna uymak zorundadýr. 
VII.ORTAK GÝDERLERE KATILMA 

1) Blok yapýnýn ortak giderlerine katýlma 
a)Blok yapýdaki kat maliklerinden her biri (bloktaki kat malikleri oybir-

liðiyle baþka bir çözümde anlaþmadýkça), 
aa) Blok yapýya iliþkin kapýcý ve bekçi, kullanýmda eþitlik olan merdi-

ven boþluðu, blok giriþ kapýsý vb. bakým-onarým giderlerine ve bunlar için
toplanacak avansa eþit olarak; 

bb) Blok yapýnýn ortak yer ve tesislerinin iþletme, bakým, koruma,
güçlendirme ve onarým giderlerine, sigorta primlerine, yöneticisi aylýðýna ve blok
yapýya ait diðer ortak giderlere arsa paylarý oranýna göre, katýlmakla yükümlüdür.
Kat maliklerinin, yanaþýk düzendeki birden çok blok yapýyý kapsayan ortak yer ve
tesislere iliþkin ortak giderlere katýlma oraný da yukarýdaki esaslar çerçevesinde
belirlenir. 

b) Kat malikleri, bulunduklarý blok yapýya iliþkin ortak yer ve tesisler
üzerindeki kullanma hakkýndan vazgeçmek veya kendi baðýmsýz bölümünün duru-
mu dolayýsýyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyaç duymadýðýný ileri
sürmek suretiyle" ortak gider ve avans payýný" ödemekten kaçýnamazlar. 

c) Ortak gider ve avans payýnýn tamamýný zamanýnda ödemeyen kat
maliki, ödemede geciktiði günler için, aylýk % 5 hesabýyla gecikme tazminatý
ödemek zorundadýr. 

d) Ortak gider ve avans payýný ödemede bir aydan fazla geciken kat
maliki hakkýnda, yönetici, bu yönetim planýna, Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve genel
hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür. 

e) Ortak giderlerden karþýlanan masraflara, kat maliklerinden veya
ailesinden biri veya onun baðýmsýz bölümünden yararlanmakta olan kiþi (kiracý
v.s.) kusurlu hareketiyle sebep olmuþsa, yapýlan ödeme zarara sebep olandan ve
kat malikinden alýnýr.
2) Toplu Yapýnýn Ortak Giderlerine Katýlma

a) Vaziyet planýna veya Toplu Yapý Temsilciler Kurulu kararýna göre,
toplu yapý kapsamýndaki ortak tesis ve yerlere iliþkin ortak giderler bütün kat
malikleri tarafýndan karþýlanýr.

b) Yapýlardan bir kýsmýnýn henüz tamamlanmamýþ olmasý halinde, kat
irtifaký sahiplerinin toplu yapý ortak giderlerinden hangilerine, hangi ölçüde katýla-

caklarýný Toplu Yapý Temsilciler Kurulu belirler. 
c) Vaziyet planýna veya Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nun kararýna göre,

toplu yapý kapsamýndaki bütün kat malikleri tarafýndan karþýlanacak nitelikteki
(iþletme projesinde tahmini miktarý belirlenmiþ), ortak tesislere iliþkin, kapýcý,
bekçi, kaloriferci, muhasebeci, enerji yöneticisi vb personel, yönetim, avukatlýk vb
giderlere eþit olarak,  sigorta primleri, yakýt, ortak yerlerin bakým-onarým giderleri
(ýsý merkezi, yeþil alanlar, yönetim binasý, sosyal tesisler, vb), yönetici-denetici
aylýðý, ortak tesislerin iþletme giderleri, vb giderlere ve bu giderler için toplanacak
avanslara arsa payý oranýnda katýlýrlar. Toplu yapý ortak giderlerinin nasýl bölüþüle-
ceðinin tespitinde, Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nca, baðýmsýz bölüme düþen ortak
giderlere, arsa payýna göre, katýlma oranýnýn tespitinde, o baðýmsýz bölümün inþaat
alaný esas alýnýr. Her baðýmsýz bölüme düþen ortak gider, o baðýmsýz bölümün
inþaat alaný ile m2 baþýna düþen birinin ortak gider çarpýlarak hesaplanýr. 

d) Kat malikleri, 5627 sayýlý Enerji verimliliði Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi ve geçici 6ncý maddesinin 1 nci fýkrasý ile
ayný kanun gereði yayýnlanan "merkezi ýsýtma ve sýcak su sistemlerinde ýsýnma ve
sýcak su giderlerinin paylaþtýrýlmasýna iliþkin yönetmelik" gereði, ýsý ölçer ciha-
zlarýnýn devreye girmesi ile birlikte, yakýt ödemelerine, yakýt giderinin yüzde otuzu
arsa payýna(inþaat alaný), kalan kýsmýna ise yararlanýlan ýsý oranýnda
katýlýrlar.(en.ver.k. md.16) Merdiven boþluðunda radyatör peteði bulunan bloklarda-
ki, radyatörlerde meydana gelen ýsýtma miktarlarý bu bloklar kat maliklerinin yakýt
ödemelerinde dikkate alýnýr.

e) Toplu yapý ortak gider ve avans payýnýn tamamýný zamanýnda
ödemeyen kat maliki, ödemediði günler için, aylýk yüzde beþ hesabýyla gecikme
tazminatý ödemek zorundadýr.
Ortak gider ve avans payýný zamanýnda ödemeyen kat malikine, diðer yaptýrýmlarla
birlikte Toplu Yapý Yönetim Kurulu kararýyla, borcunu ödeyinceye kadar, toplu yapý
ortak yer, tesis ve hizmetlerinden yararlanmasýnýn durdurulmasý yaptýrýmý da uygu-
lanabilir. 

f) Toplu Yapý Yönetim Kurulu, toplu yapý ortak gider ve avans payýný
ödemede bir aydan fazla geciken kat malikine karþý bu yönetim planýna, Kat
Mülkiyeti Kanunu'na ve genel hükümlere göre dava açmak ve/veya icra takibinde
bulunmakla yükümlüdür. 

g) Kat malikleri, toplu yapý kapsamýndaki ortak yapý, yer ve tesisler
üzerindeki kullanma hakkýndan vazgeçmek veya bunlarýn baþka bir parselde veya
kamuya ait alanlarda bulunduðunu veya baðýmsýz bölümünün veya kendisinin
durumu dolayýsýyla bunlardan faydalanmaya lüzum, ihtiyaç veya imkân olmadýðýný
ileri sürmek suretiyle toplu yapý ortak gider payýný ve toplanacak avansý ödemekten
kaçýnamazlar. 

h) Toplu yapý ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle kat malik-
lerinden veya ailesinden biri veya onun baðýmsýz bölümünden yararlanmakta olan
kiþi (örneðin kiracý) veya misafiri tarafýndan herhangi bir zarar verilirse, bu zarar-
dan zararý veren ve kat maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar
gerektiðinde ortak giderlerinden karþýlanýr ve sorumlulardan istenir. 

VIII.HÂKÝMÝN MÜDAHALESÝNÝN ÝSTENMESÝ 
1) Toplu yapý kat malikleri kurulunca verilen kararý yasalara veya yöne-

tim planý hükümlerine aykýrý bulan kat maliki, toplantýya katýlanlarýn bir ay içinde
ve katýlmayanlarýn kararý öðrenmesinden baþlayarak bir ay içinde ve her halde
karar tarihinden baþlayarak altý ay içinde, toplu yapýnýn bulunduðu yerin sulh
mahkemesine baþvurarak kararýn tamamen veya kýsmen iptalini isteyebilir. Dava,
Toplu Yapý yöneticisine/Toplu Yapý Yönetim Kuruluna husumet yöneltilmesi suretiyle
açýlabilir. Yönetici, açýlan davayý bütün kat maliklerine duyurur. Kurul kararýnýn
iptali halinde, bu konudaki yargýlama giderleri ortak giderlerden karþýlanýr. Toplu
Yapý temsilciler Kurulunca verilen kararý yasalara veya yönetim planýna uygun
bulmayan temsilciler kurulu üyesi, toplantýya katýlanlarýn bir ay içinde ve katýl-
mayanlarýn kararý öðrenmesinden baþlayarak bir ay içinde ve her halde karar tari-
hinden baþlayarak altý ay içinde, Toplu Yapýnýn bulunduðu yerdeki Sulh
Mahkemesi'ne baþvurarak iptal davasý açabilir. Kurul Kararýnýn iptaline iliþkin
davalar, temsilciler kurulunu temsilen yöneticiye/yönetim kuruluna husumet
yöneltilmesi suretiyle açýlabilir. Yönetici, açýlan davayý bütün temsilciler kurulu
üyelerine duyurur. Kurul kararýnýn iptali halinde, bu konudaki yargýlama giderleri
ortak giderlerden karþýlanýr.(md.33-38)

2) Kat maliklerinden birinin (veya onun katýndan kira sözleþmesine
veya diðer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) Kat Mülkiyeti Kanunu'nda
veya bu yönetim planýnda öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket
etmemesinden zarar gören, rahatsýz olan kat maliki, toplu yapýnýn bulunduðu yerin



leri arasýndan seçilen yönetici, görevi süresince, kendisine düþen olaðan blok yapý
ortak giderlerinin yarýsýna  katýlmaz. 

3. Sorumluluðu ve görevi 
a. Blok Yöneticisi (varsa yönetim kurulu üyeleri) kat maliklerine karþý

aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetici her iki yýlda bir Nisan ayýnda yapýlacak
toplantýda o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapýlmýþ olan giderlerin hesabýný
vermekle yükümlüdür. Yönetici, bu amaçla, gelir ve gider durumunu gösteren bir
raporu, toplantý çaðrýsýyla birlikte, kat maliklerinin bilgisine sunar. Yönetici yaptýðý
giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini gerektiðinde incelemek üzere bir dosya-
da saklar. 

b. Blok Yöneticisi, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35,36,37 ve diðer
maddelerinde öngörülen görevleri ve özellikle aþaðýda belirtilen iþleri yapar. 

aa. Blok ve Toplu Yapý Kat Malikleri Kurullarý'nca verilen kararlarý yerine
getirir. 

bb. Blok Kat Malikleri Kurulu'nca kabul edilmiþ iþletme projesi yoksa,
seçimini izleyen 20 gün içinde bir iþletme projesi hazýrlar. Bu projede özellikle, 1)
Bir yýllýk tahmini gelir ve gider tutarlarýný, 2) Ortak giderlerden, bu yönetim planýna
ve KMK.md. 20'ye göre her kat malikine düþecek muhtemel miktarý, 3) Tahmini ve
muhtemel giderleri karþýlamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans
tutarýný gösterir.
Ýþletme projesi, kat maliklerine ve baðýmsýz bölümden fiilen yararlananlara (kiracý
vs.) imzalarý karþýlýðýnda e-posta ile veya taahhütlü bir mektupla bildirilir.
Bildirimde, ayrýca, itiraz halinde Blok Kat Malikleri Kurulunun konuyu görüþmek
üzere toplantýya çaðrýlacaðý yer ve zamanda belirtilir.
Bildiriminden baþlayarak 7 gün içinde projeye kat maliklerince itiraz edilirse, itiraz
Blok Kat Malikleri Kurulu'nca bir hafta içinde incelenir ve proje hakkýnda karar
verilir, gerekirse yeni bir proje hazýrlanýr. Ýtiraz olmazsa proje kesinleþir.
Keþinleþen iþletme projeleri veya Blok Kat Malikleri Kurulu'nun iþletme giderleri ile
ilgili kararlarý, Ýcra ve Ýflas Kanunu'nun 68.Maddesi'nin 1.Fýkrasý'nda belirtilen
belgelerden sayýlýr. 

cc. Blok yapýnýn ve ortak yerlerin amacýna uygun olarak kullanýlmasý,
korunmasý, bakýmý, iþletilmesi ve onarýmý için gerekli olaðan tedbirleri alýr ve bu
tedbirlerin gerektirdiði sözleþmeleri (Kapýcýlýk Sözleþmesi dahil) yapar. Kapýcýnýn
çalýþmalarýný düzenler ve denetler. 

dd. Bloktaki kat maliklerinden bu yönetim planý ve Kat Mülkiyeti
Kanunu hükümlerine göre belirlenmiþ "blok yapý ortak gider" paylarýný ve bu gidere
iliþkin avansý toplar.
Kat malikinin payýna düþecek blok yapý ortak gider ve avans borcunu ve gecikme
tazminatýný, baðýmsýz bölümden kiracý olarak veya baþka bir sebeple devamlý
olarak yararlananlardan da isteyebilir. Ancak, kiracýnýn sorumluluðu ödemekle
yükümlü olduðu kira bedeli ile sýnýrlýdýr. Kiracý yaptýðý ödemeyi kira borcundan
düþer. Baðýmsýz bölümden kiracý olarak veya diðer bir sebeple bir baþkasýnýn
yararlanmakta olmasý, kat malikinin ortak gider ve avans payýný ödeme zorunluluk
ve sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz. 

ee. Bitiþik düzendeki bloklarda, sadece bu bloklara iliþkin ortak tesisler
varsa, diðer Blok Yöneticileri ile ve gerektiðinde Toplu Yapý Yönetici'yle iþbirliði
yaparak, bu ortak tesislerin iþletilmesi, korunmasý, bakýmý ve onarýlmasý için
gerekli olaðan tedbirlein alýnmasýný saðlar. Bu ortak tesislere iliþkin giderleri kat
maliklerinden toplar. 

ff. Kat mülkiyetine iliþkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat
maliklerine ve görevinin kapsamýna giren iþler nedeniyle üçüncü þahýslara karþý kat
maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur.
Kat Malikleri Kurulu kararýnýn iptaline iliþkin olarak veya görevinin kapsamýndaki
iþler nedeniyle, kat malikleri veya üçüncü þahýslar tarafýndan açýlan davalarda
diðer kat maliklerini temsil eder.
Yukarýda belirtilen davalar avukatlar eliyle de izlenebilir. Yargýlama giderleri ortak
giderlerden karþýlanýr. 

gg. Blok Kat Malikleri Kurulu kararýyla veya Kurulca verilen yetki uyarýn-
ca yönetici tarafýndan sözleþmesi feshedilen veya sona eren kapýcý, kaloriferci,
bahçývan ve bekçilerin, bu görevleri nedeniyle tahsis edilmiþ yerleri on beþ gün
içinde boþaltmalarýný saðlar. Bu süre içinde boþaltýlmayan yerlerin Zabýta' ca
boþaltýlmasý için Yerel Mülkiye Amiri'ne (KMK. Ek madde 2 uyarýnca) baþvurur. 

hh. Blok yapýnýn tümünün ilgilendiren tebligatý kabul eder.
ii. Blok yapýyý sigorta ettirir.
jj. Topladýðý paralarý ve avanslarý yatýrmak ve gerektiðinde almak üzere

muteber bir bankada kendi adýna ve fakat blok yöneticisi sýfatý gösterilmek

suretiyle, hesap açtýrýr. 
4. Defter Tutulmasý ve Belgelerin saklanmasý
a. Yönetici, kat malikleri kurulu kararlarýný, protokolleri, yapýlan ihtar ve

tebligatýn özetini ve tarihlerini Sayfalarý noter tasdikli karar defterine tarih sýrasýyla,
tüm gelir ve giderlerini ise sayfalarý noter tasdikli iþletme defterine yazmaya ve bu
defterler ile, gelir-gider belgeleri ve diðer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya
mecburdur.

b. Bu defterlerin, her takvim yýlýnýn/iþletme projesi döneminin bitmesin-
den baþlayarak bir ay içinde yönetici tarafýndan notere kapattýrýlmasý mecburidir.

5. Hesap verme
a. Yönetici,  her iki yýlda bir yönetim planýnda yazýlý zamanda yapýlacak

olan kat malikleri kuruluna, blok yapý ile ilgili olarak o tarihe kadar elde edilen
gelirlerin ve yapýlmýþ olan giderlerin hesabýný vermekle(çalýþma raporu) yüküm-
lüdür.

b. Kat maliklerinin yarýsý isterse bu zamanýn dýþýnda da hesabýn göster-
ilmesi yöneticiden istenebilir.

C. Blok Denetçisi 
1. Blok Kat Malikleri Kurulu her iki yýlda bir Nisan ayýnda yapacaðý

toplantýda sayý ve arsa payý çoðunluðuyla aralarýndan bir veya üç kiþiyi iki yýl için
Denetçi olarak seçer. Ayný kiþiler tekrar seçebilir. 

2. Denetçi (veya Denetim Kurulu), Yönetim Kurulu' nun hesaplarýný en
az üç ayda bir denetler ve her iki yýlda bir Nisan ayýnda yapýlacak toplantýda, Kat
malikleri Kurulu'na vereceði rapora, denetim sonucu ve blok yapýnýn yönetim tarzý
hakkýndaki görüþlerini bildirir. 

3. Denetçi (veya Denetçi Kurulu), bu raporu ve vereceði kararlarý noter
mühürüyle tasdikli bir deftere yazarak imza eder.

4. Blok Kat Malikleri Kurulu, gerekli görürse, Yönetici'nin hesaplarýný
ayrýca dýþardan bir uzmana inceletebilir. 

TOPLU YAPI YÖNETÝMÝ 
D. Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu 

1. Oluþmasý ve yetki alaný 
a. Eryaman Toplu Konut Sitesi kapsamýndaki ortak yer, yapý ve tesisler

ile tapu sicilinde toplu yapý kat malikleri adýna kayýtlý olup, ortak yararlanmaya
tahsis edilmiþ baðýmsýz bölümler "Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu" tarafýndan
yönetilir ve yönetim tarzý, kanunlarýn emredici hükümleri saklý kalmak þartýyla, bu
kurul tarafýndan kararlaþtýrýlýr. Bunlara iliþkin tasarrufi iþlemlerde (ifraz, mülkiyet
devri, ayni hak tesisi v.b.) ve her düzeydeki idari tasarruflarda (onarým, yenileme,
ilave, kiraya verme v.b.) Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu yetkilidir. Bu yetki, Kat
Malikleri Kurulunu temsilen Toplu Yapý Temsilciler Kurulu tarafýndan kullanýlýr.
Bloklarýn yöneticileri veya villalarýn malikleri, yerleþim planýna göre münhasýran
bloklarýna veya villalarýna tahsis edilmiþ olan ortak yer, yapý ve tesislerin
idaresinde, Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nca
alýnacak ilke ve tavsiye kararlarýna uymak zorundadýrlar. 

b. Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu, Toplu Konut Sitesi kapsamýndaki tüm
baðýmsýz bölüm kat maliklerinden oluþur. 
2. Kurula katýlma ve oy hakký 

a. Yapý Kat Malikleri Kurulu'nun üyeleri kurulda bir oy hakkýnda sahiptir-
ler.

b. Kurulun belli bir toplantýsýna katýlamayacak olan üye, o toplantý için
vekil tayin edebilir. Vekil temsil yetkisini yazýlý bir belge ile kanýtlamak zorundadýr. 
3. Toplanma ve çaðrý 

a. Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu gerektiðinde baðýmsýz bölüm kat
maliklerinin, yada Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri baðýmsýz bölüm
sayýsý itibariyle,  üçte birinin yazýlý talebi halinde, her zaman toplantýya çaðrýlabilir.
Çaðrýyý yapanýn gündemi de belirlemesi zorunludur.

b. Çaðrýnýn yer ve zamaný ile toplantý usulü Toplu Yapý Temsilciler Kurulu
için yapýlan düzenleme ile aynýdýr. 
4. Toplantý ve karar yeter sayýsý 

a. Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu, üye sayýsýnýn yarýsýndan fazlasýyla
toplanýr ve toplantýya katýlanlarýn oy çoðunluðuyla karar verir. Alýnmýþ olan bir
kararýn tekrar görüþülmesi ve yeniden karara baðlanmasý, "görüþmenin yenilen-
mesi" önerisinin toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðuyla kabul edilmesine baðlýdýr. 

b. Yeter sayý saðlanamadýðý için ilk toplantý yapýlamazsa, ikinci toplan-
týya katýlanlarýn oy çoðunluðuyla karar verilir. 

c. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ve bu yönetim planýnda özel haller için
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kiraya verilmeye elveriþli yerler, Toplu Yapý Temsilciler Kurulunun belirlediði esaslar
dâhilinde Toplu Yapý Yönetimi tarafýndan idare edilir.

b. Toplu Yapý Yönetimi, personele lojman olarak tahsis ettiði Kapýcý
Daireleri dýþýndaki boþ daireleri kiraya verir. Lojman olarak tahsis edilen Kapýcý
daireleri için de Toplu yapý yönetimi gelirlerinden karþýlanmak üzere kira bedeli
tahakkuk ettirilir.

c. Kapýcý daireleri toplam gelirlerinden, Toplu Yapý Temsilciler
Kurulunun belirlediði esaslar dâhilinde, bakým-onarým ve yönetim giderleri
(avukatlýk, personel vb.) ayrýldýktan sonra kalan kýsým Blok yönetimlerine aktarýlýr.
Temsilciler Kurulu baþka bir karar vermedikçe, bakým-onarým gideri payý yüzde on
ve yönetim giderleri payý yüzde on olarak uygulanýr.
2. Asansörler

a. Blok Yapý ortak yeri olan asansörler, Blok Kat Malikleri Kurulu baþka
türlü bir karar vermedikçe, blok kat malikleri kurulu adýna, Toplu Yapý Yönetimi
tarafýndan yönetilir. Asansörlerle ilgili gelir ve giderler toplu Yapý iþletme projesinde
ayrý bir bölüm olarak yer alýr. Asansörle ilgili yönetim giderleri(personel, vb), de
asansör giderleri içinde yer alýr

b. Asansörlerle ilgili giderlere, asansörlü blok kat malikleri eþit olarak
katýlýrlar.

c. Asansörlerle ilgili kararlar, asansörlü blok yöneticilerince belirlenir.
3. Hidroforlar 

a. Blok Yapý ortak yeri olan Hidroforlar, Blok Kat Malikleri Kurulu baþka
türlü bir karar vermedikçe, blok kat malikleri kurulu adýna, Toplu Yapý Yönetimi
tarafýndan yönetilir. Hidroforlarla ilgili gelir ve giderler toplu Yapý iþletme projesinde
ayrý bir bölüm olarak yer alýr. Hidroforlarla ilgili yönetim giderleri (personel, vb), de
hidrofor giderleri içinde yer alýr.

b. Hidroforlarla ilgili giderlere, hidroforlu blok kat malikleri eþit olarak
katýlýrlar.

c. Hidroforlarla ilgili kararlar, hidroforlu blok yöneticilerince belirlenir.
4. Jeneratörler

a. Birden fazla ada/parsel kullanýmýnda bulunan jenera-törler, bu
adalarda/parsellerde bulunan bloklarýn ortak yeri olmakla birlikte, ilgili
ada/parsellerde bulunan bloklar temsilcileri toplanarak baþka bir karar almadýkça,
ilgili blok kat malikleri kurullarý adýna, Toplu Yapý Yönetimi tarafýndan yönetilir.
Jeneratörlerle ilgili gelir ve giderler toplu Yapý iþletme projesinde ayrý bir bölüm
olarak yer alýr. Jeneratörle ilgili yönetim giderleri(personel, vb), de jeneratör gider-
leri içinde yer alýr.

b. Jeneratörlerle ilgili giderlere, jeneratörlü blok kat malikleri eþit olarak
katýlýrlar.

c. Jeneratörlerle ilgili kararlar, jeneratörden yararlanan
parsellerin/adalarýn temsilcileri tarafýndan alýnýr.
5. Su Depolarý 

Bloklarda yer alan ve birden fazla blok'a hizmet veren depolar, bu blok-
larýn ortak yeri olup, ilgili blok yönetimleri tarafýndan yönetilirler. Bununla ilgili
giderlere, ilgili bloklarýn, blok kat malikleri eþit olarak katýlýrlar.
6. Blok Ortak Yer Otomatlarý ve Elektrik Tüketimleri

Blok otomatlarý elektrik tüketimleri, blok yönetimlerinin sorumluluðunda
olmakla birlikte, Toplu yapý yönetimi tarafýndan idare edilir ve giderler Toplu Yapý
Yönetimi iþletme projesinde yer alýr. Bununla ilgili giderlere, kat malikleri eþit olarak
katýlýr.
7. Blok ve Baðýmsýz Bölüm Kalorifer Borularý

Isý sistemi bir bütün olduðundan, Blok ve baðýmsýz bölümler içindeki
kalorifer borularýnýn bakým ve onarýmý da Toplu Yapý Yönetimince yönetilir ve
bununla ilgili giderler Toplu Yapý Ýþletme Projesi kapsamýnda deðerlendirilir.
8. Ada/Parsel Sorumlularý

Temsilciler Kurulu tarafýndan, bir ada/parselde bulunan blok ve villalar
arasýnda iþbirliði ve organizasyonun saðlanmasý ile Toplu Yapý ortak yerlerinin
sorunlarý konusunda, Toplu Yapý Yönetimine karþý sorumlu olmak üzere, o parselde-
ki Temsilciler Kurulu üyeleri arasýndan bir sorumlu veya sorumlular görevlendi-
rilebilir. Bununla ilgili görevlendirme þekli, yetki ve sorumluluklarý Temsilciler
Kurulunca düzenlenir.

V.KAT MALÝKLERÝNÝN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ 
1) Baðýmsýz Bölümlere Ýliþkin Hak ve Yükümlülükleri 

a. Haklarý
Kat Malikleri, mülkiyetlerinde bulunan baðýmsýz bölümler (daire, iþyeri

vb.) üzerinde (Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ve bu yönetim planýn hükümleri saklý

kalmak kaydýyla) Medeni Kanun'un maliklere tanýdýðý bütün hak ve yetkilere sahip-
tirler.
Kat Malikleri, baðýmsýz bölümlerinin içinde, ana yapýya zarar verecek nitelikte
olmamak kaydýyla, arzu ettikleri onarým, tesis ve deðiþiklikleri yapabilirler.

b. Yükümlülükleri
Kat Malikleri baðýmsýz bölümleri ve eklentilerini (özel garaj vs.)

kullanýrken iyi niyet kurallarýna uymak, diðer kat maliklerini rahatsýz edecek
hareketlerden veya yasaya ve yönetim planýna aykýrý davranýþlardan kaçýnmak
zorundadýrlar.

Kat malikleri özellikle: 
aa. Baðýmsýz bölümde ve eklentilerinde kedi, köpek, tavuk gibi

hayvanlarý besleyemezler. 
bb. Baðýmsýz bölümlerinde diðer kat maliklerini rahatsýz edecek nite-

likte toplantýlar tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar, özellikle
gece saat 22.00'den sonra, televizyon, radyo ve teyplerini komþularý rahatsýz
edecek bir þekilde kullanamazlar. Niþan, düðün gibi istisnai sebeplerle düzen-
lenecek toplantýlarda diðer kat maliklerini rahatsýz etmemeye azami özen gösterir-
ler. 

cc. Baðýmsýz bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarýndan hiçbir
þekilde halý silkemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, (çamaþýr balkonlarý hariç)
binanýn dýþ cephesine veya dýþtan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaþýr
asamazlar. 

dd. Baðýmsýz bölümlerini kumarhane, randevu evi gibi ahlak ve
adaba aykýrý sayýlacak bir þekilde kullanamazlar. 

ee. Kat mülkiyeti kütüðünde mesken, iþ veya ticaret yeri olarak
gösterilmiþ bölümlerini, hiçbir þekilde hastane, dispanser, klinik gibi müesseselere
tahsis edemezler. 

ff. Kat mülkiyeti kütüðünde mesken olarak gösterilmiþ bulunan
baðýmsýz bölümlerinde (Blok Kat Malikleri Kurul oybirliðiyle müsaade etmedikçe)
sinema, gazino, kulüp, kahvehane, dans salonu gibi eðlence, lokanta, pastane gibi
beslenme yerleri ve basýmevi, dükkân (berber dükkâný, terzihane, yatakhane,
emlak bürosu, sendika veya dernek merkezi, dershane vb.) gibi yerler açamazlar. 

gg. Kat mülkiyeti kütüðünde dükkân, iþ veya ticaret yeri olarak
gösterilen baðýmsýz bölümlerini kullanýrken, diðer kat maliklerini rahatsýz edecek
uygulamalarda bulunamazlar, gürültü, sarsýntý yapamazlar, rahatsýz edici duman
ve kokular çýkaramazlar. 

hh. Bütün kat malikleri oy birliði ile müsaade etmedikçe, binanýn ön,
arka veya yan cephelerine, baðýmsýz bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarýna
dýþardan görünen veya dýþarýya sarkan levha ve tabela asamazlar, balkonlarý ve
teraslarý duvar veya camekânla kapatamazlar. Pencere, balkon veya teraslara,
binanýn genel görüntü ve güzelliðini bozacak þekil veya renkte güneþlik koyamazlar,
güvenlik önlemleri alamazlar. 

ii. Diðer bir baðýmsýz bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen
arýzalarýn giderilmesi için baðýmsýz bölümlerine girme mecburiyetinin bulunduðu
hallerde gerekli müsaadeyi vermekten kaçýnamazlar. Kat Malikleri, baðýmsýz
bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki deðiþiklikleri
ve baðýmsýz bölümlerinde kiracý olarak veya baþka bir sýfatla oturanlarýn ad, soyad
ve iþ adreslerini derhal (en geç, 15 gün içinde) Blok Yöneticisi'ne (villa söz konusu
ise, Toplu Yapý Yöneticisi'ne bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki deðiþikliði
bildirmeyen kat malikinin yönetimde mevcut son adresine/kiracýsýna yapýlan tebli-
gat geçerli sayýlacaktýr. 
2) Ortak Yerlere Ýliþkin Hak ve Yükümlülükleri 
a) Haklarý 

aa. Kat Malikleri, baðýmsýz bölümlerin bulunduðu blok yapýdaki ortak
yerlerden ve tesislerden (bodrum, sýðýnak, eþanjör dairesi, asansör, ortak radyo ve
televizyon antenleri vs.den ve o bloktaki kat malikleri adýna kayýtlý baðýmsýz bölüm-
lerden) ve doðrudan doðruya o blok yapýya tahsis edilmiþ ortak yer tesislerden
yararlanmak hakkýna sahiptirler.
Kat maliklerinin yukarýda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasýl ve ne ölçüde
yararlanacaklarý Blok Kat Malikleri Kurulu'nca hakkaniyet kurallarý da dikkate
alýnarak belirlenir ve gerektiðinde düzenlenir.
Kurul kararlarýnda, Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nun konuya iliþkin ilke kararlarýný
da göz önünde bulundurur. 

bb. Kat malikleri, toplu yapý ortak yer ve tesislerinden (toplu yapý
kapsamýndaki bütün baðýmsýz bölümlere veya belli sayýdaki blok ve/veya villalara
tahsis edilmiþ, otoparklardan, spor ve oyun alanlarýndan, çocuk bahçelerinden,
lokal vb sosyal tesislerden) Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nun veya kurulun verdiði
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öngörülmüþ bulunan toplantý ve karar yeter sayýsýna iliþkin hükümler saklýdýr. 
5. Kararlarýn baðlayýcýlýðý

Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu'nun kararlarý, Eryaman Toplu Konut
Sitesi kapsamýnda bulunan bütün baðýmsýz bölüm (kat maliklerini) sakinlerini, irti-
fak hakký sahiplerini ve baðýmsýz bölümleri herhangi bir þekilde onlardan devrala-
cak olanlarý baðlar. 
6. Kararlarýn yazýlmasý ve imzalanmasý

Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu'nun kararlarý kurulu yöneten
yönetici/Divan kurulu tarafýndan, toplantýda alýnan notlar esas olmak üzere, görün-
tü ve ses kayýtlarý da izlenerek, (1) 'den baþlayýp sýrasýyla giden sayfa numaralarý
taþýyan, her sayfasý noter mührüyle onaylý bir "karar defteri" ne yazýlýr ve toplantýya
katýlan bütün kurul üyelerince veya kurulun verdiði yetkiye dayanarak, kurulu
yöneten heyet tarafýndan imzalanýr. Karara aykýrý oy verenler, isterlerse aykýrýlýðýn
sebebini de belirterek defteri imza ederler.
E. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu

1. Oluþmasý ve yetki alaný 
a. Eryaman Toplu Konut Sitesi kapsamýndaki ortak yer, yapý ve tesisler

ile tapu sicilinde taplu yapý kat malikleri adýna kayýtlý olup, ortak yararlanmaya
tahsis edilmiþ baðýmsýz bölümler "Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu" nu  temsilen
"Toplu Yapý Temsilciler Kurulu" tarafýndan yönetilir ve yönetim tarzý, kanunlarýn
emredici hükümleri saklý kalmak þartýyla, bu kurul tarafýndan kararlaþtýrýlýr.
Bunlara iliþkin tasarrufi iþlemlerde (ifraz, mülkiyet devri, ayni hak tesisi v.b.) ve
her düzeydeki idari tasarruflarda (onarým, yenileme, ilave, kiraya verme v.b.) Toplu
Yapý Kat Malikleri Kurulunu temsilen Toplu Yapý Temsilciler Kurulu yetkili ve sorum-
ludur.(md.69)
Bloklarýn yöneticileri veya villalarýn malikleri, yerleþim planýna göre münhasýran
bloklarýna veya villalarýna tahsis edilmiþ olan ortak yer, yapý ve tesislerin
idaresinde, Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nca
alýnacak ilke ve tavsiye kararlarýna uymak zorundadýrlar.

b. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu, Toplu Konut Sitesi kapsamýndaki tüm
blok yöneticileri, villalarý temsilen, villa bulunan, her parselden seçilmiþ birer
temsilci, ayrýca yirmiden fazla(20 hariç) baðýmsýz bölümü olan bloklarda bu blok-
larýn denetçisinden oluþur.(md.69)
2. Kurula katýlma ve oy hakký 

a. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nun üyeleri, temsil ettikleri
bloklardaki/villalardaki baðýmsýz bölüm sayýsý kadar(md.69) oy hakkýna sahiptirler.
Birden fazla temsilcisi olan bloklarda ise, her bir temsilci temsil ettiði blok baðým-
sýz bölüm sayýsýnýn yarýsý kadar oy hakkýna sahiptir. Blok Baðýmsýz bölüm sayýsý
çift deðil ise kalan baðýmsýz bölüm yönetici tarafýndan temsil edilir.  

b. Kurulun belli bir toplantýsýna katýlamayacak olan üye, o toplantý için,
blok yöneticisi/denetçisi veya temsil ettiði blok/villa'nýn bulunduðu parselden baþka
bir blok yöneticisini vekil tayin edebilir. Bir temsilci en fazla baþka iki temsilci
adýna vekâlet kullanabilir. Vekil temsil yetkisini yazýlý bir belge ile kanýtlamak
zorundadýr. 
3. Toplanma ve çaðrý 

a.Toplu Yapý Temsilciler Kurulu, her iki yýlda en az bir defa Mayýs ayý
içinde toplanýr.

b. Kurul, Toplu Yapý Yönetim Kurulu tarafýndan, toplantý tarihinden en az
15 gün önce, bütün kurul üyelerine imzalattýrýlacak bir çaðrý veya taahhütlü mektu-
pla toplantýya davet edilir.
Çaðrýda toplantýnýn yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir
maddenin konuþulup karara baðlanmasý, konunun toplantýya katýlanlarýn salt
çoðunluðuyla gündeme alýnmasýna baðlýdýr. Ýlk çaðrý yapýlýrken, birinci toplantýda
toplantý yeter sayýsýnýn saðlanamamasý halinde, ikinci toplantýnýn nerede ve hangi
tarihte yapýlacaðý da belirtilir. 

c. Yönetim Kurulu, gerekli gördüðü hallerde kurulu, yukarýda belirtilen
usullere uyarak her zaman toplantýya çaðýrabilir. Yönetim Kurulu, kurul üyelerinin
üçte birinin yazýlý talebi halinde, kurulu gecikmeksizin toplantýya çaðýrmakla
yükümlüdür. Toplantý talebinde bulunan kurul yönetimi veya kurul üyeleri, 
taleplerinde toplantýnýn gündemini de belirtmek zorundadýrlar.  
4.Toplantý ve karar yeter sayýsý 

a.Toplu Yapý Temsilciler Kurulu, toplam baðýmsýz bölüm sayýsýnýn
yarýsýndan fazlasýný temsil eden temsilci sayýsý ile toplanýr. Toplantý yönetici(Toplu
Yapý Yönetim Kurulu) tarafýndan veya kurul tarafýndan, temsil ettiði baðýmsýz bölüm
sayýsý itibariyle, oy çokluðu ile seçilen divan kurulu(bir baþkan ve iki yazman)
tarafýndan, Temsilciler Kurulunun belirlediði esaslar dâhilinde, yönetilir.

b. Kurul, toplantýya katýlanlarýn, temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsý

itibariyle, oy çoðunluðuyla karar verir. Alýnmýþ olan bir kararýn tekrar görüþülmesi
ve yeniden karara baðlanmasý, "görüþmenin yenilenmesi" önerisinin toplantýya
katýlanlarýn, temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsý itibariyle, salt çoðunluðuyla
kabul edilmesine baðlýdýr. 

c. Yeter sayý saðlanamadýðý için ilk toplantý yapýlamazsa, ikinci toplan-
týya katýlanlarýn, temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsý itibariyle, oy çoðunluðuyla
karar verilir. 

d. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ve bu yönetim planýnda özel haller için
öngörülmüþ bulunan toplantý ve karar yeter sayýsýna iliþkin hükümler saklýdýr. 
5. Kararlarýn baðlayýcýlýðý

Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nun kararlarý, Eryaman Toplu Konut Sitesi
kapsamýnda bulunan bütün baðýmsýz bölüm (kat maliklerini) sakinlerini, irtifak
hakký sahiplerini ve baðýmsýz bölümleri herhangi bir þekilde onlardan devralacak
olanlarý baðlar. 
6. Kararlarýn yazýlmasý ve imzalanmasý

Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nun kararlarý kurulu yöneten yönetici/Divan
kurulu tarafýndan, toplantýda alýnan notlar esas olmak üzere, görüntü ve ses kayýt-
larý da izlenerek, (1) 'den baþlayýp sýrasýyla giden sayfa numaralarý taþýyan, her
sayfasý noter mührüyle onaylý bir "karar defteri" ne yazýlýr ve toplantýya katýlan
bütün kurul üyelerince veya kurulun verdiði yetkiye dayanarak, kurulu yöneten
heyet tarafýndan imzalanýr. Karara aykýrý oy verenler, isterlerse aykýrýlýðýn sebebini
de belirterek defteri imza ederler.
F. Toplu Yapý Yönetim Kurulu 
1. Seçimi 

a. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu her iki yýlda bir Mayýs ayýnda yapacaðý
toplantýda, toplu yapý temsilciler kuruluna katýlan yönetici/temsilcilerin yönettikleri
ve temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsýnýn salt çoðunluðunun oyu ile, kendi
arasýndan veya dýþarýdan, 5 asil üyeden oluþan Toplu Yapý Yönetim Kurulu Üyeleri'ni
seçer. Kurul ayrýca ayný usulle 3 de yedek üye seçer. Bu seçimlerde kullanýlan oylar
önceden divana verilen listelerin veya verilecek boþ pusulalarýn elle doldurulup
sandýða atýlmasý þeklinde kapalý zarfla ve açýk sayýmla yapýlýr. Oy pusulalarýnda,
divan tarafýndan açýklanan adaylar arasýndan, seçilecek asil ve yedek üye sayýsý
kadar isim yazýlmýþ olmasý zorunludur. Listelerde silinme/çizilme yapýlmaz. Kurul
sayým için ayrý bir heyet görevlendirebilir.

b. Kullanýlan oylarýn salt çoðunluðunu saðlayan aday seçilmiþ sayýlýr.
Seçilemeyen asil ve yedek üyelerin seçilebilmesi için, gerekli üye sayýsýnýn
seçilmesi saðlanana kadar seçim turlarý yapýlýr. Seçimlerin toplantý gününde
tamamlanamamasý halinde, seçim turlarýna, divanýn seçimlere geçilmeden önce
belirleyerek kurul üyelerine duyuracaðý gün ve saatte devam edilir 

c. Eski yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde temsilciler kurulu üyeleri  anlaþamazlarsa,
temsilciler kurulu üyelerinden birisinin baþvurmasý üzerine yönetici Sulh
Mahkemesi tarafýndan tayin edilir. 

d. Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantýda üyeleri arasýnda bir
baþkan (yönetici), bir baþkan vekili (yönetici vekili) ve bir de sayman üye
seçer.Yönetim Kurulu üyeleri sayý çoðunluðuyla toplanýr ve üye tamsayýsýnýn salt
çoðunluðuyla karar verir. Yönetim Kurulu'nun kararlarý her sayfasý noter mührüyle
onanmýþ bir deftere yazýlýr ve toplantýya katýlanlar tarafýndan imzalanýr.
Yönetim Kurulu Üyeleri görev sürelerinin sonunda tekrar seçilebilirler. Yeni Yönetim
Kurulu seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder. 
2. Ücreti

Toplu Yapý Yönetim Kurulu Üyelerine, Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nca
baþka bir karar alýnmamýþsa, Brüt asgari ücret tutarýnda net ücret ödenir.
3. Sorumluluðu ve görevi 

a. Toplu Yapý Yönetim Kurulu aynen bir vekil gibi sorumludurlar. Yönetim
Kurulu her iki yýlda bir Mayýs ayýnda yapýlacak toplantýda, Toplu Yapý Kat Malikleri
Kurulu'na o tarihe kadar yapýlan iþlerin, elde edilen gelirlerin ve giderlerin hesabýný
vermekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu bu amaçla, gelir ve gider durumunu gösteren
bir raporu, Kurul toplantýsýndan önce,  Toplu Yapý Temsilciler Kurulu üyelerinin bilgi-
sine sunar. Yönetim Kurulu yaptýðý giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini,
gerektiðinde incelemek üzere saklar. 

b. Toplu Yapý Yönetim Kurulu özellikle aþaðýda belirtilen görevleri yapar. 
aa. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nca verilen kararlarý yerine getirir. 
bb. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nca verilen kararlar ve belirlenen

ilkeler çerçevesinde, toplu yapý ortak yer ve tesislerini ve toplu yapý kat malikleri
adýna yazýlý baðýmsýz bölümleri iþletilmeye veya kiraya verir. Bunlar üzerinde tasar-
rufi veya idari iþlemlerde bulunulmasýna iliþkin sözleþmeleri ve gerekli diðer hukuki

muameleleri, kurulu temsilen yapar. Bu sözleþmeler, Yönetim Kurulu Baþkaný ile
birlikte, en az bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafýndan imzalanýr. 

cc. Toplu yapý ortak yer ve tesislerin ve toplu yapý kat malikleri adýna
kayýtlý baðýmsýz bölümlerin amacýna uygun olarak kullanýlmasý, korunmasý, bakýmý
ve onarýmý için gerekli tedbirleri alýr ve bu tedbirlerin icabettirdiði sözleþmeleri
(kapýcý, bekçi, bahçevan, marangoz, elektrikçi idari personel, enerji yöneticisi, vs.
ile akdedilecekler dahil) kurul adýna yapar. Bekçi, bahçývan ve diðer görevlilerin
çalýþmalarýný düzenler ve denetler. 

dd. Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu' nca kabul edilmiþ bir iþletme
projesi yoksa, seçimini izleyen 20 gün içinde ve her yýl Mayýs ayýnda, yýlýn 1 mayýs
tarihinden baþlayýp, takip eden yýlýn 30 nisan günü bitimine kadar olan süreyi
kapsayan bir yýllýk dönem için, bir iþletme projesi hazýrlar. 
Bu projede özellikle, 

1) Toplu yapý ortak yer ve tesislerine ve toplu yapý kat malikleri adýna
kayýtlý baðýmsýz bölümlere iliþkin bir yýllýk tahmini gelir ve gider tutarlarýný, 

2) Toplu Yapý ortak giderlerinden bu yönetim planý ve KMK. Md. 20
uyarýnca her baðýmsýz bölüme düþecek muhtemel miktarý, 

3) Tahmini ve muhtemel toplu yapý ortak giderlerini karþýlamak üzere
toplanmasý gereken avans tutarýný gösterir.
Ýþletme projesi Toplu Yapý Temsiciler Kurulu Üyeleri' ne imzalarý karþýlýðýnda, e-
posta veya taahhütlü bir mektupla bildirilir. Bildirimde itiraz halinde, kurulun
toplanacaðý yer ve zamanda belirtilir.  Bildirimden baþlayarak 7 gün içinde projeye
Kurul Üyeleri'nce itiraz edilirse, itiraz Toplu Yapý Temsilciler Kurulu'nca 7 gün içinde
incelenir ve projeye kesin þekli verilir. Ýtiraz olmazsa proje keþinleþir. Keþinleþen
iþletme projeleri bütün kat maliklerine duyurulur. Bu duyurma blok yapýlarda
Yöneticiler aracýlýðýyla yapýlýr. Kesinleþen iþletme projeleri ve/veya Toplu Yapý
Temsilciler Kurulu'nun iþletme giderleri ile ilgili kararlarý Ýcra ve Ýflas Kanunu'nun
68.maddesi'nin 1.Fýkrasýnda belirtilen belgelerden sayýlýr. 

ee. Toplu Yapý kapsamýndaki, Blok baðýmsýz bölüm kat maliklerinden
veya villa maliklerinden ve diðer baðýmsýz bölüm (Okul, kreþ iþyerleri vb. baðýmsýz
tesis) maliklerinden toplu yapý ortak gider paylarýný ve bu giderlere iliþkin avansý
toplar.
Baðýmsýz bölüm veya müstakil nitelikteki diðer baðýmsýz bölümlerin toplu yapý ortak
gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatýndan, baðýmsýz bölümden kiracý
olarak veya baþka bir sebeple devamlý olarak yararlananlar da (kat malikleriyle
birlikte) müþtereken ve müteselsilen sorumludur. Toplu Yapý Yönetim Kurulu, kat
malikine düþün toplu yapý ortak gider ve avans payýný doðrudan doðruya bu baðým-
sýz bölümlerden devamlý olarak yararlananlardan da isteyebilir. Ancak, kiracýnýn
sorumluluðu ödemekte yükümlü olduðu kira bedeli ile sýnýrlýdýr. Kiracý yaptýðý
ödemeyi kira borcundan düþer.Baðýmsýz bölümden kiracý olarak veya diðer bir
sebeple bir baþkasýnýn yararlanmakta olmasý, kat malikinin toplu yapý ortak gider
ve avans payýný ödeme zorunluluk ve sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz. 

ff. Kat mülkiyetine iliþkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen
kat maliklerine ve yapmaya yetkili olduðu iþler nedeniyle üçüncü þahýslara karþý
kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur. Toplu Yapý Temsilciler
Kurulu kararýnýn iptaline iliþkin olarak veya yapmaya yetkili olduðu iþler nedeniyle
kat malikleri veya üçüncü þahýslar tarafýndan açýlan davalarda diðer kat maliklerini
temsil eder. Yukarda belirtilen dava ve takiplere iliþkin olarak görevlendirilen
avukatlara verilecek ücretler ve yargýlama giderleri ortak giderden karþýlanýr. 

gg. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu kararýyla veya bu kurulca verilen
yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu tarafýndan sözleþmesi feshedilen veya sona eren
kapýcý, bekçi, kaloriferci, bahçývan, marangoz, elektrikçi vs.nin bu görevleri
nedeniyle tahsis edilmiþ yerleri on beþ gün içinde boþaltmalarýný saðlar. Bu süre
içinde boþaltýlmayan yerlerin Zabýta'ca boþaltýlmasý için Yerel Mülkiye Amiri'ne
(KMK.ek madde 2 uyarýnca) baþvurur. 

hh. Toplu Yapýnýn tümünü ilgilendiren tebligatý kabul eder. 
ii. Toplu Yapý kapsamýndaki ortak yer ve tesisleri ve toplu yapý kat

malikleri adýna kayýtlý baðýmsýz yerleri (gerektiði ölçüde) sigorta ettirir.
jj. Enerji verimliliðinin artýrýlmasýna yönelik olarak, Site Enerji yöneti-

cisi istihdamý ile Site enerji kimlik belgesi düzenlenmesini saðlar. Bununla ilgili
faaliyetleri yürütür.

kk. Toplu Yapý Ortak yeri olmadýðý halde, Yönetim Planýnýn IV.
bölümünde yer alan blok yada parsel ortak yerlerinin, ayný yerde belirlenen husus-
lar ve toplu Yapý temsilciler kurulu kararlarý doðrultusunda, yönetilmesini saðlamak

c. Yönetim Kurulu 3 (b) (bb, dd,ii) maddelerinde sayýlan görevlerin
dýþýnda kalan görevlerin yürütülmesi ve bunlarla ilgili yönetim yetkilerini Baþkan'a
(yöneticiye) býrakabilir. 

Bu kararda Baþkan'ýn (yöneticinin temsil borçlandýrma ve harcama yetkilerinin
sýnýrlarý açýkça gösterilir. Baþkan'ýn (yöneticinin) açýkça yetkilendirilmediði konular-
da toplu yapýnýn borçlandýma ve harcamalarýna iliþkin her türlü belgeler ile yönetim
hesaplarýndan para çekilmesine iliþkin iþlemler Baþkan'la (yöneticiyle) birlikte en
az bir yönetim kurulu üyesi tarafýndan imzalanýr. 

d. Yukarýda Yönetim Kurulu tarafýndan yerine getirilmesi öngörülen
görevlerin yapýlmasý gerekli tedbirlerin alýnmasý, bunlarla ilgili hizmetlerin
yürütülmesi Toplu Yapý Kat Malikleri Kurulu'nca belirlenecek esas ve usuller uyarýn-
ca bir sözleþme ile Yönetim Kurulu tarafýndan bir tüzel veya gerçek kiþiye yaptýrýla-
bilir. 
4. Defter Tutulmasý ve Belgelerin saklanmasý (md.36)

a. Yönetici/Yönetim Kurulu, Temsilciler kurulu kararlarýný, protokolleri,
yapýlan ihtar ve tebligatýn özetini ve tarihlerini Sayfalarý noter tasdikli karar defter-
ine tarih sýrasýyla, tüm gelir ve giderlerini ise sayfalarý noter tasdikli 1.sýnýf
mükellefler için kullanýlan defterlere yazmaya/yazdýrmaya ve bu defterler ile, gelir-
gider belgeleri ve diðer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

b.Bu defterlerin, her takvim yýlýnýn/iþletme projesi döneminin bitmesin-
den baþlayarak bir ay içinde yönetici tarafýndan notere kapattýrýlmasý mecburidir
5. Hesap Verme

a. Yönetici,  her iki yýlda bir yönetim planýnda yazýlý zamanda yapýlacak
olan Temsilciler kuruluna, Toplu yapý ile ilgili olarak o tarihe kadar elde edilen gelir-
lerin ve yapýlmýþ olan giderlerin hesabýný vermekle(çalýþma raporu) yükümlüdür.

b. Temsilciler kurulu üyelerinin, temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsý
itibariyle, yarýsý isterse, bu zamanýn dýþýnda da hesabýn gösterilmesi yöneticiden
istenebilir.  

G. Toplu Yapý Denetim Kurulu 
1. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu her iki yýlda bir Mayýs ayýnda yapacaðý

toplantýda, toplu yapý temsilciler kuruluna katýlan yönetici ve temsilcilerin yönettik-
leri ve temsil ettikleri baðýmsýz bölüm sayýsýnýn salt çoðunluðunun oyu ile 3 asil
üyeden oluþan Toplu Yapý Denetim Kurulu Üyeleri'ni seçer. Kurul ayrýca ayný usulle
2 de yedek üye seçer. Bu seçimlerde kullanýlan oylar önceden divana verilen
listelerin sandýða atýlmasý ve verilecek boþ pusulalarýn elle doldurulup sandýða atýl-
masý þeklinde kapalý zarfla ve açýk sayýmla yapýlýr. Kurul sayým için ayrý bir heyet
görevlendirebilir.

2. Kullanýlan oylarýn salt çoðunluðunu saðlayan aday seçilmiþ sayýlýr.
Seçilemeyen asil ve yedek üyelerin seçilebilmesi için yeni seçim, gerekli üye
sayýsýnýn seçilmesi saðlanana kadar seçim turlarý yapýlýr. Seçimlerin toplantý
gününde tamamlanamamasý halinde, seçim turlarýna, divanýn seçimlere geçilme-
den önce belirleyerek kurul üyelerine duyuracaðý gün ve saatte devam edilir.

3. Ayný kiþilerin tekrar seçilmesi mümkündür.
4. Toplu Yapý Temsilciler Kurulu, Denetim Kurulu'yla birlikte çalýþmak

üzere, dýþardan gerekli gördüðü uzmanlarý da görevlendirebilir. Bu uzmanlar gerçek
veya tüzel kiþi olabilir. 

5. Toplu Yapý Denetim Kurulu Üyelerine, Toplu Yapý Temsilciler
Kurulu'nca baþka bir karar alýnmamýþsa, Brüt asgari ücret tutarýnda net ücret
ödenir. 

6. Denetim Kurulu, en az üç ayda bir Yönetim Kurulu'nun hesaplarýný,
varsa görevlendirilen uzmanlarla birlikte inceler ve inceleme sonuçlarýný bir ara
raporla tespit eder. Ýnceleme sonucunda gerekli gördüðü takdirde, Toplu Yapý
Temsilciler Kurulu'nu toplantýya çaðýrmasýný Yönetim Kurulu'ndan ister ve bu isteði
15 gün içinde yerine getirilmezse kendisi Kurulu doðrudan toplantýya çaðýrabilir.
Denetim Kurulu, her halde, iki yýlda bir Mayýs ayýnda yapýlacak toplantýda, denetim
sonucunu ve toplu yapýnýn yönetim tarzý hakkýndaki görüþlerini, yazýlý olarak, bir
raporla Toplu Yapý Malikleri Kurulu'na bildirir. 

7. Denetim Kurulu incelemeleri sýrasýnda gördüðü aksaklýklarý ve
tavsiyelerini devamlý olarak (Mayýs ayýný beklemeksizin) Yönetim Kurulu'nun bilgi-
sine sunar. 

8. Denetim Kurulu ara ve iki yýlda bir Mayýs ayýnda düzenledikleri
raporlarýný, Yönetim Kurulu'na bildirdikleri hususlarý ve diðer kararlarýný noter
mührüyle tasdikli bir deftere yazar ve yazýlan kararlar Denetim Kurulu Üyeleri ve
uzmanlar tarafýndan imza edilir. 
IV.UYGULANACAK DÝÐER HUSUSLAR

1. Kapýcý Daireleri
a. KMK' nun 4.a maddesinde "Kapýcý daire ve odalarý deyimi ile

ifadesini bulan, blok yapý ortak yerlerinden, baðýmsýz giriþ ve çýkýþ kapýsý olup 30
metrekareden az olmayan müþtemilatý ile baðýmsýz bölüm þeklinde kullanýlmaya,
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