\+Hdva;L

,'t

tr\-dJg\qjk

g

q-./t- [-jP"r.u\d s I v/F uwrsJic--,,r'as qEe,!EtrwMb

( r.rE b.{

+'

U9AKSAVAR SiTESi KAT MAL|KLER|
ceruil runur- TopLANTt rurANAGl
U9AKsAVAR siTESiTopLU yApryA iuisxiru ydrueriu pLANLART oeGigixliGi oruenisi

k

11.11.201s oLAGA'titisrU

I L
trK_

r-

\

Ugaksavar Sitesi'nin kat irtifakl kurulugu strasrnda kanun gere$i tapuya ewelce verilmig bulunan
ydnetim planrnln hiikiimleri de$igtirilmemekte, mevcut blok ytinetim organlan ve igleyigi aynen
korunmaktadlr. Ancak, Ugaksavar Sitesi bir parselde yer alan birden fazla blok yapt ve ortak yer ve
tesisler ned'eniyte toplu yapl niteli$i tagrmaktadr. 5711 Sayrlt Yasa ile 634 Saytlt Kat Miilkiyeti
Kanunu'na eklenen toplu yaprya iligkin hiikiimler gergevesinde mevcut y6netim planlntn revize
edilmesi, bu suretle, ilave edilen htikiimler ile mevcut ydnetiminin yasal dUzenlemeye paralel
olarak hukuki dUzenlemeye kavugmasl amacryla, aga$rdaki hUkiimlerin Ugaksavar Sitesi Ydnetim
Planrna "Toplu YaptYdnetim Planr Hliktimleri" baglt$r alttnda ilave edilmesi 6nerilir,
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TOPLU YAP]Y6NET|M PLANI HUTUMITN|
Ek Madde 1- Ycinetim Planlna Konu Tek Parselde Mevcut Yaprlagmantn Toplu Yapr Niteli$i

"Begiktag ilgesi Rumetihisarr Mahallesi 12 ci patta,643 ada, 112 numarah" tek parsel tizerinde,
bazllarr bitigik mahiyete binalardan olugan bloklar olmak iizere birden fazla blok niteli$inde yapt ile
bunlara ait eklentiler, ortak yerler ve tesisler mevcuttur, Bu agrdan ydnetim planlna konu 'olan
parsef zemininde yer alan birden fazla yaprya dayah olarak, tek parsel toplu yapr olma tizellifi,5711
Saylh Kanun ile degigik 634 Sayrh Kat MUlkiyeti Kanun'u hilk0mlerince y6netim plantna tagtnmtgtrr.
Ek Madde 2- Ydnetim Organlart

A- Blok Bazrnda Y6netim Organlart

Mevcut yrinetim planl uyarrnca blok ydnetim organlart aynen gegerli olup, blok ortak yer ve
tesislerinin yonetiminden sorumludu r. 56z kon us u organ lar gtiyledir:
1-Blok Kat Malikleri Kurulu
2- Blok Y<inetim Kurulu
3- Blok Denetim Kurulu

B'Toplu Yapt Baztnda Yfinetim Organlan
1-Toplu Yapr Kat Malikleri Kurulu

Ugaksavar Sitesi Toplu Yapr Kat Malikleri Kurulu KMK madde 66 vd hiikiimlerince parseldeki
(blokla ilintili olmaksrzrn ve blok aynmr yaptlmaksrzrn )tiim kat maliklerinin katrltmr ile bu yonetim
planr degigikli$inden sonra takip eden her iki yrlda bir toplanrr.

Toplu Yapr Kat Malikleri Kurulu tiim parselin ortak yer ve tesisterinin ydnetiminden sorumludur.
Kat Miilkiyeti Kanunu'ndan dogan tiim ytinetme hak ve yiikiimliiliigii kapsamrnda karar alma
yetkisine sahiptir. Kat malikleri arasrndan Toplu Yapr Ydnetim Kurulu'nu ve Toplu Y
Kurulqhil seib
var Sitesi Toplu Yapr igletme rojesi'ni g6rUgUr. Ugaksava
yer alan gider kalemlerinden oklara dtigen paylar ilgili Bf
Yapt lgletme Pr
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Toplu Vaiii VOrietim Kurulu, Toplu Yapl Kat Malikleri Kurulunun toplatlsrnda kat ma
yaprlacak segimle belirlenir. Beg (5) asil ve Beg (5)yedek iiye, ,,Toplu Yapt Ydn
olarak segilir. Asil i,iyeliklerin boSalmasr halinde bogalan tlyelik slrasryla
tamamlantr, Gorev sliresi 2 yrldrr. Kat Miilkiyeti Kanunu madde 35 vd kapsamlnda ve Topl
Kat Malikleri Kurulunca verilen kararlar do!rultusunda g6rev yapar,

apl

3-Toplu Yapr Denetim Kurulu.

Toplu Yapr.Kat Malikleri Kurutunun olagan toplantrsrnda, Ug (3) asil ve Uq (3) yed
e, T'oplu
Yapt Denetim Kurulu r.iyesi olarak segilir, Asil 0yeliklerin bogalmasr halinde bogalan iiyelik'
strasryla yedek fiyelerden tamamlanrr, G6rev s[iresi 2 yrldrr.
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