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niniNci nöıüvı
GENEL İİÜXÜİVİLER

Madde l'634 saYılı Kat MütkiYeti Kanununun hüküm|eline göre mülkiyeti Kat MütkiyetineÇevrilecek olan KARATAY ilçesirnvzi İİxııı-aİİ mahaıleşi ziiıi" ud^ 2 parseı sayıIıgaYrimenkul kanunun emredicİ hükümle.i.rı.İ, ı.rİılı<.tpere ,no voo.tı,, planına göre yönetilir.Madde 2,KatMülkiyetine,ta!ıls nu gay"inenkuı tır".ıoa.ılir* y"p,, ( ı )Bodrum,( 1 ) Zemin,( l ) Normat Katlı, ( 8' j DİİJ;uı"ı.ri."].rnrrJınrret olup halen ModesaYeni Mobitvacı|al Sitesi adını taşımaktadi.. E;;ırri sadece işyeri olarak kullanılır.Madde 3-Ana gaYrimeniulün bağım., noİtıLıerine t"İ-" .jı., eklentileri hariç,KatMüIkiYeti Kanununun 4 üncü maddesinıi?.r"ı". r..leriyle,Kali.ıilı..ırin ortaklaşakullanma'konuŞma ve faYdalanmaları ıçıo ,r.rr-ı-İİr..9ı*: yerleri ve şeyleri de ortak yerlerdendir.Madde 4-Yönetim Planı ana gayrimenkulün bü_tü; ırgr*.,, bJıüm malikierini ve onlarınmirasÇıları ile bağımsu btıitımleri sonrad"o ,ut,ır.y, herhangi bir suretle iktisap edecek oianüÇüncü Şahıs ile bağımsz bölümlerden herhaÇ nii sebebe d;r;;;;;i.;turan ve faydalananları da, bağlar.\f 
Yönetim Planının değiştirİlmesi için bütün kat maliklerinin 4/5 oyu şarttır.Madde S-TaPu sicİlinde veya kat malikleri ara;ılaaı<ı;rÜ;;rle iş bu yönetim planındahüküm bulunmaYanhallerde,kat ]iltııkiyeti kanunuİ.a"oı Kr*;;;aig.. ilgili kanun hükümleriuygulanır.

KAT MALıKLr*ffi"-lİşİİff vE BoRçLARJ
Madde 

{- §" maliklerİ,kat MülkiYeti Kanunu 
.ve_ 

sözleşmelerle yönetim planındakihükümİer saklı kalmak Şartı ile;kendilerıne nagıİrr'noıtı-]., hr}r"u" ,rıedeni Kanununmaliklere tanıdığı}ütün hak ve yetkiler.,rnıpTı..ı*ak kendi ;;ğ;; bölümlerindç ana yapıyazarar verecek nitelikte onarım ve tesis yupr.rrlrİ. 
-_-

Madde 7-Kat malİkleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerinermedeni kanunun
.^müŞterek müIkiYet hükümterine göre matik olurlar n. n, y..ıu.a.;ı.*İr,rtırı.ş.e ve yönetim planı, Jhükllmlerine göre faydalanma hİkkına .rnlptlrl.r.' 

-

Madde 8-Kat maliklerİrortak Yerlerın naı<ım ve temizliğine,koruma§ına itina göstermeye veana gayrimenkullün güzelliğini ve titizlıginı ı.o.oırva mecburdurlar.

,.,,.,..İJ§u'rlTrffıj:fi}T}rrfl:#ffiİf-';;;k yerıerde inşaai, onarıın ve tesisıer ve değişik
Tavan, taban veya duva" İı. bi.bi.ıne bağıntılı bulunan bağımsz bölümlerde bu bölümınaliklerinin ortak 

",z"İ 
ile ana yap |yazürarvermeyecek onarım İ. İuaıır, yapıIabilir.İmar mevzuatrna gtıre elverŞii oıana ;;;ÜjT;;;;Ö.ffid ortak yer oıan bahçekrsmı otopark olarak kullanıIır . Anlak otopurı. i..ikİrtetİIemez ve diğer malikİeri ile bağımszböIümlerde oturanlarla bunlardan faydalrorrırİr r*r verecek şekilde kullanıiamaz.

t*n nrşıffltrİHİ*?dilcrinde aYrıtan alan dışındaki ortakl.rİ...lİıçnir şey bırakamazlar ve
Madde 9-Kat malikleri gerek kendi bağımsz bölümleri ile eklentilerini ve gerekse ortakYerlerini kullanırken ,hüsnüniY"t krid*i."ıo* ,İy*uı. roruooror.ıur.ör"iiıkte aşağıdaki şartlarıyapamazlar. 

1
a-} Kendi bağımsız bölümlerine randevu evi,k\marhane veya benzer yer gibi ahlak ve adaba daaYkıPb;irşpkitde dcl5ulianamaz1ar. \ t 
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İ;)-n-#-r", Ti}il'##$'on 
ve pencerelerinden haİı ve kitiın silkemezler.su veya benzeri f#i3 ,

;?,ffil#İlTi::Jj::şİ::l:İllİl§,v*i, veya.ticaret yerİ oİarak gösterilen bağımsz
İ,li i*::i:i ;§*il : }ii: l:,,jl }:i y.ı ı::il,:: i-ı yi J:, ffi,r,.-,ş ::;::: ff#il X gı n ı,
Hİ,.,ilffH}HT:Ii:.**H::|pj:r,u,r.iiı.ııitigiiJa;ffi;i.Jffiil:Hl?iİ}i,l'.İ#,u,,malikleri kurulunca oy birliğİnce karar

ffiİffİffj;;ffil:;:tT,T;İ::,'":Ylİ:gflli:ı|wıln,par,kulüp,dans saıonu gibı eğıence yerıeri
gibi açamazlar.
ile;firın,lokanta,pastane gibi beslenme yerleri ve ımaıatn;ffi;ffiöü,,lilİ*İ-İİŞJ::[:",gibi açamazlar.
d-) Dükkan malikleri dükkanlarını,diğer kat maliklerini rahatsız edecek niteiikteki işler içinkullanamaz ve başkalarına da kullandıramazlar.
e-) Kendi bağımsu bölüm ile eklentisi jle ortak yerlerde kat malikleri kurulunca müsaadeedilmedikçe;kedi,köpek ve tavuk gibi hayvanıar nesıeyemezler.
f-) Kendi bağımsu böIümlerinde oger kat malikt..ıri runutsz edecek şekilde toplantılar tertipedemezler;Nişan,düğün gibi toplaniılarında diğerkat maııı<ıerini rahatsız etmemeye itina
İHrffL'.T. ;lffi'#İ}:"' 

gibi,k't malikleri ııuruıu müsaade et.Jıı.ç. bu gibi ffiit,ır.,
,ı 
;İİ,İlİL"r;e 

müzik aletleri ile benzeri şeylerin kat maıikterini rahatsz edecek şekilde

İ]rff.-,ffi :}tr#İff 
"*'.XJilT:-yerlerde;patlayıcıvepıskoku,duman,,tozçıkarmakgibıMadde l0-Kat malikıeri diğer bağımsız bölümterde eklenti ve ortak yerlerde meydana gelenaruaların giderilmesi iÇin kendi bağımsu bölümlerine girilmesi g...ı.ıvo..a,buna müsaade etmekmecburiyetindedirler.

Ancak,bu gibi iŞIerin taraİlarca en uygun bir zamanda yapılması ve müsaade sebebiyle katmalikleri veYa o bölümde oturanların ugrayacakları zararlarınleiıine müsaade edilen tarafindanderhal ödenmesi ve giderilmesi mecburİdir.
Madde ll-Yukarıda YazıIı.kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarla yönetim p1anındave kİt mülkiYeti kanunda ön görüIen hak ve ,iıı..lİ.nyetıerınlnağıi.L ntııti-lerde kiracı veyaherhangi bİr sıfatla oturanlar veya faydaluoroır.İlrafindan aynen yerine getirilmesi mecburidir.

üçüxcü göıüNI
GENEL çİlnnı,ERE KATILMA

12'Kat maİikleri,gaYrimenkuİün ortak giderlerine aşağıda tesbit edildiği şekitde
J Madde

katılırlar.
a-) Kat maliklerinden herhangİ biri arsa payları ne oiursaolsun;kapıcı ve kalorifercinin aylıkücret,sigortı primi vesaire tüm giderlerine eşit olarak katılırlar.
b-) Ana gaYrimenkulün sadece tüm yakıt giderleri ile bu giderler için toplanacak avans ile kaloriferkazan ve her türlü.tesisatrnrn batium,ko,ruİrr,oor.r- ve yeniteme giderlerine;ar§a payı ne olursaolsun her kat maliki kendi bağımsız biilüminün ana yapıdaı<ı yt3ıçtıitırtın 1ırşaat sahasının)kaPs_adığı YaPı kullanma belgesinde belirtilen m, oranroa göre katılırlar.
c-) KaPıcı-Kaloriferci giderleri ile,yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletmegiderlerine ve giderler iÇin toPlanacak avansa kendı arsa payları oranında katılmaklayükümlüdürler.

Madde 13-Kat maliklerinden hİÇbiri,ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanmakhakkından vazgeçmek veya kendi bağımsz bölümıin d;;;;;;;ffinhrdan faydalanmayaİüzıırn ve ihtiYaÇ bulunmadığını ileri İürmek suretiyle gider ve avan§ payınl ödemekten kaçınamaz.Madde l4-Ortak giderlerlq;kat_malikleriq}en Üirinin ,"y" ooİo"n"grrn*, böiümierindenherhangİ bir suretle oturan veYa faYdalanan 
Çms$n,n ı.r.r.l, bir hareketi seb.ep olınuşsa,giderekatılanların YaPtıkları ödemellr için,o kat ma{kıoŞ 

""y, 
gidere sebep olaniara rücu hak|arı vardrr.\=- hıl\t,1



veya $:, 1|;"'9.. y.:.url3s payınttHöıurejı.Gn kat maliki hakkında,diğffifr-_ıhaliklerinden

|Ll:l1|_1*'n {tı3.1|ım 
Planına-,ve Kat Mülkiyeti kanun ile geneİffiİ*ıe"ıoe göre dava

ıra takip yapılabilir. ..n4 r,,otl; ^!-r... 
,;,';ia(ie rr

Madde 19-Ana gaYrimenkulün yönetiminde veya kullanılmasından dolayı kat malikleri
arasında veYa bunlarla Yönetici ve deneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklarrkaİ malikleri
kurulunca çözülürrkarara bağlanır.

Madde 20-Bütün kat malikleri ile onların varisleri veya o bağımsız böIümü sonradan
herhangi bir suretle iktisap edenler veya o bölümden kiracı yrnrt taşı<a sebeplerle oturanlar veya
faYdaİananlarda Yönetici ve denetici,kurulunun kararlarına uymakla yükümtüdür1er;

Madde Z|,Kat malikleri kurulu ocakve ekim aylarının ilk oo gtlrtı içinde toplanır.
ToPlantının nerederhangi tarih ve saatte yapılacağı ve gündemİyönetici tarafından tespitl ;edilecek,toPlantrdan en aziiç gün önce bütün kaİ maliklerıne tİahhütlü mektupla veya imza

karşılığında tebliğ edilir.
Önemti bir sebebin Çıkması halinde yönetici veya deneticinin veya kat maliklerinin üçte

birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihte en az 15 gün ewel bütün kat maliklerine
imzalatılacak bir Çağrı veya taahhütlü mektupla,toplantı suret] bildirmek şartıyla kat matikteri
kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağrıiabiliİ. 

J - -----

İll< Çağrı YaPılırken blrinci topİantıdla yeter sayının sağlanamaması halinde,ikinci
toplantının nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı bildirilir.

Madde Z2-ToPlantılarda,yalnu o toplantının gündeminde yazılı maddeler
konuŞulabilir.Ancak toplantıdaki mevcut üyelerin llçte blrı isterse,Laşka hususlarda gündeme
alınarak görüşülebilir.

Kat malikleri kurulu her toplantıda o toplantıyı yönetmek için aralarında birini başkan
seçerler.

Madde 23-Kat malikleri kurulunda ar§a payua bakılmaksızrn,ana gayrimenkutdeki her
bağımsız bölümün maliki(kat maliki) bir oy hakfuna sahiptir.

AYnı Şahsın birden fazla bığımsz bölümi{mevcutsa her bağımsız bölüın için ayrı bir oy
hakkı vardrr.Ancak bir şahsın sahip olacağı o[ safiısı bütün oyıatın:üçte iıirinden iaz|ı olamaz.

\ \,.\\

,ptr

l JVIadde 16-Kat malikinin-12 nci:ıdödtüçiuyarınca hissesine düşecek gid6"i tidya avans
borcundan bağımsız böIümlerin birinde kira akdine,oturma (sükna)haıiı<ıİa i.y, İuşı.u bir sebebedaYanarak devamlı bir Şekitde faydalananlarda müştereken ve müteselsiten sorumludur.Bu suretle
ödemede bulunan umumi hükümter çerçevesinde kat malikine rucu hakkı saklıdır.kiracının mal
sahibine vaki PeŞin ödemede bulunduğu hakkındaki defi müteselsil sorumluluğu ortadan
kaIdırılamaz.

Kat malikininrgider borcunu ödemeyen kat maliklerinden veya diğer sorumlulardan olan
alacaklı önceliklidir.NoterlikÇe veya imzası Larşıtığında yapılan ihtara rağmen bir hafta içinde
ödenmeyen kat malikinin borcu icra yoluyla atınıi§rıca kat Mütkiyeti kanunun 22.maddesı
uyarınca kanuni ipotek hakkı tescil edilebilir.

Madde 17-Kat maliklerinden biri borç ve yükümlerini yerine getirmemek suretiyle diğer katmaliklerinin haklarını onlar iÇin çekitmez hale geİecek derecede ihtat İderse,onlar, o kaimalikininbağlmsz bölüm üzerindeki mülkiyet hakkını,Ğt MüIkiyeti Kanunun 25.Madde*i ryrrrr.,
kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

* j »önoüNcü nöı,üıvı
KAT MALİKLERİ KURULU

Madde 18- Kat Malikleri kurulu ana gayrimenkuldeki bütün bağımsız bölüm maliklerinden, teŞekkül eden ve kanunların emredici hükümİeİl sal<lı kalmak şartıyla;ana gayrimenkul bu kurul
tarafindan yönetiiir ve yönetim tarzı kararlaştırıtır.

Arsa payı ne olursa olsun ana gayrimenkuldeki bütün
nralikleri kurulunun birer tabi üyesidir.

bağımsız bölüm malikleri kat

t
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üffi l,:i:.ffi i:iii,,.ilıi,#*i"fliiT;i:;iöl,-ffi.}Hğ1l1iilxİilH'JiP'*;;:;;İehliyetsiz(çocuk,akıih;;-,i,],ü;ilffi;ffi:,i,,T,f,lii[ji;fil#iİİHl"*,J#l..-,,r,,,.r,,
veya vasisi)katılır.veya vasisi)katılır.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendisıni itgilendiren kat maliki,kat malikleri kuruluna
, ve görüşmelere katılabiliriakat o iş liakindu Şı.rııro amaz.Madde 24-Kat matikleri t"'uıu, ı.ri;fi;d;İ;;, ve ar§a payı bakrmından yarrsındanfazlası ile toPlanır,Ve oY Çoğuniugu ite karar veriııyeter.;o Ğ;;imadıgı için itk toplantı

L;İl}İffi,?'ff*.JJ:ılilİ;: ffin1ffii*,,o. r,rı,","y"i"iş,",,,,,aksızın topıantıya

ffi#İ'§I;İ.3;;;Hİ{.1,.;Ö;" '-;;^ur.,.u 
konulmuş otan hükümler saklıdır. (Kat Mülkiyetİ

Madde 25-Kat maliklerij<urulunda alınan kararla,yönetici tarafindan o toplantıyakatılamamıŞ olan kat maliklerıiıe g...ffiull}r*.o boiumıerd.t"".rveya herhangi sebepleoturanlara veYa bölümlerden başki ş.kıİa" İrvar?rnanlara usuıtı ori..*ıra" duyurutur.Madde 2['Katmalikleri ı'u'uıu,.un ı.İ.rrİu.r,rbild,:1ınrşlayrp sırasıyla giden sahife{ 
' ,' Dltİtrİralarr taŞıYan ve her sahifesi noter -*;;'iı. tasdikli *" j.ii.i. yazıIarak;altı toplantıda, İ|,}*:f|j}*:Ş;ııkıerınce imzalan,r;k;;;;;;ykırı oy r.i.;i;;lu aykırııığın sebebini

Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar karar defterinde aynı hususa dair daha- önce verilmiş bir karar var§a kaide olarak;ö; çözülür.
İşletme f#Ht"rl',İİ 

tarafından,bilumum g;il;; gıoerıeiı, kaydı için noterlikçe tasdİkli bir
Bu defterlerin,her Yıl ocak ayı içinde,yönetici tarafindan notere kapattırılması mecburidir.Madde 27-Kat matikleri kurulunca 

'-"ıı." \, rüra razıolmayan kat maliklerinden birisininveya onun ölümünde kiracı veYa herhangi bir senepıe otu*ril;;;;i.rrrı, surette faydalanankims"eler'kanunda veYa Yönetim planındİ go.t."ı#ş bulurıan borç ve yükümlerini yerinegetirmemeleri Yüzünden zarar gtı..o kat İalikleri veya yönetici,Kat MüIkiyeti Kanunun33'Maddesi uYarınca Sulh Hukik]Vlahkem;rir.;r;rurularak borç yükümlerin yerine getirilmesiiçin hakimin müdahalesini isteyebilir.

BEşiNci nörÜıvıyöıvnrici vr DENETici
a_yöıvoricı
Madde 28-Kat malikleri kurulu,.her yıl ocak ayında yapacağı olağan toplantıda,kendiaralarında veya dışarıdan birini yönetici olaiak tffiia".ı*".
Yönetici'kat maliklerinİn hem sayı hem ,r.u pry, çoğunluğu tarafından bir kişi seçilir.Eski yöneticinin yeniden seçilmesi mü m kündür.
Madde 29'Kat malİkleri Yönetici seçiminde bir karara varamazlarsa,kat maliklerininbirinin müracaatı üzerine yönetici sulh Maikemesince seçilir.

.ruu.rİ-To"ffilİ:Xsince 
taYin edilen Yönetici mahkemesinin müsaadesi alınmadıkça altı ay

Yöneticinin özvesoYadı ile iş ve ev adresi,ana gayrimenkulün giriş kapısı yanında,görüIecek bir yere çerçeve l|lnae urrİr..
Madde 3o-YöneticiYe bir ücret verilip verilmpyeceği ve verilecekse miktar veŞartları,Yöneticİnin tayini sırasrnda kat malif,l";İk-;.[İI;;ca ayrıca karara bağIanır.

v;ı,,o*.;* iii}'^'.".1}_irulu.gerek sözteşmede,g;;;k$;;nradan haklı bir sebebin cı

\'

yöneticiden teminat isteyebilii. - ----Yu'vgL''l'"^]\' §Uırl'auaIl naKu oır sebebin Çıkması halinde
; 

.ıtrau l§Ieyebılır. \ .

i ı n\ııL,i
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için gereken tedbiiletİıi alınması , , ' .Iİ 
', 
--'

c-) Kat malikleri kurulunca karar verilmişserana gayrimenkulün ortak ettirilmesi,
d-) Ana gaYrimenkulün Yönetim ve bakım işterl lle nilumum ortak giderler için lüzumlu

Paraların avans olarak toPlanmasırgelirlerin tahsili,borçların ödenmesi,paralırın en yi bir şekilde
ryuhafaza ve harcanmast borÇ ve yükümlerini yerine g.İi.-"y.oı.İnrı.ı.roda dava ve icra takibi
YaPıIması ve gerektiğinde kanuni ipotek haklunın Xaİurıııı<ıy*ı ı.iıtıılüne tescil ettiriimesi,

e-) Ana gaYrimenkuİün tümünü ilgilendiren tebligutro l.auunı }erekiyorsa,kat maliklerineduyurulması ve gerekli bütün tedbirlerin iıro*r*r, .

f-) Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırması ve gündemin hazırlanma§ı,
g-) Kat malikleri kurulunun karar ve p.otokolü.ri il.,e yapıl.o ıntr. ve teb1igatın özetini vetarihlerini slra§ı ile karar defterine geçirmesi ve defterin her yılın ocak ayı içinde noterekaPattırılma§r ve bütün belgelerin Jkİro.".ı,gider ve gelirterin mümkünse,belge,fatura vemakbuzlara,İstinat ettirilmesi ve belgelerin en İz beş yıİile muhafazası,
h-) Kat MüIkiYeti Kanunun 37 nci maddesi gereğince seçilmpsini takip eden 10 gün içindeğ 

or4 ana }aVri1|_n.kulün bİr YıIhk Yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları bütün giderlerdenher kat malikine Yönetim planı ve kat malikleri kurulu kaİarına foİe oıışecek miktar ile her katınalikinin ödemesi gereken avan§ tutarını gösterir işletme prolesin"in yap*arak kat malik1erine
sıınulmasr ve kat mılikleri kurulunca deği|tirilmeoİgı taı<dıra"e proledetı nusrsıarın yerinegetiri|mesi,

Madde 32-Yönetici,her YıI ocak ve ekim aylarında yapılan olağan toplantılarda,o tarihe
kadar,elde edilen gelirlerİe yapılan giderterin hesabını r..*.kl. yııktLıtoıır.

AYrıca kat maliklerinin Yarı§ı isterse,yönetici olağan toplantılar dışında da hesapları
göstermeye mecburdur.

" B-DENETÇİ :

Madde 33-Kat malikleri kurulu,yöneticinin bu görevindeki tutumunu devamiı olarak
denetler.Ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zamandeğiştirebilir.

AYrıca,kat malikleri kurulu yöneticinin denetimini yrpĞk üzere her yıl ocak ayındaki
olağan toPlantıda,kendi aralarında birini denetçi olarak."İ.uiıı.ı.r,bu görevinden herhangi bir
ücret ödenmez ve bütün ortak giderlere diğer malikler gibi katıIır.

DenetÇi tarafından her üÇ ayda bir kat maliklerİ kuruiu adına hesapların denetimi yapılır.
*-tr HakIı bir sebep çıkarsa bu denetim her zaman yapılabilir.Yğ DenetÇi,kat malikleri kuruluncarsayr ve ur.u puy, çoğunluğu ile seçiiir ve olağan

toPlantılarda kat malikleri kurulunca vereceği bir raporla denetiıİ §onucunu ve düşüncelerini
bildirir,bu raPor ÇoğaltıIarak birerörnegi taahhlltlü mektupla ve toplantıda en azbir hafta önce
kat maliklerine gönderilir veya imza karşılığında verilir.

Kat malikleri kurulu karar verdiği taktirde,ana gayrimenkulün yönetimi üç kişilik bir
Yönetim kuruluna verebileöeği gibi,üç kişilik bir denetim kuruluda seçiüebiıır.

ALTINCI EÖLÜM
çnşirıİ rrÜxÜıvıLER

Madde 34-Ana gaYrimenkul için kat malikleri kurulunca tayin edilmiş olan kapıcı,aynr
zamanda kaloriferci olarak çalıştırılacaktır.

, ,M.'tİŞ'al,#.qry$td:Kat_Mülkiyeti_Kanunu ile$ğfuffianunıarıa,sözıeşme v;sb.ıiffir**fqiplanında 
P:}.$H"lğSiEg.ge.r:den başka,özeııikıe aşağıdaffiı görür. '- ----|--- 

" İg}L';.:§*i ,'_ _,_ıı.1, ı4'ÇLS§ |5i';
ı:*İY',tsşargrıri-a-) raffithaçagu,l *rrulunca verilen k*İ;;ri b getirilmesi,

l;l9i'Ptry.PŞkutün gayesine uygun otarakiiiu}ıinıImau,ko"ro."*,,brk,iil'rbBtöfili*,

KaPıcı ile devarnlı olarak çalıştırıImasına lüzu;n görüten diğer müstahdemlerin tayinirişten
Çıi<arılması ve ücretlerin takdiri,yönetimin teklifi tlze{lne kat malikleri kurulunca kararlaştırılır.

Bu görevler acele hallerde,kat maiikleri \urul[|nun ilk toplantısrnda tasvibine sunulınak
üzere yönetici t{rrtrfTndan da yapıIabilir.
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' *, uııVıi!Şeticİ,bütün müstahdemterin göie*l€irindeki tutumlarını aevaıflt$flffi§§idenetıer.'', 'Vlüh" 
36-Kat malikleİi veYa onü.ın bölümünde hetharg, Ü, §ıfıitla oiuhintar;kendi veyaYakınlarının }ocukları tarafindan ana gayrimenkulde.meyJr;Ü;;ıen zarariarı derha, ödemeyeveYa gidermeye mecbur oldukları gibi Çocukların kendine ayrıtan yerier dışında oynamalarını vegü rü ltü yap ma maların ı sağlam aııla yııtt m m Jiıiı...

Madde 37-Kat malikleri,kiracıları değiştikçe yeni kiracı veya kendi bölümierinde başkasıfatla oturacakların öz ve soyajı.ile iş adresıE;ili;. 
1ok l0 gtıo ıçinoe yöneticiye bildirmeye veyamevcutsa kira sözleŞmesinin bir örneğini ve bağımsız bölümj. rtr*oirra borç ve yükümlerinibildirmeye mecburdurlar.

Kat malikleri'kendi bağımsz bölümlerinde oturan ve faydalanaulardanrborç yükümleriniyerine getirmeyenlerle müteselsiıen sorumludurlar.
Madde 38-Ana gaYrimenkutün kat ilavesi veya mevcut çekme katın normal halinegetirilmesi veYa zemin ve bodrum katlarla arsanın boş yerinde yeni bölümler yapılması veyaniteliğinde sonradan değiŞiklik yapılması için kat mülkiyeti ı.rouorn la nct maddesi gereğince kat,, malikleri kurulunuıı buna oy birlği ile karar r".m.si şarttır. 

., utu maooe§ı gere 
1

'' g Madde 39-ortak Y"'İ""J. Yapılacak faydalı ve lüks değişiklik ve iiaveiere ilişkin teşis bakımve iŞletme giderleri,Kat Mülkiyeti Kanunu 
" 

ai İİ İı r.ş *uot.ı.riryu.ro.a kat malikteritarafindan ödenir.
Madde 40- Ana gaYrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya ar§anın bölünmesi ve bölünenkrumın mülkiYetinin baŞkasına dey1o"uı,o*ir. gıii*.ııı.i gibıi;;;;rrıır. yeya ana yapının dışduvarlarının,Çatı veYa damının reklam mahiyeti ıj. ı.ı."ı"oması gibi önemli yönetim işleri ancakbütün kat maliklerinin oy bİrliği ile verecekteri karar üzerine yapılabilir.
Madde 41-Ana YaPmın tümünün veya bir kısmının na.ap olması veya kamulaştırılmasıhalleri ile Kat Müİkiyeti Kanununun ilgili hııktımıerır. go.. işü-ffir..
Madde 42- l t2OÜ8 tarihlerinde düzenlenen iş bu yönetim planının metin veınuütevası,aşağrdaki kimlikleri yazılı gayrimenkulün bütün bağımsız bötüm maliklerinceokunarak,arzularına uygun otduğunu ve oy birliği ıL ı.auuı rei*rrırdrküu"r, beyan ve ikrareylerler. ' v ıııızgı4g

Bu Yönetim Pİanındaki imzaİarın adı geçen bütün kat maliklerinin kendilerine(ve yetkilitemsiİcİIerine)ait oIduğunu tasdik eder,bundr Oogr.ul. her türlü soruJuıuğu şimdiden kabul ve
*beyan ederim.
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