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                      1. BÖLÜM 

1. GENEL ; 

 

a. 1096+24 adet mesken olarak kullanılan daireden 

oluşan, Oyakkent 1. Etap Konutlarında , karşılıklı sevgi 

ve saygı , birbirimize güler yüzlü anlayış tarzı ve kendi 

aile bireylerimiz ile Blok Yapı ve Site komşularımızın 

yaşam haklarına saygı duyarak mutlu bir yaşantı 

sürmemiz , hepimizin en doğal isteğidir. 

b. Bu hususda , Blok Yapı ve Site Yönetimine yardımcı 

olmanız , gerektiğinde medeni bir şekilde uyarı ve 

hatırlatmalarda bulunmanız , bizleri memnun edecektir. 

c. Kendinizi ve aile bireylerini bilgilendirmek için bu 

broşürü ve Oyak İnşaat A.Ş. tarafından ev teslimlerinde 

kat maliklerine verilen “ Oyakkent Projesi 1.Etap Tanıtım 

ve Kullanma Kılavuzunu”  iyice okumanız faydalı 

olacaktır. Daireniz , Site ve Blok Yapı ile ilgili öğrenmek 

istediğiniz birçok bilginin bu dökümanlarda yer aldığını 

göreceksiniz. 

d.Dökümanlarda belirtilen hususlara dikkat edip 

uygulanmasına gayret gösterdiğiniz takdirde , sorunları 

olabildiğince az olan bir sitede  hep beraber mutlu / 

huzurlu bir şekilde yaşayacağımızı unutmayınız. 
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2. KANUNİ MEVZUAT : 

 

Broşür içinde yer alan bazı hatırlatmalar, Türk Medeni 

Kanunu , 634 (5711) sayılı Kat Mülkiyet Kanunu ve 5490 

sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Sivil Savunma / Sığınak 

Yönetmeliklerine  dayandırılmıştır. 

 

3. SİTE VE BLOK YAPI İLE DAİRE İÇİNDEKİ HAREKET , 

TARZ VE KURALLARI : 

a. Taşınma ve Yerleşme ile İlgili Hususlar ; 

(1). Taşınmanız  ile ilgili bilgileri , Site ve Blok Yapı 

Yönetimine bildiriniz. Verilecek yönlendirmeler / bilgiler 

çerçevesinde taşınma işlemini gerçekleştiriniz. Site 

Yönetimi tarafından istenilen belge ve bilgileri zamanında 

teslim ediniz. 

(2) . Taşınmanızı mesai gün ve saatleri arasında 

gerçekleştiriniz (08.00 – 17.30) ve taşınma gününü Site 

ile Blok Yapı Yönetimine bildiriniz. 

(3) . Taşınma esnasında tek asansörü aşırı yükleme ve 

zorlama yapmadan kullanınız , olabilecek hasarın sizin 

tarafınızdan karşılanacağını unutmayınız. 

(4) . Asansöre sığmayan eşyalarınızı servis 

merdiveninden duvarlara ve korkuluklara zarar vermeden 

çıkarınız. 
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(5) . Taşınma esnasında açtığınız tüm kapıları sonradan 

kapatınız ve pislenen / kirlenen bölgeleri temizleyiniz , 

çıkan kutu / kağıt / ambalaj malzemelerini düzgün bir 

şekilde geri dönüşüme bırakınız. 

(6) . Onarım ve tamiratlarınızı gündüz saatlerinde yapınız , 

Site / Blok Yapı Yönetiminin ikaz ve uyarılarına uyunuz. 

(7) . Taşınma sonrası en kısa zamanda adres kayıt 

bildiriminde bulununuz (maddi cezası vardır). 

(8) . Duvarlara çivi çakmayınız , asmak durumunda 

kaldığınız eşyanızı , gündüz saatlerinde matkap 

kullanarak asınız. Islak zeminlerdeki Granit / Seramik 

duvarları  kırılma riski nedeni ile çivi / matkap  ile 

delmeye uğraşmayınız. 

(9) . Balkon iç duvarları dahil , Blok Yapının tüm dış 

yüzeyi mantolama uygulamasına tabi tutulmuştur. Hiçbir 

şey asmayınız , asmak için delmeyiniz. Mantolama 

sistemine verilen zarar tüm Blok Yapının “ MANTOLAMA 

GARANTİSİNİ ”  bitirmektedir. Bu konuda diğer 

komşularınız ve Site Yönetimi ile mahkemelik 

olabileceğinizi unutmayınız. 

(10).Taşınma öncesi kira , aidat , elektrik , su , doğalgaz , 

internet , telefon gibi aboneliklerinizi iptal ettirmeyi 

unutmayınız. 
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b. Ortak Kullanım Alanları İle İlgili Hususlar ; 

(1) . Site ve Blok Yapıda , Daire kapınızın dışında kalan 

her mahal ORTAK KULLANIM ALANIDIR. Bu mahalleri 

medeni kurallar çerçevesinde ve zarar vermeden , 

başkalarının haklarını gasp etmeden kullanınız. Site ve 

Blok Yapı Yönetimleri tarafından belirtilen kurallara 

uyunuz. 

(2) . Site ortak alanlarında , GÜVENLİK amacıyla 

belirtilen kurallara uyunuz , araç kullanırken hız 

yapmayınız , yapanları medeni bir şekilde uyarınız . 

(3) . Misafirlerinizi , gelmeden önce Güvenlik 

elemanlarına bildiriniz ve Site Kurallarını hatırlatınız , 

özellikle trafik / güvenlik ve park yeri ile ilgili hususları 

belirtiniz. 

(4) . Aracınızı dairenize ait park yerine veya C-2 Blok Yapı 

kuzeydoğusundaki boş alanlara park ediniz. Başkasının 

yerine park ettiğinizde , size tahsisli park yerine de park 

edilebileceğini unutmayınız. 

(5) . Yeşil alanları / ağaç ve ağaçcıkları , sulama 

sistemlerini koruyunuz. Oyun oynayarak , paten , kaykay 

ve bisiklet ile dolaşarak zarar vermeyiniz . Piknik 

yapmayınız . 

(6) . Çocuk oyun alanlarında , spor alanlarında ve oturma 

gruplarında asılı talimatlara uyunuz , zarar vermeyiniz , 

başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmayınız.    
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(7) . Süs havuzu suyu ilaçlıdır , cildinize ve gözünüze 

zarar verebilir , içine girmeye çalışmayınız , yabancı  

madde atmayınız. 

(8) . Site ve Blok Yapı Ortak alanlarını temiz ve bakımlı 

tutunuz , şahsınıza ait malzeme bırakmayınız . 

(9) . Daire kapınızın önüne paspas haricinde bir malzeme 

koymayınız , ortak alanlarda bıraktığınız şahsi eşyanızın 

kaybından , sadece sizin sorumlu olduğunuzu , Site  / Blok 

Yapı Yönetimi veya herhangi bir site sakininin sorumlu 

tutulamayacağını unutmayınız . 

(10). Kat koridorlarında yer alan ve içinde Doğalgaz / su / 

elektrik devreleri ile  havalandırma kanalı bulunan şaft 

dolapları içine  YANGIN TEHLİKESİ  nedeniyle hiçbir 

malzeme koymayınız .  

(11). Çöplerinizi , çöp toplama saatlerine uygun olarak 

ağzı kapalı çift poşet içinde veya kova içinde kapınızın 

önüne bırakınız . Kovanızı daha sonra vakit geçirmeden 

içeri alınız , kapı önünde uzun süreli bırakmayınız. Kat 

koridorunda istenmeyen kokulara mani olunuz. 

(12). Balkon ve camlarınızda aşağıya sarkan hiçbir 

malzeme bulundurmayınız , silkeleme yapmayınız ,  çöp , 

sigara izmariti ve benzeri malzeme atmayınız . Alt katta 

da komşunuz olduğunu ve yapacağınız bu kötü 

davranışlar nedeniyle komşularınızda rahatsızlık 

yaratacağınızı unutmayınız. 
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(13). Acil durumlarda kullanılacak merdiven ve 

boşluklarına , kaçışı engelliyebilecek hiçbir malzeme 

koymayınız / koydurmayınız . Yangın güvenliği nedeniyle 

bu kapıları devamlı kapalı tutunuz . 

(14). Blok girişlerinde şifrenizi ve kartınızı kullanınız , 

kendi güvenliğiniz için kart ve şifre bilgilerini 

tanımadığınız kişiler ile paylaşmayınız. 

(15). Daire içinde , komşularınızı rahatsız edecek aşırı 

gürültülü davranışlarda bulunmayınız . Çocuklarınızın , 

kat koridorları / asansör kabinleri ve merdiven boşlukları 

ile  bodrum katta oynamalarına , koşturmalarına 

müsaade etmeyiniz . 

(16). Blok girişinde bulunan ilan panolarındaki duyuruları  

okuyunuz , posta kutunuza bakınız . Posta kutunuza 

bırakılan ve duyuru panolarına asılan duyuruların sizlere 

tebliğ edilmiş olarak kabul edildiğini unutmayınız. 

(17). Bodrum katta bulunan sığınaklara Sivil Savunma ve 

Sığınak Yönetmelikleri ilgili hükümleri gereğince,  hiçbir 

şekilde şahsi eşya koymayınız . 

(18). Blok Yapı girişleri ve Site Ortak Alanları 7 / 24 

kamera ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.Bu 

nedenle, yapılacak istenmeyen olayların gizli 

kalmayacağını ve mahkemelik bir durumda kayıtların 

delil olarak kullanılabileceğini unutmayınız. 
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(19). Site ana giriş / çıkışları kontrol altına alınmıştır. Bu 

kapsamda site yaya / araç giriş kartlarınızı alınız . 

Kendinizin ve aile bireylerinizin güvenliği için 

tanımadığınız kişilere kartınızı kullandırmayınız. 

(20). Blok Yapı giriş şifreniz şahsınıza ve aile bireylerinize 

aitdir , güvenliğinizi düşünüyor iseniz kimseye vermeyiniz 

/ söylemeyiniz. 

(21). Yaya giriş / çıkış kapısı ( D KAPI ) , siz site sakinleri 

kullanımı için  TYTK Kararı ile sonradan açılmıştır . Bu tip 

sitelerden , trafiği  yoğun otoyollara / bulvarlara / ana 

arterlere yaya çıkış verilmediği hepinizin malumudur. Bu 

kapsamda zorunlu olmadıkça D KAPI ‘ yı kullanmamanız 

tavsiye olunur , kullandığınız takdirde yol geçişinde çok 

dikkatli olmanız ve trafiği kollamanız / çocuklarınıza 

dikkat etmeniz önerilmektedir. D Kapı da bulunan 

turnikeli geçiş sistemi sadece yaya geçişleri içindir , 

bisiklet / puset / büyük koli / büyük bavul geçişlerine 

uygun değildir geçirmek için  zorlamayınız , olabilecek 

zararın sizden tahsil edileceğini ve D Kapının da kamera 

ile izlendiğini / kayıt edildiğini unutmayınız. 

(22). Şahsınıza ait bisiklet / oyuncak / puset / kaykay / 

paten / sooceter gibi eşyalarınızı Blok Yapı arka 

bölümündeki bisiklet park yerine kilitli olarak koyunuz. 

Kullanmadığınız zaman daire içinde muhafaza ediniz. 

Bisiklet park alanının kamera ile izlendiğini ve kayıt 

alındığını unutmayınız.                                           Sy. 8 



 

4. KAT MALİKLERİ / KİRACILAR / DAİRE SAKİNLERİNİN 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ ; 

a. Bağımsız Bölümlere İlişkin  Hak ve Yükümlülükler ; 

               ( Kat Mülkiyet Kanunu Md. 32 ) 

Kat malikleri , mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler 

üzerinde ( Kat Mülkiyet Kanunu ve Yönetim Planı 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla ) Türk Medeni 

Kanununun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere 

sahiptir. Bağımsız bölümlerinin içinde , ana yapıya zarar 

verecek nitelikte olmamak koşuluyla , istedikleri bakım / 

onarım ve değişiklikleri yapabilir. 

Kat malikleri ve kiracıları , bağımsız bölümleri ve ortak 

alanları kullanır iken , iyi niyet kurallarına uymak , yasaya 

ve Yönetim Planına aykırı davranışlardan kaçınmak 

zorundadırlar. 

Kat Malikleri / Kiracıları ( Daire Sakini ) özellikle , 

(1). Bağımsız bölümlerinde , diğer kat maliklerini rahatsız 

edecek nitelikte toplantılar düzenleyemez , gürültülü 

hareketlerde bulunamaz , özellikle gece geç saatlerden 

sonra süpürge , radyo , tv gibi elektrikli ve elektronik 

aletlerini / cihazlarını  komşularını rahatsız edecek bir 

şekilde kullanamazlar.  

(2).Nişan , düğün gibi nedenlerle düzenlenecek 

toplantılarda , komşularını rahatsız etmemeye 

olabildiğince özen gösterirler.                                     Sy. 9 



(3). Bağımsız bölümlerinin balkon , pencere veya 

kapılarından hiçbir şekilde halı / çarşaf / kilim / battaniye 

ve benzeri şey silkeleyemezler , su dökemezler , çöp 

atamazlar , çamaşır balkonları ( mutfak balkon içi ) hariç 

binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine 

ve bahçelere çamaşır asamazlar. 

(4). Bağımsız bölümleri kumarhane , randevuevi  gibi 

ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar. 

Kat mülkiyet kütüğünde mesken olarak gösterilmiş 

bölümlerini , hiçbir şekilde hastane , dispanser,klinik gibi 

kuruluşlara , kullanımlara tahsis edemezler. 

(5). Mesken olarak tanımlanmış bulunan bağımsız 

bölümlerinde TYTK Kararı ( oybirliği) olmadıkca ; sinema, 

gazino , kulüp , kahvehane , dans salonu gibi eğlence , 

lokanta , pastane , gibi beslenme yerleri ile basımevi , 

sendika veya dernek merkezi , dershane vb. açamazlar. 

(6). TYTK oybirliği ile izin vermedikçe , Blok Yapının ön , 

arka veya yan cephelerinde, bağımsız bölümlerinin 

pencere , balkonlarına dışarıdan görünen veya dışarıya 

sarkan levha , tabela , klima dış üniti vb. asamazlar , Blok 

Yapının genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya 

renkte düzenlemeler yapamazlar. 

(7). Bağımsız bölümlerine girme zorunluluğunun 

bulunduğu hallerde, gerekli izni vermekten kaçınamazlar. 

(8). Kat malikleri , bağımsız bölümlerinde bizzat 

oturmuyorlarsa , tebligat adreslerini , bu adresteki 

değişikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya 



başka bir sıfatla oturanların kimlik bilgilerini Blok 

Yönetimi ve Site Yönetimine bildirirler. Tebligat adresini 

ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Site 

Yönetimindeki bilinen son adresine yapılan tebligat 

geçerli sayılır. 

(9). Kat malikleri bulunduğu Blok Yapının mimari durum 

ve güzelliğini korumak zorundadır. TYTK onayı olmadıkça 

bulundukları Blok Yapının ortak yerlerinde inşaat , onarım 

ve tesis ile dış badana / boya yapamazlar.Balkonlarının ve 

parmaklıklarının boyasını değiştiremezler. 

(10). Kat Maliki kendi bağımsız bölümünde , anayapıya 

zarar verecek nitelikte onarım , tesis ve değişiklik 

yapamaz. 

(11). Yönetim Planı ve KMK’nda , kat maliklerinin 

yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, 

bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir 

sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen 

uygulanır. 

b. Ortak Giderlere Katılma ; ( KMK Md. 34-35-36 ) 

(1). Kat malikleri bütçe ile belirlenen “ Toplu Yapı 

Yönetimi “ ve “ Blok Yönetimi “ ortak masraflarına 

katılmak zorundadır. Bu giderler “ Aidat “ ve / veya           

“ Avans “ adı altında tahsil edilir. 

(2). Yönetim Planına ve TYTK Kararlarına göre 

belirlenmiş Blok Yapı ve Site ortak giderleri bütün 

malikler tarafından karşılanır.                                    Sy. 11 



(3). Aidat / avans ödemesini zamanında ödemeyenler için 

aylık % 5 gecikme tazminatı ( gün hesabıyla ) uygulanır 

ve tahsil edilir, üç aydan fazla geciktirenler için icra 

takibi yapılır. 

(4). Ortak alanlara ve   ortak giderlerden birine , kat 

malikleri ve kiracıları ile daire sakinlerinden biri kusurlu 

bir hareketten dolayı zarar vermiş ise , bu zarar , zarara 

sebep olandan tahsil olunur. 

c. Hakim ‘ in Müdahalesinin  İstenmesi ; 

(1). Blok Yapı Kat Malikleri Kurulunda , TYTK ‘ nda ve 

TYYK tarafından alınmış Kararlarda , yasalara ve 

Yönetim Planınına aykırılık bulan , Kat Maliki  KMK 

hükümleri çerçevesinde , Sulh Mahkemesine başvurarak 

alınmış Kararın tamamını veya bir kısmının iptalini 

isteyebilir. 

(2). Bağımsız bölümleri kullanan Daire Sakinlerinin , KMK 

ve Yönetim Planında öngörülen borç ve yükümlülüklerini 

yerine getirmemesinden dolayı , başka bir Daire Sakini 

zarar görmüş / rahatsız olmuş ise , Sulh Hukuk 

Mahkemesine başvurarak bu durumun sona ermesini 

isteyebilir. 

(3). Bağımsız bölümleri kullanan daire sakinlerinin 

haklarına , onlar için “ ÇEKİLMEZ  “ hale getiren diğer 

bağımsız bölümü kullanan daire sakini hakkında , KMK’nu  

Md. 25 uyarınca tahliye / mülkiyeti devretme  davası 

açılabilinir. 
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5 . EVCİL HAYVAN BESLEME ; 

a. Kat Mülkiyet Kanunu ve Site Yönetim Planına göre 

bağımsız  bölüm sakinlerinin kendi evleri içinde evcil 

hayvan beslemeleri yasak olmamakla birlikte ,rahatsızlık 

verme durumunda mahkeme TMK ilgili maddesine göre 

eğer rahatsızlık belgelenmiş ise evcil hayvanın 

uzaklaştırılmasına karar verebilir. 

 b. Bir üst maddede belirtilen ifade hiçbir zaman ve hiçbir 

şekilde , hayvan beslenmesine  SİTE / BLOK YAPI 

YÖNETİMİ  tarafından izin verildiği anlamına gelmez. 

c. Site ve Blok Yapı ortak alanlarında hiçbir şekilde evcil 

hayvan dolaştırılmaz / gezdirilmez / beslenmez / bakılmaz 

ve serbest bırakılmaz. Kulübe / yuva / barınak / kümes 

yapılmaz .  

HEP BİRLİKTE KURALLARA UYDUĞUMUZ 

TAKDİRDE , SİTE VE BLOK YAPI İÇİNDE RAHAT , 

SAĞLIKLI , MUTLU VE HUZURLU BİR YAŞANTI 

OLUŞTURABİLECEĞİMİZİ UNUTMAYALIM / 

UNUTTURMAYALIM. 

                     HEPİNİZİN MALUMUDUR  

“ İNSANLAR , KURALLARA UYARAK YAŞARLAR “ 
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  GENEL HATIRLATMALAR 

1. SİTE İÇİNDE HIZ SINIRI 20 KM.DİR AŞMAYINIZ. 

2. ŞAHSINIZA AİT PARK YERİNE VEYA NUMARASIZ / 

“ M “ YAZILI PARK YERLERİNE PARK EDİNİZ. PARK 

EDİLMEZ YERLERE PARK ETMEYİNİZ. 

3. YEŞİL ALANLARI OYUN / PİKNİK VEYA 

UYGUNSUZ AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYINIZ. 

4. SÜS HAVUZU SUYU İLAÇLIDIR , CİLT VE GÖZ İLE 

TEMASDA ZARAR VEREBİLİR , DİKKAT EDİNİZ. 

5. DAİRE İÇİNDE VE BLOK YAPI İLE SİTE ORTAK 

ALANLARINDA KOMŞULARINIZI / BAŞKA KİŞİLERİ 

RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLARDAN KAÇININIZ. 

6. DAİRE KAPINIZ ÖNÜNE VE ORTAK ALANLARA 

PASPAS HARİCİNDE ŞAHSİ MALZEME 

KOYMAYINIZ.ÇÖP VEYA ATIK MALZEME OLARAK 

KABUL EDİLECEĞİ VE ATILACAĞINI UNUTMAYINIZ. 

7. ORTAK ALANLARA BIRAKILAN / TERK EDİLEN 

ŞAHSİ MALZEMELERİNİZİN , YANGIN VE BENZERİ 

DOĞAL AFETLERDE DAİREDEN ÇIKIŞI / KAÇIŞI 

ENGELLEYEBİLECEĞİ VE OLABİLECEK CAN / MAL 

KAYIPLARINDAN DOLAYI HUKUKEN SORUMLU 

TUTULABİLECEĞİNİZİ UNUTMAYINIZ. 
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AYRICA BU   ŞEKİLDEKİ ŞAHSİ MALZEMELERİNİZ 

SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLUP , KAYBINDAN 

DOLAYI HİÇKİMSEYİ SORUMLU TUTMAYINIZ. 

8. DAİRE KAPINIZ YANINDA BULUNAN DOĞALGAZ / 

SU / ELEKTRİK DEVRELERİNİN YER ALDIĞI DOLABA 

YANGIN TEHLİKESİ NEDENİYLE HİÇBİR ŞEKİLDE 

ŞAHSİ MALZEME KOYMAYINIZ , GAYRİ MUAYYEN 

ZAMANLARDA YAPILAN KONTROLLERDE , ATIK 

MALZEME OLARAK DEĞERLENDİRİLİP, 

ATILABİLECEĞİNİ VE HERHANGİ BİR OLUMSUZ 

DURUMDA SORUMLULUĞUN SİZDE OLDUĞUNU 

UNUTMAYINIZ. 

9. BALKON VE PENCERELERİNİZDEN HİÇBİR ŞEY 

ATMAYINIZ / DÖKMEYİNİZ / SİLKELEMEYİNİZ / 

ASMAYINIZ.  

10. ASANSÖRLERİN OYUN AMAÇLI 

KULLANILMASINI ÖNLEYİNİZ , USULÜNE UYGUN 

KULLANINIZ , AŞIRI YÜKLEME / ZORLAMA 

YAPMAYINIZ. 

11. AİDAT / KİRA / DOĞALGAZ / SU / ELEKTRİK / 

TELEFON GİBİ ÖDEMELERİNİZİ ,CEZALI DURUMA 

DÜŞMEMEK İÇİN ZAMANINDA YAPINIZ. 

12. SIĞINAKLARA “ SIĞINAK / SİVİL SAVUNMA / 

SEFERBERLİK YÖNETMELİĞİ “ İLGİLİ HÜKÜMLERİ 



GEREĞİNCE HİÇBİR ŞEKİLDE ŞAHSİ EŞYA 

KOYMAYINIZ. 

13. DOĞAL AFETLERDE ACİL KAÇIŞ PLANLARINA 

UYGUN DAVRANINIZ , PANİK YAPMAYINIZ , 

BELİRTİLEN TOPLANMA BÖLGELERİNDE 

BEKLEYİNİZ. 

14. BLOK YAPI / SİTE YÖNETİMİ  İLE GÜVENLİK / 

TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN , KENDİ GÖREVLERİ İLE 

İLGİLİ UYARI / HATIRLATMALARINA RİAYET EDİNİZ. 

15. BLOK YAPI / SİTE YÖNETİMİNDE , KAT 

MALİKLERİ TARAFINDAN SEÇİLEREK 

GÖREVLENDİRİLMİŞ KAT MALİKLERİ VE SİZLERİN 

VERDİĞİ AİDATLAR İLE GÖREVLENDİRİLEN 

GÜVENLİK / TEMİZLİK / PEYZAJ PERSONELİNİN , 

HER TÜRLÜ ÇALIŞMASINI SİZ SAYIN SİTE / DAİRE 

SAKİNLERİNE HİZMET VE SİTE YAŞANTISINA 

DEĞER KATMAK AMACIYLA YAPTIĞINI 

UNUTMAYINIZ. 

16. BLOK YAPI VE SİTE İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ 

DÜŞÜNCELERİNİZİ , ÖNERİLERİNİZİ , 

ŞİKAYETLERİNİZİ  YAZILI OLARAK BİLDİRDİĞİNİZ 

TAKDİRDE DİKKATE ALINACAĞINI VE 

DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ , MAKUL VE UYGUN 

OLANLARIN TYTK ‘ NDA GÖRÜŞÜLEREK BİR PLAN 

DAHİLİNDE YAPILABİLECEĞİNİ UNUTMAYINIZ. 



             **  SİTE YÖNETİMİ BİLGİLERİ  **  

ADRES ; BAŞAKŞEHİR MAH. ANAFARTALAR CAD. 

               OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI  

               YÖNETİM    OFİSİ 

                    BAŞAKŞEHİR – İSTANBUL ( 34306 ) 

 TEL  ; 0212 4055058         FAX ; 0212 4055059 

 E-MAİL ;  oyakkent@hotmail.com 

 WEB     ; www.oyakkent1.com 

*SİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMA SAATLERİ ; 

             HAFTA İÇİ    ; 08.00 – 17.00 

             CUMARTESİ ; 08.00 – 13.00 

            (Öğle Tatili   ; 12.00 – 13.00) 

*MİLLİ / DİNİ VE RESMİ TATİLLER İLE PAZAR 

GÜNLERİ YÖNETİM OFİSİ KAPALIDIR . OLABİLECEK 

MÜRACAATLARINIZI GÜVENLİK VARDİYA AMİRİ 

VEYA GÜVENLİK ELEMANLARINIZA 

YAPABİLİRSİNİZ. 

*AİDAT ÖDEMELERİNİZİ HAFTA İÇİ SAAT 17.30 ‘A 

KADAR YÖNETİM OFİSİNE YAPABİLİRSİNİZ. 
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                     2. BÖLÜM 

   TYTK ( TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU ) 

                İLKE / PRENSİP KARARLARI 

 

  * İlke / Prensip Kararları ; 634 sayılı KMK ( Kat 

Mülkiyet Kanunu ) ve 20 Mayıs 2009 onay tarihli 

Oyakkent 1. Etap Konutları Yönetim Planında 

belirtilen hususlarda , uygulamada karşılaşılan 

tereddütleri gidermek için TYTK  tarafından, ilgili 

kanun ve plana aykırı olmadan alınmış kararlardır. 

  * Bu kararlardan Daire Sakinlerini de ilgilendiren 

hususlar özet olarak  müteakip maddelerde 

belirtilmiştir.  

1. İlke / Prensip Kararı alınmasına ihtiyaç duyulan 

konular ; 

   a. Blok Yapı yönetici , TYYK ( Toplu Yapı Yönetim 

Kurulu) ve TYDK ( Toplu Yapı Denetim Kurulu ) 

seçimleri, 

   b. Blok Yapı işletme proje bütçesinin hazırlanması, 

   c. Blok Yapı ortak dairelerin kiraya verilmesi    

   d. Aidat ödenmemesi durumunda , icraya verme 

usulleri ,                                                    Sy. 18 



    e. Site sakinlerinin ,Yönetim Planı ve Yaşam 

Kuralları Broşüründe belirtilen hususlara uymaması 

durumunda yapılacak işlemler,  

    f. TYTK tarafından alınan kararların , TYYK ‘nca 

yerine getirilmesi, 

    g. TYYK çalışma ve eşya taşıma saatleri / usuller, 

    h. Mal / Hizmet alımındaki usuller , 

2. Proje Bütçesinin Hazırlanması ; 

TYYK bir önceki yıl bütçesini , harcamalarını  ve 

dönem içindeki ihtiyaçları göz önüne alarak Taslak 

Bütçe hazırlar , taslak bütçe TYTK ‘ da görüşülür / 

tartışılır ve oybirliği ile kabul edilerek , dönem 

bütçesi olarak tüm kat maliklerine yayınlanır.Kanuni 

itiraz süresi içinde itiraz gelmez ise yürürlüğe girer, 

Aidat ‘ lar , diğer gelirler ve harcamalar her Blok 

Yapı için ayrı ayrı raporlanır. 

3. Site Sakinleri Hakkında ; 

Sitede ikamet eden sakinler , Yönetim Planı ve 

Yaşam Kuralları Broşüründeki kurallara uymak 

zorundadır. Uyumsuz Site Sakinleri , yazılı ve sözlü 

olarak uyarılır , ısrarla devamında tahliye dahil 

gerekli yasal işlemler başlatılır. 
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 4. TYTK Kararları ;  

TYTK tarafından görüşülüp tartışılarak alınan her 

türlü karar , TYYK Bşk.lığınca Site Sakinleri ve Kat 

Malikleri menfaatleri doğrultusunda yerine getirilir. 

Yapılan işler / faaliyetler TYDK ‘ nca denetlenir ve 

hazırlanan faaliyet / denetim raporları Blok Yapı 

Yönetimine yazılı olarak gönderilir. 

5. Taşınma İle İlgili Hususlar, 

Siteden taşınmalar ve siteye taşımalar , çalışma gün 

ve saatlerinde yapılır , önceden Site Yönetimi ve 

Blok Yapı Yöneticisine bilgi verilir. Site Yönetimince 

izin verilmedikce taşınma yapılamaz.  
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                                3. BÖLÜM 

                           YÖNETİM PLANI 

 ** İstanbul  ili Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde , 

740/1 no.  lu imar ada/parseli üzerinde , yetkili 

Belediyece onaylı uygulama projelerine göre 

yapılmış OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI  , KMK ve 

ilgili öteki yasaların emredici kuralları saklı kalmak 

koşuluyla 20.05.2009 onay tarihli” Yönetim Planına “ 

göre yönetilir. 

** Oyakkent 1. Etap tanıtım ve kullanım kılavuzu 

olarak tüm kat maliklerine dağıtılan kitapcığın 

ekinde yer alan “Yönetim Planı” nın, Site Sakinlerini 

ilgilendiren bölümleri özet olarak müteakip 

maddelerde belirtilmiştir. 

 1. Her Blok Yapı , kat maliklerinden oluşan “ Blok 

Kat Malikleri Kurulunca “ yönetilir. Kat Malikleri 

Kurulu , Blok Yönetimini seçmekle görevlidir. Blok 

Yöneticisi , TYTK üyesi olarak Site Yönetiminde de 

görev alır. 

2. Blok Kat Malikleri Kurulu , her sene Mayıs ayında 

kat maliklerinin yarısından fazlası ile olağan olarak 

toplanır , alınacak kararlar o Blok Yapıdaki tüm Kat 

Malikleri için bağlayıcıdır. 

3. Blok Kat Malikleri Kurulu , her yıl Mayıs ayında 

yaptıkları Genel Kurulda kendi aralarından birini 



Blok Yöneticisi olarak seçer. Eski yöneticinin görevi, 

yenisi seçilene kadar devam eder. 

4.Blok Yöneticisi , kat maliklerine karşı aynen bir 

vekil gibi sorumludur , Blok Kat Malikleri Kurulu ve 

Toplu Yapı Yönetim Kurulunca verilen kararları 

yerine getirir , çağrılara uyar. 

5. 24 Blok Yapı yöneticisinden oluşan Toplu Yapı 

Temsilciler Kurulu , bloklar arası eşgüdümü ve 

birlikteliği sağlamakla görevli ve yetkilidir. Toplu 

Yapı Yönetim Kurulunca hazırlanan “ Toplu Yapı 

Yönetimi Bütçesini “ her yıl Mayıs ayında görüşüp 

karara bağlar. 

6. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, kendi üyeleri 

arasından seçimle , 3’er kişilik (asil ve yedek )Toplu 

Yapı Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Denetim Kurulu 

üyelerini seçer.  

7.TYYK Başkanlığı , TYTK tarafından alınan kararları 

site sakinleri , kat malikleri ve site menfaatleri 

doğrultusunda uygular.Taslak “Toplu Yapı Yönetim 

Bütçesini “ hazırlar , onayı müteakip uygular. 

8.TYDK Başkanlığı , 3 ayda bir veya daha kısa 

süreler içinde Yönetim Kurulu hesap ve işlemleri ile 

faaliyetlerini denetler ve rapor halinde TYTK 

üyelerine bildirir. 
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