Islem:

Yeni ev sahibinin 1x1'i Islem No.: 17847

Yeni ev sahipleri için küçük bir kilavuz
1. Bir KSB nedir ?
Bir Konut Sahipleri Birligi, bir bina mülkiyet hukuku açisindan konutlara, ticari objelere ve diger kismi
mülkiyete taksim edildiginde olusur. Bu durumda münferit konutlar veya diger kismi mülkiyet objeleri münferit
olarak satilabilir. Satis sözlesmenizde, taksim beyaninda da oldugu gibi, satin almis oldugunuz mülkün toplam
mülkün hangi kismini olusturdugu ile ilgili bilgi bulunur. Binanizdaki diger mülk sahiplerine diger konutlar veya
kismi mülk birimleri aittir. Bunlarin hepsi birlikte mülk sahipleri birligini olusturmaktadir.
2. Bir bina aidati nedir ? (=Konut aidati)
Konutlarin tek baslarina mevcut olmalari mümkün degildir ve münferit konutlari birbirinden ayiran ve ayni
zamanda birlestiren bir bina ile çevrelenmis olmalidir. Bu nedenle tüm kismi mülk sahiplerinin kullanimina
sunulan ve onlar tarafindan kullanilir halde tutulmasi gereken merdivenler, koridorlar, bodrumlar, garajlar veya
benzerleri mevcuttur. Tüm bina için ayrica pek çok harç ile aidatin ödenmesi ve merdiven evinde kullanilan
elektrik veya temizlik ve bakim için harcamalarin yapilmasi gerekmektedir. Binanin onarimlarinin yapilmasi ve
gereksinimlerinin karsilanmasi için her mülk sahibi, eldeki verilere uygun olarak (örnegin taksim beyani)
hazirlanacak bir ekonomik plana göre hesaplanacak bir aidat ödemek zorundadir. Genellikle bu aidat satin
alinmis olan konutun kullanim alani ile orantili olarak hesaplanir. Bu aidati biz bina aidati olarak
adlandiriyoruz. Yaygin olarak bunun için „Konut aidati“ kavrami da kullanilmaktadir.
3. Istirak halinde mülk ve özel mülk ne demektir ?
Özel mülk, konut mülkünün taksimat planina kaydedilerek ve müsterek mülkün bir kisminin tahsisi ile istirak
halinde mülkte sinirlandirilmis ve sadece söz konusu mülk sahibi tarafindan kullanilabilen alandir. Özel mülk
daima, istirak halinde mülk üzerindeki müsterek mülk hissesine baglidir .
Istirak halinde mülk binanin veya dis alanlarin, özel mülkü çevreleyen kismidir. Bu mülk genel olarak harici
tesislerden, çati dahil binanin kendisinden, cepheden, balkonlardan, dis pencerelerden ve konut cümle
kapilarindan, tüm tasiyici duvarlardan ve müsterek tesislerden (örnegin kalorifer) ve özellikle özel mülkün
mevcudiyeti için gerekli her seyden olusur. Istirak halinde mülk tüm özel mülk sahiplerine, müsterek mülkteki
hisseleri oraninda aittir. Her özel mülk sahibi, istirak halinde mülkün bakimini diger mülk sahipleri ile birlikte
saglamak zorundadir.
Özel kullanim hakki, bir özel mülk sahibinin, istirak halinde mülk alanlarinin bir kismini tek basina kullanmasi
için tapuya kaydedilmis hakkidir. Buna örnek olarak garajlardaki araç park yerleri veya bodrumdaki bölümler,
balkonlar veya teraslar, açik otoparklar veya bahçelerin veya yesil alanlarin bir kismi gösterilebilir.
4. Bu fark yönetim için ne anlama gelmektedir ?
Istirak halinde mülkün yönetimi, özel mülk sahiplerinin müsterek sorumlulugundadir. Ancak çok sayida kisinin
güncel isleri birlikte yürütmeleri mümkün olmadigindan, Konut Mülkiyeti Yasasi (WEG) bina yönetimi gibi bir
organinin olusturulmasini zorunlu kilmaktadir. Özel mülk sahipleri çogunluk oyu ile, mülk sahipleri birliginin
menfaatlerini koruyacak ve mülk sahiplerine ortaya çikan her durumda danismanlik yapacak yöneticilerini
seçerler. Yönetimin görevleri, örnegin istirak halinde mülkün bakimin saglanmasi, masraf ve tüketim
hesaplarinin yapilmasi ve günlük akisin, örnegin kapici ve diger yardimcilar vasitasi ile organize edilmesidir.
Yönetimin bir diger görevi de, münferit mülk sahiplerini bir araya getirmek, müsterek menfaatler ile ilgili
karalarin alinmasini saglamak ve alinan kararlari uygulamaktir.
Özel mülkün yönetimi her özel mülk sahibinin kendi sorumlulugundadir. Bu hem bakim (örnegin konutun
içerisindeki tesisat) hem de kiralanmis objelerde kira iliskisinin yönetilmesi ile ilgilidir.
5. KMY'nin kurallari
Söz konusu mülk sahibi birliklerinin düzenlenmesi için üç farkli kaynak bulunmaktadir:
- Kat Mülkiyeti Yasasi (KMY)
KMY mülk sahipleri birlikleri için en önemli kurallari içermektedir. Bu paragraflardan bazilari zorunlu, bazilari
ise degistirilebilir paragraflardir; bu, degistirilebilir düzenlemelerin baska içerikli düzenlemelerle, örnegin taksim
beyanindaki veya birlik tüzügündeki düzenlemelerle degistirilebilecegi anlamina gelir.
- Taksim beyani / Birlik tüzügü
Bir binayi (veya bina kompleksini) konut mülkiyetine taksim etmek için taksim isini yapan, münferit özel mülk
ve özel kullanim alanlarinin tespit edildigi bir taksim planini hazirlamak zorundadir. Bu taksim beyanina, özel
mülk sahiplerinin birbirleri arasindaki iliski ile ilgili KMY düzenlemelerini tamamlayici veya bunlardan farkli bir
birlik tüzügü eklenir. Taksim beyani ve birlik tüzügü zorunlu olarak tüm mülk sahipleri için geçerlidir. Bunlar
sadece münferit ve özel durumlarda ve belli kosullar altinda degistirilebilir.
- Birligin karar alma sekli; Mutabakatlar
Her mülk sahipleri birligi, (Kat Mülkiyeti Yasasinda öngörüldügü gibi) her mülk sahibinin kendi oyunu vermesi
ile birlikte karar alabilmek için yilda en az bir kez toplanir. Burada genel olarak söz konusu olan, bakim ve
diger münferit önlemler gibi bir kereye mahsus islemlerdir. Ancak, örnegin organizasyonla ilgili ve ilkesel
konular hakkinda uzun vadeli kararlarin alinmasi da mümkündür (örnegin markizlerin biçimi gibi). Bu kararlar
birligin var oldugu süre için veya birligin bunlari baska bir kararla degistirdigi tarihe kadar geçerlidir. Bazi
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konular sadece mutabakat sonucu, yani TÜM mülk sahiplerinin onayi ile karar altina alinabilir. Bu türden
mutabakatlarin daha sonraki alicilar için de geçerli olabilmesi için, bunlar tapuya kaydedilmelidir.
6. Masraflar nasil dagitilir ve masraflara katilim göstergesi nedir ?
Masraflara katilim göstergesi, bir mülk sahipleri birliginin masraflarinin ve gelirlerinin münferit mülk sahiplerine
dagitilmasini saglayan bir formüldür. Her mülk sahibi, toplam masraflarin masraflara katilim ilgili göstergesine
göre kendi payina düsen kismini üstlenir. Masraflara katilim göstergesi, KMY (Mülkiyet paylari) veya birlik
tüzügünde bundan farklilik arz eden düzenlemelerle ya da mutabakatlar sonucu olusturulur. Buna örnek
olarak münferit yapi bölümlerine (örnegin bina ve garaj ayri), konut alanina veya konutlarin/birimlerin sayisina
göre katilim gösterilebilir.
7. KSB nasil karar alir ?
Yasa, konut sahipleri birliginin karalarini almasi için çok sayida yol öngörmektedir:
- mülk sahipleri (olagan) toplantisi: Tüm konut sahipleri yönetim tarafindan yilda en az bir kez, önerilen veya
mevcut sorunlarin taksim beyanina göre oylanmasi için bir toplantiya davet edilir. Burada alinacak kararlar
tüm mülk sahipleri için baglayicidir.
- mülk sahipleri olagandisi toplantisi: Özel önem tasiyan bir sorunla ilgili olarak özellikle acil bir kararin
alinmasinin gerektigi bir durumda yönetim, mülk sahiplerini yillik toplanti düzeninden de bagimsiz olarak
olagandisi bir toplantiya çagirabilir. Bunun ötesinde yönetim, mülk sahiplerinin dörtte biri (sayilarina göre
hesaplanarak = kafa sayisi ilkesi) yönetimden böyle bir toplantinin yapilmasini talep e ttiginde toplantiya davet
etmek zorundadir.
- yazili karar: Çok acil durumlar için KMY yazili karar kurumunu getirmistir. Burada tüm mülk sahipleri bir sirkülerle
alinmasi gerekli bir karar için onay vermeye davet edilirler. Ancak bu onay sadece, karari TÜM mülk
sahiplerinin onaylamasi halinde geçerli olacaktir. Tek bir mülk sahibinin dahi cevap vermemesi durumunda
karar alinmis sayilamaz. Bu nedenle pratikte, bu yolla etkin bir kararin alinabilmesi pek mümkün degildir.
8. Danisma kurullari nedir ne hangi görevlere sahiptir ?
Yönetimin faaliyetlerinin koordinasyonu ve kontrolü için KMY bir danisma kurulu olusturulmasini
öngörmektedir. Bu kurul sadece mülk sahipleri birliginin üyelerinden olusur, mülk sahipleri genel kurulunda
tüm mülk sahipleri tarafindan seçilir ve mümkün oldugunca tüm birlik üyelerinin güvenine sahip olmasi
gerekmektedir. Danisma kurullarinin ana görevleri, faturalarin incelenmesi (yönetici hesaplari sunduktan
sonra) ile mülk sahipleri genel kurul toplantisinin ne zaman ve nerede yapilacagini ve gündeme hangi
konularin alinacagini tespit etmektir. Içinde bulunulan mali yil boyunca danisma kurulu, mülk sahipleri ile
yönetim arasinda bir koordinasyon yeri olarak çalisir.
9. Garanti ne anlama gelir ? (Sadece yeni insa edilmis binalar ve bina bölümleri ile ilgilidir)
Alman hukukuna göre bir gayri menkulün yapimcisi ve saticisi, eserinin teknik standartlara uygun olarak ve
kusursuz yapilmis olduguna dair 5 yil süreyle bir garanti vermek zorundadir. Bu süre içerisinde tespit edilecek
tüm kusurlar onarimin yapilmasindan yükümlü olan insaat sahibine bildirilmelidir. Bu garanti, konut sahibinin
kusursuz bir esere sahip olmasi amacini gütmektedir. Birlik mülkünün yöneticisi bu süre içerisinde müsterek
mülkte tespit edilmis kusurlari ihbar ve onarim islerini takip etmek zorundadir. Özel mülkün yöneticisi (genelde
konut sahibinin kendisi) özel mülkünde tespit ettigi kusurlari ihbar edecek ve islemleri takip edecektir. Garanti
süresinin sona ermesinden önce, birligin görevlendirmesi üzerine binadaki ve teknik tesisattaki açik veya gizli
kusurlari, gereginde mahkemeye de sunulmak üzere ortaya çikaracak bir bilirkisinin tayin edilmesi tavsiye
edilir.
Garanti süresi sona erdikten sonra mülk sahipleri birliginin kusurlarin giderilmesi ile ilgili haklari sona erer. Bu
saticiya ihbar edilmis olmasina ragmen, henüz hukuken geçerli olacak gibi kabul edilmemis veya mahkemede
dava konusu edilmemis olan kusurlar için de geçerlidir. Garanti kapsamina giren kusurlarin takip edilmesi
genel olarak çok zahmetlidir ve garanti kurallari hakkinda çok iyi bilgi sahibi olmayi gerektirmektedir.
10. Sürmekte olan kira iliskisi ne olacaktir? (Kiralanmis bir objenin satin alinmasi durumunda)
Burada su yasal ilke geçerlidir: „Satis durumunda kira iliskisi sona ermez“. Bu, mevcut kira iliskilerinin
degisiklige ugramadan devam edecegi anlamina gelir. Yasaya göre yeni mülk sahibi, yeni kiralayan olarak tüm
haklari ve yükümlülükleri ile % 100 (eski) kiralayanin yerine kira iliskisini üstlenir. Yeni bir kira sözlesmesinin
yapilmasina gerek yoktur. Konutun mülkiyeti kira iliskisinin baslamasindan sonra degistiyse konutun kiracilari,
Federal Medeni Yasanin (BGB) 577a. maddesine göre 3 ilâ 10 yil arasinda (örnegin Münih'te ve Starnberg
ilçesinde 10 yil) hem sözlesmenin feshine hem de ihtiyaçtan dolayi kullanim iddiasina karsi özel koruma
•altindadir.
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