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De erli!Kat!Maliklerimiz ; 
 

             Yorum !stanbul Evleri Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri olarak, görev süremizin 23. ay"n" 
doldurduk. Bu dönem içerisinde sitemizin kronikle#mi# birçok sorununu, sizlerden alm"# 
oldu$umuz destek ve güven ile çözüme kavu#turduk. Bu raporumuzda mali, idari, hukuki, 

teknik, güvenlik gibi konularda sizleri bilgilendirmeye çal"#t"k. Rapor içeri$inde sunulan bütün 
bilgiler tamamen resmi ve geçerli belgelere dayanmaktad"r. Ayr"ca bütün faaliyetlerimiz Kat 
Mülkiyeti Kanunu� na ve Yönetim Plan"m"za uygun #ekilde gerçekle#tirilmi#tir.  
 

             Bu rapor içeri$inde yer alan konular hakk"nda daha detayl" bilgi almak isteyen Kat 
Maliklerimize, Yönetim Kurulu olarak kap"m"z her zaman aç"kt"r. Önemli olan sitemizi 

ilgilendiren bu gibi konularda, gerçek bilgi ve belgelere ula#"p, do$ru fikir sahibi olmakt"r. 
2018 Eylül ay" içerisinde toplanacak olan Kat Malikleri Ola$an Genel Kurul Toplant"s"� nda, 
faaliyet dönemimize ait hesab"m"z", bilgi ve belgeleri ile birlikte siz de$erli Kat Maliklerimize 
ayr"nt"l" #ekilde sunaca$"z. Bundan hiç kimsenin #üphesi ve tereddüttü olmas"n.  
 

             Bizler amatör ruhla, fakat profesyonel bir anlay"#la görevini yerine getirmeye çal"#an, 

sorumluluklar"n"n bilincinde olan ve sizin oylar"n"zla, aran"zdan seçilmi# kat malikleriyiz. 
Elbette devir alm"# oldu$umuz mali, idari ve teknik yap"dan dolay", elimizde olmayan 

nedenlerle eksiklerimiz ve hatalar"m"z olmu#tur. Ama #unun bilinmesini isteriz ki; görev 
yapt"$"m"z süre içerisinde hiçbir #ahsi menfaat pe#inde ko#mad"k, büyük bir özveri ile çal"#t"k 
ve bize göre birçok konuda çok #eyler ba#ard"k. Bu ba#ar"lar" elde ederken kanun ve 

nizamlara uygun, adaletli, hakkaniyetli ve ayr"m gözetmeden, sadece ve sadece Yorum 

!stanbul Evleri Sitesi� nin, yani sizlerin menfaatlerini dü#ünerek hareket ettik.  
  

              Göreve geldi$imiz 01.Nisan.2016 tarihinden bugüne kadar, özellikle maddi, idari, 
teknik ve güvenlik konusunda çok büyük a#amalar kaydettik. Bu geli#melerle ilgili bilgiler 
rapor içeri$inde mevcuttur. Bu sürece direnen, yönetime bask" yapmaya çal"#an ve sitemizi 

rant kap"s" olarak gören ki#ilere hiçbir zaman itibar etmedik ve yüz vermedik. Genel Kurulda 

sizin büyük bir oy fark"yla seçmi# oldu$unuz bu Yönetim Kurulu� nu y"pratmak amac"yla, 

herhangi bir kanuni belgeye dayanmayan, sadece çamur at izi kals"n mant"$" ile hareket 
eden ve sadece birkaç ki#inin yapmaya çal"#t"$" kara propaganda bizi y"ld"rmad" ve 
y"ld"rmayacak. Yönetim Kurulumuzla, yasal ortamda mücadele edemeyen bu ki#iler 
taraf"ndan, as"ls"z iddialarla resmi mercilere #ikâyet edildik, tehditler ald"k ve hatta fiili 

sald"r"ya dahi u$rad"k. Rapor içeri$inde okuyaca$"n"z üzere, görevleri icab" bu sitenin 
menfaatleri için çal"#mas" gereken baz" ki#iler, sitemizin aleyhine her türlü kirli oyunlar" 
oynayarak, sitemizi rant kap"s" haline getirmeye çal"#maktad"r. Bütün bu yap"lanlar"n da 
takdiri siz de$erli Kat Maliklerine aittir.  

 

MAL"!DURUMUMUZ 

 

             A#a$"daki mali bilgiler üç dönem baz al"narak haz"rlanm"#t"r.  
A � 01.04.2012 ila 14.09.2014 tarihleri aras"nda görev yapan Yorum !n#aat A.%.� nin atad"$" 
Geçici Yönetim Kurulu� nun 30 ayl"k faaliyet dönemini, 
 

B � 14.09.2014 ila 31.03.2016 tarihleri aras"nda görev yapan Geçici Yönetimden devrald"$" 
Kat Maliklerimiz aras"ndan seçilen Yönetim Kurulu� nun 18 ayl"k faaliyet dönemini, 
 

C � 01.04.2016 ila 31.12.2017 tarihleri aras"nda görev yapan ve halen görevini sürdürmekte 
olan Yönetim Kurulu� nun 21 ayl"k faaliyet dönemini ifade etmektedir.  
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MEVCUTLAR ( A ) 14.09.2014 ( B ) 31.03.2016 ( C ) 31.12.2017

Nakit Kasa 0,00 8.637,90 2.175,90

Bankalar 34.217,29 58.979,36 174.942,81

Kat Maliki 

Alacaklar 
635.654,06 950.668,14 762.424,05

Di!er"Alacaklar 204.219,09 24.788,01 66.718,40

TOPLAM 874.090,44 1.043.073,41 1.006.261,16

BORÇLAR ( A ) 14.09.2014 ( B ) 31.03.2016 ( C ) 31.12.2017

Vadeli"Çekler 71.426,72 198.500,00 0,00

Vadeli Senetler 128.583,67 234.535,00 0,00

Sat c lar 1.220.057,08 759.472,40 174.324,30

Di!er"Borçlar 99.479,56 149.081,15 454.024,80

TOPLAM 1.519.547,03 1.341.588,55 628.349,10

  

MAL#"BÜTÇE"FARKI -645.456,59 -298.515,14 +377.912,06
        

          Yukar"daki tablo neyi ifade ediyor.  

 

           a � 14.09.2014 tarihinde Yorum! "n#aat! A.$.! 1.519.547.- TL.! borçla yönetimi 
devretmi#tir. Bütün mevcutlar"m"z" toplasak (874.090.- TL.) borçlar"m"z" ödemek için kat 
maliklerinden 645.456.- TL. ekstra para toplamam"z gerekiyordu. Yorum !n#aat A.%.� nin 

görev yapt"$" süre içerisinde, aidat hariç Demirba#!Gider!Bütçesi!ve!Ek!Bütçe!ad%!alt%nda!
çe#itli! kereler! ekstradan! para! toplam%#t%r.! Buna! ra men! yüksek! bir! bütçe! aç% %! ile!
yönetimi!devretmi#tir. 
            b � 14.09.2014!ila!31.03.2016!tarihleri!aras%nda!görev!yapan!yönetim!kurulu ise 

1.341.588.- TL. borçla! #u! anki! yönetime! devretmi#tir. Devretti$i tarihteki bütün 
mevcutlar"m"z" toplasak borçlar"m"z" ödemek için kat maliklerinden 298.515.- TL. ekstra para 

toplamam"z gerekiyordu. Ayr"ca bu dönem içerisinde Kat Maliklerinden Yönetim! Kurulu!
karar%yla!ek!bütçe!olarak!600.000.- TL. sabit aidat harici para toplanmas"na ra$men,  mali 

bütçe fark"nda bir önceki döneme göre sadece 346.942.- TL. iyile#tirme sa$lanabilmi#tir.   
             c � 01.04.2016 ila 31.12.2017! tarihleri! aras%nda!görev! yapan ve halen görevine 

devam eden mevcut yönetim kurulu döneminde ise 1.384.048.- TL. devir ald"$" borcu 
628.349.- TL.  seviyesine dü#ürmü#tür. Tabii ki en önemli geli#me bir önceki dönemde 
298.515.- TL.!olan!mali!bütçe!aç% %m%z, bugün!itibariye!377.912.- TL. fazla vermektedir. 

Toplamda 626.427.- TL.! iyile#tirme!sa lanm%#t%r. Ayr"ca 31.Aral"k.2017 tarihinde kasa ve 
bankalarda bulunan nakit 177.119.- TL. dikkate al"nd"$" ve borçlar"m"za yönlendirildi$i 
takdirde, borçlar"m"z 451.230.- TL.� s"na dü#mektedir. Yani #u anki Yönetim Kurulu faaliyet 

döneminde borcumuzun 890.358.- TL. azald"$" görülmektedir. Ayr%ca! sitemizin borcu 

890.358.- TL.! azal%rken, sizlerden hiçbir ek para talep edilmemi# ve 2018 y"l"na ait sabit 
aidat bedeli Yönetim Kurulu karar"yla artt"r"lmam"#t"r. Yukar"da ki tablo haricinde Bilanço, 
Gelir Tablosu ve Mali Durum Raporu a#a$"da sunulmu#tur. 
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  YORUM!"STANBUL!EVLER"!S"TE!YÖNET"M" 
31.ARALIK.2017!TAR"HL"!AYRINTILI!B"LANÇOSU 

  

    31.12.2017     31.12.2017 

1 DÖNEN VARLIKLAR 1.029.106,01 3 KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 628.349,10 

10 Haz"r De#erler 52.118,71   
 

  

100  Kasa 2.175,90 30 Mali Borçlar 0,00 

101  Al nan!Çekler   300  Banka Kredileri   

102  Bankalar 18.029,00 301  Di"er!Mali!Borçlar   

103  Verilen!Çekler!ve!Ödeme!Emir.(-)   32 Ticari Borçlar 549.387,59 

108  Di"er!Haz r!De"erler 31.913,81 320  Sat c lar 174.324,30 

11 Menkul K"ymetler  125.000,00 321  Borç!Senetleri 223.436,38 

110  Hisse Senetleri   322  Borç!Senetleri!Reeskontu!(-)   

111  Özel!Kesim!Tahv.!Senet!ve!Bon.   326  Al nan!Depozito!ve!Teminatlar 64.110,80 

112  Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon. 125.000,00 329  Di"er!Ticari!Borçlar 87.516,11 

118  Di"er!Menkul!K ymetler   33 Di#er Borçlar 31.412,84 

119  Menkul!K ymetler!De"er   331  Ortaklara!Borçlar   

   Dü#üklü"ü!Kar# l " !(-)   332  $#tiraklere!Borçlar   

12 Ticari Alacaklar 762.424,05 333  Ba"l !Ortakl klara!Borçlar   

120  Al c lar 762.424,05 335  Personele!Borçlar 933,14 

121  Alacak Senetleri   336  Di"er!Çe#itli!Borçlar 214,99 

126  Verilen Depozito ve Teminatlar   338  Emanet!Hesaplar  30.264,71 

127  Di"er!Ticari!Alacaklar   34 Al"nan Avanslar 0,00 

128  %üpheli!Ticari!Alacaklar   340  Al nan!Sipari#!Avanslar    

129  %üpheli!Ticari!Alacaklar!Kar#.!(-)   349  Al nan!Di"er!Avanslar   

13 Di#er Alacaklar 60.753,34 35 Y"llara Yayg"n !n$. Ve On. Hak. 0,00 

131  Ortaklardan Alacaklar   350  Y llara!Yayg n!$n#.!Ve!On.!Hak.!bedelleri   

132  $#tiraklerden!Alacaklar   358  Y llara!Yayg n!$n#.!Enflasyon!Düz.!Hesab    

133  Ba"l !Ortakl klardan!Alacaklar   36 Ödenecek Vergi ve Di#er Yüküm. 47.548,67 

135  Personelden Alacaklar   360  Ödenecek!Vergi!ve!Fonlar    

136  Di"er!Çe#itli!Alacaklar 60.753,34 361  Ödenecek!Sosyal!Güvenlik!Kesintileri 36.287,87 

137  Di"er!Alacak!Senetleri!Reesk.!(-)   368  Vadesi!Geçmi#!Ert.!veya!Taksitlendirilmi# 11.260,80 

138  %üpheli!Di"er!Alacaklar      Vergi!ve!Di"er!Yükümlülükler   

139  %üpheli!Di"er!Alacaklar!Kar# l " !(-)   369  Ödenecek!Di"er!Yükümlülükler   

15 Stoklar 957,16 37 Borç ve Gider Kar$"l"klar" 0,00 

150  $lk!Madde!ve!Malzeme   370  Dönem!Kar !Vergi!ve!Di"er   

151  Yar !Mamüller      Yasal!Yükümlülük!Kar# l klar    

152  Mamüller   371  Dönem!Kar n n!Pe#in!Ödenen!Vergi   

153  Ticari Mallar      ve!Di"er!Yükümlülükleri!(-)   

157  Di"er!Stoklar   372  K dem!Tazminat !Kar# l "    

158  Stok!De"er!Dü#üklü"ü!Kar# l " !(-)   373  Maliyet!Giderleri!Kar# l "    

159  Verilen!Sipari#!Avanslar  957,16 379  Di"er!Borç!ve!Gider!Kar# l klar    

17 Y"llara Yayg"n !n$. Ve On. Mal. 0,00 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 0,00 

170  Y llara!Yayg n!$n#.!Ve!On.!Mal.     Tahakkuklar"   

178  Y llara!Yayg n!$n#.!Enf.Düz.!Hes.   380  Gelecek Aylara Ait Gelirler   

179  Ta#eronlara!Verilen!Avanslar   381  Gider!Tahakkuklar    

18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah. 22.844,85 39 Di#er K"sa Vadeli Yabanc" Kaynaklar 0,00 

180  Gelecek Aylara Ait Giderler 22.844,85 391  Hesaplanan KDV   

181  Gelir!Tahakkuklar    392  Di"er!KDV   

19 Di#er Dönen Varl"klar 5.007,90 393  Merkez!Ve!%ubeler!Cari!Hesab    

195 $#!Avanslar  4.207,90 397  Say m!ve!Tesellüm!Fazlalar    

196  Personel!Avanslar  800,00 399  Di"er!Çe#itli!Yabanc !Kaynaklar   

198  Di"er!Çe#itli!Dönen!Varl klar         

  DÖNEN VARLIKLAR 
  

  KISA VADEL! YABANCI   

  TOPLAMI 1.029.106,01     KAYNAKLAR TOPLAMI 628.349,10 
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YORUM!"STANBUL!EVLER"!S"TE!YÖNET"M" 
31.ARALIK.2017!TAR"HL"!AYRINTILI!B"LANÇOSU 

          31.12.2017     31.12.2017 

2 DURAN VARLIKLAR 301.004,37 4 UZUN VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 0,00 

22 Ticari Alacaklar 301.004,37 40 Mali Borçlar 0,00 

220  Al c lar   400  Banka Kredileri   

221  Alacak Senetleri   409  Di"er!Mali!Borçlar   

222  Alacak Senetleri Reeskontu (-)   42 Ticari Borçlar 0,00 

224  Kazan lmam #!Fin.!Kir.!Faiz!Gelirleri!(-)   420  Sat c lar   

226  Verilen Depozito ve Teminatlar 301.004,37 421  Borç!Senetleri   

229  %üpheli!Alacaklar!Kar# l " !(-)   422  Borç!Senetleri!Reeskontu!(-)   

23 Di#er Alacaklar 0,00 426  Al nan!Depozito!ve!Teminatlar   

231  Ortaklardan Alacaklar   429  Di"er!Ticari!Borçlar   

232  $#tiraklerden!Alacaklar   43 Di#er Borçlar 0,00 

233  Ba"l !Ortakl klardan!Alacaklar   431  Ortaklara!Borçlar   

235  Personelden Alacaklar   432  $#tiraklere!Borçlar   

236  Di"er!Çe#itli!Alacaklar   433  Ba"l !Ortakl klara!Borçlar   

237  Di"er!Alacak!Senetleri!Reeskontu!(-)   436  Di"er!Çe#itli!Borçlar   

239  %üpheli!Alacaklar!Kar# l " !(-)   437  Di"er!Borç!Senetleri!Reeskontu!(-)   

24 Mali Duran Varl"klar 0,00 438  Kamuya!Olan!Ert.!veya!Taksitl.!Borçlar   

240  Ba"l !Menkul!K ymetler   44 Al"nan Avanslar 0,00 

241  Ba"l !Menkul!K ymetler!De"er   440  Al nan!Sipari#!Avanslar    

   Dü#üklü"ü!Kar# l " !(-)   449  Al nan!Di"er!Avanslar   

242  $#tirakler   47 Borç ve Gider Kar$"l"klar" 0,00 

243  $#tiraklere!Sermaye!Taahhütleri!(-)   472  K dem!Tazminat !Kar# l klar    

244  $#tirakler!Sermaye!Paylar !De"er   479  Di"er!Borç!ve!Gider!Kar# l klar    

   De"er!Dü#üklü"ü!Kar# l " !(-)   48 Gelecek Y"llara Ait Gelirler ve  0,00 

245  Ba"l !Ortakl klar     Gider Tahakkuklar"   

246  Ba"l !Ortakl klara!Sermaye   480  Gelecek!Y llara!Ait!Gelirler   

   Taahhütleri!(-)   481  Gider!Tahakkuklar    

247  Ba"l !Ortakl klar!Sermaye!Paylar    49 Di#er Uzun Vadeli Yabanc" Kaynaklar 0,00 

   De"er!Dü#üklü"ü!Kar# l " !(-)   492  Gelecek!Y llara!Eklenen!veya   

249  Di"er!Mali!Duran!Varl klar!Kar# l " !(-)      Terkin Edilen KDV   

25 Maddi Duran Varl"klar 0,00 493  Tesise!Kat lma!Paylar    

250  Arazi ve Arsalar   499  Di"er!Çe#itli!Uzun!Vadeli!Yabanc !Kay.   

251  Yeralt !ve!Yerüstü!Düzenleri     UZUN VADEL! YABANCI 0,00 

252  Binalar     KAYNAKLAR TOPLAMI   

253  Tesis, Makine ve Cihazlar   5 ÖZKAYNAKLAR 701.761,28 

254  Ta# tlar   50 Ödenmi$ Sermaye 0,00 

255  Demirba#lar 611.226,64 500  Sermaye   

256  Di"er!Maddi!Duran!Varl klar   501  Ödenmemi#!Sermaye!(-)   

257  Birikmi#!Amortismanlar!(-) 611.226,64 52 Sermaye Yedekleri 0,00 

258  Yap lmakta!Olan!Yat r mlar   520  Hisse!Senedi!$hraç!Primleri   

259  Verilen Avanslar   521  Hisse!Senedi!$ptal!Kararlar    

26 Maddi Olmayan Duran Varl"klar 0,00 522  Maliyet!Bedeli!Art #lar !Fonu   

260  Haklar   523  Di"er!Sermaye!Yedekleri   

261  %erefiye   524 Kar Yedekleri 0,00 

262  Kurulu#!ve!Örgütleme!Giderleri   529  Yasal Yedekler   

263  Ara#t rma!ve!Geli#tirme!Giderleri   54  Statü!Yedekleri   

264  Özel!Maliyetler   540  Ola"anüstü!Yedekler   

267  Di"er!Maddi!Olmayan!Duran!Varl klar   542  Özel!Fonlar   

268  Birikmi#!Amortismanlar!(-)   57 Geçmi$ Y"llar Karlar" 191.703,72 

269  Verilen Avanslar   570  Geçmi#!Y llar!Karlar  191.703,72 

28 Gelecek Y"llara Ait Giderler ve  0,00 58 Geçmi$ Y"llar Zararlar" (-) 0,00 

  Gelir Tahakkuklar"   580  Geçmi#!Y llar!Zararlar !(-)   

280  Gelecek!Y llara!Ait!Giderler   59 Dönem Net Kar" (Zarar") 510.057,56 

281  Gelir!Tahakkuklar    590  Dönem!Net!Kar ! 510.057,56 

29 Di#er Duran Varl"klar 0,00 591  Dönem!Net!Zarar !(-)   

291  Gelecek!Y llarda!$ndirilecek!KDV         

292  Di"er!KDV         

293  Gelecek!Y lalr!$htiyac !Stoklar         

  

 

  
  

  

  DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 301.004,37 
 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 701.761,28 

  
  

  
  

  AKT!F (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.330.110,38 
 

PAS!F KAYNAKLAR TOPLAMI 1.330.110,38 
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YORUM!"STANBUL!EVLER"!S"TE!YÖNET"M" 
01.OCAK.2017!"LA!31.ARALIK.2017!TAR"HLER"!ARASI!AYRINTILI!GEL"R!- G"DER!TABLOSU 

ANA 
HESAP 

TAL"!HESAP HESAP!AÇIKLAMASI   TOPLAM 

600 "$LETME!PROJES"!GEL"RLER"    2.502.535,00 

  600.01.001 Ortak Gider Aidat Gelirleri 2.502.535,00      

600 "$LETME!PROJES"!DI$I!GEL"RLER   1.281.774,65 

  600.02 Yak"t Bütçesi Gelirleri 455.942,26      
  600.04 Kat Maliki Su Gelirleri 664.538,29      
  600.05 Kat Maliki Gecikme Zamm" Gelirleri 161.294,10      

602 D"&ER!GEL"RLER   318.962,42 

  602.01 Kap"c" Daireleri Kira Gelirleri 143.805,00      
  602.03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 96.077,00      
  602.05 Sosyal Tesis Elektrik, Su vs. Gelirleri 23.425,88      
  602.06 Banka Maa# Promasyon Gelirleri 10.000,00      
  602.07 !lan ve Reklam Gelirleri 19.273,00      
  602.09 Sigorta Poliçesi Hasar Gelirleri 7.067,69      
  602.10 Depo Kira Gelirleri 9.038,00      
  602.14 Di$er Çe#itli Gelirler 10.275,85      

  GEL"RLER!TOPLAMI   4.103.272,07 

610 SATI$TAN!"ADELER   5.841,44 

  610.05 !#letme Bütçesi Gecikme Tazminatlar" !ptali 5.543,84      

  610.07 Yat"r"m Bütçesi Gecikme Tazminatlar" !ptali 297,60      

689 D"&ER!OLA&ANDI$I!G"DER!VE!ZARARLAR   370,00 

  689.01 Sahte Para Al"m Zararlar" 370,00      

770.01 M2!PAYLI!GENEL!YÖNET"M!G"DERLER"   861.768,03 

  770.01.01 Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri 412.334,57      
  770.01.02 Ortak Alan Pesaj Bak"m Giderleri 18.558,34      
  770.01.04 Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri 11.169,43      
  770.01.05 Ortak Alan !laçlama Giderleri 7.080,00      
  770.01.07 Havuz Kimyasal, Temizlik ve Analiz Giderleri 7.902,11      
  770.01.08 Teknik !#ler Bak"m Onar"m ve Malzeme Giderleri 113.061,89      
  770.01.09 Ula#"m ve Nakliye Giderleri 2.022,97      
  770.01.10 Büro Giderleri 13.622,45      
  770.01.11 Asansör Bak"m, Malzeme ve TSE Giderleri 174.307,90      
  770.01.13 Yönetim Hizmet Giderleri 8.844,00      
  770.01.14 Jenaratör Yak"t ve Bak"m Onar"m Giderleri 10.482,00      
  770.01.16 Ortak Alan Sigorta Giderleri 45.568,84      
  770.01.19 Di$er Çe#itli Giderler 18.384,60      
  770.01.21 Kazan Periyodik Bak"m Giderleri 944,00      
  770.01.22 Klima Bak"m Giderleri 1.770,00      
  770.01.23 Hidrofor ve Pompa Bak"m Onar"m Giderleri 8.349,49      
  770.01.25 Havuz Suyu Analiz Giderleri 1.652,00      
  770.01.28 Sosyal Tesis !çme Suyu Giderleri 5.713,44      

770.02 E$"T!PAYLI!GENEL!YÖNET"M!G"DERLER"   1.569.141,47 

  770.02.01 Personel Ücret, Tazminat ve Di$er Giderler 922.059,87      
  770.02.04 Güvenlik Hizmet Al"m Giderleri 623.363,60      
  770.02.10 Hukuk Mü#avirli$i Giderleri 23.718,00      

770.03 DEM"RBA$!ALIM!G"DERLER"   24.062,56 

  770.03 Demirba# Al"m Giderleri 24.062,56      

780.01 F"NANSMAN!G"DERLER"   21.810,01 

  780.01 Finansman Giderleri 21.810,01      

800 BÜTÇE!DI$I!GERÇEKLE$EN!G"DERLER   1.110.221,00 

  800.01 Daire !çi Su Kullan"m Giderleri 544.245,00      
  800.01 Daire !çi Merkezi Sistem Is"nma Giderleri 565.976,00      

  G"DERLER!TOPLAMI   3.593.214,51 

CAR"!DÖNEM!GEL"R!FAZLASI!(!31.12.2017!)               + 510.057,56 
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YORUM !STANBUL EVLER! S!TE YÖNET!M! 
KAR"ILA"TIRMALI MAL! DURUM RAPORU 

     

  
MEVCUTLAR 31.03.2016 31.12.2017 

SIRA 
NO 

HESAP 
NO 

AÇIKLAMA TUTAR ( TL ) TUTAR ( TL ) 

1 100 Nakit Kasa Mevcudu 8.367,90 TL 2.175,90 TL 

3 102 Banka Vadesiz Mevduat Bakiyesi 19.747,04 TL 18.029,00 TL 

4 108 Banka Kredi Kart! Pos Hesab! Bakiyesi 39.232,32 TL 31.913,81 TL 

2 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonolar! 0,00 TL 125.000,00 TL 

5 120 Kat Maliki ve Kirac! Aidat-Su-Is!nma ve Demirba" Alacaklar! 950.668,14 TL 762.424,05 TL 

6 136 Di#er Çe"itli Alacaklar 15.087,86 TL 60.753,34 TL 

7 159 Verilen Sipari" Avanslar! 2.810,04 TL 957,16 TL 

8 195 Verilen $" Avans! Alacaklar! 6.890,11 TL 4.207,90 TL 

9 196 Personel Avanslar! 0,00 TL 800,00 TL 

  
Toplam Mevcutlar 1.042.803,41 TL 1.006.261,16 TL 

     

  
BORÇLAR 31.03.2016 31.12.2017 

SIRA 
NO 

HESAP 
NO 

AÇIKLAMA TUTAR ( TL ) TUTAR ( TL ) 

1 103 Sat!c!lara Verilen Vadeli Çek Borçlar! 198.500,00 TL 0,00 TL 

2 320 Bo#aziçi Konut Hizmet A.%. 174.013,86 TL 47.521,00 TL 

3   $stanbul 17. Noterli#i 1,00 TL 0,00 TL 

4   Metay Kimyevi Ürünler Ar!tma Ltd. %ti. 18.305,18 TL 0,00 TL 

5   Antem Ebndüstriyel Ltd. %ti. 2.706,07 TL 0,00 TL 

6   Se-ba Fidanç!l!k ve Peysaj Ltd. %ti. 6.785,00 TL 0,00 TL 

7   Ça#!n Büro Mobilya Ltd. %ti. 16,08 TL 0,00 TL 

8   Tam Havuzculuk A.%. 139,24 TL 0,00 TL 

9   Aventurin Çevre Sa#l!#! Sist. Ltd. %ti. 13.848,47 TL 0,00 TL 

10   Serkan Albayrak ( Sigorta Acentesi ) 1.351,00 TL 0,00 TL 

11   Güvenç G!da - Havva Güvenç 300,00 TL 0,00 TL 

12   $gda" Do#algaz Borcu 241.497,00 TL 0,00 TL 

13   $ski Su Borcu 44.637,00 TL 0,00 TL 

14   Beda" Elektrik Borcu 30.397,74 TL 20.266,50 TL 

15   EG Elektrik Enerji A.%. ( Elektrik ) 52.356,23 TL 0,00 TL 

16   Bamboo Cafe ( $nan Hüseyin %ahin ) 2.144,66 TL 2.144,66 TL 

17   Buga Otis Asansör A.%. 43.321,43 TL 37.637,82 TL 

18   Meltem Tekstil Ltd. %ti. 13.114,52 TL 0,00 TL 

19   Emre S!zd!rmazl!k Pompa Ltd. %ti. 4.437,00 TL 0,00 TL 

20   Denge Elektronik Sanayi Ltd. %ti. 743,71 TL 0,00 TL 

21   Türk Telekom 52,75 TL 173,75 TL 

22   Çözüm Teknik Servis Hizm. Ltd. %ti. 1.652,00 TL 0,00 TL 

  
BORÇLARIN NAKL!  YEKÜNÜ  850.319,94 TL 107.743,73 TL 
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BORÇLARIN NAKL!  YEKÜNÜ  850.319,94 TL 107.743,73 TL 

23   Radyopanç Elekt. Cihazlar! A.%. 141,60 TL 0,00 TL 

24   Setra Haberle"me A.%. 1.824,20 TL 0,00 TL 

25   Millenicom Telekomikasyon A.%. 0,00 TL 126,12 TL 

26   Ertu# Yang!n Söndürme Cihazlar! 1.845,30 TL 0,00 TL 

27   Titiz Petrol Ürünleri A.%. 2.775,72 TL 0,00 TL 

28   Topkap! Elektrik Ltd. %ti. 472,00 TL 0,00 TL 

29   Bostanc!o#lu Otopark Otomasyon Ltd. 454,30 TL 0,00 TL 

30   Standart Özel Güvenlik Ltd. %ti. 58.611,99 TL 0,00 TL 

31   Erensan Is! Cihazlar! A.%. 1.500,00 TL 0,00 TL 

32   Erdem Endüstriyel Temizlik Ürünleri 16.207,01 TL 0,00 TL 

33   Ada havuz Sistemleri Ltd. %ti. 3.932,75 TL 0,00 TL 

34   Aem Çevre Laboratuar! Analiz A.%. 796,50 TL 0,00 TL 

35   Ensa Yap! Sistemleri A.%. 1.652,00 TL 0,00 TL 

36   Mar Tesis Hizmetleri Ltd. %ti. 14.691,16 TL 0,00 TL 

37   Elodi $nternet Hizmetleri  44,84 TL 0,00 TL 

38   Uzman i" Akademi Mühendislik Ltd. %ti. 21,24 TL 0,00 TL 

39   Systemair HSK Havaland!rma A.%. 1.572,65 TL 0,00 TL 

40   Envoy SPA $"letmeleri Ltd. %ti. 826,00 TL 0,00 TL 

41   Özel Lider $lkyard!m  283,20 TL 0,00 TL 

42   Orkun Güvenlik ve E#itim Hizmetleri A.%. 0,00 TL 51.454,45 TL 

43   Ar"c"o$lu Sigorta Arac"l"k Hizmetleri Ltd. %ti. 0,00 TL 15.000,00 TL 

44 321 $ski Su Borcu ( 6736 Say!l! Kanun Taksitlendirmesi ) 234.535,00 TL 223.436,38 TL 

45 326 Al!nan Depozito ve Teminat Borçlar! 8.400,00 TL 64.110,80 TL 

46 329 Di#er Ticari Borçlar 0,00 TL 87.516,11 TL 

47 335 Personele Maa" Borcu 58.388,85 TL 933,14 TL 

48 336 Di#er Çe"itli Borçlar 31.337,00 TL 214,99 TL 

49 338 Kat Maliki Emanet Hesaplar! 33.049,88 TL 30.264,71 TL 

50 361 Personel SGK Primi Borcu 17.905,42 TL 47.547,87 TL 

  
Toplam Borçlar 

1.341.588,55 
TL 

628.348,30 TL 

  
MAL! BÜTÇE EKS!#! ( 31.Mart.2016 ) -298.785,14 TL   

  
MAL"!BÜTÇE!FAZLASI!(!31.Aral%k.2017!) 

 
377.912,86 TL 

  

 

"DAR"!FAAL"YETLER 

 

           Yönetim Kurulumuz göreve gelir gelmez, kendi aralar"nda görev da$"l"m" yapm"# ve 
sorunlar"m"z"n çözümü için çal"#malar"na ba#lam"#t"r.     
           

           Yeni yönetim anlay"#"n" k"sa zamanda uygulamak ve gerekli tedbirleri almak amac"yla 

radikal kararlar vermi#tir. !lk olarak geçmi# dönemde bilgi, beceri ve verimlilik bak"m"ndan 
yeterli seviyeye ula#amam"#, bizim anlay"#"m"za göre asgari çal"#ma #artlar"n" ta#"mayan 

idari kadromuzun tamam"yla ve di$er çal"#anlar"m"z"n bir k"sm"yla yollar"m"z" ay"rd"k. Gerekli 

planlamalar yap"larak yerlerine yeni çal"#ma arkada#lar" tahsis ettik. %u anda bütün aidat 
takip ve muhasebe i#lemleri !lknur ve Sultan Han"m taraf"ndan günü gününe takip edilmekte 
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ve resmi kay"tlara i#lenmektedir. Bunun sonucunda kat maliklerimize yüz yüze, telefon ve 
mail yoluyla her daim güncel ve do$ru bilgi verilmektedir. Ayr"ca yeni tercüman"m"z Betül 
Han"m"n gayretleri sonucunda yabanc" kat maliklerimizle daha sa$l"kl" ve güvenilir bir diyalog 

ortam" yarat"lm"#t"r. Yenilenen idari kadromuzun bu gayretleri sonucunda kat maliklerimizden 

çok olumlu tepkiler gelmektedir. 
 

            Sitemizde çal"#an personellerimize hizmet içi e$itimler verilerek, hizmet kalitesini 

yükseltmeye çal"#t"k. !# Sa$l"$" ve Güvenli$i Kanunu� na göre risk analiz raporu düzenlenmi# 
ve çal"#anlar"m"z"n almas" gereken kanuni e$itimler tamamlanm"#t"r. Bu e$itim sonucunda 
al"nan sertifikalar sicil dosyalar"nda mevcuttur. Ayr"ca periyodik olarak hizmet içi e$itim 
s"navlar"na tabii tutulmu# ve de$erlendirmeler yap"lm"#t"r.    
 

            Tüm bunlar"n yan"nda belli bir süredir internet sitemizi olu#turmaya çal"#maktay"z. Bu 

internet sitesi üzerinden kat maliklerimize online hizmet verecek, kendi dairelerinin 
hesaplar"na ula#abilecek, ekstrelerini alabilecek ve ödemelerini güvenli bir #ekilde sistem 
üzerinden yapabilecek çal"#malar sürdürülmekte olup, bir iki ay içerisinde hayata geçirilmesi 
planlanmaktad"r.  
 

             Mali ve idari konularda yeni Yönetim Kurulumuz oldukça bilgi ve tecrübe sahibiydi. 

Ancak sitemizin alt yap"s"nda bulunan teknik cihazlarla ilgili bilgi ve deneyimi yeterli de$ildi. 
Büyük bir alt yap"m"z, sosyal tesisimiz, ye#il alan"m"z, bloklar"m"z ve her #eyden önemlisi 
1500� ün üzerinde insan"m"z ya#"yordu. Yönetim Kurulu� nun güvenece$i, inanaca$" ve en 
önemlisi site yönetimi konusunda önemli bir tecrübeye sahip, bizi do$ru yönlendirecek, 

sitemize büyük katk" sa$layacak ve teknik konularda Yönetim Kurulu� na ak"l hocal"$" 
yaparak, sürekli destek verecek bir dan"#man koordinatöre ihtiyac"m"z vard". 
 

            Bunun için; Beylikdüzü ilçesinde bulunan Bizimkent Sitesi� nin 626 konuttan olu#an 
187 Ada/Parsel Yönetim Kurulu Ba#kanl"$"� na 7 y"l üst üste seçilen Taha ATASAVUN� u 
May"s - 2016 tarihinde Yönetim Kurulu� nun ortak karar"yla göreve getirdik. Taha ATASAVUN 

geçen y"l 4014 konuttan olu#an Bizimkent Toplu Yap" Yönetim Kurulu Ba#kanl"$"�na da 
seçilerek bu görevi ayr"ca yürütmektedir. Taha Bey� in site yöneticili$i konusunda sahip 

oldu$u diploma, e$itim sertifikalar" ve di$er belgeler sicil dosyas"nda mevcuttur. Ayr"ca 
!ngilizce ve Almanca� y" çok iyi düzeyde konu#makta ve ihtiyaç halinde bize tercümanl"k 
yapmaktad"r. Maalesef sitemizde ya#ayan birkaç ki#i taraf"ndan, yönetime seçildi$imiz andan 
itibaren, bize dayatt"klar" ki#ileri i#e almad"$"m"z ve #ahsi birtak"m isteklerine cevap 
vermedi$imiz için yo$un bir bask"ya maruz kald"k. Bizler Yönetim Kurulu olarak faydas" 
olmad"$"n" dü#ündü$ümüz hiç kimseyi bu sitede göreve getirmez ve yerinde tutmay"z. 
Geçmi# uygulamalar"m"zda, görevlerini yeterince yerine getirmedikleri için i#ten ç"kartt"$"m"z 
çal"#anlar bunun en büyük kan"t"d"r.     
 

            Geldi$imiz noktaya bakt"$"m"zda, ne kadar do$ru bir karar verdi$imiz ortaya ç"km"#t"r. 
Bu süreç içerisinde dan"#man"m"z Taha ATASAVUN, sitemizin alt yap"s"nda bulunan bütün 
cihazlarla ilgili ayr"nt"l" bir çal"#ma yapm"# ve Yönetim Kurulumuza her daim öneriler 
sunmu#tur. Toplant"lar"m"zda Taha ATASAVUN� dan ayr"nt"l" raporlar al"nm"#, incelenmi# ve 

de$erlendirilmi#tir. Bütün yönetim kurulu üyelerimizin görü#leri ve sitemizin mali gücü dikkate 
al"narak, oy birli$i ile al"nan kararlar do$rultusunda uygulamaya konmu#tur. Kendisi 

sayesinde birçok yanl"# uygulaman"n önüne geçilmesi sa$lanm"# ve sorunlar"m"za 
alternatifler üreterek ekonomik çözümler sa$lam"#t"r.  
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            %effafl"k ilkesi aç"s"ndan, Toplu Yap" Denetim Kurulu Ba#kan" Ya#ar Demir� e, 

kullanmakta oldu$umuz aidat takip ve muhasebe program"na, internet üzerinden 7/24 
ula#abilece$i ve inceleyebilece$i kullan"c" yetkisi verilmi#tir. Ayr"ca Teknik !#ler ve Site 
Güvenli$imize ait WhatsApp gruplar" olu#turulmu#tur. Teknik !#ler grubunda Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve Denetim Kurulu Ba#kan"m"z, idari Kadromuz, Teknik Ekip ve Sosyal Tesis 

Sorumlumuz kat"l"mc" olarak eklenmi#tir. Güvenlik grubunda Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 

Denetim Kurulu Ba#kan"m"z, Güvenlik %irketi sahibi, güvenlik proje sorumlusu, güvenlik 
müdürü ve güvenlik amirleri kat"l"mc" olarak eklenmi#tir. Bu gruplar"m"zda yap"lan bütün i# ve 
i#lemlerin görüntüleri, belgeleri ve bilgilendirilmeleri anl"k olarak bütün kat"l"mc"lar ve Denetim 

Kurulu taraf"ndan izlenmektedir.  

              

            Faaliyet dönemi içerisinde mali, idari, teknik ve sosyal konularda ivedilikle ald"$"m"z 
kararlar, uygulanan tedbirler ve yap"lan tasarruflar neticesinde, genel durumumuzda h"zl" bir 
#ekilde iyile#me sa$lam"#t"r. Bu zaman içerisinde sitemizin mali ve idari durumunu dikkate 

alarak, ba#ta dan"#man"m"z Taha ATASAVUN olmak üzere, bizimle kader birli$i yapm"# ve 

özveri ile çal"#malar"na devam eden idari, teknik, sosyal tesis, ortak alan ve blok 
görevlilerimize gönülden te#ekkür ederiz.  

 

HUKUK"!DOSYALARIMIZ 

 

      Devam eden davalar"m"zla ilgili bilgiler a#a$"dad"r: 

1- Sitemizin eski yönetim kurulu üyeleri Hur#ut Y"ld"z, Ali Yüksel Çal"#kan, !nan Hüseyin 
%ahin, Emir Ömer Ho#o$lu ve  Begüm Hepelmas hakk"nda, görevde bulunduklar" 
dönem içerisinde site yönetimini zarara u$ratt"klar" gerekçesiyle "stanbul! 14.! Sulh!
Hukuk!Mahkemesi�! nin! 2016/897!Esas! say"l" dosya numaras" ile tazminat davas" 
devam etmektedir. Duru#mas" 03.May"s.2018 tarihindedir. 
 

2- Bamboo Cafe - !nan Hüseyin %ahin ile ilgili "stanbul!6.!Sulh!Hukuk!Mahkemesi�!nin!
2016/78!D.! "#!say"l" dosyas"ndan ke#if ve tespit yap"ld". Bodrumlar"n i#gali ve ortak 
alana tecavüz hususlar" tespit edilerek bilirki#i raporu tanzim edildi. Kirac" hakk"nda 
"stanbul! 9.! Sulh! Hukuk! Mahkemesi�! nin! 2016/806 Esas say"l" dosyas"ndan 
açt"$"m"z tahliye ve alacak davas" devam etmektedir. Bilirki#i raporu alacak yönünden 
aleyhimize, tazminat yönünden ise lehimize gelmi#tir. Alacak yönünden itiraz ettik. 
Davan"n duru#mas" 08.May"s.2018 tarihindedir. 
 

3- Bamboo Cafe - !nan Hüseyin %ahin aleyhine, ortak alanlar" i#gal etti$i için "stanbul!
11.!Asliye!Hukuk!Mahkemesi�!nde!2016/379!Esas numaras" ile haks"z i#gal 
tazminat" ecrimisil ve müdahalenin men�i davas" aç"lm"#t"r. Dava devam etmektedir. 
Duru#mas" 26.Haziran.2018 tarihindedir. 

 

4- Bamboo Cafe - !nan Hüseyin %ahin taraf"ndan "stanbul! 8.! "cra! Müdürlü ü�! nün!
2016/15596 Esas say"l" dosyas"ndan yap"lan icra takibine taraf"m"zdan itiraz edilmesi 
üzerine !nan Hüseyin %ahin taraf"ndan site yönetimine kar#" itiraz"n iptali davas" 
aç"ld". "stanbul!16.!Asliye!Hukuk!Mahkemesi�!nin!2016/253!E.!say"l" dosyas"ndan 
aç"lan dava devam etmektedir. Resmi defterler üzerinde bilirki#i incelemesi yap"lacak. 
Siteye ait defterler mahkemeye sunuldu. Duru#mas" 10.Nisan.2018 tarihindedir. 
 

5- Dinçer Zengin (Kuaför) hakk"nda "stanbul! 12.! "cra! Müdürlü ü�! nün! 2016/20775!
Esas say"l" dosyas"ndan icra takibi ba#lat"ld". Borçlu icra takibine itiraz etti. "stanbul!
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7.!"cra!Hukuk!Mahkemesi�!nde!2016/1124!Esas numaras" ile itiraz"n kald"r"lmas" ve 
tahliye davas" sonucunda mahkemece 21.%ubat.2017 tarihinde tahliye karar" vermi# 
olup; daval" taraf"ndan istinaf yoluna ba#vuruldu ve istinaf mahkemesi karar" bozdu. 
Taraf"m"zdan temyiz yoluna ba#vuruldu. Dosya halen Yarg"tay� da incelenmektedir.   
  

6- Standart Özel Güvenlik %irketi personeli 11 ki#i taraf"ndan "stanbul!6.!"#!Mahkemesi�!
nin 2016/366-376! Esas! say%l% dosyalar"ndan aç"lan 11 adet i# davas" devam 
etmektedir. Davac" tan"klar" dinlenmi#tir. Duru#ma 03.05.2018 tarihine ertelenmi#tir.   
 

7- Standart Özel Güvenlik %irketi personeli Ahmet Aydo$du taraf"ndan "stanbul! 8.! "#!
Mahkemesi�! nin! 2016/499! Esas! say%l% dosyas"ndan i# davas" devam etmektedir.  
Tan"klar"n dinlenmesi amac"yla duru#ma 18.Eylül.2018 tarihine ertelenmi#tir. 
 

8- Yorum !n#aat A.%. �ne !stanbul 10.! Sulh! Hukuk! Mahkemesi�! nin! 2016/196! D.! "#!
say%l% dosyas"ndan eksik ve ay"pl" i#lerin tespiti amac"yla dava aç"ld". Ancak tespit 
talebinin esas hakk"nda aç"lacak davada de$erlendirilebilece$i gerekçesiyle tespit 
talebimiz kabul edilmedi. Bunun üzerine "stanbul! 2.! Tüketici! Mahkemesi�! nin!
2017/266! Esas! say%l% dosyas"ndan fazlaya ili#kin haklar"m"z sakl" kalmak üzere 
10.000.- TL. tazminat davas" aç"lm"#t"r.  Dava devam etmekte olup, duru#mas" 
03.Temmuz.2018 tarihinde yap"lacakt"r.  
 

9- Bo$aziçi Yönetim A.%.� ne kar#" !stanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi� nin 2016/1125 E. 
say"l" dosyas"ndan do$algaz "s" kazanlar" ve di$er zararlar nedeniyle fazlaya ili#kin 
haklar"m"z sakl" kalmak üzere 10.000.- TL. tutar"nda tazminat davas" devam 
etmektedir. Mahkemece 05.Nisan.2018 tarihinde saat 13.30� da ke#if ve bilirki#i 
incelemesi yap"lmas"na karar verilmi#tir. Daval" taraf Niyazi Karaca ve Sefa Duman� " 
tan"k olarak dinletmek istemektedir. Duru#ma 26.Haziran.2018 tarihinde yap"lacakt"r.  
 

10- Kirac" !smail Geçim (Hedef Gayrimenkul) aleyhine "stanbul! 7.! Sulh! Hukuk!
Mahkemesi�! nin! 2017/310! Esas! say%l% dosyas"ndan kira sözle#mesinin feshi ve 
tahliyesi için davas" aç"lm"#t"r. Duru#mas" 10 Nisan 2018 tarihindedir. 
 

11- Site Yönetim Kurulu üyesi Ayd"n Metiner� in, Ömer Balyemez hakk"nda yaralama 
nedeniyle #ikayetçi oldu$u dava "stanbul!12.!Asliye!Ceza!Mahkemesi�!nin!2017/74!
Esas!say%l% dosyas"ndan karar ç"km"#t"r. San"k Ömer Balyemez hakk"nda 100 gün 
hapis cezas" verilmi# ve bu ceza 2.000. TL. bedelle paraya çevrilmi#tir.  
 

12- Bamboo Cafe - !nan Hüseyin %ahin ve Kuaför Dinçer Zengin� e kira sözle#me 
sürelerinin bitmesi nedeniyle, 01.Ocak.2018 itibar"yla kiralanan yerleri tahliye etmeleri 
konusunda geçti$imiz ekim ay"nda, noterden ayr" ayr" ihtarname ke#ide edilmi#tir. 
Tahliye davalar" ile ilgili ayr"nt"l" haz"rl"k çal"#malar" yap"lmaktad"r.  
   

13- Sitemizde çal"#an personele ödenen ücret üzerinden vergi kesintisi yap"lmas" ve 
ödenmesi gerekti$i iddias"yla, yap"lan inceleme sonucunda 01.Nisan.2012 ila 

31.Aral"k.2012 dönemine tahakkuk ettirilen 72.000.- TL. civar" vergi ve cezalar"n iptali 
hakk"nda, "stanbul! 14.!Vergi!Mahkemesi! nezdinde! 2017/2639!Esas! say%l% dosya 

numaras" ile dava aç"lm"#t"r. (Ek-1) Dava konusu ile ilgili çok detayl" ara#t"rma 
yap"lm"#, birçok hukuk bürosu ile görü#ülmü# ve bu sürecin her a#amas"nda Denetim 

Kurulu ile ortak çal"#ma yürütülmü#tür. Dava konusu hakk"nda lehimize birçok yarg" 
karar" mevcuttur. Dava süreci devam etmektedir.  
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14- Esin Y"lanc"o$lu taraf"ndan, dairesinin içinde yer alan diafonun ar"zalanmas" 
sonucunda, yenileme bedelinin Site Yönetimi kasas"ndan kar#"lanmas" gerekti$i ileri 
sürülerek Bayrampa#a Tüketici Hakem Heyeti� ne yap"lan ba#vuruya kar#"l"k !stanbul 
1. Tüketici Mahkemesi� nin 2018/80 E. say"l" dosyas"ndan itiraz edilmi#tir. Mahkemece 
29.May"s.2018 tarihinde ön inceleme yap"lacakt"r.    
 

15- Devam etmekte olan 43 adet icra dosyas" mevcut olup, icra dosyalar"na itiraz eden 

11 kat maliki hakk"nda ayr"ca itiraz"n iptali davas" aç"lm"#t"r.  

TEKN"K! 

      Göreve ba#lad"$"m"z anda en büyük sorunumuzun mali konular, yani 1.341.589.- TL. 

borç yükümüzün nas"l ödenebilece$ini planlamak oldu$unu san"yorduk. Ancak alt yap"m"zda 
bulunan teknik cihazlar"m"z hakk"nda, ekibimizden detayl" raporlar gelmeye ba#lay"nca, borç 
yükümüzün yan"nda, en az onun kadar önemli ba#ka sorunlar"m"z"n oldu$unu da ö$renmi# 
olduk. Alt yap"m"zda gerçekten kaliteli Teknik Cihazlar kullan"lm"#t". Ancak montaj i#çili$i ve 
kullan"lan montaj malzemeleri içler ac"s"yd". Hemen hemen her gün ar"zalar ç"k"yor ve teknik 
ekibimiz özveri ile çözümler bulmaya ve kat maliklerimize verilen hizmetlerde aksama 

ya#atmamaya çal"#"yordu. 

       Tabii ki bu u$ra# içerisinde tasarruf edebilece$imiz konularda da çok ciddi a#amalar 
kaydettik. Tasarrufa ili#kin çözümleri mali imkanlar dahilinde uygulamaya koymaya ba#lad"k. 
Bunlardan baz"lar"n" a#a$"da aç"klamaya çal"#t"k. 

- Blok altlar"m"zda bulunan ve dairelere !SK! #ebeke suyunu aktaran 27 adet 

hidroforumuz 24 saat çal"#"r vaziyetteydi. Yap"lan incelemeler neticesinde !SK! su 
bas"nc"n"n dairelerimize su temininde yeterli bas"nç seviyesine sahip oldu$u tespit 

edildi. Gerekli tedbirler al"nd"$" takdirde, hidroforlar"m"z"n sadece !SK! #ebeke suyu 
bas"nc" dü#tü$ü zaman, otomatik olarak devreye girmesi sa$lanabilirdi. Yap"lmas" 
gereken #ebeke su bas"nc"n"n a#"r" yüksek gelmesi neticesinde, olu#abilecek 
zararlar" engellemek amac"yla, bütün bloklar"m"za ana bas"nç dü#ürücüler 
tak"lmas"yd". Bu nedenle 2.910.- TL.� s"na bas"nç dü#ürücü cihazlar al"narak kendi 

teknik ekibimizle bloklar"m"z"n alt bölümlerine montaj" yap"ld" ve planlanan uygulama 
devreye sokuldu. Bunun avantaj" olarak 24 saat çal"#an Hidroforlar"m"zda harcanan 
elektrik sarfiyat" minimum seviyeye indirilerek, ayl"k 2.000.- TL. ila 2.500.- TL. civar" 
elektrik tasarrufu sa$lanm"# ve hidroforlar"m"z"n y"pranma süreleri de önemli ölçüde 
uzat"lm"#t"r. 
 

- Sitemizin bahçe alan"nda bulunan ayd"nlatma direklerindeki halojen lambalar çok 
fazla elektrik sarfiyat"na neden oluyordu. Bu halojen lambalar"n led ayd"nlatma ile 
de$i#tirilmesi sonucunda, önemli ölçüde elektrik tasarrufu sa$lanacak ve çevre dostu 
bir sisteme geçilecekti. Bu sistemin en uygun maliyetle uygulanabilmesi ve estetik 
aç"dan her hangi bir olumsuzluk ya#anmamas" için teknik ekibimize gerekli 
ara#t"rmalar"n yap"lmas" hususunda yetki verildi. K"sa sürede yap"lan inceleme ve 
ara#t"rmalar neticesinde, mevcut ayd"nlatma direklerimize uygulanabilecek ve 
maliyet aç"s"ndan çok k"sa zamanda kendini amorti edebilecek alternatif bulundu. 

5.000.- TL. de$erinde elektrik malzemesi al"narak, teknik ekibimiz taraf"ndan d"# 
ayd"nlatmalar"m"z led sisteme dönü#türüldü. Ve bu sayede & 40� a yak"n elektrik 
tasarrufu sa$land". Ayr"ca bu tasarruf sayesinde kat maliklerimizden gelen talepler 

do$rultusunda yürüyü# yolundaki baz" ayd"nlatmalar"m"z sabaha kadar yanar hale 
getirildi. 
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- D"# mekân ayd"nlatmalar"ndan sonra, sosyal tesisimizde bulunan fitness salonu ve 

kapal" havuzumuzdaki tavan ve çevre ayd"nlatmalar"n" düzenlemeye ba#lad"k. Bütün 
ayd"nlatmalar" led sisteme çevirdik ve görsel aç"dan da daha estetik hale getirmeye 
çal"#t"k. Bir yandan tasarruf amaçl" de$i#im yaparken, bir yandan da görsellik 
aç"s"ndan çal"#malar yapt"k. Bütün bu de$i#imin malzemeleri taraf"m"zdan toptan 
sat"c"lardan al"nm"# ve teknik ekibimizce i#çili$i yap"lm"#t"r. Bir tek kapal" 
havuzumuzun üstüne denk gelen ayd"nlatmalar kalm"#t"r. Bu çal"#ma için havuz 
suyunun tamamen bo#alt"lmas" gerekmekte olup, yaz döneminde aç"k havuzumuz 
faaliyete geçti$inde tamamlanacakt"r.          

 

- %u anda en büyük elektrik sarfiyat"m"z"n oldu$u 2 katl" kapal" otopark"m"z"n 
ayd"nlatma sisteminin de led ayd"nlatma teknolojisine dönü#türülmesi için gerekli 
çal"#malar yap"lmaktad"r. Bununla ilgili teknik ekibimiz taraf"ndan gerekli ayd"nlatma 
malzemesi ihtiyac"m"z ç"kar"lm"# ve piyasa fiyat ara#t"rmalar" yap"lmaktad"r.  Tahmini 

olarak otoparktaki bütün elektrik ayd"nlatmalar"n"n de$i#tirilmesi, baz" bölgelere 
ayd"nlatma sensörlerinin tak"lmas" ve kablolama maliyeti 15.000.- TL. civar" bir 

bedele mal olacakt"r. Maliyetin daha da dü#ürülmesi için halen ara#t"rmalar 
sürmektedir. Hesaplamalar"m"za göre alt", yedi ayda kendini amorti edecek bir 

dönü#üme imza ataca$"z.  Bütün bu dönü#üm i#lemini kendi teknik ekibimizce 

gerçekle#tirecek ve önemli ölçüde tasarruf sa$layaca$"z. Sitemizin gelece$ine dair 
yap"lan bu yat"r"mlar, önümüzdeki y"llarda mali aç"dan da tasarruf etkisini gösterecek 

ve sabit aidatlar"m"za yans"yacakt"r. 
 

- Asansörlerimiz ile ilgili çok önemli a#amalar kat ettik. Asansör yönetmeliklerine göre, 
TSE kontrolünden geçip, kullanabilece$imize dair etiket almam"z gerekiyordu. 2017 
%ubat ay"nda gerekli çal"#malara ba#lad"k ve bize hizmet vermekte olan yetkili firma 

Buga Otis Asansör Sanayi ve Ticaret A.%. yetkilileri ile toplant"lar yapt"k. Bunun 
sonucunda TSE Kontrolü için mevcut yönetmeliklere göre eksiklerimiz tespit edildi ve 

29.000.- TL. civar" bir maliyet kar#"l"$"nda çal"#ma program" ç"kar"larak imza alt"na 
al"nd". Eksiklerimizin tamamlanmas" neticesinde TSE firmas" taraf"ndan gerekli 
kontroller yap"lm"# ve bütün asansörlerimize mavi etiket verilmi#tir. E$er bu i#lemleri 
yapmasayd"k asansörlerimizin tamam" Bayrampa#a Belediyesi taraf"ndan 
mühürlenecek ve kullan"ma kapat"lacakt". Sitemizde kullanmakta oldu$umuz 
asansörlere, ilk defa TSE taraf"ndan kullan"labilir belgesini almay" ba#ard"k. 

 

- Teknik ekibimiz taraf"ndan yap"lan bak"m, onar"m ve iyile#tirme çal"#malar" maalesef 
sizler taraf"ndan pek bilinmemektedir. Çünkü bütün bu çal"#malar"n ço$u alt 
yap"m"zda bulunan cihazlar"m"zla ilgilidir. Bu cihazlar"m"z"n büyük bir bölümü -1, -2 

katlar"nda ve otopark alanlar"nda oldu$u için sizler taraf"ndan fark edilmemektedir. 
Dü#ünün ki 27 adet hidroforumuz, 24 adet asansörümüz, 4 adet "s" kazan"m"z, 2 

adet büyük jenaratörümüz, 19 adet boyler tank"m"z, sirkülasyon pompalar"m"z, aç"k 
ve kapal" yüzme havuzlar"m"z, denge tanklar"m"z, havuz temizleme cihazlar"m"z, 29 

adet sosyal tesis klima iç ünitemiz, spor salonu ekipmanlar"m"z, buhar odam"z ve 
saunam"z gibi sayamad"$"m"z birçok mekanik ve elektronik ekipmana sahibiz. 

Hakikaten 570 ba$"ms"z bölüme sahip sitemizin alt yap"s"n"n sorunsuz #ekilde 
çal"#mas" ve sizlere kesintisiz hizmet verebilmesi için çok yo$un bir çaba sarf 
edilmekte ve tedbirler al"nmaktad"r. Yap"lan i#lemlerden baz"lar" a#a$"da sizlerin 
bilgisine sunulmu#tur. Teknik ekibimize bu çabalar"ndan dolay" te#ekkür ederiz. 
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1- Site içi su hatlar"nda olmas" gereken ve maalesef olmad"$" tespit edilen çek valfler ve 
bas"nç dü#ürücüler taraf"m"zdan en uygun fiyata al"narak kendi personelimizce yerlerine 
monte edilmi#tir. Bu sayede malzeme ve i#çilikten maddi olarak tasarruf sa$lanm"# olup, 

ayr"ca bundan böyle #ebeke bas"nc" yeterli oldu$u sürece hidroforlar"m"z devreye 
girmeyecek ve bu aç"dan da önemli ölçüde elektrik tasarrufu sa$lanacakt"r. 
 

2- Serpantini patlak 4 adet s"cak su boylerimize özel bir i#lem uygulamak kayd"yla s"cak su 
üretiminin devam etmesi sa$lanm"#t"r. ( Geçici çözüm olarak ) Bu #ekilde C, D ve E 

bloklar"m"z"n s"cak susuz kalmas" önlenmi#tir. Ayr"ca boylerlerimizin emniyet ventilleri 

yenilenmi#tir. 
 

3- Göreve geldi$imizde 6 adet hidrofor sürücü kart"n"n ar"zal" oldu$u tespit edilmi#tir. Devre 

d"#" b"rak"lan hidroforlar"m"za ait bloklar"m"za tek pompa grubuyla su beslemesi 

sa$lan"yordu. Tanesi 600 $ civar" tutan sürücü kartlar", 250.- TL.�!s"na tamir ettirilmi# ve 
çal"#"r hale getirilmi#tir. Sonradan bozulan E ve C blok sürücü kartlar" da tamir ettirilmi# 

ve bütün bu i#lemin sonucunda 4.000 $ civar" tasarruf sa$lanm"#t"r. Bizden önceki 
yönetimler tamir ettirmek yerine yenileme mant"$"yla hareket ettikleri için alternatif çözüm 
yollar" aramam"#lard"r. 

 

4- Yine hidroforlar"m"z"n bozuk ve devre d"#" olan manuel çal"#t"rma modlar" tamir ettirilip 
devreye al"nm"#t"r. Bu arada 2 kolektör bozulmu# tamir ettirilmi#tir. 

 

5- Tamir edilmesi imkans"z 3 devir daim pompalar"n"n yenisi al"n"p yerlerine monte 

edilmi#tir.  
 

6- Ana Jeneratörümüzün mar# motoru ve kontrol kart" bozulmu# ve tamir ettirilip hizmete 

al"nm"#t"r.  
 

7- Depolarda at"l ve bozuk olarak terkedilen dalg"ç pompalar", taraf"m"zca tamir ettirilip 
yakla#"k 2.000.- TL. tasarruf sa$lanm"#t"r.  

 

8- Yetkili servis taraf"ndan 4.000.- TL. istenen "s" kazan" brülör tamiri için dan"#man"m"z 
Taha Atasavun� un tan"d"$" servis arac"l"$"yla gerçek ar"za bulunup, ücret dahi ödemeden 

tamir ettirilmi#tir.  

 

9- CLK Bo$aziçi A.%. elektrik firmas"yla yap"lan elektrik temin anla#mas"ndan özel indirim 

al"nm"#t"r. 
 

10- Otis Asansör firmas"n"n malzeme fiyatlar" dan"#man"m"z Taha Atasavun taraf"ndan geriye 
dönük olarak detayl" #ekilde incelenmi# ve yeni fiyatland"rma konusunda önemli ölçüde 
tasarruf sa$lanm"#t"r. Ayr"ca yine Otis Asansör A.%. firmas"n"n de$i#mesi gerekti$i 
söyledi$i parçalar"n, asl"nda kullan"c" hatalar"ndan kaynaklanmad"$" tespit edilmi# ve 

garanti kapsam"nda de$i#mesi sa$lanm"#t"r. Ve bu sayede yüklü miktarda tasarruf 
sa$lanm"#t"r. 

 

11- Havuz kimyasallar"na 2015 Y"l"nda 19.000.- TL., 2016 y"l"nda 13.000.- TL., 2017 y"l"nda 
ise 8.000.- TL. harcama yap"lm"#t"r. Yani bir önceki yönetimin 2015 y"l" harcamas"na göre 
sadece 2017 y"l"nda 11.000.- TL. civar" tasarruf sa$lanm"#t"r. 

 

12- Temizlik malzemesi al"mlar"nda bir önceki yönetime göre yüzde!elli tasarruf sa$lanm"#t"r. 
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13- Sosyal Tesiste bulunan klima sistemi ar"zalanm"# ve tamir ettirilmi#tir. 
 

14- Ortak Peyzaj alan"na çiçek al"m" için Yalova� ya gidilmi# ve direk üreticiden al"narak 
önemli ölçüde tasarruf sa$lanm"#t"r. 

 

15- Yang"n ve blok hidroforlar"m"z"n bak"m" yap"lm"# ve ar"zal" olanlar tamir ettirilmi#tir. 
16- Kapal" Havuz ayd"nlatmalar" LED�e çevrilmi#tir. Malzeme ve i#çili$ini kendi personelimiz 

yapt"$"ndan yüklü miktarda tasarruf sa$lanm"#t"r. 
 

17- Yakla#"k 60 adet d"# ayd"nlatma dire$imize LED ayd"nlatma ve armatür tak"larak ciddi 
miktarda elektrik tasarrufu sa$lanm"#, yine bu i# kendi personelimize yapt"r"lm"#t"r. 

 

18- Depolarda at"l duran ve kullan"lmayan yakla#"k 4.000.- TL. de$erinde çe#itli malzeme 

ortaya ç"kar"lm"# ve sitenin ihtiyaçlar" için kullan"lmaya ba#lanm"#t"r. 
 

19- 1.500 Lt� lik 3 adet genle#me tank"n"n mebran" direk imalatç"dan al"n"p personelimizce 
montaj" yap"lm"# ve yakla#"k 1.500.- TL. tasarruf sa$lanm"#t"r. 

 

20- Sosyal tesis akan tavanlar" tespit edilip tamir ettirilmi#tir.  
 

21- Sosyal tesis badana boya yap"lm"#t"r. Du#lar k"sm" mozaik kaplanm"#t"r. 
 

22- Otoparklara 50 LT. yang"n tüpleri konulmu#tur. 
 

23- Garanti kapsam"nda ücretsiz olarak 8 adet asansörümüzün kay"#lar" ve 1 adet 

asansörümüzün ana motoru OT!S firmas" taraf"ndan de$i#tirilmi#tir.  
 

24- Sosyal tesis d"# çevre yürüme yoluna kalebodur fayans dö#enmi#tir. 
 

25- Baz" yanl"# uygulamalar de$i#tirilerek sitemize gelecek maddi zararlar"n önüne 
geçilmi#tir. 

 

26- Sitemizde güne# enerjisinden faydalanmak için çat"lar"m"z oldukça müsaittir. Bu nedenle 
güne# enerjisinin kurulum ve geri dönü#üm maliyetiyle ilgili gerekli etüt çal"#malar" 
dan"#man"m"z Taha Atasavun� un taraf"ndan yap"lm"#t"r. !lk f"rsatta detaylar sizlerle 

payla#"lacak ve onaylaman"z halinde de$erlendirmeye al"nacakt"r.   
 

27- Su kuyusu sondaj" için yine dan"#man"m"z Taha Atasavun taraf"ndan gerekli ara#t"rmalar, 
maliyet ve teknik analizler yap"lm"#t"r. Sondaj yap"lacak alan tespiti konusunda 

ara#t"rmalar devam etmekte olup, bu konu hakk"nda da sizlere detayl" bilgi verilecek ve 
onay"n"za sunulacakt"r.  

 

28- 13 adet otopark paravan" yap"lm"#t"r. 
 

29- Çöp asansörü tamir edilmi# iskeleti sa$lamla#t"r"lm"#t"r. 
 

30- B blok çöken rögar gideri aç"lm"#t"r. 
 

31- Basketbol sahas" pota arkas" filesi yükseltilmi#tir.  
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32- Çat" ç"k"#lar"n" sürgülü kilitler tak"larak emniyetli hale getirilmi#tir. 
 

33- Peyzaj hatt"ndaki su kaça$" tespit edilmi# ve vana tak"larak kontrol alt"na al"nm"#t"r.  
 

34- A Blok ve B blok aras"na rampa yap"lm"#, e$imini azaltmak için tekrar çal"#ma 
yap"lacakt"r. 

 

35- Su alan çat" zeminlerine k"smi yal"t"m yap"lm"#t"r. 
 

36- Ortak alana 7 adet ekstra kamera tak"lm"# ve kamera kay"t haf"za süreleri artt"r"lm"#t"r. 
 

37- Ye#il alan"m"zdaki a$aç diplerine yeni ayd"nlatmalar tak"lm"#t"r. 
 

38- 20 kasa k"#l"k çiçek al"nm"#, 2 adet ücretsiz çam a$ac" al"nmas" sa$lanm"#t"r. 
 

39- Yang"n tüplerimiz kontrol edilmi# ve eksik yang"n tüplerimiz doldurulmu#tur. 
 

40- Dairelere ait ar"zal" su ve "s" sayaçlar" ücretli olarak de$i#tirilmi#tir. 

 

GÜVENL"K  

 

1 Güvenlik hizmeti vermekte olan Standart Güvenlik firmas"n"n 31.May"s.2016 tarihi 
itibariyle sözle#mesi fesih edilmi# ve al"nan tekliflerin de$erlendirilmesi ve firma 

yap"lar"n"n incelenmesi sonucunda Orkun Güvenlik ve E$itim Hizmetleri A.%. firmas" ile 
bir y"ll"k sözle#me imzalanm"#t"r. Bu sözle#me kapsam"nda 75.116,48 TL. teminat çeki 

ve ilk iki ay hizmet faturalar"n"n yar"s" olan 41.110,80 TL. nakit olmak üzere 116.227.28 
TL. teminat al"nm"#t"r. Özellikle günlük ve k"sa süreli kiralama konusunda Yönetim 
Kurulu� muzun bu yönde alm"# oldu$u kararlar" titizlikle uygulayarak ba#ar"da pay sahibi 
olmu#lard"r. %u anda 3 vardiya halinde, vardiya amirleri dahil 12 ki#ilik bir kadroyla, 24 

saat kesintisiz güvenli$imiz sa$lanmaktad"r. Ayr"ca bütün ortak alanlar"m"z kamera 
sistemi ile güvenlik noktas"ndan ve kamera odas"ndan 24 saat kay"t alt"na al"nmakta ve 
gözlemlenmektedir. Maalesef baz" ortak alanlar"m"zda kamera eksiklerimiz 
bulunmaktad"r. Bu eksiklerle ilgili gerekli çal"#malar yap"lm"# olup, mali kaynak 

sa$lan"nca sizlerin onay"na sunulacakt"r.          
 

2 Parmak izi tan"ma sistemi üzerinde yap"lan çal"#ma sonucunda 8.000 civar" kayda 
rastlanm"# ve sistemin yeniden revize edilmesi için acilen harekete geçilmi#tir. Bununla 
ilgili kat maliklerimizden olu#an güvenlik komisyonu olu#turulmu# ve bütün sicil dosyalar" 
incelenmek suretiyle eksikler tespit edilmi#tir. Bunun sonucunda Yönetim Kurulumuzun 
ald"$" karar gere$i, kat maliklerimiz büyük bir özveri ve anlay"# göstererek yeniden 
parmak izi tan"ma sistemine kay"t yapt"rm"#lard"r. Ve 8.000 civar" kay"t tamamen silinmi# 
ve yeniden al"nan kay"tlar neticesinde sadece 1.900 civar" site sakinimiz kayd" al"nm"#t"r. 
Yap"lan bu ba#ar"l" çal"#ma ve al"nan önlemler, ulusal bir gazete taraf"ndan röportaj 
yap"lmak suretiyle haber konusu olmu# ve yay"nlanm"#t"r. (Ek-2)  

 

3 Yönetim Kurulumuz parmak izi tan"ma sistemi gibi, otopark giri# ve ç"k"#lar"n"n tamamen 
kontrol alt"na al"nmas" amac"yla ayr"nt"l" bir çal"#ma yapm"#, yeni bir sistem üzerinde 
mutabakata varm"#t"r. Bu sistem sayesinde bütün kat maliklerimize tahsis edilen otopark 
alan say"s" sisteme tan"mlanacak ve içerideki kat malikine ait araç say"s" sistem 
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taraf"ndan devaml" takip edilecektir. Bu sayede sisteme istendi$i kadar araç kayd" 
yap"labilecek, ancak tahsis edilen araç say"s" kadar otoparka giri# sa$lanacakt"r. Kapal" 
otopark"m"z"n giri# alan"na ekran paneli konulacak ve içeride arac" olan kat malikimize      
�� araç yeriniz doludur. �� gibi panelde mesaj yazacakt"r. Bu yaz"l"m ve sistem ekipman" 
için mali kaynak gerekmekte olup, ileriki zamanlarda uygulamaya geçilecektir. 

 

D"&ER!HUSUSLAR 

 

1 Sitemizde bulunan sosyal tesislerdeki kirac"lar"m"zla birkaç kez toplu ve akabinde tek 

tek görü#meler yap"lm"#t"r. Bu görü#melerde kira tutarlar"n güncel hale getirilmesi, 
aidat, elektrik vs. giderlerin kendileri taraf"ndan kar#"lanmas" hususunda görü#lerimiz 
bildirilmi#tir. Ancak bu konuda sadece Kre# sahibi Ferah Han"m ile sözlü olarak ön 
anla#ma yap"lm"#t"r. Di$er kirac"lar"m"z kira kontratlar"n" gerekçe göstermesi 
nedeniyle uzla#ma sa$lanamam"#t"r. Bu görü#meler sonucunda Bamboo Cafe 
Hüseyin !nan %ahin ve Kuaför Dinçer Zengin hakk"nda tahliye davalar" aç"lm"# ve 

halen sürmektedir. Ayr"ca Bamboo Cafe� ye ait elektrik aboneli$i taraf"m"zdan iptal 
edilmi# ve kendi üzerine elektrik sözle#mesini almas" sa$lanm"#t"r. Bu sayede 
ortalama ayl"k 3.500.- TL. civar" elektrik tasarrufu sa$lanm"#t"r. 
 

2 Sitemiz kirac"lar"ndan Kre# sahibi Ferah Han"m� la 2016 Ekim ay"nda gerçekle#en 
Ola$an Kat Malikleri Genel Kurulu� ndan sonra tekrar görü#ülmeye ba#lanm"#t"r. Bu 

görü#meler sonucunda kira sözle#mesinin bitimine dokuz aya yak"n bir zaman 
olmas"na ra$men, 01.Ocak.2017 tarihinden itibaren net kira bedelinin 1.500.- TL.� dan 
4.500.- TL. ( stopaj hariç ) yükseltilmesine, kre#e ait aidat, elektrik, su gibi ödemelerin 
ayr"ca yap"lmas"na ve her sene tüfe/üfe ortalamas"na göre kira art"#" #art"yla be# y"ll"k 
kira sözle#mesinde mutabakata var"lm"# ve sözle#me imzalanm"#t"r. 2018 Ocak 

ay"ndan itibaren net kira tutar" 5,116.- TL.� na yükselmi#tir.  
 

Sitemizde oturan bir kat malikimiz, geçen sene kre# alan"na talip olmu# ve ayl"k net 

8.000.- TL. kira bedeli teklifinde bulunmu#tur. Bu konu devaml" #ekilde baz" ki#iler 
taraf"ndan istismar edilerek Yönetim Kurulumuz ele#tirilmektedir. Yönetim Kurulumuz 
bu teklifi de$erlendirirken birçok kriteri göz önünde bulundurmu#tur.  
 

Birincisi en de$erli varl"$"m"z olan çocuklar"m"z" emanet etti$imiz kurumun, e$itim 

geçmi#i olmayan bir ki#i taraf"ndan i#letilmesini, san"yorum hiçbirimiz istemeyiz. 
Bunun hesab"n" da genel kurulda siz de$erli kat maliklerimize biz veririz.  

 

!kincisi hukuki tahliye sürecidir. Göreve geldi$imiz 2016 Nisan ay"ndan itibaren sosyal 
tesiste bulunun Bamboo Cafe ve Kuaförle ilgili hukuki mücadelemiz sürmektedir. 
Kirac"y" tahliye etmenin zorlu$unu #u anda ya#"yoruz ve bu davalar daha ne kadar 
sürecek bilmiyoruz. E$er #u anki kirac"m"z Ferah Han"m� la anla#ma yapmasayd"k 
halen 1.500.- TL. kira ödemesine devam ediyor olacakt". Yani sadece geçen 2017 

y"l"nda toplamda 36.000.- TL. kira bedelini eksik alacak ve buna mukabil aidat, su ve 

elektrik bedellerini de tahsil edemeyecektik.  

 

Bütün bu nedenleri aç"klad"$"m"z halde bizi ac"mas"zca ele#tirmekten geri kalmayan 

birkaç ki#iyi siz de$erli kat maliklerine havale etmekteyiz. %undan eminiz ki; kre#in 
kira sözle#mesini yenilemeseydik, sitemizi y"ll"k 36.000.- TL. zarara u$ratt"$"m"z 

gerekçesiyle, yine ele#tirilerine devam edeceklerdi. Maksat üzüm yemek de$il, 
ba$c"y" dövmek.                      



 

Sayfa | 17  

 

3 Bu arada aidat harici site gelirlerimizi artt"rman"n yollar"n" ara#t"rd"k. Öncelikli olarak 
site reklam sözle#memizin gelir payla#"m" esas"na göre yap"ld"$" tespit edildi. 

Sözle#me süresi boyunca y"ll"k ortalama 5.000.- TL. ila 6.000.- TL. civar" reklam geliri 
elde edildi$i görülmü#tür. Bu nedenle yeni sözle#me #artlar"n"n sabit gelir sistemine 
çevrilmesi için talepte bulunduk ve teklifler almaya ba#lad"k. Bu teklifler sonucunda 

y"ll"k 22.000.- TL. sabit reklam geliri üzerinden sözle#me imzalad"k. Yani sadece 
reklam gelirinde y"ll"k 16.000.- TL. art"# sa$lad"k. Bütün görevli dairelerini kiraya 
verdik ve y"ll"k toplamda 170.000.- TL. civar" kira gelirine ula#t"k. 
 

4 2017 May"s döneminden itibaren ortak alanlar"m"z"n sulanmas" ve aç"k havuzun 
devreye girmesi ile maalesef !SK! den gelen su faturalar"m"z yükselmeye ba#lam"#t"r.  
May"s ay"nda 45.290.- TL. Haziran ay"nda 73,364.- TL. Temmuz ay"nda 94.588.- TL. 

A$ustos ay"nda ise 258.990.- TL. su faturas" gelmi#tir. Bahsi geçen dönemlere ili#kin 
dairelere ait s"cak - so$uk su sayaçlar"n"n ve ortak alanda bulunan peysaj ve sosyal 
tesis su sayaçlar"n"n taraf"m"zdan okunmas" sonucunda, !SK!� ye ait ana sayaç ile 
bizlerin okuma de$erleri aras"nda üç ay üst üste çok ciddi fark oldu$u tespit edilmi#tir.  
 

Bu nedenle 19.Temmuz.2017 tarihinde Haziran ve Temmuz aylar" su faturalar"na 
dilekçe ile itiraz edilmi# ve eski su sayac"n"n sökülmesi, yerine yeni su sayac"n"n 
tak"lmas" ve eski su sayac"nda her hangi bir ar"za olup olmad"$" konusunda teknik 
kontrole tabii tutulmas" talebi yap"lm"#t"r. Bu dilekçemize istinaden i#lemlerimiz 
sürerken, A$ustos ay"na gelen 258.990.- TL. fatura bedeli gelmi# ve bu faturaya da 
ayr"ca itiraz edilmi#tir. Bu sarfiyatlar mümkün de$ildir. Bizim sitemizin üç dört ayl"k 
sarfiyat"na e# de$erdir.  
 

15.A$ustos.2017 tarihinde !SK! Bayrampa#a %ube Müdürü ile bizzat görü#ülmü# ve 
konu etrafl"ca kendisine aktar"lm"#t"r. Sürecin h"zland"r"lmas" ve hassasiyet 
gösterilmesi konusunda mutabakata var"lm"#t"r. 
 

Yap"lan itirazlar sonucunda süreç titizlikle takip edilmi#tir. Ana su sayac"m"z !SK! 
ekiplerinin kontrolü alt"nda taraf"m"zdan de$i#tirilmi# ve kas"m ay"nda gelen rapor 

do$rultusunda hakl"l"$"m"z tescil edilmi#tir. Yap"lan hesaplamalar sonucunda fazla 
tahsil edilen faturalara ili#kin !SK! ile aram"zda mahsupla#ma i#lemi yap"lm"#t"r. Bu 
ç"kan sonuca göre, site bünyesinde de ayr"ca hesaplamalar yap"lm"# ve kat 
maliklerimizden !SK! taraf"ndan fazla tahsil edilmi# olan 53.000.- TL. civar" ortak alan 
su bedeli, hisseleri oran"nda kendilerine iade edilmi#tir. Bu güne kadar kendilerinden 

hep ekstra para istenen kat maliklerimiz, uzun süre paralar"n"n iade edilece$ine 
inanamam"#lard"r. Bu i#lem birçok uygulamam"z gibi site tarihinde bir ilktir.            

 

5 Göreve geldi$imiz 2016 y"l"nda, 30 A$ustos Zafer Bayram", 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayram", A#ure günü gibi etkinlikler düzenledik. Kat maliklerimizin maddi katk" ve 
kat"l"mlar"yla çok güzel organizasyonlar gerçekle#tirdik. 2018 y"l" içerisinde de 
birlikteli$imizi peki#tirmek ve kom#uluk ili#kilerimizi geli#tirmek amac"yla bu tür 
etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktay"z. 
 

6 Son olarak ortal"kta çe#itli rivayetlere neden olan ilk Denetim Kurulu Raporundan 
bahsetmek istiyoruz. !lk denetim 2017 y"l"n"n ocak ay"nda talep edilmi#tir.  
Kullanmakta oldu$umuz aidat takip program"m"z"n o zamanki s"k"nt"lar" ve muhasebe 
çal"#an"m"z"n i#lemleri denetime haz"r hale getirememesi yüzünden, ancak mart 
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ay"nda denetime evraklar sunulmu#tur. Yap"lan denetim neticesinde olu#an rapor da, 

a$ustos ay" içinde yönetim kuruluna teslim edilmi#tir.  
 

Denetim Kurulu Raporu teslim edildikten sonra, sadece Ya#ar Demir ve Hüseyin 
Erciyas� "n imzalad"$" bir dilekçe ile (Yeterli imza ço$unlu$unu sa$lamadan) usulsüz 
ve etik kurallar" hiçe sayarak haz"rlanan Denetim Kurulu Raporu� nun kat maliklerine 
gönderilmesi talep edilmi#tir. Bütün kat maliklerine gönderinin yap"lmas" asgari 
4.000.- TL. posta giderine mal olmaktad"r. Ayr"ca rapor düzenlenip imza alt"na 
al"nd"ktan sonra, yönetim kurulundan raporda belirtilen konular hakk"nda cevap talep 
edilmesi denetimin ruhuna ayk"r"d"r. Denetim yap"l"r, tespit edilen konular hakk"nda 
yönetimin görü#leri al"n"r ve bu görü#lere de yer vermek kayd"yla rapor düzenlenir.  
 

Tek tarafl" hüküm verdikten sonra savunma istenmesi hiçbir vicdana s"$maz. Maliye 
Bakanl"$" bile denetimlerinde önce inceler, akabinde savunmay" al"r ve bu bilgiler 
"#"$"nda raporunu düzenler. Bu iki denetim kurulu üyesinin amac"n"n ne oldu$unu 
anlamak mümkün de$ildir. 
 

Tüm bunlara ra$men verilen dilekçeye istinaden 21.Eylül.2017 tarihinde Denetim 
Kurulu Ba#kan" Ya#ar Demir� e Yönetim Kurulu� muz mail yoluyla cevap vermi#tir. 
(Ek-3) 

  

Bu süreçten sonra, özellikle B Blok Denetçisi Hüseyin Erciyas, çe#itli spekülasyonlar 
yayarak, yönetimi provoke etmeye çal"#m"#t"r. Denetim Kurulu raporunu kat 
maliklerine göndermedi$imiz ve raporda yaz"lanlara cevap vermedi$imiz için bir tak"m 
iddialarda bulunmu#tur. Bu iddialara cevap vermek ve siz de$erli kat maliklerimizi 
bilgilendirmek amac"yla, 25.Eylül.2017 tarihinde sizlerle toplant" yap"lmas" karar" 
al"nm"#t"r. Bu toplant"da çe#itli konulara ayr"nt"l" cevaplar verilmi#, ancak toplant" 
ortas"nda Yönetim Kurulu Ba#kan"m"z Do$an Kaya� n"n önemli bir rahats"zl"k 
geçirmesi ve hastaneye ambulansla acilen götürülmesi sonucunda toplant" yar"m 
kalm"#t"r. 
 

Denetim Kurulu Raporu� nun haz"rlanmas" ve teslim edilmesi a#amas"nda birçok 
tutars"zl"klar ya#anm"#t"r. Öncelikle rapor Denetim Kurulu Ba#kan" Ya#ar Demir ve 
Yard"mc"s" Hüseyin Erciyas taraf"ndan olu#turulmu# ve di$er üç denetim kurulu 
üyesine imzalamalar" konusunda bask" yap"lm"#t"r. Rapor yaz"ya dökülmeden önce C 
Blok Deneticisi Mevlüt Duru taraf"ndan, Ba#kan Ya#ar Demir defalarca aranm"# ve 
kendisinin de incelemeleri sonucunda tespitleri oldu$unu, raporda belirtmek istedi$ini 
ve bütün denetim kurulu üyelerinin kat"l"m"yla gerçekle#ecek bir toplant" yap"lmas" 
gerekti$ini bildirmi#tir. Bu talebe ra$men Ba#kan Ya#ar Demir� in vaktinin müsait 
olmad"$"n" gerekçe göstererek, rapor iki üye taraf"ndan yaz"ya dökülmü#, imzalanm"# 
ve di$er üyelerin imzalamalar" için Denetim Kurulu Üyesi Hasan Özcan� "n sahip 
oldu$u site markete b"rak"lm"#t"r. Bu tamamen denetimin ruhuna ve etik kurallar"na 

uymayan bir yakla#"md"r. C Blok ve E Blok Denetim Kurulu üyeleri, bütün kurul 
üyelerince de$erlendirmeye tabii tutulmayan raporu imzalamay" uygun bulmam"#t"r. D 
Blok Denetim Kurulu üyesi Hasan Özcan ise raporu imzalam"#, ancak raporda 
belirtilen hususlar" bütün kurul üyeleri ile de$erlendiremeden imzalad"$"n" beyan 
etmektedir. Tamamen Ba#kan Ya#ar Demir ve Ba#kan Yard"mc"s" Hüseyin Erciyas� 
"n #ahsi ve tarafl" dü#ünceleri sonucunda üç imzaya tamamlanan Denetim Kurulu 
Raporu Yönetim Kuruluna teslim edilmi#tir. Yönetim Kurulu, raporu inceledi$inde dört 
imzan"n oldu$unu görmü#tür. C Blok Denetim Kurulu Üyesi Mevlüt Duru� nun yerine 
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at"lan imzan"n, kendisi ile görü#ülmesi sonucunda sahte oldu$unu beyan etmi# ve 

imzan"n kendisine ait olmad"$"na dair denetim kurulu raporunun arkas"na #erh 
dü#mü#tür. (Ek-4)  

 

Yine denetim kurulu üyelerinden Hüseyin Erciyas, 19.Aral"k.2017 tarihinde sadece 

kendi imzas" ile di$er dört denetim kurulu üyesini hiçe sayarak, 31.Aral"k.2017 tarihi 
itibariyle denetim yapaca$"na ili#kin yönetime dilekçe vermi#tir. (Ek-5) Bu 

dilekçesinde yönetime ait evraklar"n ve mali tablolar"n 31.Aral"k.2017 Pazar günü 
kendisine teslim edilmesini talep etmi#tir. 31.Aral"k.2017 Pazar günü mali tablolar"n 
haz"rlanmas" muhasebenin mant"$"na ayk"r"d"r. Çünkü o gün 23.59� a kadar 
bankalar"m"zda hesap hareketi olabilir. Denetimden sonradan haberdar olan di$er 
üyeler devreye girerek kendisi ile görü#mü# ve denetim evraklar"n"n 15.Ocak.2018 
tarihinde teslim edilmesi hususunda mutabakata varm"#lard"r. 26.Aral"k.2017 

tarihinde Hüseyin Erciyas dahil üç denetim kurulu üyesinin imzalar" ile denetimin 

15.Ocak.2018 tarihinde yap"laca$"na dair yeni bir talep dilekçesi vermi#lerdir. (Ek-6)  

 

Fakat yine sahneye B Blok Denetçisi Hüseyin Erciyas ç"km"#t"r. 15.Ocak.2018 
tarihinde denetimin talep edildi$ine dair imzas" bulunan bu #ah"s, kendi att"$" imzay" 
inkar ederek, 12.Ocak.2018 tarihinde yönetimin evraklar" zaman"nda teslim 
etmedi$ine dair mahkemeye ba#vurmu# ve yalan beyan vermi#tir. Sadece dört 
Yönetim Kurulu Üyesinin (Do$an Kaya, Arzu Esin, Ayd"n Metiner ve Ufuk Öz#en) 
görevden al"narak, siteye yönetici olarak kayyum atanmas"n" talep etmi#tir. (Ek-7)  

 

Oysaki 15.Ocak.2018 tarihinde taraf"m"zdan talep edilen denetim evraklar" 
13.Ocak.2018 tarihinde haz"rlanm"# ve Denetim Kurulunun bütün üyelerine Posta 
Güvercini mesaj program" üzerinden bilgisi verilmi#tir. Ayr"ca C Blok Denetçisi Mevlüt 
Duru� ya da elden yaz" ile 15.Ocak.2018 tarihinde tebli$ edilmi#tir. (Ek-8)  

 

En son 2018 Ocak ay"nda düzenlenen 01.Nisan.2017 ila 31.Aral"k.2017 tarihleri 

aras"n" kapsayan dokuz ayl"k Denetim Kurulu Raporu� nu ekte sunuyoruz. (Ek-9 ) Bu 

konuda en do$ru de$erlendirmeyi sa$duyulu kat maliklerimiz yapacakt"r.                              
       

Sözlerimize son verirken, görev yapt"$"m"z süreç içerisinde siz de$erli kat 

maliklerimize istemeden bir kusurumuz olduysa affedin ve hakk"n"z" helal edin. 

Bizlerin bütün kararlar" ve uygulamalar" sadece site menfaatlerini gözetmek kayd"yla 
yap"lm"#t"r.  

 
            E$er ortada bir ba#ar" varsa, bu ba#ar"da en büyük pay, sizlere aittir. Sizlerin güven        
            ve deste$i olmasayd" bu ba#ar"lar" sa$layamazd"k. Hepinize Yorum !stanbul Evleri   

            Sitesine sahip ç"kt"$"n"z için sonsuz te#ekkürlerimizi sunar"z.  
 

Yorum!"stanbul!Evleri Sitesi 

                                                                           Yönetim!Kurulu  








































