
PARK EYMİR TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU 5’nci TOPLANTI TUTANAĞI 

Park Eymir Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Başkanı tarafından yapılan çağrı daveti ile; Park Eymir Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 14.12.2013 Cumartesi günü 
saat 19:00’da Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’ nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Bir dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. 
Yoklama yapıldı, hazirun listesinin imzalanması tamamlandı. Park Eymir Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZCAN tarafından toplantının seyri 
ve usulü konusunda bilgi verilerek toplantı açıldı. 30  Kişi ve  7 vekalet ile toplantıya katılım sağlandığı görüldü ve imza altına alındı.     

GÜNDEM:  

1. İcralar, Kalorimetre, Güvenlik ve ATM konuları, 
2. Park Eymir Toplu Yapı Yönetimi Başkanlığının 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihli bütçesinin görüşülmesi 
3. Aidatlar; F-50TL,  C-60TL, C2-63TL, L5/CK5-70TL konusunda tavsiye kararı alınması, 
4. Dilek ve temenniler 

TOPLANTI SEYRİ PLANI:  

1. Park Eymir Toplu Yapı Denetim Kurulu Başkanına söz verilmesi.  
2. Park Eymir Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanına söz verilmesi.  . 
3. Yönetimin icraatlarının değerlendirilmesi, yapılmış olan 4 adet Park Eymir Temsilciler Kurulu Toplantısı kararlarının uygulanıp uygulanmadığının  

değerlendirilmesi.        

4. İcralar konusu,      
5. Kalorimetre konusu,     
6. Güvenlik konusu,      
7. Park Eymir Toplu Yapı Denetim Kurulu Başkanına 2nc kez söz verilmesi.     
8. Park Eymir Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanına 2nc kez söz verilmesi.    
9. 01 Ağustos 2013 - 31 Aralık 2013 Arası Gelir Gider Bütçesinin aklanması oylanması.  
10. Park Eymir Toplu Yapı Yönetim 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tahmini bütçesinin görüşülmesi,  
11. ATM konusu,  
12. Aidatlar konusunda tavsiye kararı alınması,    
13. Önergelerin ve soru önergelerinin alınması ve görüşülmesi.    
14. Dilek ve temenniler ve Kapanış.  

TOPLANTI : 

1. Park Eymir Toplu Yapı Denetim Kurulu Başkanına söz verildi; Ayfer Memik Denetim Kurulu adına söz aldı. Denetim Kurulunun görev ve sorumluluklarından 
bahisle Mali müşavirlik hizmetlerinde muhasebe tekniği açısından eksiklik olduğunu beyan etti. Sakinlerce kendi blokları adına yapılması gereken 
ödemelerin Toplu Yapı Yönetim Kurulu hesabına yatırıldığı ve bunun sakıncaları hakkında beyan verdi. Ayrıca emsal 3000 konutluk bir Toplu yapının 3 
kişiden ibaret Muhasebe birimince yürütülebildiği halde burada 12 kişi tarafından karşılanmasının abartılı olduğunu beyan etti. 
 

2. Park Eymir Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanına söz verildi; Nedim Yalçın söz alarak toplantıya katılanları selamlayarak geçen süreç içerisinde 4 kez 
toplanıldığını belirterek, beklenilmeyen giderler ve bilançolar olduğunu beyan etti, yol genişletme çalışması yapıldığı, Teiaşın içerisinden geçecek yol ile Fen 
İşlerinden yetkililerle çalışmalar yapıldığını, kamulaştırma bedelleri sebebiyle zorluklar yaşandığını beyan etti. Yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Park 
yapımı konusunda bilgi verildi. Yapılacak park yerleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taş yol yapımı ile ilgili bilgi verdi. Kamu yolu aydınlatması 
konusunda çalışmalar ve yazışmalar yapıldığını beyan etti, Hesapların ayrılması çalışmaları yapıldığı ve ilgili hesaplara aktarıldığı ve alacaklarla ilgili icra 
süreçleri olduğunu beyan etti. Tespitlerle ilgili mahkeme süreci hakkında bilgi verdi. Daha önceki Emlak Yönetim ile ilgili dava açılması konusunda Hukuk 
sürecinin avukatların bildirmesi üzerine şimdilik askıya alındığını beyan etti.  

Yönetim Kurulu adına Fahrettin Bey; Sayın başkan sayın üyeler hepinizi selamlıyorum. Denetim kurulu raporunda birkaç hususa değineceğim. Ekim ayı sonu 

itibariyle borç ödenipte kayda geçmeyen hususlar var. Yazıları mevcut en kısa zamanda denetim kuruluna sunacağız. Mali müşavirler ile yaptığımız çalışmalarda 

bu hususu çözmek için mücadele ettik. Mali müşavir yeni elaman istediğinden ek yük getireceğinden yollarımızı ayırdık. Denetim kurulunun açıklamak istediği 

sakinlerimiz bizim hesabımıza para aktarılıyor. Bu paralar talimatla iade ediliyor, en az üç üyenin imzasıyla bu iş gerçekleşiyor. 

Bütçemiz ile ilgili olarak sizlere bütçe örneğini gönderdik. Şuan 113129/1 sayılı adamız noter ihbarlı 2014 yılında muhasebe hizmeti almak istemediğini beyan 

etti, konu araştırıldığında muhasebe ve teknik hizmeti alamayabileceğini söylediler, bu yüzden size gönderilen bütçe revize edildi. Kalemlerde görüldüğü üzere iki 

tablo sunduk.  Divan müsaade ederse bütçe konusundaki görüşmelere geçiyorum.  

Mustafa ÖZCAN: Fahrettin beyin sözleri bitince temsilciler kurulunun beyanlarını almak istiyoruz. Bütçe sonraki aşama olarak görüşülecek, şu anda muhasebe 

ve yönetim başkanın söylediklerine karşı söz almak isteyenler varsa söz verelim.  

Ali Ekber DOĞAN: Kesin hesap sunulmadan yönetim değerlendirilemez. Şu anda bu bütçeyi görüşüp görüşmeyeceğimizi karara bağlayalım. Şu anda yönetim 

icraatını kesin hesap olmadığı için tartışamayız.  

Fahrettin ÇAYDAŞI: Usule ilişkin olarak bir kişi konuşurken diğerleri söz almazlarsa kesmezlerse iyi olur. Buradaki toplantının amacı bütçe burada bütçeyi 

görüşmeliyiz. 

Hakan GÖÇMENOĞLU: Benim adam buraya gelmeden önce muhasebe ve teknik hizmet almama konusunda görüşmemiz oldu, planının buna müsaade 

etmediği bilgisini aldık.  

Arif GORİÇA: Başka hukukçularla mı görüşüldü yönetimin birisi muhasebe ve teknik hizmetler alınamaz diyorken diğeri alınabilir diyor.  

 

 

 

 



Aygün ÜNLÜ: Kimse üst yapıdan kendi keyfine göre ayrılamaz. Muhasebe ve teknik hizmetlerden ayrılma olanağınız yok. Teknik hizmet alımından çıkabilirsiniz 

ancak muhasebe hizmeti almaktan vazgeçemezsiniz. Suç işlemiş olursunuz.  

Mustafa ÖZCAN: Başka söz almak isteyen var mı? 

Nedim YALÇIN: Bu konunun çıkış sebebi Mustafa Beylerin adası böyle bir talepte bulundu, ada temsilcileri bunu istediklerini beyan ettiler. Her adanın ayrı ayrı 

muhasebeci çalıştırması masraf oluşacağından üst yönetim tarafından bu hizmet yürütülür hükmü gereği, fazla masrafa katlanacaksa muhasebe hizmetini 

ayırabilir diye değerlendirildi. Aygün beyin belirttiği zimmet olayı gündeme geldiğinde bu hususta toplu yapı yönetim temsilciler kuruluna karar sunalım ilke kararı 

alalım diye düşündük. Hesaplar konusunda hala eski hesaplara yatıranlar var karmaşa devam ediyor. Temsilciler kurulu ilke kararı alırsak adalar kendileri 

muhasebe hizmeti alabilirler.  

Aygün ÜNLÜ: bu husus ilke kararı ile düzenlenemez.   

Fahrettin ÇAYDAŞI: Yönetim planını okuduk. Geçen bütçeye göre 31 Aralık tarihine kadar devam etmek yükümlülüğünüz var dedik. Aidat ödeme hususunda 

adalar çıktığı zaman para tahsilatlarında problem oldu. Noter ihbarnamesinde tahsilat olursa suç işleneceği hususu da yer alıyor. Bu adanın muhasebe 

işlemlerinde oldukça fazla sıkıntı yaşadık. Ada mensupları da aidatı merkez muhasebede yatırmak istiyorlar.   

Başkan: Şu anda 129 ada başkanı olarak konuşuyorum. Ben bütün adaların birlik olmasını istiyorum. Biz durup dururken ayrılmadık. İkinci toplantımızda 1 

ağustos 2013 tarihinden sonra ada bazlı blok bazlı hesaba geçeceğimiz söylendi. Bizler ada olarak bu işlemleri gerçekleştirdik. Toplu yapı yönetimi ada blok 

bazlı hesapları açmayınca bende kendi hesaplarımı açarak işlemleri yürüttüm. Ben bütçeden üzerime düşen payları gönderdim. Sadece paraları kendimiz 

topladık. Yorumu sizlere bırakıyorum.  

Ali Ekber DOĞAN: Hesaplarınızı aldınız mı ada olarak.  

Mustafa ÖZCAN: Hesaplarımızı kendimiz aldık.  

Ali Ekber DOĞAN: Muhasebeyi ne yapmayı düşünüyorsunuz. Bu işlemi kime yaptıracaksınız. 10 Blokta  240 daire var buradan giriş ciddi bir muhasebe işlemi 

gerektiriyor.  

Mustafa ÖZCAN: Hesap tutmak çok kolay, biz ada olarak bu işi hallediyoruz.  

Haluk KURNAZ: Sayın başkan sayın yönetim kurulu üyeleri sayın temsilciler kurulu, toplu yapı yönetim kurulunun sorumlulukları başlıklı 41 maddenin d 

maddesinde muhasebe hizmeti toplu yapı yönetimi tarafından yürütülür diyor. Biz hesaplardan haberimiz olmuyor, hesap verilebilir yönetim oluşturmayı 

hedefledik, bazı noktalarda geçmişi arıyoruz. İkinci toplantımızda yönetim kuruluna yetki verdik. Geçmiş hesapların tamamı kapatılsın denildi, bu işlemler yapıldı 

mı?  Daha önce büyük bir havuz vardı şimdi küçük bir havuza çevrildi. Gürsel beyinde bulunduğu ortamda toplantı yaptık, yönetimin profesyonel hizmet alması 

gerekirse alsın, geçmişi temizleyelim dedik. Bir önerge verdik, bu önergemize cevap alamadık. Yönetim kendisince bir denkleştirme yaptığını açıklıyor. Önümüze 

gelen bütçede Mustafa Beyin ya da Ali Beyin adası çekilecekse bu işin anlamı kalmıyor. Toplu yapının görevi muhasebe hizmeti sunmak bu iş ayrılmaz. Bir iş 

yapılacaksa birlikte yapılır. Benim önerim yönetim kurulu tecrübe sahibi olmuştur. Sistemlerini açıklasınlar bir güven oylaması yapılsın. Nedim Bey az önce 

geçmişe yönelik davadan bir şey çıkmaz dedi. Burada üzerimize alınmayalım. Ortaya çıkan durum, iş yükü hacmi, ortaya çıkan problemler güven oylaması 

yapılmasını zorunlu kılıyor.  

Mustafa ÖZCAN:129 ada başkanı sıfatıyla konuşuyorum. Yönetim bir adım atmadığından biz bu hususta kendimiz işlemleri uygun hale getirdik. Ben her zaman 

birlikte hareket edilmesi gerektiğini destekledim. Bu karar ada olarak aldığımız bir karardır ben başkan olarak bu karara uymak zorundayım. Yetki bana verildiği 

için ben bu yetkiye istinaden ihbar çektim.  

Korhan KÖSE: Divan başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve temsilci arkadaşlar, yönetime ve başkana eleştirilerimiz olacak ancak bugüne kadar yapılan 

çalışmalar için teşekkür ederim. Biz neyi tartışıyoruz netlik yok. Program belli değil planımız yok. Ada muhasebeleri ve hesapların ayrılmasını istiyorsak oylayalım 

geçirelim. Muhasebenin hatalarını çözümüne yönelik olarak bir öneride bulunmak istiyorum. Muhasebe bir keşmekeş içinde zaman zaman gidiyoruz bilgi 

istiyoruz orda çalışan bir bayan bize yardım edin dedi, keşmekeşin içinden çıkılmıyor. Bizde ada toplantılarında zorlanıyoruz bilgi vermekte. Muhasebede çalışan 

sayısını 5 e çıkaralım, 5 se 6 ya çıkaralım ve yakın adaları bir araya gelerek, muhasebe işlerini tutmak üzere benim adamdaki büroda çalışsın. Merkezde yine bir 

tahsilatçı bulunsun. Yoksa oradaki çalışanlarda ayrılacaklar. Önerilerim. 1 personel sayısının artması, 2 muhasebe personelinin merkezi program sisteminin 

kullanılmayacağını söylediler, ortak bir ağ kurarak adalardan sistem kurulur. Ben hiçbir muhasebe bilgisini doğru alamadım. Üzüm yemeye çalışıyorum. Bu 

personeli 3 yada 4 ada olacak şekilde ayıralım. Profesyonel bir site müdürü tutalım. Üst yönetim koordinasyon görevini yerine getirsin. Bizler adalar olarak 

uğraşıyoruz, koordinasyon işlerini üst yöneticilerin yapması lazım. Teşekkür ederim.  

Ayfer MEMİK: Mevcut programla devam edeceksek bende  1 ocak tarihi itibariyle istifa etmeyi düşünüyorum.  

M.Sadık GÜR: 113390 ada başkanıyım. Muhasebede 20 elemanda olsa bu iş değişmez, orada işleri Fahrettin Bey yapmaya çalışıyor kendisine de söyledik. 

Ama aynen devam ediyor. Vatandaş olarak programın hataları görülüyor. Bu iş profesyonel bir yönetim şirketine teslim edilir. Ben de ada olarak bilgi alamıyorum. 

1 hafta sonra vereceğiz diyorlar ancak o bilgileri de alamıyoruz. Yönetimi itham etmiyorum ancak sistemi kuramayınca olmuyor.  

Arif GORİCA: Bu işin en başından beri varım. Dernek ve dava aşamasından buyana varım buradaki bazı arkadaşlarda vardı. Şunu söyledik ilk yönetim çok zor 

bir görev dönemi yaşayacak. Bu kadro site müdürü gibi çalıştı, yönetim kurulu gibi çalışmadı, bu kadro sistem kuramadı, 1 ağustos tarihi itibariyle hesaplar ayrıldı 

2 gün önce benim hesabımdan 2000 TL kıdem tazminatı fonuna aktarıldı. Sorunlar iç içe girmiş. Benim adıma harcama yapma yetkisini ada hesabımdan kimse 

alamaz. Yönetimin sistemi kurmak ve tepeden bakmak gibi bir sorunumuz var. Şu anda önümüze gelen durumda ada olarak bizde ayrılmak isteriz o zaman. 

Önce bu yapının sistematiğini kurmamız gerekiyor. Önce ilke kararı almamız gerekiyor bu kararı aldıktan sonra bütçeyi görüşmemiz gerekir.  

 

 

 

 



Yavuz CANBABA: Bende fikirlerimi aktarmak istiyorum. Sitemizi geçici yönetimden aldığımızdan beri kazancımız, 1 tespit davası başka bir husus yok. 

Eksiklerimiz ise 1 Park Eymir toplu yapı ve ada etraflarının çevrilmesi ve kamera kurulması projeleri hazırlatılması için oybirliği ile karar verildiği, toplu yönetimin 

tüm kurumlara karşı (tedaş, belediye vb) dava açma yetkisi verilmiş olmasına rağmen işlem yapılmadığı, 2 hesapların ayrılması hususunda yetki verildi bu 

işlemde havada kaldı. Toplu yapı temsilciler kurulu olarak denetim kurulu raporlarını aklamadan neye karar vereceğiz. Toplu yapı yönetim kurulu kararlarına 

uymayan adalar için kararlara uymayan ada temsilciler kurulun toplama yoluna gitmemiştir. Toplu yapı kararları uygulayamamakta, kararları uygulayamamakta 

geçici yönetimden bir farkı bulunmamaktadır. Bu durumun kendileri tarafından değerlendirmelerini istiyorum.  

Mustafa ÖZCAN: Sayın temsilciler planımıza göre hareket edelim.  

Gürol MOTUR: Toplu yapı üst kurulu seçildikten sonra olumlu sonuç alınamadı, emlak aş hatalarının ne kadar üzerine gidildiği ortada, ada yönetimine geçilmesi 

en hayırlısı olacaktır. Site sakinleri yönetimi arasalar cevap alamıyorlar. Borç kâğıtları gelmiş borç ödenmiş ancak yanlış hesap diye sıkıntı yaşanıyor. 

Sakinlerimizin sorunlarının çözülmesi gerekir. Emlak Yönetim A.Ş. hakkında neden işlem yapılmıyor? Eski yönetimin hesapları devralındı mı, ne işlem yapıldı, 

devir alınmadıysa ne yapılıyor. Kalorimetre işlemleri ne oldu, dava açıldı mı, toplu yapı tarafından yapılan protokollerden elde edilen gelirler nelerdir. Çalışanların 

kıdem tazminatı durumu nedir? Etap ve adaların ortak elektrik giderleri nelerdir. Hesapta para olduğu halde yatırılmayan faturalardan ne kadar gecikme faizi 

ödendiği, eski site müdürünün yaptığı duyuru ile ilgili hangi işlemler yapıldı. Yönetime her türlü destek verilmeli, üst yapının fes edilmesi gerektiğine inanıyorum.  

Yılmaz ISLAK: Kesin hesap görüşülmeden yeni bütçeyi görüşmemiz uygun değil, rakamlar nasıl gerçekleşmiş bilmemiz gerekiyor. Biz rakamları bilmeden yeni 

bütçeyi nasıl onaylayacağız, belki bazı kalemlerde artış olması gerekebilir. 5 aylık bütçemizi değerlendirmemiz gerekiyor. Ondan sonra bütçemizi görüşebiliriz.  

Korhan KÖSE: Yaptığımız toplantının amacını anlayamıyorum. Gündemi belirleyelim gündemi oylayıp görüşelim. Yönetim görüşlerini aktarsın, sonra önergeleri 

oylayıp devam edelim.  

Fahrettin ÇAYDAŞI: Yönetim olarak biz hizmet etmeye çalışıyoruz. Arif beyin söylediği kıdem durumu, kendi adasındaki hesapta kendisine aktardık. Vatandaş 

ayrıldığında kendisine ödeme yapılması gerekir. 5600 lira kıdem tazminatında parası var. Yakıt aidattan ödendi, bizde yakıt hesabından kıdem tazminatı oranını 

ayırdık. Çıkanların tamamının tazminatını verdik. Mesut AYTEKİN ile ilgili husus tamamen bizden önceki husus, bu vatandaş dava açmış, davadan dolayı 20 000 

TL icra talimatı geldi, biz itiraz ettik, muhatabın emlak aş olduğunu söyledik. Yavuz beyin söylediği adalar bağımsız hesaplarını açsın paraların tasarrufu adaların 

olsun. Biz bu konuda ada başkanlarına bağımsız hesap açılsın dedik. Bütçenin görüşülmesine geçilmesini istiyorum.  

Mustafa ÖZCAN: Hesapları adalar olarak ayrı açarak şifreleri verecektik ve işlemler yürüyecekti. Muhasebecinin yanlış yere girmesi bizi sakinlerle zor duruma 

düşürüyor. Hesapları açıp izleme şifrelerini bize verecektiniz bunları yapmadınız, bu işlemleri yapan adaları eleştiriyorsunuz.  

Yavuz CANBABA: site olarak hesap açıldığını ve alta doğru hesaplar açıldığını söylediler, peki şimdi ben açtığımda oluyor da o zaman niye olmuyordu.  

Hamdi ULUDOĞAN: Havuz hesabı ile ilgili önerge sunmak istiyorum. Önerge okundu, okuduğu önerge toplantı tutanağı ekine eklendi.  

Fahrettin ÇAYDAŞI: Hamdi beyin dile getirdiği hususla ilgili olarak sakinlerin ödeyeceği borç fazla dolayısıyla havuzdan para alma olanağı yok. Havuzdaki 

paradan personel kıdemi verildi. 390, 387, 389 o anki sakinleri havuza ödeyeceği para az ise para aktarıldı. Ayrıştırma ödenen aidatla ilgili olarak bloklar bazında 

hesaplama yapıldı.  

M.Sadık GÜR: divan başkanını vekilini değişimini oylayalım.  

Ali Ekber DOĞAN: gündemi görüşelim gündeme geçemiyoruz. Bize gelen 1 maddeyi görüşmeye geçelim.  

Mustafa ÖZCAN: Hesap açma yetkisi bizim tarafımızdan toplu yönetime aktarıldı.  

Nedim YALÇIN: Biz şu anda bütçeyi konuşamıyoruz. Şu anda muhasebenin çalıştırılmaması, blokların hesaplarının ayrıştırılmaması, borçlarımız ve 

alacaklarımızın rakamları çok büyüktü. Yönetim planı sıkıntılar oluşturuyor. Hesaplar kapatılsa geçmişe dönükleri alamıyoruz, 1,2,3,4 adaların hesaplarını 

ayırmak oldukça zor bir olay. Hesapların ayrılması ile ilgili bankacılar, yönetim ve mali müşavir hazır bulunduk karşımıza çıkan duruma göre blok bazında bu 

hesapları takip edemezsiniz dediler bizde araştırma yaptık piramit diye bir program aldık. Blokları müstakil takip ediyoruz deyince toplu yapı ve altında adalara ait 

aidat ve proje hesapları yer alıyor. Bankada blok gözükmüyor bu sıkıntı ortaya çıktı. Bankaları geziyoruz ada ve blok hesaplarını açtırıyoruz, bu kısım çözülmeye 

çalışılıyor. Blok bazlı hesaplar üzerinde hep duruluyor. Yönetim planının 32 maddesinin ilgili bölümünde ada yönetim kurullarının aidat hesaplarının tutulması 

maliyet artırıcı nitelikte olduğundan ilke kararları gereği toplu yapı yönetim tarafından bir merkezden yürütülür diyor. Adalar fazla masrafı göze alıyorsa bu 

işlemler ayrılabilir. Başlangıç itibariyle toplu yapı yönetimi olarak alabileceğimiz ne kadar hizmet varsa bu işlemleri çözmeye çalışıyoruz. Boş arazi ile ilgili 

çalışmamız devam ediyor. Toplu yapı yönetim merkezi yeri gözüken yer park olarak gözüküyor. Bu alanı revize ederek bu işlemleri çözmeye çalışıyoruz. 

Alınabilecek hizmetleri aldıktan sonra üst yönetimi bende sorguluyorum. Yönetim olarak hiçbir hesabımız olmadan bu işe talip olduk. Biz ilk dönemin sıkıntılarını 

üstlendik. Belki ikinci döneme talip olabilirdik. 7 etapta brülörler değişiyor. Lağım alt yapı ile ilgili sıkıntılarımız var. Üst yönetim demeden sakinlerimizin blok 

bazındaki işlemlerinin takibiyle de ilgileniyoruz. Bir an evvel gündeme geçelim konuyu konuşalım.  

Feyzi BOZKURT: Bireysel olarak ben girişmelerde bulunuyoruz. Çevresi olanlar bu işe destek olsunlar, kültür merkezi imar durumuyla ilgili sorunu çözelim. 

Yapılan hizmetler ile ilgili büyükşehir belediyesine çok uğraştık. Bizler toplu yapıya hizmet etmeye çalışıyoruz. Yapmadı etmedi, yönetim yatıyor bu ithamlar çok 

ağır ithamlar. Söz keserek araya girmeyelim yakışık olmuyor. Denetim kuruluna biz mizan verdik, çalma çırpma var mı, kişisel hesaplara para aktarma var mı 

bunları açıklasınlar. İstanbul’da site programı var ama hesaplar tek bizde hesaplar çok fazla.  

Mustafa ÖZCAN: Bütçe maddesini görüşmeye geçelim mi? Lütfen bir karar verelim.  

 

 

 

 

 

 



Haluk Bey: Çok güzel öneriler getirildi. Ayrılma olacaksa bir süre verelim herkes adasını toplasın bir karar versin. Şimdi Mustafa Bey ayrıldı, diğer adalar ne 

olacak. Bu durumları adamızda değerlendirmeliyiz. İşlemlerimiz dört dörtlük olmayabilir. Güven oylaması yapılabilir. Muhasebe hizmetlerinden ayrılabilir 

deniyorsa bizde ada temsilcilerimizi toplayalım kararımızı alalım. Mustafa Bey siz ayrılırken muhasebe parasını verdiniz mi, yeni dönem için ödeyecek misiniz 

ödemeyecek misiniz?  

Hamdi Bey: biz ada temsilcilerini topladık 1 1 2014 tarihi itibariyle biz muhasebe teknik hizmet hepsini ayırdık buna göre bütçenizi yapın. Biz bütün bloklar olarak 

karar aldık.  

Aygün ÜNLÜ: ayrılmak istiyorsak önerimizi yapacağız toplu yapı yönetim değerlendirecek. Muhasebe işlemi düşerse toplu yapı yönetimine ihtiyaç kalmıyor tek 

tek düşersek bu iş olmaz.  

Yavuz CANBABA: biz ayrılarak çok şey kaybederiz. Bu işleri acele değerlendirmeyelim. Üst yönetimden muhasebe yetkisini alırsak bu iş biter.  

Haluk Bey: Toplu yapının feshedilmesi bize hiçbir şey kazandırmaz aksine zarar getirir. Sembolikte olsa toplu yapının gücü var biz bu gücü kullanmalıyız. 

Kavgasını verdiğimiz şey sistemin sağlıklı kurulması, profesyonel yöneticilik başka bir şeydir. Yönetim kurulunun görevi memurluk değildir. Bir insanın her şeyden 

anlaması mümkün değildir. Bu durumları göz önünde bulundurarak değerlendirelim. Birisi muhasebe hizmetinden çıkıyorsa sistem çöker, buradan çıkıyorum 

para vermiyorum derse bu iş olmaz. Önerim var yönetim kurulu bir güvenoyu talep etsin güvenoyu alsın, bu işten anlayan arkadaşlar gelsin. Her toplantıda aynı 

şeyleri konuşuyoruz.  

Mustafa ÖZCAN: önergeler var önergeleri okuyalım. 1 no verilen önerge oylandı 2653 oy kabul red oyu 2414 çekimser 232 oy ile önergenin gündeme alınması 

kararlaştırılmıştır.  

Mustafa ÖZCAN: 2 no verilen önerge özetle ‘mevcut yönetimin ithamlardan kurtulması için güvenoyu yapılması’ hususlarını içerdiğinden birlikte değerlendirilen 

toplam üç önergenin gündeme alınması oylandı 1998 kabul oyu 2959 red oyuyla gündeme alınmamasına karar verilmiştir. Şaban ÖZAKIN önergedeki imzasını 

geri çekmiştir.  

Nedim YALÇIN: Adalar da üzerine sorumluluk alması gerekmektedir. Bu bir geçiş dönemi insaflı olmak gerekir. Adalar bizim işten eleman çıkarmamız istiyorlar.  

Gürol MOTUR: Ben hizmetli çıkışı ile ilgili olarak kimseyi işten çıkarmalarını istemedim.  

Denetim Kurulu Başkanı: Soru sormak isteyen varsa cevaplayabilirim.  

Haluk KURNAZ: Denetim raporunu hazırlayamadığınızı söylediniz bu hususta bilgi almak istiyorum.  

Denetim Kurulu Başkanı: ikinci 3 aylık döneme ilişkin mali raporu yazmak üzere 16.10. 2013 tarihinde temmuz, ağustos, eylül dönemlerine ilişkin rapor sunmak 

üzere toplu yapıya yazı yazdık, bize biraz zaman verin dediler biz zaman verdik. 26 10 2013 tarihine kadar zaman verdik. 8. 11. 2013 tarihinde ikinci 3 aylık 

raporumuzu hazırlayıp yönetime sunduk. Mizanlar arasında gözle görülür düzelmeler görülmekte. Mizana baktığımız zaman borcumuz gözüküyor ancak sorguda 

borcumuz çıkmıyor. Bu şekilde devam ederse sistem düzelmeyecek yılbaşında çekilmeyi bende düşünüyorum. Bilgi alamadığımız için muhasebe için çalışma 

ortamı hazırlayamadığımızdan işler yürütülebilir değil.  

Mustafa ÖZCAN: 3 nolu önerge divan başkanının bu (5 inci toplantı) toplantı ile sınırlı olmak üzere değiştirilmesi için Mustafa Bey’in değişmesi önerge oylandı 

oyçokluğu ile kabul edildi.  

Oylama ile toplantının yürütülmesi için Korhan Bey toplantıyı yürütmeye yardımcı olmak üzere oyçokluğu ile Korhan KÖSE seçilmiştir.  

 Başkan (Korhan Bey) : 4 nolu önerge güvenlik hizmetinin gündeme alınmaması hususunu içermektedir. 

Aygün ÜNLÜ : bu husus adanın görevi  

Korhan KÖSE : 4 nolu önerge gündem maddeleri içerisinde olduğundan gündemin ilgili bölümünde oylanacak. 

Korhan KÖSE: 5 nolu önerge ‘muhasebe hizmetinin adalar tarafından yürütülmesi hususunda ilke kararı alınması’ önergesi oyçokluğu ile gündeme alınmıştır. 

Korhan KÖSE: 6 nolu önerge gündemin ilgili maddeleri içerisinde görüşüleceğinden oylanmamıştır.  

Korhan KÖSE: 7 nolu önerge temenniler ve dilekler kısmına alınmıştır. 

Korhan KÖSE: 8 nolu önerge aidat tutarları ile ilgili tavsiye kararının gündemden çıkarılması oylanması sonucu oyçokluğu ile önerge kabul edilmiştir. Tavsiye 

kararlarına ilişkin madde gündemden çıkarılmıştır.  

Korhan KÖSE: Başka önerge var mı? Önerge bulunmadığından gündeme geçiyoruz. 5 nolu önerge bütçeden önce görüşülmesine geçiyoruz.  

Ali ODABAŞ : Toplu yapı yönetimin yaptığı sadece muhasebe hizmeti veriyor. Muhasebede yaptığımız çalışmada hesapları ayrıştırmak çok zor. Bu kadar 

problem varken muhasebeyi ayırırsak işin içinden çıkamayız. Muhasebeciler adalar bazında dağıtılırsa işler daha rahat yürüyecektir diye düşünüyorum. 

Hesapları neye göre devralalacağız önergeye katılmıyorum.  

Yavuz CANBABA: Önergeye katılmıyorum.  

Akif ŞİRİN: Mustafa bey ayrıldığını söylüyor neye göre ayrılmış, geçmiş kararları ben bilmiyorum, öyle bir karar yoksa Mustafa beyler nasıl ayrılmış. Emlak 

yönetim dönemi tamamen enkaz bu enkazın üzerine bir şey yapmak istiyoruz, yapıyı kuramıyoruz. İmkânı olan adalar kendi muhasebe sistemlerini 

kurabileceklerse kursunlar, bir ada ayrıldığında bütçe azaldı 1 Ocaktan sonra ayrılması sağlıklı olur.  

 

 

 

 

 



Gürol MOTUR: Ben ayrılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Adalarda muhasebe görevlisi olması işleri kolaylaştırır 

Haluk KURNAZ: yönetim planı ve kat mülkiyeti kanuna göre toplu yapı yönetiminin muhasebe hizmetinin ve temsil işlerinin yürütülmesi var. Ayrılması mümkün 

olmaz. Eğer bu konuda çalışma yapılacaksa yönetim planlı gündemli bir toplantı yapılarak bunun öngörülen şekilde görüşülmesi gerekir. Bu toplantıda böyle bir 

karar alacaksak bütçenin de bir anlamı yok.  

M. Sadık GÜR: her bir personel ortalama 1300 dairenin işen bakıyor, yıllık yakıtla birlikte 2600 giriş yapılıyor bu girişler çok zor değil ancak bunun işleyişi ile ilgili 

sıkıntı var, ben önergenin kabul edilmesini istiyorum. 7000 tl borcu olupta icraya verilmeyen var.  

Fahrettin ÇAYDAŞI: toki yönetim zamanında bu kişi icraya verildiğinden mükerrer masraf olmaması için tarafımızdan işlem başlatılmamıştır. Hakkında yürüyen 

bir icra işlemi devam etmektedir.  

Ali Ekber DOĞANOĞLU: Muhasebecilerin adalara ayrılması verimli olmaz. Muhasebe hizmetinin ayrılmamasını istiyorum.  

Arif KORUCAK: Sistemin işlemediğinden şikâyetçiyiz sistemi tümüyle işletecek sistem bulmalıyız.  

Atilla DOĞANSAY: Aidat ödemelerinde sürekli yönetimin iyi niyetli olduğundan gevşeklik oluyor. Ödemeler yapılmadığı zaman icar işlemleri için ada avukatımız 

yok, muhasebe ile ilgili işlerin angaryası üst yönetimde bunun ayrılması sıkıntılı olur.  

Aygün ÜNNLÜ: Muhasebeyi tartışıyoruz demek ki burada muhasebede işler düzgün işlemiyor. Yusuf Bey ayrıldıysa sistem çöktü zaten. Muhasebe hizmetlerinin 

ayrılmamasını istiyorum.  

Fevzi BOZKURT: Muhasebe sistemi ile ilgili çözümler üzerinde çalışıyoruz. 

Hakan GÖÇMENOĞLU: Adalara mali külfet getirir, bu durumu ada temsilciler kurulundan yetki alınması gerekir.  

Nedim YALÇIN: önerge isteyenleri öngörür. Biz yönetime geldiğimizde 4 ayrı mali ve muhasebe yapısı mevcuttu. Toplu yapının muhasebe ve temsil görevleri 

var dolayısıyla Mustafa beylerin adası temsil hizmetlerine katılacak. İsteyen ada bu hizmeti kendi üzerine alabilir. Bende başkan olarak bu önergenin lehinde 

olduğumu belirtmek isterim. 1,2,3,4 için ayrılması sıkıntılara yol açar eskiden gelen sorumluluklardan dolayı birlikte yürütülmesi gerekir.  

Fahrettin ÇAYDAŞI: Muhasebe hizmetini ayrı tutmak isteyen adalar isterlerse ayrılabilirler. Üst yönetimden muhasebe ile teknik hizmet almak istemiyorum diyen 

ada varsa bu konuda karar alabilir uygulayabilir. Muhasebedekiler cari hizmetleri girmekle mükellefler, çalışanların verimi arasında farklılıklar olabiliyor. Yeni 

alınanların uyum sorununu aşmaya çalışıyoruz. Çalışma ortamında düzenlemelerde yapılıyor.  

Korhan KÖSE: benim kişisel görüşüm bu konudaki oylama 5 te 4 oranını sağlamak zorundayız. Ayrılan olsa bile muhasebe için öngörülen miktarları ödemek 

zorundayız.   

Mustafa ÖZCAN: 113129 -1 ada başkanıyım. Biz ada olarak kararlarımızı temsilciler kurulu kararıyla aldık. Bizim yönetime gönderdiğimiz ihtarname hesaplar 

açılmadığından dolayı adamızdan toplanan paralardan 418 bin lirayı tutturamıyoruz. Biz her zaman birlikten yanayız, ayrılmak istemiyoruz. Yönetime 

gönderdiğim ihtarnameyi sizlere okuyorum (ilgili bölümleri okundu).  

A.Haluk KURNAZ: Yönetim kurulu üyesi arkadaşlar muhasebe hizmetini bir daire başına kaç liraya sunuyorlar bunu açıklayabilirler mi? Ayrıca 41 d maddesini 

tekrar okuyorum. Bu maddeye göre ayrılamaz.  

Nedim YALÇIN: Madde 32 ilke kararı gereği muhasebe hizmeti yürütüleceği söyleniyor dolayısıyla bu hususta ilke kararı alınabileceği kanaatindeyim. Böyle bir 

karar alınacaksa ada temsilciler kurulunda yetki alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu şartla karar alınabilir.  

Korhan KÖSE: 5 nolu önergenin ‘isteyen adaların muhasebe hizmetinin kendileri tarafından yürütülebileceği’ hususunda ilkesel karar alınması oylandı 1449 

kabul 3346 red oyuyla önerge oy çokluğu ile kabul edilmemiştir. 

Gürsel TEKİNER toplu yapı yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak dilekçe vererek toplantıdan ayrılmıştır.  

Korhan KÖSE: 6 nolu önerge oyçokluğu ile reddedilmiştir.  

Korhan KÖSE: Tarafından gündem maddeleri okundu. Temsilciler kurulunca 31 12 2013 tarihinden ilk başlangıca kadar hesapların ibrasına ilişkin kurula bilgi 

sunulmadığından ibraya ilişkin karar alınmamıştır.  

Gündem 1:Bütçeye ilişkin olarak 

Fahrettin ÇAYDAŞI: 129 adanın ikinci hal tarzımızı önerdik alınan karar doğrultusunda bu adanın da muhasebe hizmetine tabi olduklarından bütçe rakamları 

üzerinde düzeltme yapılması gerekmektedir.  

Aygün ÜNLÜ: Kanunen kat malikleri olarak mülkiyetimiz üzerinde bulunan ATM ve diğer cihazların bütçede yer almaması gerekiyor bu cihazlar bize ait bir 

mülkiyet üzerinde olduğundan bütçede yer alamaz.  

A.Haluk KURNAZ: Baz istasyonunun kirası burada yer almıyor 

Fahrettin ÇAYDAŞI: Baz istasyonu 2 yıllığına kirası alındığından bu yılki bütçede yer verilmedi.  

Korhan KÖSE: Yönetim olarak bankamatiklerle ilgili görüşme yapılsın uygunsa orda kalsın hukuki açıdan uygun değilse başka yere taşınsın.  

A.Haluk KURNAZ: Bankamatikten gelen gelirler yönetim tarafından alışveriş merkezinin bakımına harcanmak kaydıyla kullanılsın.  

 

 

 

 

 



Aygün ÜNLÜ: Kanunen bu alan bize ait bu yönde bir karar alınamaz.   

Hamdi ULUDOĞAN: Bankamatiklerin kirası konusunda kanuni hükümler neyi içeriyorsa ona göre işlem yapılmasını istiyorum. Sonradan ortaya çıkacak ekstra 

maliyetlerden sorumlu tutulmak istemiyorum.  

Korhan KÖSE: Ekte yer alan bütçe cetvelinde yer alan rakamlar doğrultusunda 2014 yılı Tahmini Bütçesinin Muhasebe ve Teknik Hizmet Cetvelini oylarınıza 

sunuyorum.  

Hamdi ULUDOĞAN: Bütçe de yer alan personel giderleri teknik personeli de içeriyor. 2014 yılında teknik hizmeti biz ada olarak almayacağız bu durumda daire 

başına maliyetler yeniden değişecek o yüzden bu kısım hatalı yapılıyor.  

Fahrettin ÇAYDAŞI: Teknik personel, muhasebe personeli ve halkla ilişkiler olmak üzere toplam 12 personel çalışmaktadır.  

Mustafa ÖZCAN: Bizler ada olarak teknik hizmetleri almak istemediğimizi yönetime bildirdik, dolayısıyla bu giderlerin bizim adamızdaki sayılar dikkate alınmadan 

belirlenmesi gerekir. Hesapların ayrılması bizim için bu işleri kolaylaştıracaktır.  

Yılmaz ISLAK: Bütçe tüm daire sayıları dikkate alınarak hesaplanmış ancak teknik hizmetleri almayacak adalar olduğunu açıklıyor bu durumda daire başına 

bütçe rakamlarında hatalı oluşuyor bu durumda ada temsilciler kurulunda kararlar alınarak bütçe sürecinin başlatılması uygun olacaktır.  

Korhan KÖSE: Kendi adamızda bizler giderleri m2 bazına bölerek yapıyoruz.  

Arif GORİÇA: Biz adaların bu sistemden çıktığını öğrenince bütçenin ön çalışması sağlıklı olmamıştır. Bu durumda adalarla bloklarla görüşülmesi yapılarak 

bütçenin tespit edilmesi gerekirdi. Yönetimin tahmini bütçesi oluşturulmuştur. Bir haftalık süre vererek bütçe sürecini tamamlamamız daha doğru olacaktır.  

Korhan KÖSE: Yönetim kurulu ile adalar bazında gerekli görüşmeler yapılarak bütçenin yeniden toplanılarak değerlendirilmesi bütçe süreci tamamlanana kadar 

31 Ocak 2014 tarihine kadar 2013 yılı bütçe rakamları üzerinden bütçenin geçici olarak devam ettirilmesi oylandı oyçokluğu ile kabul edildi. 113129/1 ada noter 

ihtarnamesi çektiği için 31 Ocak 2013 tarihine kadar geçici bütçe devam etmesi bölümüne katılmamaktadır.  

Gündem 2: Talep edilen ilke kararlarının görüşülmesi: 

Mustafa ÖZCAN: 113129/1 ada noter ihtarnamesi çektiği için güvenliğin devam etmesi bölümüne katılmamaktadır.  

Feyzi BOZKURT: Güvenlik şirketi bu sitenin prestijidir. Bu yüzden güvenliğin devam etmesinin uygun olması değerlendirilmektedir. Sitemizi komple kamara 

izleme sistemi kurmak istiyoruz, bunlarla ilgili çalışmalarımız var bu çalışmalara göre birinci grupta 31 ikinci grupta 16 kişi üçüncü alternatifte 9 kişi olarak 

güvenlik oluşturabileceğimizi planlıyoruz. Birincinin maliyeti 60.000 TL ikinci maliyet 35 000 TL üçüncünün personel maliyeti 22 000 TL ancak kamera kurulum 

maliyeti dâhil edilmemiştir. Güvenlikçi sayımız düşürülerek tasarruf etme ettik.  

A.Haluk KURNAZ: Güvenlik hizmeti alımı ile ilgili adalarla ilgili gerekli çalışmaları yaptıralım.  

Akif ŞİRİN: ben ada olarak güvenlik hizmeti almak istemiyorum.  

Faik ÇAYDAŞI: güvenlik somut olarak değerlendirmek istiyorum. Güvenliği ya alacağız ya da almayacağız ortak hareket etmek gerektiğini düşünüyoruz.  

Korhan KÖSE: Gündemin diğer maddelerini ve bütçeyi bir sonraki toplantıda (18 Ocak 2014 tarihinde saat 17.00 de) değerlendirilmek üzere toplantıyı 

kapatmayı oylarınıza sunuyorum. Başkaca bir konu görüşülmeden toplantı kapatıldı.15.12.2013 saat 02:19…… 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 


