
Sayfa 1 / 41 
 

BİLKENT II PARK SİTESİ 
TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

08.01.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ TAM METNİ 
 

SERPİL GÖLE 
Toplantıya başlamak üzere sizleri yoklamaya davet ediyorum. Daha sonra da saygı duruşuna. 

Sn.Yaşar AYSEV (katıldı) , Sn.Korkut ÖZKORKUT (katıldı) , Sn. Korkmaz ARSLAN (katıldı) , Sn.Hulki 
TANRIKULU (katılmadı), Sn.Mehmet YİĞİT (katıldı) Sn. Eda YÜCEL (katılmadı), Sn.Necati 

MUHAFIZ, vekili Sn.Mustafa AYTEKİN (katıldı), Sn.Hüseyin BÜTÜNER (katılmadı), Sn. Ali Ekber 
ULUSOY (katıldı), Sn. Sedat SAZER (katıldı), Sn. Atacan AYAR (katılmadı), Sn. Ahmet Ayhan 

ÖZMEN (katıldı), Sn.Selim TİRİTOĞLU vekili Sn.Zekeriya GÖÇER (katıldı), Sn. Mustafa TOY, vekili 
Sn. Ali KURTARAN (katıldı), Sn. Asuman SAKARYA (katılmadı), Sn.Vecihi GÜVENÇ, vekili Sn.Alper 

TUNA (katıldı), Sn. M.Murat YAZICI (katıldı), Sn.Şebnem TABAKÇI (katılmadı), Sn. Ufku 
KANDEMİR (katılmadı), Sn. Turan Sezai AKDAĞ (katılmadı), Füsun KAHVECİOĞLU (katılmadı), 
Serdar DİMLİ (katıldı), Sn. Ömer ÜSTÜNKOL (katıldı), Sn. Ersin AKCAN, vekili Sn.Himmet ÖZTÜRK 
(katıldı), Sn. Himmet ÖZTÜRK, Sn.Yüksel ÇİÇEK vekili Sn.Şahin AKDAĞ, (katıldı) Alev ALPKAN 
(katılmadı), Recep DEMİREL,(katıldı) Teoman ÖZTÜRK, (katılmadı) E. İlhan KONUKSEVEN 
(katıldı), Sn.Yakup POLAT (katıldı), Sn. Ali BAŞ (katıldı), Sn. S. Hakan GÖRGÜN (katıldı), Sn. Bekir 
ÇAKMAK (katıldı), Sn. Enis GÜNÇER (katıldı), Sn. Ömür Güzin ARAS, vekili Sn. Vasfiye KOCA 
(katıldı), Sn.Fuat GÖKÇE (katıldı),Sn. Zeynep ARSEVEN,(katıldı) Sn. Serpil GÖLE (katıldı),  ve 
Sosyal Tesis Sn.Ruhi BEDİR vekili Sn.H.Ayhan TATAROĞLU (katıldı). 

 
Şu an itibariyle 25 mevcut var. Açılış yoklama ve saygı duruşu var. Saygı duruşuna geçildi. 

 
Başkanlık divanı seçimi için iki liste vardır. Birinci listeyi okuyorum. Başkan Ali Ekber ULUSOY, 

Katip üye Zeynep ARSEVEN, Katip üye Murat YAZICI, Evet teklif eden Ufku Kandemir, Mustafa 
AYTEKİN Recep DEMİREL, Serpil GÖLE,(Genel Kurul esnasında önergeden imzasını çektiğini 

beyan etmiştir.) Atacan AYAR, Zeynep ARSEVEN, Ayhan ÖZMEN, Ali Ekber ULUSOY, Murat 
YAZICI, Korkmaz ARSLAN Vasfiye KOCA, İkinci liste önerenler; Fuat GÖKÇE, Hakan GÖRGÜN, 

Serpil GÖLE, İhan KONUKSEVEN 
 
Serpil hanım iki listeyi de öneriyorsunuz. 
 
Serpil GÖLE 
Birinci listeyi oylayalım. Evet, birinci Ali Ekber ULUSOY 15 kişi evet. İkinci listeyi oylayalım. 9 kişi 
evet, birinci listedeki Divan Başkanı ve üyeleri davet ediyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim. 
 
Ali Ekber ULUSOY 

Divan Başkanlığına seçtiğiniz için teşekkür ederim. Divan gündemine geçmeden evvel görevli 
arkadaşları dışarı alalım. 2 dakika müsaade edin. İçinizde benden daha iyi bu işleri yapabilecek 

yetenekte komşularım vardır, sizden tek istirhamım arkadaşları çıkartma sebebim, onlara kötü 
örnek olmamak. Çünkü burada tartışmalar seviyenin çok altına düşüyor, gündem belli, ağır bir 

gündem ve bu gündemi yürütebilmemiz için herkesin seviyesinde hareket etmesi gerekiyor. 
Kimse lütfen kavga, dövüş, lüzumsuz sataşma ortamı yaratmasın, ağır bir gündem var.  Eğer 

gündemi konuşacaksak herkesin sakin olması lazım, sataşma olmaması lazım.  Herkes söz 
hakkına riayet etsin, kimse kimseyi küçük düşürücü laf söylemesin, suç oluşturacak unsurlar 
burada olmasın, buradakilerin büyük çoğunluğu 50 yaşın üzerinde kişileriz. Şurada bizi  15 - 16 
yaşında gençler seyretse herhalde birbirlerine girerler. Lütfen herkes seviyesini korusun. 
Herkese söz hakkı vereceğim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum, anlayışınız ve katkılarınız 
için.  
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Faaliyet raporu okunmadan önce divan tutanaklarını imzalama yetkisinin divana verilmesi ve ses 
kayıt cihazının kullanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.  

 
Gündemin 3. maddesinde 01.06.2016 ve 31.12.2016 dönemi faaliyet raporu gelir gider 

hesaplarının ayrı ayrı okunması ve görüşmeye açılması ve burada bir şey soracağım; zarfla 
gönderilen faaliyet raporunu herkes aldı mı? Herkes okudu mu? Baştan okunmasını istiyor 

musunuz? Faaliyet raporunu isteyen varsa tekrar okuyalım, yoksa zaman kaybı diğer konuya 
geçelim istiyorum. Gündemin 3. maddesiyle faaliyet raporunun okunmasını isteyenler; 

oylarınıza sunuyorum. Faaliyet raporu ile ilgili görüşünü açıklamak isteyen var mı? Kimse 
istemiyor. 

 
Divan Başkanlığına bir tane önerge geldi. Toplu yapı kat malikleri kurulu olağanüstü toplantısı 

gündemin 6. ve 12. maddenin yer değiştirilmesini isteyen bir önerge. 6. maddeyi okuyorum; 
olağanüstü genel kurul toplantısı seçimli olarak yapılmasına karar verilmesine temel olan site içi 
çatışmalara son verilmesi amacıyla çağrıda bulunması, 12. maddesi de yeni yönetim ve denetim 
kurulu seçimi. 6 ve 12.  maddenin yer değiştirmesi isteyen önergeyi Mustafa AYTEKİN, Recep 
DEMİREL, Murat YAZICI,  Serpil GÖLE, Zeynep ARSEVEN, Ayhan ÖZMEN, Ali Ekber ULUSOY 
imzalamıştır. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. 6. ve 12. maddelerin yer değiştirmesini 
isteyenler el kaldırsın; 15 oy ile kabul edilmiştir.   
 
4. maddeye geçiyoruz. 01.06.2016 ve 31.12.2016 dönemi denetim kurulu raporunun okunması 

ve görüşmeye açılması. Denetim Kurulu raporu ilk söylediğim zarfta belgeler içerisinde herkes 
okudu sanıyorum. Bu konuyla ilgili itirazı olan, okunmasını isteyen var mı? Bunu oylamaya 

sunuyorum. Bunun okunmasını isteyenler el kaldırsınlar; kimse istemiyor. 4. maddeyi herkesin 
okuyup anladığını düşünüyoruz. 

  
4. maddeyi herkesin anladığını düşünüyoruz. Bekir Bey şöyle bir görüş sundu. Faaliyet raporu 

okunmadı ama ayrıca denetleme raporlarının görüşmeye açılmasını istedi. Bunun görüşmeye 
açılmasını kabul edenler elini kaldırsın; oy çokluğuyla kabul edilmiştir, 20 kişi kabul etmiştir. 

Öncelikle 6 ayda bir seçim yapmak zorunda mıyız? Seçimler için 6 ayda bir niçin toplanıyoruz, 
arkadaşlar neden bu toplantıya gerek duyuldu açıklasınlar. Sitenin birikmiş birçok sorunu var. 
Söz almak isteyenler öncelikle 5 dakika diye bir şey söyleyelim 5 dakika yeterli çünkü 25 kişi 
varız, 5 dakikadan 125 dakika eder. 5 dakika maksimum yeterli olur. 
 
E.İlhan KONUKSEVEN  
F8 Blok yöneticisiyim, eski yönetim kurulu üyesiyim. Bu toplantının amacı seçim yapmak değil . 
Ama bunu bir fırsat olarak gördü yönetim kurulumuz. Toplantının asıl konusu bugün yönetim 
binasının boşaltılması ile ilgili sadece yönetim kurulunun değil bir genel kurul kararına ihtiyaç 

duyulması, bunun değişik sebepleri var, hukuki süreçleri var, bu hukuki sürecin sonucunda 
katlanılması gereken yaptırımlar var bu yatırımları bütün genel kurulun paylaşması gerekiyor. Bu 

toplantının yapılmasının asıl sebebi budur. Ama yönetim kurulumuz bunu bir fırsat olarak 
gördü. Çünkü yönetim kurulu siz değerli kat malikleri bir önceki genel kurulda bir seçim yöntemi 

ile en çok oy alanları yönetim kuruluna seçtiniz. Fakat bu oluşan yönetim kurulunda tam bir 
görüş birliği olmadığı için alınan kararlar ve süreçler sürekli uzadı bunların etkilerini belki 

okuduğunuz denetim raporunda ve faaliyet raporunda da görmüşsünüzdür, birçok hazırlık 
yapıldı ama bunları geçiremedik hava şartları nedeniyle birçok yapacağımız konu gecikti . Çünkü 
geriye dönük bu çatışmalar nedeniyle konuların sürekli yönetim kuruluna gelmesi , sürekli yeni 
yazılarla taleplerin gelmesi bizim yönetim kurulundaki toplantılarımızın yarısından fazla 
zamanını alıyor, bizim işleyişimizi engelliyor, bunun için hem bir barış çağrısıyla birlikte bir yeni 
daha birlik beraberlik içinde fikir birliği içinde çalışabilecek bir yönetim kurulu biz oluruz ya da 
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olmayız yeni bir yönetim kurulu olur hiç sorun değil ama Yönetim Kurulu'nun işleyişinde 
problem olması nedeniyle yenilenmesinde fayda olduğunu gördük ama toplantımızın ana 

sebebi bir kez daha tekrarlıyorum bu bizim yönetim binası boşaltılması ile ilgilidir. Teşekkürler.  
 Bununla ilgili olarak bir tutanak sizlere dağıtıldı sanırım.  Bir daha okumamıza gerek var mı? Bu 

bilgi notunda kısaca orman işletmesinden bir şefin gelerek burayı boşaltmamız gerektiği 
konusunda bir kaç kez uyarıda bulunuldu en son geldiğinde burada da göreceğiniz gibi birçok 

alınan mahkeme kararıyla buranın boşaltılmasına bir süre verilerek bu süre içinde boşaltın, 
boşaltmamanız durumunda hukuki sürecin başlayacağını ve geriye dönük işgal bedeli talep 

edeceklerini bildirdiler bunun üzerine biz yönetim kurulu heyeti olarak bu Orman İşletmesi 
Müdürlüğü'nden gelen şefin müdürünü de öğrendik Ama ilk önce bir bakanlığa gidelim dedik ve 

bakanlığa gittik bakanlıkta müsteşar yardımcısı ile görüştük buna heyet olarak gittik Hakan Bey , 
Fuat Bey ve ben müsteşar yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ ile görüştük, durumu kendisine anlattık. Bu 

yönetim binasını aslında biz orayı kendimiz için kullanmadığımızı buradaki orman arazisine 
bakmak için işçi istihdam ettiğimizi bu işçileri barındıracak bir yere ihtiyaç olduğunu, aslında 
ormana hizmet ettiğimizi, gerektiğinde mevcut orman alanının bu duruma gelmesinde çok 
büyük katkımızın olduğunu buranın bakımı konusunda da bu işçilere ihtiyaç duyulduğunu ileriye 
dönük de yeni katkılarda bulunabileceğimizi bildirdik. Bunun üzerine İbrahim Bey açıkça 
kanunda maddelerinin açık olduğunu hukuken burayı boşaltmamız gerektiğini bunun başka bir 
sonucunun olamayacağını ancak bizim bu iyi niyetimize ve buraya katkılarımız nedeniyle yazılı 
bir açıklama değil ama bir süre daha kalabileceğimizi bize açıkladı ve bizim yanımızda telefon 
ederek bölge müdürünü aradı ve bölge müdürüne bizim yanımızda burada bu yönetim binasının 

bu amaçla kullanılmasında bir sakınca olmadığını, ileriye dönük bizim buraya daha fazla katkıda 
bulunacağımızı bu nedenle buradan çıkma konusunda ısrarcı olunmaması gerektiğini söyledi . 

Fakat bunun üzerine bir gün sonra aynı Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden yine aynı şef gelerek 
tekrar uyarıda bulundu. Bize bunun üzerine tekrar Orman İşletme Müdürlüğündeki orman 

mühendisi İbrahim POLAT ile görüşmeye Zübeyir Bey ile gittik, konuştuk durumu. Bir kez de 
kendisine açıkladık kendisini atlayıp bakanlıkla görüşmüş olmayalım bir de kendisinden ricacı 

olalım durumu açıklayalım.  Kendisi durumu gayet iyi anladığını bu bölgelerden sorumlu 
olduğunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde orman alanında kendisinin sorumlu olduğunu, 

müsteşar yardımcısı ile aynı fikirde olduğunu, bizim buraya katkıda bulunduğumuzu 
düşündüğünü ancak şikayet olması nedeniyle kendisinin bu şikayet konusunda gereğini yapması 
konusunda sorumlu olduğunu, bunun için elinden bir şey gelmediğini belirtti. 
 
Ali Ekber ULUSOY 
Şikayetçi şikayetini geri aldığında bu olay duracak mı? 2016 sonlarına doğru biri ortaya çıkıyor 
şikayet ediyor, bu arkadaş içimizden biri tahminimiz. 
 
S.Hakan GÖRGÜN 

G1 yanındaki açık otoparkta bu işin içinde, 60 araçlık otoparka el koyacaklar orası orman arazisi  
  

E.İlhan KONUKSEVEN 
Şunu da sorduk burayı kiralayabilir miyiz? Daha önce biz Bilkent Üniversitesine burası ile ilgili bir 

kira ödemesinde bulunmuşuz aynı prosedürü devam ettirebilir miyiz diye sorduk. Kiralamak gibi 
bir durumun söz konusu olmadığını böyle bir sürece girmelerinin mümkün olmadığını belirttiler. 

Yasal olarak imkansız olur dediler, yani kira talebinde bulunuldu.   
 
Ali Ekber ULUSOY  
Siz bu konu ile başladığınız için gündem maddesi diğer gündem ile birleşti, biraz bu süreci kayıt 
altına alabilirsek iyi olur. Siz yönetime devam edersiniz veya yeni yönetim seçilir bilemiyoruz. 
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Bunu yazılı olarak beyan ederseniz, bu süreci bir kayıt altına alabilirsek kurumsal hafıza 
açısından bu ilerde seçilecek yöneticilerin önünde bir belge olacaktır.   

 
Fuat GÖKÇE 

Bir kelimelik katkı yapmak istiyorum. Şimdi hem de dağıttığımız bilgi notu belgeye neredeyse 
dayanmıyor olmasının bir nedeni var. O da şu ana kadar Orman Bakanlığı'ndan bize gelen 

ikazların tümü sözlü yani bunu da hani yeni yönetimin bilgisi için söylüyorum onlarda yazılı bir 
biçimde bize her hangi bir belge vermiş değiller, sadece söyledikleri şu; eğer biz yazılı bir 

biçimde size bir ihtarda bulunursak, o zaman yasal olarak gereğini yapmamız gerekir geriye 
dönük, bu sefer de yani sizin belli bedelleri ödemeniz gerekir diye yani görünüşte iyi niyetli gibi 

olan bir durum bu ama yine de belli ciddi bir soru işareti var. Devletin bir kurumu şikayet 
üzerine mecburen bir işlem yapmak istiyor yapıyor ama bunu sözlü yapıyor. Yani yazılı bir şey 

yapmaktan kaçıyor. Bizde biraz böyle yoğurdu üfleyerek yemeye çalışmamızın nedeni buydu. 
Teşekkür ederim. 
 
Ali Ekber ULUSOY 
Denetim ve yönetim faaliyet raporlarının görüşmeye açılması ile ilgili konuda başka söz almak 
isteyen var mı? Himmet bey buyurun  
 
Himmet ÖZTÜRK  
Ne kadar önceden kısmen bilgi olarak bize ulaşmış olsa da burada olayın gerçeğini öğrenmiş 

oluyoruz Ben onun için Sn. İlhan KONUKSEVEN’in yapmış olduğu açıklamalarda ki yapılan 
gayretten dolayı kendini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Şu ana kadar süreç iyi yönetilmişe 

benziyor, ancak seçimli bir genel kurulda olduğu için yeni seçilen yönetim çalışırken de aynı 
zamanda eski yönetim ve bu yönüyle hep iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Zira bu site 

hepimizin yaşadığı bir yer burada bir küslük, bir dargınlık veya herhangi bir farklılığı hiç 
düşünmemek lazım, bu hepimizin sorunu onun için yani özellikle ben şu ana kadar ki olan şeyin 

farklı biçimde yürütülmekten ziyade, işbirliği içerisinde aynı fikirde yürütülmesinden yanayım ve 
bunun da çok faydalı olacağını düşünüyorum not alınmasını ve mümkünse uygulanmasını rica 

ediyorum, Teşekkür ederim.  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Bu konuyla ilgili devam ediyoruz gündemin denetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili görüşmeye 
açılması ile ilgili Hakan Bey buyurun 
 
S.Hakan GÖRGÜN 
 Çalışmalardan verim alamamak hepimizi rahatsız etti. Belli sorumluluklarla buraya geldik. 11.  
maddeye yazdık bir kısmından İlhan Bey bahsetti 11. madde kapsamında faaliyet raporlarındaki 

sorunu da ben dile getirmek istiyorum. Seçim tarihinden dolayı Haziran ayında yapılan genel 
kuruldan sonra insanlar yaz tatillerine gidiyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ayına kadar muhatap 

kimseyi bulamıyoruz. Seçilen insanların da ailevi tatil programları olabiliyor. Eylül ayında görev 
tariflerini yapıp, aramızda görev dağılımı yaptığımızda Ekim ayına gelmiş oluyoruz. Ekim ayında 

neler yapabiliriz planlamasını, toplantılarını belirledikten sonra Kasım, ayında ihale ile ilgili 
komisyonlar kurup, teklifler almaya başlıyoruz bu Aralık ayını buluyor. Aralık ayında aldığınız 

tamir fiyatları, boya fiyatları, temiz su maliyetleri, kazı fiyatları, kış geldiğinden dolayı bu sefer 
bunları icra edemiyorsunuz ve tekrar Mart ayını beklemeniz gerekiyor. Çünkü tüm profesyonel 
sitelerde Genel Kurul toplantıları Ocak ayında yapılır, Mart ayına kadar üyeler hazırlıklarını 
yapar, mevsimle beraber Nisan ayında faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlarlar ve hizmet ortaya 
koyabilirler. Maalesef sitemizde bu yanlış uygulanmış bugüne kadar. Bundan dolayı biz birçok 
çalışmayı yaptık, ihaleleri yaptık, fiyatları topladık fakat kar başladı ve döviz artışları ndan dolayı 
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verilen teklifler 10 günlük, 15 günlük olduğundan dolayı iş yapamaz hale geldik, bu da bizi 
üzüyor. Bu davet bizim elimizde olan bir süreç değildir. Bunu da 11.  madde olarak yazdık ama 

faaliyet raporlarında ki garabetin nedenlerinden biri olarak kayıtlara geçmesini istiyorum. 
İnşallah yeni yönetim veya şu an bu toplantıda Ocak ayında ve genel kurulların yapılma kararı 

çıkar bunun doğru bir yöntem olduğunu inanıyorum. 
 

Ali Ekber ULUSOY  
Notlarımızı alıyoruz zaten 11. maddede bunu oylayacağız ona  göre de hazırlıklar yapılacak, ona 

göre de bina yönetimleri oluşacaktır.  Esas olay bu yılı geçirmiş durumdayız ama gelecek sene 
için genel kurulda kabul edilirse gerekli planlama yapılır. 

 
S.Hakan GÖRGÜN 

Birçok yöneticinin seçimlerini Mayıs ve Haziran aylarında yaptığını biliyorum. Kendi içlerindeki 
seçimlerde 4/3 ağırlıkla böyle bir yetkiyi alarak Haziran'daki genel kurula geçilirse ondan sonra 
Ocaktan itibaren çevirime başlayabiliriz yani bir tur daha atabiliriz 5/4 temsil yetkisi alarak 
 
Ömer ÜSTÜNKOL 
Ben rapor üzerinde başka bir konu üzerine değinmek istiyorum Bu güvenlikle ilgili biliyorsunuz 

son zamanlarda ülkemizde büyük terör olayları yaşamaktadır. Sitemizde de güvenlik zaafı 

olduğunu düşünüyorum yani burada zaten şey de koymuştunuz ödenekleri de ve diğer şeyleri. 

Bu konunun üzerine gidilmesini bundan çok sıkıntı duyulmasını öneriyorum, bir de bu faaliyet 

raporunda Telekom tarafından site içinin altyapısının fiber optik kabloları değiştirilecekti 

bununla ilgili Telekom yazı yazdı geçmiş dönemde. Biz de onlara cevap verdik bu niçin 

yapılmadı, onu öğrenmek istiyorum, yine gerçi içme suyu konusunda gündeme gelecek bu 

projeler altyapı ile ilgili ASKİ yetkililerine teslim edilmişti, onaylanacaktı. Bunlar yeniden 

düzenlenecekti. Onlarla ilgili bir şey göremedim bu iki konuyu şey yapıyorum. Bide ayriyeten  

Sn. Korkmaz ARSLAN beye bir şey sormak istiyorum.  Kat malikleri kurulunda tutulan tutanaktan 

ben bir öncekini yazılı olarak defalarca istedim, 6 ay benim tarafıma bana site yönetimi 

göndermedi. Neden, niçin gönderilmedi. Kat malikleri kurulunda katılanlardan yetki almadan 

biraz önce yetki alındı, doğrusu bu idi. Yetki alınmadan hangi yetkiyle divan tutanağı imzaladınız 

yaptığınız etik midir? Bu divan tutanağının hukuki bir geçerliliği bana göre yoktur. Genel Kurula 

katılanların iradesinde yok saydınız. Katip üyeler Sn. Zeynep ARSEVEN ile Sn. Mustafa AYTEKİN 

genel kurulda konuşulan, alınan kararları eksik ve yanlış yazmışlardır, ona değinmek istiyorum. 

Örneğin seçilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri eksiktir, baktığımız zaman kitapçıkta da, genel 

kurul tutanağında da,  Hazirun cetveli ve divan tutanağı da çelişmektedir. Hazirun cetveline göre 

toplantıya 35 kişi katılmıştır. Bunun 19 asil, 16'sı vekildir. Divan tutanağına göre toplantıya 33 

kişi katılmıştır 24’ü asil, 9’u vekildir. Burada soruyorum; toplantıya kaç kişi katıldı yani burada 

evet şimdi yine ses kayıtları ile divan tutanağının içeriği aynı değildir. Ses kayıtlarının bir kısmının 

içeriği değiştirilmiştir. Değiştirerek divan tutanağına aktarılmıştır.  Eksik ve yanlışlarla dolu olan 

divan tutanağı ile ses kayıtları baz alınarak divan katipliğini yapan Sn. Mustafa AYTEKİN de Sn. 

Zeynep ARSEVEN benim şahsımla ilgili manevi tazminat davaları açmışlardır. Bunu 

bilgilendirmek için söylüyorum, fazla uzatmayacağım. Açılan davalarda ki iddiaların bir kısmını 

sizlerinde takdirine sunuyorum şimdi burada; Divan tutanağına bakarsanız 6. maddede pardon 

5. maddede site avukatımız Sn. Zübeyir YİĞİT’in Sn. Ahmet Ayhan ÖZMEN tarafından diye geçen 

orada bir sinkaflı bir konu vardır. Şimdi Sn. Zeynep ARSEVEN bunu mahkemeye sunuyor ve diyor 

ki Ömer ÜSTÜNKOL CD kayıtları sunuyor Ayhan ÖZMEN’in resmen annesine küfür ediyor diyor 
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çarpıtarak peşinde yine Sn. Mustafa AYTEKİN'nin avukatı ve kendisi şöyle bir iddiada bulunuyor. 

Mahkemeye sunduğu iddianın 15. Maddesi Sn. Mustafa AYTEKİN’in bu duruma çok üzüldüğünü 

toplum içinde komşularına karşı gururu kırıldığını, haysiyet ve kişilik hakları zedelendiğini 

belirtiyor diyor ki; emekli iki çocuk annesi diyor şimdi burada bu çelişkileri sizlerin takdirine 

bırakıyorum. Mahkeme bunları sormuştur. Yargı süreci devam etmektedir şimdi soruyorum?  

Genel kurul tutanağımı doğrudur, CD’ deki söylenenler mi doğrudur, mahkemeye  sunulanlar mı 

doğrudur, onun için sizi bilgilendirmek istedim. Teşekkür ederim.  

S.Hakan GÖRGÜN 

Konu ben ve güvenlikle ilgili isterseniz cevap vermek isterim. Güvenlikle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. 
2017 zor geçecek. Verimlilik diye baktığımızda ihale şartnamesinde uygulamalar 5188 sayılı 

kanuna göre; il koordinasyon kurulunda sitemize 21 kişilik güvenlik kadrosu tahsis edilmiş. 
Kanunen bizim 21 kişilik güvenlik kadrosuyla çalışmamız gerekiyor, ancak bugün itibariyle 17 

güvenlik kadrosu ile çalışıyoruz. Fakat bu 17 kişi de görsel bir kadro bunun 3 tanesi amir, 1 
tanesi müdür dediğinizde fiili olarak 13 kişiyle çalışıyorsunuz. Diğer arkadaşlar amir ve müdür 

olarak makamda duruyorlar yani sahada görev yapmıyorlar. İhale sözleşmemiz de daha önce 
yapan arkadaşlarımızın eline sağlık çok idealist bir sözleşme hazırlamışlar. İhale sözleşmesine 

ancak 18-25 yaş aralığı diye bir kısıtlama koymuşuz 18-25 yaş çok tehlikeli bir dönemdir 50.00 TL 
fiyat farkı için gençlerin transfer olduğu, çoğunun askere gitme yaşı olduğu, çoğunun şu an 

polisliğe başvurduğu bir yaş dönemidir. Bunun dolayı da çok fazla personel sirkülasyonu olur, 
değişim olur. Halbuki güvenliğin ruhunda uzun süreli hizmet eden kat maliklerini tanıyan, 
bölgeyi tanıyan personel ihtiyacımız var. Bugün de bunu yaşıyoruz. % 30'lara yakın güvenlik 
şirketlerinin daha önce ki şirketler de dahil olmak üzere bir dönüşüm oluyor. Personel değişim 
oranı var bu çok rahatsız edici Türkiye genelinde böyle şartların değiştirilerek yaşın 18-24 yerine 

deneyimli 40 yaşını geçmemiş, uzman, polis uzman, erbaş ve jandarmalar diye düzeltilmesinin 
hizmet kalitemizi arttıracağına inanıyorum. 2 güvenlik amiri ve güvenlik müdürlüğü kadromuzu 

harcatmamamız lazım bizim 17 kadronun tamamını güvenlik personeli olarak kullanmamız 
lazım. Müdür kadrosuna gelen şirketin Merkez Bölge Müdürlüğü kadrosunda görevlendirme ile 

denetleme yapması lazım. Bu da bize iki nokta kazanç sağlar bu şartnamede bunu düzeltmemiz 
lazım. CCTV merkezinde eleman görevlendirmiyoruz yani 21 kadroyu kullanmamamızın nedeni 

tasarruf etmeyi düşünmüşüz fakat bundan dolayı yönetim olarak çok büyük tazminatlar 
ödemeye başladık. Gelen bilirkişiler güvenlik sözleşmesinde güvenlik kadromuzda CCTV 

merkezinde görevli olmadığından dolayı sitemize suçu yazıyor oran yazıyor ve bunun çok 
üstündeki bedelleri biz tazminat olarak ödemek zorunda kalıyoruz sonuç 21 kişilik kadronun 21 

elemanının olarak yerinde kullanılması personel özelliklerinin 18-25 yaş yerine 40 yaşa kadar 
deneyimli personelin kullanılmasının önünün açılması, güvenlik performansını ölçtüğümde 
mevcut personelin %35 verimli çalışmasını sağlayacaktır bilginize sunarım. Önerim bu.  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Korkmaz bey Ömer beye bu konuda cevap vermek istiyor musunuz? 
 

K.Korkmaz ARSLAN: 
Ömer Bey bu konuda sulh hukuk mahkemesine müracaatı yapmıştır. Bu konuda yapılan ilk 

müracaattı sitemizin 20 yıllık tarihinde. Yani huzursuzluk, barış diyoruz divan katibi seçilen 
kişiler defalarca yönetim kurulu üyeliği yapmış, deneticilik yapmış, sitede tanınan saygın kişiler, 

bunun vekaleti yok ve benzeri şeylerle Divan başkanlığında işte onları seçtirdi diye yardımcı 
olduğum şeklindedir bu konulardan zaten mahkemeye vermiş, bizler de hayatımızda ilk defa bu 

konuda bir mahkemeye gidiyoruz 70 yıllık hayatımda sayesinde teşekkür ederim ama bunun 
dışında da bir şey yok. Burada da konuşmanın bir anlamı yok. Teşekkürler. 
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Ömer ÜSTÜNKOL 

Defalarca yazı yazdım, genel kurul tutanağını istedim niçin göndermedin? Gerekçesini 
soruyorum bu bir. Bir ikincisi genel kuruldan yetki almadan divan tutanağını katip üyelerle siz 

hangi yetkiyle imzaladınız onu soruyorum? 
 

K.Korkmaz ARSLAN 
 Bu konuda yönetim kurulu olarak sulh hukuk mahkemesine görüşlerimizi bildirdik. Ömer beye 

söylememize gerek yok Ömer Bey bir ay içinde 20 yazıyla yönetim kurulunun çalışmasını önledi. 
Bu konuda bir şey yapmadık kendisine. Şu an bu konu sulh mahkemesindedir burada Ömer Bey 

Savcı değildir, burada da kimse suçlu değildir gereken yapılmıştır kendisi de diğer toplantılarda 6 
ay sonra genel kurul yazılarını dağıtmıştır. Zaten yönetim kurulu kararlarında da divan kurulu 

kararları noter onayıyla tastik edilmiş, yönetim kurulu karar defterine geçmiştir, gelir istediği 
zaman dilekçe yazana kadar gelir arkadaşlarla bakar o da okuyabilir teşekkürler iyi çalışmalar. 
 
E.İlhan KONUKSEVEN: 
Ömer bey’in su tesisatı ile ilgili yönetim kurulumuz yaptığı çalışmalardan bahsedeceğim. Önemli 
konulardan bir tanesi de su tesisatı ile ilgili konulardı. Tesisatının değiştirilmesinde Evet 
ASKİ’den destek alınabilir bu destek alınabilir ama bunun yanında ister kazınması gerekli 
altyapının sağlanması ve buraları kapatılması da önemli bir maliyet ve Bunun mutlaka planlı bir 
şekilde yapılması gerekiyor sitemiz hakikaten rahatsızlık verebilecek bir süreç alabilecek ve 

planlaması gereken bir işlem. Bunu biz ne yapabiliriz site olarak ne yapabiliriz diye düşünürken 
ilk yapılması gereken ASKİ den gerçekten ne alabileceğimizi belirlemek gerekiyordu. Bunların 

içinde müdürümüz Ahmet beyin yardımıyla şimdiye kadar yapılan iki sene içinde yapılan bütün 
tamiratların dökümü alındı  ve yazılan yazıda özellikle her su kesintisinde sağlık problemlerinin 

de yaşanabileceği belirtilerek bu konuda önlem alınması istendi. ASKİ den ve bu dilekçe ile ilgili 
biz de olumlu cevap aldık. Bunun bir kopyasını da aslında dağıtığımız yazıda yer alıyor ama bir 

kez daha okuyayım 09.11.2016 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel 
Müdürlüğü'nden gelen yazıda ilgili yazımız ile Bilkent 2 Park Sitesi’ nin mevcut içme suyu 

hatlarının sık sık arıza yaptığını belirterek içme suyu hatlarının yenilenmesini kuruluşumuzdan 
talep etmektesiniz söz konusu içme suyu hatlarının yenilenmesi hususu kuruluşumuz yatırım 
programına alınmış ve yüklenici firmaya yapım talimatı verilmiştir. Yüklenici iş programına göre 
işe başlayacaktır. Bilgi ve gereğini rica ederim. diye biz olumlu bir cevap aldık. ASKİ den bunun 
üzerine biz tekrar bir yazı yazdık çünkü gerçekten planlanması gereken bir işlem kendilerinden 
bu yüklenici firmanın iş programının tarafımıza bildirilmesini ve buna göre bir hazırlık çalışması 
yapacağımızı kendilerine bildirdik cevap bekliyoruz. Yeni yönetiminde gidip bizzat konuşmasında 
oraya gitmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. 
 

Ömer ÜSTÜNKOL 
Bir katkı sağlayabilir miyim? Ankara’nın köy ve ilçeleri dahil ihalesi yapıldı, yani sırf Bilkent için 

yapılmıyor. Buradaki işte programa alınmıştır, firmaya talimat verilmiştir dediği zaman bu 5 yıllık 
bir süreçtir. Yani 5 yıldan önce de yapılabilir sonrada yapılabilir yani bunu bildirmek istedim 

firmanın ismini vermiyorum. Bu ihalesi yapılmıştır yani Ankara’yı düşünün bütün köyünü kentini 
durum budur yani.  

Firma ismini açıklayım isterseniz; YDA İnşaat 
 
Himmet ÖZTÜRK 
YDA İnşaat ile görüşülebilir. YDA inşaatlarının sahipleriyle görüşülebilir.  Bir bilinmezlik var onu 
çözmek gerekir. 
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E.İlhan KONUKSEVEN 
Gidip konuşulmasında fayda olduğunu belirtmiştim zaten. 

 
Bekir ÇAKMAK 

Genel olarak faaliyet ve denetim raporu konusunda konuşmak istiyorum. Bilançoya geçmiş yıllar 
kar’ı çok artmış kar o kadar artmamış görünüyor bir hırsızlık davası dolayısıyla 3 yıl kadar önce 

dava açıldığı zaman 105 bin lira kadar bir depozit yatıyordu mahkemeye o zaman ki yönetim de 
bunu çok güç şartlı hemen kısa süre içinde toplanmak durumda kaldı Zübeyir beyin yazısında o 

dava sonuçlandı tahmin ediyorum Ben eski denetçiydim mahkeme kararında biraz tazminat 
tutarını azalttı tazminat tutarından kesinleşmiş bile olsa % 30 ödenmiştir geri kalanı gelir olarak 

görülmesi gerekir diye düşünüyorum belki net karın geçmiş yılların karının çok artması net karın 
çok artmaması buna bağlıdır olabilir diye düşünüyorum. Bir şey olarak önce şunu söyleyeyim. Bu 

bizim insanoğlu çok tuhaf enteresan gerçekten yani şu sitede oturuyor, bütün yararından 
rantından yararlanıyor ve gidip şikayet ediyor ve uyandırıyorum, oradaki insanlarda ne 
yapacaklarını şaşırıyorlar. Biz de ne yapacağız yarın oradaki bütün şu kısım bütün şey yere 
gidecek olması insanoğlunu anlaması zor gerçekten zor bundan sonra artık 6 aylık tabi tahmini 
bütçe bir yıllık olarak hazırlanmış onun 6 aylık kısmı kullanma tahmini oluyor, tabi şimdi mesela 
çevre sulama gideri Haziran'da ağustos eylül arasında çok fazla olması normal. Tabi onun % 50 
olması çok fazla olması normal yani bu konuda kesin bir şey söyleme siz orada ortalama olarak 
tanımı bütçenin % 60 - % 70 kadar kısmının harcandığı görülüyor. Eğer böyle ise gelirlerin 
karşılanması ve güçlük olduğu ortaya çıkabilir mi? Yönetim olarak onu düşünüyorum şimdi A 

kapısı dolayısıyla yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz geçmiş ve şimdiki A kapısını hallettiler 
yalnız Zübeyir Bey'in yazısında A kapısındaki davanın devam ettiği yazıyor diğer faaliyet 

raporunda da artık A kapısının tamamen sitenin kullanımına açıldığı yazıyor bitti mi tescil 
işlemleri… 

 
S.Hakan GÖRGÜN 

Tescil işlemleri bitti, bir hafta içinde ödemesini gerçekleştireceğiz. 
 

Bekir ÇAKMAK 
G2 bloğun yöneticisiyim. Bugünkü yönetim kuruluna özellikle C kapısı yıllardır görmediğim 
şekilde ışıklandırılması, sitede yıllardır görmediğim şekilde gübreleme işlerini yapmasından 
dolayı ben kişisel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Korkmaz beye karşı sevgim ve saygım 
çoktur. O yaşta, o kıdemde, o bilgi ve görgüde olan bir insanın yönetim kurulu başkanlığını bu 
kısa sürede devam ettirmeyip yönetim kurulunun bu takdiridir ama iki aylık süre ile yapmasına 
ben üzüldüğümü belirtmek istedim. 
 
Ali Ekber ULUSOY 

Seçim sisteminden dolayı tek tek oylandığı için, bu heyetin sorumluluğunda olan bir şey bu 
 

Mustafa AYTEKİN 
05/06/2016 tarihli genel kurul tutanakları 26 Eylül 2016 tarihinde siteye dağıtılmıştır. Şikayet 

konusu idari bir sorundur. Adı geçen tarihte yapılan genel kurulda Ömer Bey şahsımı sahtecilik 
ile itham etmiştir. Bende bunun üzerine kendisine tazminat davas ı açtım. Bahsettiği konular 

şahıslar arasında olduğu için genel kurulu meşgul etmemek adına cevap vermiyorum.  
 
Zeynep ARSEVEN 
Genel kurul,  divan tutanakları, ses kayıtları mahkemeye gönderildi. Yargıya intikal etmiş olan bir 
konuyu burada konuşularak vakit kaybına neden olmak istemem.  Teşekkür ederim. 
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Ömer ÜSTÜNKOL 
Divan tutanağında yapılan yanlışları izah etmek istedim, kat malikleri yöneticilerine yani siz 

divan tutanağına ondan sonra mahkemeye de diyorsunuz ki şu saatlerde Ahmet Ayhan 
ÖZMEN’in annesine küfür ediyor diye mahkemeye bilgi veriyorsunuz yani bütün sitedeki kat 

malikleri kurulunu bilgilendirmek istedim. Bu çelişki neden? Hangisi doğru bana bunu cevaplar 
mısınız? Genel Kurul da yazdığınız mı doğru, bu mu doğru. Elbette ki yargıda konu devam 

ediyor. 
 

Vasfiye KOCA 
Ben denetim kurulu raporu ile ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Haziran 2016-31 Aralık 2016 

dönemine ait gelir gider belgelerini bilançolarını gelir gider tablolarını inceledik. Bu tablolarla 
ilgili raporumuzda da bilgilendirme yaptık. Bu dönemde fiili gelirimiz 1.885.664TL olarak 

gerçekleştirildi. Buna karşılık giderleri 1.857.444TL olarak gerçekleşti. Gelir ve gider arasında 
28.219 liralık bir fark var bu farkta bir önceki dönemden devreden borç tutarı olan 
134.955TL’nin bir kısmının ödenip 106. 736TL’nin daha önceki döneme devretmesinden 
kaynaklanmaktadır. Toplam gelirimiz 1.885.664 TL Bu gelirden daha sonraki döneme devreden 
tutar 149.363TL’ye düştüğümüzde bizim bu dönemde net gelirimiz 1.736.300TL olarak 
gerçekleşmiştir. 149.363TL nedir diye soracak olursanız bu rakam 29.136TL aidatlardan 
alacaklardan 18.223TL şüpheli alacaklardan 94 083TL’si verilen depozito ve hırsızlık olayı ile ilgili 
83.000TL yine 10.000TL yeni bir dava ile ilgili 94.000TL’nin toplamı bunlardan toplamda 
149.000TL’yi düştüğümüzde bizim net bu dönem gelirler toplamımız 1.736.300TL olarak 

gerçekleşmiştir. Giderlerimize bakarsınız yine burada tablo halinde giderlerimizde mevcuttur. 
Toplam giderlerimize de 1. 305 685 TL olarak gerçekleşti gelir ve giderlerimiz arasındaki farkımız 

430.615 TL olarak bu dönem gerçekleşti Bu rakamdan yine daha önce bahsettiğim 28.000 TL 
düştüğümüzde bizim net gelirimiz 402. 396 TL şimdi nakit toplamı olarak Bu rakam 

bulunmaktadır. Bu rakamın 3.675.00 TL’si kasadadır.  398.000 lirası ise Ziraat Bankası ve İş 
Bankası hesaplarında mevcuttur. Bütçe kalemlerimizde yine giderlerimiz kalem kalem tabloda 

belirtilmiştir. Yani toplam olarak buradaki bütün rakamlara ulaşabilirsiniz. Biz bu gelir giderlerin 
dışında idari konulara ilişkin tespitler yaptık ve önerilerimizi getirdik.  İdari konularda faaliyet 

raporunda idari konularla ilgili yapılan işlemler yer almaktadır. Bu dönemde yapılan en büyük 
harcama gübre alımı olmuştur. Yine buna bir sonraki dönemde devam edilecektir. L2 garajının 
boya tamir masrafı olmuştur boya tam olarak yapılamamıştır, mevsimsel koşullardan dolayı 
yapılamamıştır. Bu dönemde görev yapan yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum, çok 
büyük titizlikle çalışmaları gerçekleştirdiler. Benim anlatacaklarım bu kadar hepinize teşekkür 
ederim.  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Bu konularla ilgili başka görüşünü ifade etmek isteyen komşumuz var mı? Yok 

Gündemin 5. maddesine geçiyorum. Bilanço gelir gider hesapları ile yönetim kurulunun ayrı ayrı 
ibrasını oylarınıza sunuyorum; oy birliği ile ibra edilmiştir. Denetim Kurulunun ibrasını oylarınıza 

sunuyorum, oy birliği ile ibra edilmiştir. Divan başkanlığına gelen önergeye istinaden 12.  
maddenin görüşülmesine geçiyorum. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi konusu, 

bu konuyla ilgili önergeleri bekliyorum,  kimler yönetime talip olmak istiyorsa önergeleri 
bekliyorum.  

 
Mehmet YİĞİT  
 Arkadaşlarımız anlattılar, sitemizin büyük sorunları var. Bundan böyle ben seçileyim, o seçilsin, 
şu seçilsin şeklinde bir yaklaşımı terk edelim. Gerçekten bu sorunları çözebilme yetkisi olan 
arkadaşlar varsa, bu araştırılıp bu arkadaşlara görev verilmesinden yanayım. Ben anlatabil dim 
mi yoksa şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, ki bu maddeler arasında bir de barış çağrısı var gerçekten 
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bu konulara vakıf olan arkadaşların tabi ki iyi anlaşabilecek bir yönetim kurulu olma şartıyla 
bunu göz önüne alarak bir koalisyonu düşünürüz. Sağduyuya sesleniyorum burası bizimdir yine 

bir 6 ay sonra, 3 ay sonra yeniden yeni bir yönetim kurulu seçersin şu olsun bu olsun bu yüzle 
bize gelmesinler. Açıkçası benim yapıcı olsun demek istediğim olay budur. Bakın temel 

sorunlarımız; su sorunumuz var, güvenlik sorunumuz var, yerleşim sorunumuz var, ben bunu şu 
anda vakıf olan arkadaşlarımız var bunun sürekliliğinin yapılmasından yanayım. Seçimin ve 

önerilecek arkadaşların bu özelliklere sahip olacak arkadaşlardan seçilmelidir. Örneğin  beni bu 
konuların herhangi birine seçerseniz, ben asla yararlı olamam zaten rica ederim. 

 
Ali Ekber ULUSOY  

İki tane önerge var, okuyorum; Yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine aşağıda isimleri yazılı 
kat maliklerini arz ve teklif ediyoruz. Teklif edenler: Korkmaz ARSLAN,  Ayhan ÖZMEN. Asil 

üyeliklere; Ali Ekber ULUSOY, Serdar DİMLİ, Mustafa AYTEKİN, Zeynep ARSEVEN, Murat YAZICI. 
Yedek üyeliklere; Sedat SAZER, Enis GÜNÇER, Yüksel ÇİÇEK oylarınıza sunuyorum. Yönetim 
kurulu asil ve yedek üyelerinin aday arkadaşlar tek tek kendilerini tanıtsınlar. En başta benim 
ismim geçti ben kendimi tanıtayım; ben Ali Ekber ULUSOY, arkadaşlar emekli Binbaşıyım 1999 
yılında emekli oldum. Ondan sonra da yaklaşık 15 yıldan beri de Türk Hava Yolları'nda Kaptan 
pilot olarak görev yapıyorum. Zaman sorunu yaşıyorum ama site sorunları zaman sorunun 
önüne geçtiği için ve destek istediğimiz arkadaşların, abilerimin siz işin içinde olmazsanız, size oy 
vermeyiz, mutlaka siz işin için de olmalısınız dediler, onların isteklerine dayanarak aday oldum. 
İnşallah onların güvenlerine layık olurum. Yönetim kurulu olarak kendim ve arkadaşlarım 

herhangi bir şekilde huzur hakkı talep etmiyoruz ve almayacağız bu sitemize yaklaşık 15.000.00 
lira civarında bir gelir sağlayacak. O da inşallah iyi şeyler de kullanılacak ve bundan sonraki 

yönetim kurulları için iyi örnek olur diye düşünüyorum, hepinize teşekkür ediyorum, ikinci 
sırada Serdar DİMLİ Bey var.  

 
Serdar DİMLİ 

Bu sitede oturuyorum. Daha önce de bir dönem yöneticilik yaptım, apartman yöneticiliği hemen 
hemen yönetici olduğum dönemlerde bütün genel kurullarda buradaydım. Emekliyim şu anda 

bir Anadolu Üniversitesine derse gidiyorum böyle arkadaşlar önerdiler kaçamadım şu anda 
bilmiyorum seçerseniz hayırlı olur. 
 
Mustafa AYTEKİN 
Shell bayisiyim İstanbul yolunda. Daha önceki yönetimlerde de görev aldım. Teklif ettiler kabul 
ettim. 
 
Zeynep ARSEVEN 
G6 blok yöneticisiyim. Sitemi çok seviyorum. Faydalı olmak istiyorum. Teklif ettiler kabul ettim. 

 
M.Murat YAZICI 

E3 blok yöneticisiyim. Yüksek endüstri mühendisliği Yıldız Teknik mezunuyum. Özel bir şirkette 
teknik müdürlük yapmaktayım. Bu görevi bize teklif eden heyette yer almak gurur verici, siteye 

hizmet etmek gurur verici olduğu için kabul ettim. Eğer uygun görürseniz bu hizmeti 
başaracağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. 

 
Ali Ekber ULUSOY 
Yedek üyelikler için  Sedat SAZER.  
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Sedat SAZER 
D2 blok yöneticisiyim. 97’ den beri sitede ikamet ediyorum. Güzel, dürüst, çalışkan bir 

yönetimde yer almaktan gurur duyacağım. 
 

Ali Ekber ULUSOY 
Yedek üyeliklerden Enis GÜNÇER 

 
Enis GÜNÇER 

G3 blok yöneticisiyim. Toyota servis müdürü olarak çalışıyorum. Sitemiz için inşallah hayırlı 
olacağını düşünüyorum. 

 
Ali Ekber ULUSOY 

Yüksek ÇİÇEK hanımefendinin kendisi yok, vekili var. Mutabakatımız var.  
 
Ömer ÜSTÜNKOL 
Kat mülkiyeti kanununa aykırı burada site yöneticisi seçilemez bunu hatırlatmak istiyorum bu bir 
ikincisi Sn. AYTEKİN Sn. Zeynep Hanım Sn. Murat Bey site ile ilgili birçok konuda davalarda da 
davalıdır. Devam etmektedir. Genel Kurulun takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederim.  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Sizin söylediğiniz vekil olmayla ilgili. Yargıtay’ın 18. hukuk dairesinin içtihat kararı ; (Esas 

no:2010/11930, karar no:2010/16248, karar tarihi:16 Aralık 2010) okuyorum.  “bilindiği gibi 
borçlar yasası hükümlerine göre vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı değildir vekalet 

sözleşmesinin yazılı veya resmi olması mecburiyeti de yoktur vekil edenle onu temsil eden 
arasında somut olayda olduğu gibi bir olayın üzerine işi yapan bir olay bu temsil yönünden 

herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı hallerde vekilin yaptığı işlemlerin aldığı kararların oluşacak 
kararlara verdiği oyların geçerli olduğunun kabulü gerekir'' Benim takdirimle olacak bir şey değil, 

Genel Kurul üyelerinin takdiri bu, onlar karar verecekler. Ben bu kararı sizin dikkatinize 
sunuyorum. Eğer buna rağmen Mustafa AYTEKİN ile ilgili içinizde en ufak bir şüphe varsa bizim 

yedek üyeliklerimizden herhangi birisi bu görevi yapabilecek kabiliyette ve bu işi bizimle birlikte 
yürütecek durumdadır Ömer Bey'den başka, Mustafa AYTEKİN'in durumu ile ilgili sorusu olan 
var mı?  
 
K.Korkmaz ARSLAN: 
Yönetim kurulu üyelerinden birisiyim ben, dinamik sitede tanınmış kişilerin olmasını istiyorum 
ihtisas konusuna gelince ihtisas sahibi olan arkadaşlar da var. Ayrıca bütün genel kurul üyeleri 
bir yönetim kurulu gibi bir alt komisyon kurulabilir.   Her konuda herkes siteye hizmet etmekle 
yükümlüdür bunun için yani başka bir mazeret aranmasına gerek yok. Bence komisyon kurulur. 

O komisyonda üye olur sitesine hizmet eder, ihtisas sahibi olduğu eğitimi ile ilgili olarak…  
 

Ali Ekber ULUSOY 
Bu konuyla ilgili içinizde herhangi bir şüphe varsa Mustafa Bey veya yönetim kurulundan 

herhangi bir arkadaşım, buyurun Mustafa bey 
 

Mustafa AYTEKİN 
Gerçekten içinizde bir şüphe varsa çekilebilirim. Genel kurul takdir etsin. 
 
Ali Ekber ULUSOY 
Genel Kurulun oyuna sunmadan evvel bu konuyu tekrardan gündeme getiriyorum ileride 
dilekçelerle, mahkemelerle bu konunun gündeme gelmesini istemiyorum. Bizim yapacak 
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önümüzde çok fazla işimiz var, bu konuda görüş bildirmek isteyen birisi var mı? Evet ben 
yönetim kurulunu oylarınıza sunuyorum Evet diyenler kabul edenler 23 kişi sayıda problem var 

mı? Yönetim kurulu kabul edilmiştir. 
 

Vasfiye KOCA  
Denetim biliyorsunuz yönetimden bağımsız olarak görev yürütülen bir yer o yüzden ben de bu 

işe talip olan denetçinin ekip dışında hangi ekip olursa olsun ayrı olarak oylanmasından yanayım 
yönetim ayrı, denetim ayrı denetim ayrı sayısal olarak oylansın. Önce kimler istiyor şahıs olarak 

oylansın, çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.  
 

Ali Ekber ULUSOY 
Vasfiye hanımın denetim kurulu üyelerinin tek tek oylanması ile ilgili bir teklifi var. Bunu 

oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
 
Himmet ÖZTÜRK 
Yüzde yüz tarafsız olması gereken kişiler. Arkadaşlarımız hepsi birbirlerini tanıyorlar. Gerçekten 
bu konuda denetleme yapmış, tarafsız olabilen kişiler olursa yönetimin daha güzel karar 
vermesini sağlayacaktır. Onun için bu konuda deneyimli arkadaşların aday olmalarını ben 
özellikle rica ediyorum. 
 
Vasfiye KOCA 

Yönetim ve denetim ayrı birimler olduğu için yani kat maliklerince yönetimin ve denetimin 
birbirine karıştırılmaması lazım. Denetim sadece o dönem içindeki gelir giderlerden sorumlu, 

yapılan işlerin mevzuata uygun yapılmasından gelir gider hesaplarının doğru olarak takip edilip 
edilmediğinden sorumlu yani yönetimin aldığı kararlardan denetimi sorumlu tutup bu şekilde 

sürekli bir gündem yaratıp denetçileri yani bu şekilde bir suçlamaya girilirse o zaman bu sitede 
kimse sağlıklı denetim görevini yerine getiremez yani bunu da ben bilgilerinize sunuyorum. 

 
Ali Ekber ULUSOY 

Denetim Kurulu üyeliklerine aday olmak isteyenler; Denetim kurulu için Vasfiye hanım 
adaysınız. Ömer Bey ''vekaletten geldi denetim kurulu üyesi olmaz'' dedi, Ömer bey TYYK 
başkanı olduğu dönemde problem yoktu da şimdi mi vekalet problemi çıktı, neyse önemli değil, 
Vasfiye hanımı oyluyoruz kabul edenler, 24 oy   
 
Bekir ÇAKMAK 
 G2 Blok yöneticisiyim. Hazine müsteşarlığından 2009 yılında emekli oldum, Daha evvel de bu 
görevi yaptım, yani önemli de bir görev sorumluluk isteyen bir görev zaten davaların bir 
tanesinde denetçileri de sokmuşlar,   bu kadar teşekkür ederim.   

 
Ali Ekber ULUSOY 

Bekir Bey’i oyluyoruz Kabul edenler 24 oy  
 

Ahmet Ayhan ÖZMEN 
D4 Blok yöneticisiyim, Başbakanlıktan emekliyim. 24 yıldır bu sitede oturuyorum, saygılar 

sunuyorum, Ayhan bey’i oylarınıza sunuyorum. 14 oy  
 
 
Himmet ÖZTÜRK 
Sistemin iyi denetleniyor olması lazım onun için burada Denetçi bulma zorluğu yaşamaktansa 
denetlemeyi çok yapmış olan arkadaşlarımızın aday olmasında büyük fayda var ve özellikle de 
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yönetimi ayrı, denetim ayrı yönetimin denetimcisi olmaz. Denetim farklı olmalı ki denetim çok 
daha sağlıklı yürüyebilsin onun için bu konuda denetimde deneyimli arkadaşları almakta da 

büyük fayda var. 
 

Ali Ekber ULUSOY 
Evet, Denetim Kuruluna İlhan beyi aday gösterdiler. İlhan beyi deneticilik için oylamaya 

sunuyorum. 19 oy, Hakan beyi de oylayalım Hakan bey tanıdığınız, bildiğiniz bir komşumuz,  
21 oy  

Şu anda 5 kişi oyladık 3 asil denetim kurulu ve 2 yedek üye oylama sonuçlarına göre 
 

Asil Üyeler: 
Vasfiye KOCA 24 

Bekir ÇAKMAK 24  
Hakan GÖRGÜN 21 
 
Yedek Üyeler:  
E.ilhan KONUKSEVEN 19 
Ahmet Ayhan ÖZMEN 14 
 
Ali Ekber ULUSOY 
Demin ki konuya dönüyoruz 7. madde 

 
Bekir ÇAKMAK 

Haziran’da genel kurul yapılacak, ikincisi de geleneksel olarak yönetim kurulunun bütün 
toplantılarına denetim kurulu üyeleri de davet ediliyorduk Ömer ÜSTÜNKOL bey’in zamanında 

bir 6 ay kadar falan davet edilmedik öyle böyle ondan sonra devam edildi. Daha bir şey bulup 
eleştirmek, tenkid etmek kötülemek değil yani yönetim kurulu ile beraber çalışıp olayları 

beraberce izlemek beraber görüş teatisiyle bir karar vermek o yüzden bu görevi kabul ediyoruz 
ama yönetim kurulu toplantılarına davet edilmek şartıyla evet…  

 
Ali Ekber ULUSOY 
7. Maddeye geçiyoruz, bu konu tartışıldı ama bu konuyla ilgili çözüm önerileri lazım ne 
yapacağız, yönetim binası olarak orman arazisinde işgalci durumda bulunduğumuz ve yönetim 
binasının tahliyesi gündeme geldiğinde çözüm önerilerinin görüşülmesi ve izlenecek yolla ilgili 
karar alınması. Bu konu ile ilgili olarak çözüm önerileri için Ömer Bey sizden bu konuda fikir 
almak istiyoruz. 
 
Himmet ÖZTÜRK 

Her şeyden evvel olaya başladılar ve belirli bir safhaya geldiler şu anda bilgilerin kaynağı onlar 
ve aynı zamanda da oldukça emek vermişler. Ben bu konuda yönetimle onların iç içe 

olabilmesini özellikle karar alınmasını ve arkadaşlarımdan da bu konuda destek alınmasında 
büyük fayda görüyorum. 

 
İlhan KONUKSEVEN 

Hukuki yönden süreçlerin neler olabileceğini site avukatı tarafından burada 
değerlendirilmesinde paylaşılmasında fayda var yani hangi yöntemi s eçersek bunun hukuki 
süreçlerinde ne olabilir bu süreç nedir? Ve bunun paylaşılmasında ilk önce fayda var isterseniz 
bu konuda Zübeyir beye söz verirseniz çok iyi olur.  
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Zübeyir YİĞİT 
Şu anda site yönetim binası ve sözü edilen park yeri Orman Bakanlığı'nın mülkiyetinde ve orman 

bakanlığı adına tescili yapılıyor. Şu anda işgalci konumundayız yani işgal etmemizin fiili 
durumumuzun ya Orman Bakanlığı ile anlaşılarak ama bir ücret mukabilinde ama şu ana kadar 

nasıl idare edildi ise bundan sonra da idare edilmesini sağlamak çalışması şu anda hukuken 
başkasının arazisindeyiz, işgalci konumundayız.  Eğer boşaltılacaksa tamamen teknik konu yeni 

bir site yönetimi için bir yer düşünülecek orası ayarlanacak o benim konumum dışında Bir 
oldubitti ile karşı karşıya kalacaksak yazılı bir tebligat elimize gelmes ini bekleyeceğiz ve 

arkasından da hemen kolumuzdan tutup atacak halleri yok bizi buna bir mahkeme kararı lazım. 
Çünkü burası bizim şu anda yasal olan zilyedimizde biz daha evvel kira ile kaldık arkasından kira 

sözleşmesi sona erdi.  Çünkü üniversite sahip olmaktan çıktı burada ama buna rağmen zilyetlik 
korunur.  Yani bize yarın gelip de çıkın dedikleri zaman çıkmayız, şu var eğer çıkarsak bizden 

geçmişe doğru 5 yıllık ödemesi talep edilmez diye bir düşüncemiz varsa bu doğru değil her 
zaman için geçmişe doğru 5 yıllık ödeme talep edilebilir. Bu anlamda biz burayı boşaltacaksak 
yasal olarak boşaltalım ve bu arada da yönetimin işlevlerini sürdürebileceği uygun bir yerin 
hazırlığını da yapalım. 
 
S.Hakan GÖRGÜN 
G1 bloğun oradaki otopark alanı da orman arazisi orası da işgal edilecek yaklaşık 60 araçlık 
otoparktan yoksun hale geleceğiz. Şu an zaten biliyorsunuz sitemizde artık park edecek yer 
bulamıyoruz 60 araçlık otoparkta elimizden çıktığında sitemizde ciddi bir park sorunu da olacak. 

Bununla ilgili bir önlem çalışması yapılması lazım ciddi sıkışıklık yaşayacağız.   
 

Himmet ÖZTÜRK 
Otopark sorunumuz çok ciddi bir şekilde var o devam ediyor ama bunun cevabı daha çok 

dışarıdan gelen ve içerde park etmiş olan ama buradaki mevcut yaşayan insanlarla alakası 
olmayan araçlardan kaynaklanmaktadır. Daha önceden önerilerimde olmuştur ve örnek siteler 

var. Otoparklarda çıktığın zaman ödeme yapıyorsunuz falan gibi böylece hem bütün araçlarda 
bir sticker olmuş olacak ve herkes çok rahatlıkla girebilir kendi sitemizin sakinlerine herhangi bir 

problem olmayacaktır ama yabancılar siteye girerken bir ücret alınması yasal olarak mümkün 
mü değil mi? Onu bilmiyorum onu Zübeyir bey daha iyi bilir. Burada bir tedbir alınmadığı 
müddetçe otopark sorununu her zaman çekeceğiz çekmeye devam edeceğiz, nedir bunun hal 
çaresi yani aynen iyi alışveriş merkezleri gibi içeri girdiğini dışarı çıktığını şu kadar alışveriş 
ettiğimiz falan gibi oluyor da ama Ümitköy tarafında var herkes elindeki kartıyla giriyor ve 
olmayanlar arabasını dışarıda bırakmak zorunda kalıyor, site yönetimi olmasına rağmen bu 
disiplini neden sağlayamıyoruz yani kişinin kendi egosu yüzünden hiç kimsenin arabama bunu 
takmam ben, deme hakkı olmaması lazım. Onun için ben bu genel kurulda buna çare üretmek 
için herkesin görüşünü bildirmesini özellikle istirham ediyorum...  

 
Yaşar AYSEV 

Orman Bakanlığı ile olan yeni bir problem değil ama bu problem bizim yönetimde olduğumuz 
2011 yılına kadar tolere edildi ve belli diyaloglarla bugüne kadar geldi. En azından benim aklıma 

gelen şudur biz Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ile bir anlaşma yapabiliriz 
diyebiliriz ki kardeşim senin bu alanını mülkiyetini tamam kabul ediyoruz bize de kirala burayı 

yani otopark olarak bir şey normal olarak devletin kamunun belediyelerin vatandaşa otopark 
yeri göstermek gibi mecburiyeti vardır. Ben de vatandaşım bu sitede yaşıyor olmam tek ada tek 
parsel bir sitenin Kat maliki olmam benim vatandaşlık vasfımı ortadan kaldırmıyor ki bende 
vatandaş olarak senden otopark istiyorum işte sende kamusun Orman Bakanlığının burada ben 
bu otoparkın kullanıyorum bana sembolik bir bedel mukabili burayı tahsis et ben burayı 
kullanmaya devam edeyim böyle bir pazarlık yapılabilir böyle bir haklı bir talepte bulunabiliriz 
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keza burası için aynı şey geçerli yani Orman Müdürlüğü'nün sitenin içine girip de burayı itfaiye 
alanı haline getirmek gibi bir mantıklı bir durum olabilir mi? yani sen benim sitemi adeta itfaiye 

meydanında çevireceksin burada gösterilecek olan bir direnç site kat maliklerinin tamamı olarak 
gösterilecek bir direnç belki bir imza toplanması lazım bütün kat maliklerinden yönetime bunu 

yapabilir ve Orman Bakanlığı Orman Müdürlüğü nezdinde bir baskı grubu oluşturabiliriz ve 
diyebilirsin ki kardeşim sen kamu olarak bana otopark yeri göstermek zorunda değil misin 

göster burası otopark iken benim otoparkımı elimden alıp beni sıkıntıya soracaksın bir ikincisi 
ben senelerdir 17 senedir burada bir şey de var yani müktesep hak iddiası da söz konusu 

olabilir. Ben yıllardır kullanmışım burayı ve sen bunu kabul etmişsin şimdi karşıma çıkıyorsun 
boşalt diyorsun yani bunlar hukuki gerekçeler olmayabilir ama geçerli gerekçeler olabilir. Aklıma 

bir şey daha geliyor şimdi ben Zübeyir bey’e bir onu sordum burası normalde üniversitenin yeşil 
alanıydı nasıl oldu da üniversitenin yeşil alanı birdenbire Orman Bakanlığı'nın mülkiyetine 

dönüştü. Acaba Orman Bakanlığı'nın açtığı davalarda üniversiteye gerekli mahkeme tebligatı 
yapılmadan mı bu karar alındı böyle bir ihtimal var ve bu ihtimali Zübeyir Bey bilmiyorum 
açıkçası var mı?  
 
Zübeyir YİĞİT 
Fakat burası hazine ile üniversitenin arazisi idi. 2006'ya kadar 2006'da açılan davada sadece 
hazine davalı gösterildi Orman Bakanlığı tarafından dava açıldı sadece hazine davalı ve 2008'de 
karar çıktı. Buranın orman olması nedeniyle Orman Bakanlığa aleyhine karar verildi. O karar 
Yargıtay'dan geçerek kesinleşti ve bu kesinleşen karar gereği tapuda gereken değişiklik yapıldı , 

dava açılırken Bilkent Üniversitesi davalı gösterilmedi . Bu nedenle üniversiteye tebligat 
yapılması söz konusu değil. Bizim buradaki konumuz ister üniversite olsun isterseniz Orman 

Bakanlığı olsun biz gerçekten huzurlusal konumundayız Yani bizim bir şey söylemeye hakkımız 
yok. Sözünü ettiğiniz gibi 17 yıldır kullanmamız, tapulu bir yeri zilliyetlikten iktisabı söz konusu 

değil, tapuda kimin adına kayıtlı olan birini kullanarak sahip olamazsınız ancak Bilkent 
Üniversitesi ile görüşülüp bir yargılamanın iadesi olabilir mi onu bilmiyorum. Korkut Bey de 

burada avukat arkadaşım yani O belki olabilir Bunun dışında bir site olarak fazla yapacak bir 
şeyimiz yok bir ikincisi kiralama konusundaki talebimizde elimiz de ormanın kiraya verilmesi 

konusunda hiçbir şey yapılamaz çünkü orman olduğu için zaten Orman Bakanlığına yasal olarak 
adına tescil yapıldı bir ormanında kiraya verilmesi söz konusu değil  
 
Yaşar AYSEV 
Şimdi burada Zübeyir Beye cevap vermiş olayım burası zaten orman şu anda bizim etrafımızdaki 
bizim ürettiğimiz ağaçlar bunlar yani ben 20 sene öncesini hatırlıyorum 95 yıllarında burayı satın 
aldığım tarihte burada ağaç yoktu ağaçları biz diktik. Dolayısıyla burayı orman haline biz 
dönüştürdük aynı şey Bilkent-1 için de geçerli Bilkent-1’ in kat malikleri ile de Orman Bakanlığı 
sayısız kez davalı oldu. Oradaki durumu bizden şu açıdan farklı onlar zaten oranın tapulu kat 

malikleri idi.  Kat maliklerinin elinden satın alma hakkını Orman Bakanlığı gasp etmeye çal ıştı 
yani dedi ki gitti tapuya şerh koydu, tahkikat şerhi koydu dedi ki; sen burayı satamazsın çünkü 

burası benim orman alanım Bilkent-1 de ağaç yoktu.  Yani bu bölgenin ağaçlandırılması sağlayan 
bu bölgede yaşayan insanlar bizleriz dolayısıyla sen ben ormana dönüştürmüşüz, sen şimdi 

benim ormana dönüştürdüğüm yerden beni kovmaya çalışıyorsun. Yani bu psikolojik bir şey 
evet hukuken böyle olabilir önemli bir nokta üniversiteye eğer zamanında dava açıldığı 

üniversite burada mülk sahibi olduğu halde davanın muhatabı olarak tebligat yapılmamışsa ki 
yapılmadığı anlaşılıyor yani muhatap gösterilmemişse ve dolayısıyla üniversitenin gıyabında bir 
dava yapılmış ve burası mal edilmişse ve Orman Bakanlığı üniversite ile belki bir diyalog 
kurabilir, üniversite hak talep edebilir yani benim mülkiyetimde olan bir yeşil alana Orman 
Bakanlığı bana bilgi  vermeden bana tebligat yapılmadan benim davanın muhatabı olmama 
fırsat verilmeden elimden aldılar diyerek ha bunu üniversite yapar mı yapmaz mı o tabi siyasi bir 
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özellikte taşıyabilir ama netice itibariyle bu konu ile ilg ilenecek olan arkadaşlarımızın 
zorlayacakları argümanlar ben bu açıdan söyledim bunları  

 
Fuat GÖKÇE 

Aslında özetlendi şu olağanüstü kurulun en temel nedeni aslında bu konuyla ilgili bir ilke kararı 
vermek. Yoksa bu tür detaylı çözüm için birçok şeyler konuşabiliriz. Orada da olay şuanda yasal 

olarak burası bizim değil ve burayı terk etmemiz isteniyor. Herhangi bir hukuki durum bir 
tazminat söz konusu olmasın hiçbir riske girmeyelim deniyorsa bizim zaten onların uygun 

göreceği bir süre içinde burayı terk etmemiz gerekiyor. İkincisi de kendimizi bir yeri işgal etmiş 
durumda görmüyorsak ve haklı olduğumuzu düşünüyorsak hukuki yollarla bu işi  kökünden veya 

bir süre uzatma yoluna gitmek. Bu tabi ki uzun sürecek bir şeydir. Ama bunun sonucunda belli 
tazminatlarda doğabilir Çünkü şu anda yasal olarak biz işgalciyiz şimdi bence genel kurul bu 

konuda biz haklıyız ve yasal olarak ne gerekiyorsa yapalım bu işin peşinde gidelim kuzu kuzu 
burayı terk etmeyelim veya tersini eğilim kararını vermesi lazım yeni yönetimin buna göre 
hareket etmesi için şimdi ikinci konuda bu da önemli Orman Bakanlığı durduk yerde üstümüze 
gelmiyor bir şikayet var ve tekrar eden peşine düşülmüş bir şikayet var. Yani eğer biz bunu 
Orman Bakanlığı ile şu veya bu biçimde kiralayarak, göz yumarak, çözeceksek eğer ben bugüne 
kadar olan statükoyu bu biçimde devam ettireceksek o şikayetin geri alınması gerekir. Onu da 
aslında rahatlıkla tahmin edebilirsiniz biz de bilmiyoruz ancak tahmin ediyoruz siz de tahmin 
edebilirsiniz. Neden oldu yani kimin ayağına basıldı bu sitenin büyük olasılıkla ondan 
kaynaklanan bir şeydir diye düşünüyoruz.  Dolayısıyla bu şikayet konusunda da sulh olmadan 

aslında bu şikayet geri çekilmeyecektir artarak yürüyecektir. Artarak yürüdüğü zaman da biz 
kimle isterse, orman bakanının kendisiyle konuşalım yapılabilecek bir şey olmayacaktır.  

Dolayısıyla yeni yönetimin gerçekten bu konuda bir gerçekçi olma adına bizden yetkiyi alıp, 
ondan sonra da bu iki dallı konuda çalışma yapması lazım benim şahsi görüşüm de hukuken biz 

zaten öyle bir eğilim göstermiştik yazılı olarak Orman Bakanlığı bize bildirsin neyse suçumuz 
kabahatimiz çünkü asla hiç taraf olmamışız şu ana kadar bu konuda biz bunu bilmiş olalım 

ondan sonra da yasal olarak gereğini yaparız. Ama bu arada şikayet konusunun da üstüne 
gidilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. 

 
Yasar AYSEV 
Türkiye kamuyla olan ihtilaflarda belediye ile olan ihtilaflarda başlıca argüman şikayettir. Yani 
bir şikayetçi varsa belediyeye devlet o taktirde konuya muttali oluyor ve müdahale ediyor. Şimdi 
bu şikayette bu sitenin yönetimi ile şu veya bu şekilde ihtilafa girip, bu ihtilafın sonucu olarak bir 
intikam duygusuyla sitenin tamamının aleyhine olacak bir kararın çıkması için şikayetçi olmuş bir 
kat maliki varsa bu kat malikinin kim olduğunu kimden olabileceği bir tahminimiz varsa 
yönetimin bu tahmin doğrultusunda bir genel barış çağrısı var bu barış çağrısı içinde bu işi 
tatlıya bağlamak lazım ve bu şikayetin geri alınması halinde de bu mesele kendiliğinden uykuya 

dalacak yani açık açık söylemişler bizim yönetime şikayet olmasa biz bu işin üstüne gitmezdik 
değil mi öyle söylediler ve dolayısıyla bu şikayeti yapan ve yönetimin tahmin ettiği bir dostumuz, 

kat malikimiz varsa bununla bir temasa geçip bir barış, bir tatlıya bağlamayı sağlamak lazım. 
Şikayetini geri alsın. Ben bunu çok yaşadım kendi iş hayatımda birisi gidiyor böyle diye bir 

şikayette bulunuyor düşünebiliyor musunuz diyelim taşınmazınız var imar durumundan öte 
tarafta binlerce metre kare taşmalar, kaçaklar var 3 metre kaçağı sizin muhatabınız, eğer size 

kızgınsa öfkeli ise şikayet ediyor şikayetin peşine düşüyor. Belediye aynı buradaki durum gibi 
binaleyh madem ki bugün biz bir genel barış yapacağız yapalım bu sitede yaşıyorsak bu sitedeki 
kat maliklerinin birbiriyle davalı olması birbiriyle kavgalı olması bana çok absürt geliyor. Kusura 
bakmayın bütün dostlarıma söylüyorum bunu, yani artık paylaşmayacağımız ne var? Bizim 
paylaşabileceğimiz tek şey var, iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve sevgi bunları eğer 
paylaşamıyorsak bu sitede yaşamak giderek ve gerçekten sıkıntılı bir hal alıyor. Yani ben açıkçası 
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bu toplantıya da gelmek istemiyordum; neden kavgadan, gürültüden bıktım dostlarım yani 
sürekli birbirini dava eden, birbirinin peşine düşen bir kurul bu siteyi yönetemez bu sitenin 

mutlaka barışa, dostluğa, iyi komşuluk ilişkilerine ihtiyacı var. Ayrıca ilaveten şunu söyleyeyim 
yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza da bir tavsiye olarak söylemiş olayım birçok sitede 

bahar aylarında sosyal ilişkiler, komşuluk ilişkileri bahar etkinlikleri ile kaynaşma sağlanabilir. 
Diyeceksiniz ki sen geçmişte bunu yapabildin mi? yapamadım ama bizim yapamamış olmamız 

bu sitede ebediyen bunun yapılamayacağı anlamı taşımaz, bundan sonraki yönetici 
arkadaşlarımız yönetim kurullarımız bu sosyal etkileşime bu bahar etkinliklerini sağlamalı 

birbirimizle en azından selamlaşabilmeliyiz. Yani ben öyle görüyorum ki bazen yoldan geçerken 
insanlar birbirinin gözüne bakmamak için başka yere bakıyor bu yanlış tek ada, tek parsel sitede 

yaşayan 1098 kat maliki bunların aileleri ve bizim bir büyük aile gibi davranmamız gerekir. 
Teşekkür ederim.  

 
Bekir ÇAKMAK 
Yaşar üstadım çok güzel konuştu devlet de bir kural vardır yahut başka birisi 5 sene sonra gider 
der ki ya böyle bir durum vardı, siz ne yaptınız biz denetçiyken benim bir önerim vardır bu 
sitede alanlarında en iyi, en olgun hukukçular, elektronik mühendisleri, inşaat mühendisleri, 
maliyeciler var bunların bir veri bankası olarak listesini yapalım. Mesela şimdi burada 
hukukçular, hakimler, avukatlar lazım önceden bu konuda bilgili olan Zübeyir Bey'in bilgisine 
güvenmediğim için değil, Orman Bakanlığı'nda nüfus sahibi olabilecek sözü geçebilecek kişiler 
olabilir. Bu tanışma, konuşma olduktan sonra faaliyete geçelim derim.  Türkiye'de orman 

mülkiyetinde olan ormanların içinde siteler var, köyler var tarlalar var. Türkiye'de tek olan bir 
durum değil idare edilebilir bir şeyler var ki bunlar devam ediyor bu durumlardan bizde 

yararlanabiliriz diye düşünüyorum.  
 

S.Hakan GÖRGÜN 
B planı bütün bu görüşmeler olumsuz olduğunda karşılaşacağız olay şu; yönetimi taşıyacağımız 

yere ihtiyacımız var bu bir para gerektirecek bunun inşaatı veya yapılması 60 araçlık bir otopark 
ihtiyacımız daha doğacak. Sitemizde oturan değerli sakinleri bizden mimar, mühendis 

arkadaşlarımızla bir komisyon oluşturularak yeni yönetimin bir proje hazırlatılması alternatif 
taşınacak yerleşiminde hazırlatması, bunun bütçesinin yönetimin elinin altında hazırda 
durmasının fayda olacağını inanıyorum.  
 
K. Korkmaz ARSLAN  
Şantiye binası gibi konteynır getirilebilir üst üste konulabilir yan yana konulabilir park yeri en 
minimum şekilde işgal edilecek şekilde olabilir veya kapalı garajların bir bölümü yönetim olarak 
ayarlanabilir tekrar inşasını etmek herkesin olurunu almak şartı ile olabilir.  Sosyal aktivitelere 
gelince biz yeni yönetim olarak Haziran’da yönetim binasına yakın olan bir yerde ışıklandırma 

yaparak akşamları buluşulsun, sosyal aktiviteler olsun, tanışmalar olsun, kırgınlıklar bitsin diye 
düşündüm ama Eylül ayı geldi yapamadık. Bence hayat tecrübesi olan daha yaşlı arkadaşlar dile 

getiriyor bu konuyu dile getirdiği için Yaşar Bey'e teşekkür ederim. Biz de o gruba girdik 
dayanışma ve karşılıklı sevgi saygı çok önemli.  

 
Fuat GÖKÇE 

Sayın başkan konunun dışında bir şey söyleyeceğim Ben gitmek zorundayım  ameliyat olacağım 
çünkü şimdi bazı ilaçları alıp hastaneye gitmem gerekiyor ama gitmeden önce bir şeyler 
söylemek istedim bir defa geçtiğimiz dönemde çalıştığım yönetim kurulu ve Denetim Kurulu 
arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum.Yani bize bir görev verilmişti barış görevi onu aslında 
içinde bulunanlar gördü .Elden geldiğince yapmaya çalıştık tabi çok kolay bir şey değil de o 
dengeleri  sağlamak onun içinde de yapabildiklerimiz yaptık.. Biz de kalan deneyimlerimizi yeni 
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yönetimi istediği zaman çağırarak bizden bunu alabilir. İstediğiniz zaman, istediğiniz desteği 
vermeye ben şahsen kendi adıma hazırım. Sizlere de başarılar diliyorum gerçekten hani birçok 

zor işler var ama her zaman bunlar bence başarılabilir. Bir tek yolu var barış zaten onun için de 
bunu yaptık gerçekten birbiriyle anlaşan bir yönetim kurulu iyi niyeti bağcı dövmek için değil de 

üzüm yemek için eğer toplanır,  çözüm ararsa bence bulunur diye düşünüyorum. Hepinize kolay 
gelsin kusura bakmayın, ben ayrılmak zorundayım. 

 
Ali Ekber ULUSOY 

Heyet olarak hiçbir şey ifade etmiyoruz. Eğer yanımızda olursanız, bize fikirlerinizle destek 
verirseniz, aradığınız da her zaman bize ulaşabilirsiniz herkesin fikrinden faydalanmak istiyorum. 

Herkes benim için dost, arkadaş, komşu dolayısıyla evimizden içeri girdiğimizde eşimiz,  
çocuğumuz bizi görünce gülüyor bir tebessümle karşılıyorsa nizamiye kapısından girdiğimizde de 

başımızı çevirmeyeceğimiz dostça merhaba diyebileceğimiz şekilde görüyorum herkesi ve 
yönetim olarak onu yapabileceğimize inanıyorum. Her zaman sizin desteğinize ihtiyacımız 
olacak. Bir şeye karar verirken de kesinlikle ihtisas heyetleri oluşturacağız. Yani ben tek başıma 
bir güvenlik ihalesini yapmam, benim bir bakış açım var beni ilgilendirir, ama bu işi daha geniş 
perspektifte görebilen, yapabilen bu işlerin içindeki arkadaşlarımızı kesinlikle bu heyetlerin 
içerisinde göreceğiz. Onların görüşleri doğrusunda yapacağız. Söylediğiniz konuların hepsinde 
size yüz de yüz katılıyorum kapımız her zaman açık, geçmiş dönemlerde o sıkıntıları yaşadım, 
istediğiniz zaman da her türlü görüşünüzü almaya dinlemeye değerlendirip arkadaşlarımızla bu 
konuda bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Herkes bizim için çok değerli. Çok teşekkürler. 

Sağolun, size de geçmiş olsun. 
 

Himmet ÖZTÜRK 
Son derece olgun ve son derece güzel bir genel kurul oldu. Kavga dövüş olmayan barış diye 

bahsettiğiniz olayı ortaya koyan ve herkesin bir şeylerin iyi olmasını istediği bir genel kurul 
olarak izliyorum şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir olay olarak bunu inşallah gelecekte de 

aynen tekrar ederiz ve dilerim yani içimden geçen şeyi adeta çok ciddi bir küfür veyahut ta çirkin 
bir ifade gibi gelip geçen tarafı içimde bırakmak suretiyle şikayet eden hangi kişi ise veyahutta 

kişilerse inşallah onlar da esasen izana gelir ve ne olursa olsun etkisi olmasa bile en azından 
kendi sitemizin ve kendi ailesinin ve çocuklarının de burada huzur içerisinde olabilmesi için ve 
bu olayın çözümünde katkıda bulunur bunu da can-ı gönülden diliyorum. Yeni yönetiminde eski 
yönetimlerden çok fazla istifade etmesi gerektiğini de burada apaçık görebiliyoruz. Onun için 
ben yenisini tebrik ederim şu andaki bu devreden yönetimin başarılı bir geçmiş yaşadığını ve 
bunu da çözülmesi gereken bir sorun olarak ortaya getirerek bu olayı şimdiki duruma getirmiş 
olmaları pek sitemizde görmediğimiz bir olaydı, konuşan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  
 
Ali Ekber ULUSOY 

7. madde kritik bir madde. Bu konuyla ilgili olarak çözüm önerileri anlatıldı , herkes bir şey 
söyledi ama burada yönetimin önünü açacak bir takım kararlar alınması lazım. Ben şunu 

söylemek istiyorum mücadele edip yerimizi muhafaza edip her türlü yolu deneyerek yerimizde 
kalalım. Bizim sitemizin bütünlüğünü bozacak bir durum ortaya çıkıyor, güvenlik sorunu ortaya 

çıkıyor dolayısıyla bu konunun çözülmesi gerekiyor. Biz yerimizi muhafaza etmek istiyoruz, 
yönetim kuruluna ve yönetimin oluşturacağı danışma heyetine her türlü yetkiyi veriyoruz 

şeklinde bir karar çıkmasını bekliyorum. Diğer türlü çıkalım başka yere taşınalım, başka yerde 
yer araştıralım, bina yapalım, park yeri oluşturalım sitenin alanını daraltalım gibi bir şey 
hiçbirimizin mantıken kabul edeceği bir şey değil.   
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Yaşar AYSEV   
Dostlarımızın oluşturacağı ve Zübeyir Bey'in de içinde bulunacağı bir komisyon yönetim kurulu 

ile birlikte çalışsın. Bu konuda ve genel kurul olarak biz ne türlü bir tedbir almaları gerekiyorsa , 
gerek   burayı boşaltalım diyorlarsa boşaltalım gerek dava yoluna gitmek gerekiyorsa onu 

yapalım. Üniversiteye müracaat bu konuları tutanakta yer alan bütün görüşleri dikkate alarak, 
önceki yönetim kurulu üyesi dostlarımız ve mevcut yönetim kurulu işbirliği yapsın. Bir komisyon 

oluşturalım. Önceki yönetim kurulundan ve onlara yetki verelim genel kurul olarak bu konuda 
alacakları herhangi bir kararı geçerli kabul edelim. Yani isterlerse bir takım temaslarla bunu 

zamana yaymaya çalışsınlar, isterlerse de bitirmek için ne gerekiyorsa yapsınlar bu konuda yetki 
verilmesine ben bu komisyonun önceki yönetim kurulu ile kurulmasını içlerinde Zübeyir Bey'in 

de bulunmasını ve yönetim kuruluyla, yeni yönetim kuruluyla da keza denetçi arkadaşlarla da 
işbirliği yapılarak bu konuda nihai kararın verilmesi için bu heyete yetki verilmesini öneriyorum. 

 
Ali Ekber ULUSOY 
Bu öneriye katkı için bir şeyler söylemek isteyen var mı? Çünkü çok önemli ve kritik bir konu.  
 
S.Hakan GÖRGÜN  
Sayın başkan tüm bu işlemlerden dolayı taşımış olduğunuz  risk çok büyük, yönetim olarak çok 
büyük bir tazminat çıkabilir. Mahkemeler sonucunda geçmişe dönük Bilkent olmasından dolayı 
orman arazisi olsa bile çıkacak değer çok büyük bir değer beklenenin üzerinde bir değer 
çıkabilecek  bu çok kritik bundan dolayı sorumlu olmamanız için çıkacak bu tazminatında 

ödenmesini kayda alarak  yetki almanızda fayda görüyorum. 
 

Yaşar AYSEV   
Bu konuda genel kurul ve komisyon tam yetkili olsun Eğer burayı boşaltmak gerekir diye karar 

veriyorsanız da  boşaltalım yok biz bunu  zamana yayabiliriz şu teşebbüslerde bulunabiliriz diye 
bir program yapıyorsa onu yapsın ama bu konuda genel kurul bu heyete komisyona ve yönetim 

kuruluna bu konuda tam yetki versin 
 

Himmet ÖZTÜRK 
Arkadaşımız da aynı yönde bir şey ifade etti ama bu karar sitemizin daha çok el birliğiyle 
korunabilmesi bakımından çok büyük bir istifade olacaktır Bence genel kurulda oylansın ve 
toplantılar en azından çok güzel sonuçlar getirecektir. 
 
K.Korkmaz ARSLAN 
Yönetim ve denetim birlikte bakabilir. Bu konu dediğiniz gibi evvela sulh yoluyla çözülebilir mi 
ona bakmak lazım diğer alternatifleri düşünmek lazım bu konu oluştuğu zaman yönetim kurulu 
ve seçilen komisyon bu neticeye 2 alternatif olarak yine genel kurula sunsun oylamayla yapılsın 

çünkü para meselesi olduğu zaman büyük sorumluluk isteyen bir şey genel kurulun onu görerek 
oy vermesi lazım şimdi verilecek genel kurul kararı havada kalan bir karar olabilir komisyon 

çalışsın bu konuda üzerine gidilsin yönetim kurulu da ondan sonra çıkacak katiye yakın sonuçlar 
sırasında toplanıp kat malikleri olarak yönetim kurulu olarak orada öyle karar verelim o daha 

doğru olur sağlıklı olur Davet edelim konu budur gelenler dikkate alacaktır oylamaya 
sunulacaktır deriz. 

 
Zübeyir YİĞİT 
Sorumluluğumuz işgalimizin devam ettiği müddetçe ve davanın açıldığı tarihten itibaren geriye 
doğru 5 yıldır bu miktar hiçbir zaman artmıyor ben bu anlamda diyorum ki bizim aleyhimizde 
tahliyemiz konusunda boşaltmamız konusunda dava açılmadan burada tahliyesini düşünmeye 
gerek yok çünkü yükümüz artmıyor dava açıldığı tarihten itibaren geriye doğru 5 yıldır her 
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zaman beş yıllık sorumluluğumuz burayı tahliye etmeden her zaman söz konusu Bu nedenle 
orman Bakanlığı'nın tüm başvurularınıza karşılık olumsuz bir yanıt vermesi halinde biz gi rişimin 

o taraftan gelmesini beklemekte yarar olduğuna inanıyor dava açılır tarihten itibaren 5 yıl daha 
fazla artmaz bu rakamda daha fazla olabilir arsanın emsal konumdaki toprağın rayiç değerleri 

rayiç kira değerleri nazar alınarak bedeli hesaplanacaktır bu çok büyük olabilir. 
 

Enis GÜNÇER 
Sonuçta 5 yıl her zaman 5 yıl ama çok ciddi rakamlar çıkacağını düşünerek belki de başka bir 

karar vermek gerekebilir. Hiç mahkemesiz direk taşınma da olabilir bunun için Yaşar Beyin de 
dediği gibi bir komisyon. Mesela çok yüksek rakamdan kastınız nedir? Bunu ben bilemediğim 

için ama şu anda resmi hiçbir şey olmadığı için bugün taşındığınız da size kimse bir şey 
diyemeyecek. İstemesini bilirsen herhangi bir resmi bir yazı olmasa da bunu talep edebilme 

hakkına sahip.  Şimdi gelmişler taşıyın sizi dava etmeyeceğiz gibi bir şey olmuş.  
 
E.İlhan KONUKSEVEN 
Zübeyir Bey de oradaydı eğer bu konuşmayı yapmasaydık bu hukuki süreci iki hafta içinde 
başlatacaklardı Biz bu genel kurulu yapacağız diye bu süreci uzattık yani bir şey daha belirtmek 
gerekiyor bizden bu genel kurulun cevabını bekliyorlar Eğer bu genel kurul biz buradan 
çıkmıyoruz diye cevap verirse eğer yada yönetim kurulu hukuki süreci başlatacaklar hukuki 
süreci başlatınca buraya işgaliyesi ile ilgili hukuki sürecinde işlememesi mümkün değil o da 
başlayacak ama sözlü olarak ifade edilen siz kendi isteğiniz ile buradan ayrıldığımızda bir hukuki 

süreç olmayacak burada şunu da belirtmek gerek garantisi yok bu bir sözlü ifade ama sözlü 
ifadeler bazen önemli Olabilir çünkü biz ziyaret ettikten bir iki hafta sonra da bunun hukuki 

süreci başlamış olabilirdi sözle ifade ile bunu 3 aydır bekletiyorlar biz görüşmeye gittiğimizde iki 
hafta içinde bir hukuki süreç başlatıyoruz dediler bizde konuştuğunda ricacı olduk dedik genel 

kurul yapacağız konuyu biz oraya sunacağız bu süreci bekletelim oradan aldığımız sonuca göre 
hareket ederiz. Şimdi bu genel kuruldan çıkan sonuca göre hızlı hareket edebilirler şunu 

açıklamak gerekiyor G1 bloğun yanındaki otopark onlar için gerçekten cazip bir yer çünkü bu 
yangın araçlarını söndürme araçlarını oraya park etmek istiyorlar Bu hazır binayı kullanmak 

istiyorlar personel için burası cazip geliyor Hacettepe, ODTÜ, Bilkentin yanı burası stratejik bir 
yer ormanların ortasında bir yer. Güvenlik Hacettepe Ormanı Bilkent  ODTÜ Ormanları ODTÜ de 
herhangi bir yere konuşlanmaları mümkün değil burası onların ortasında onlar için stratejik bir 
yer olarak görünüyor. Onu da dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla şikayetlerin yanında onların 
da buraya ilgi gösterdiklerini unutmayalım paylaşmak gerekiyor.  
 
Yaşar AYSEV 
Biraz önce yaptığımız öneri bunları içeriyor. Yani bu genel kurul kurulacak bu komisyona ve 
yönetim kuruluna gerekirse bir hafta sonra buraya tahliye edelim yetkisini de tanıyor. Yani biz 

bir inisiyatif tanıyalım genel kurulun kararını  vermiş gibi bu arkadaşlar ne gerekiyorsa yapsınlar 
ama bir olağan üstü toplantı yapmalarına da gerek olmayabilir ama biz bir inisiyatif tanıyalım bu 

heyete bakarsınız bulurlar şikâyet eden kardeşi şikayet dilekçesini geri alır ve Orman Bakanlığı 
ile yeniden  diyalog kurulur şikayet geri alınır. Siz bizim üzerimize gelmeyin diyerek bir diyalog 

kurulabilir ya da bunlar olmuyorsa boşaltmak gerekiyorsa da genel kurulun verdiği yetkiyle 
boşaltabilirler. Bunun için ayrıca ikinci bir olağan üstü  toplantıya da gerek yok bu yetkiyi 

tanıyalım bu arkadaşlara. 
 
Ali Ekber ULUSOY 
Bu konuyla ilgili olarak eski başkan Ömer ÜSTÜNKOL ne düşünüyor,  Orman arazisi tartışma 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 
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Ömer ÜSTÜNKOL 
Sayın Başkanım sizin fikrinizi alalım, sizi seçtik Başkan oldunuz siz açıklayın.  

 
Ali Ekber ULUSOY 

Sizin siyasi ilişkilerinizi de kullanarak, sizden bekliyorum bu konuyu. Netice itibariyle biz burada 
kalmak istiyoruz, niyetimiz o. Beceremedik bir şey oldu o durum için şimdi bir oylama yapılacak, 

onu oylayacağız.  
 

Sedat SAZER 
25 senedir bu alan site tarafından kullanılıyor. Hukuki taraflarını çok ayrıntılı bilmiyorum Ama şu 

var A kapısını kapatmak istediler akıl almaz bir şey kapanması kapanmadı bu alan 25 senedir 
kullanılıyor kullanılacak biraz önce beyefendi önerdi imza toplayalım. Bir kişinin şikayetine 

karşılık 3000-5000 imza olabilir Orman Bakanlığı da bir kişi şikayet etti karşısında 5000 kişinin 
imzasının olduğu bu değerlendirmeye alınabilir ve buradan çıkmak söz konusu değil yani 
mümkün değil Nasıl itfaiyeye yer arıyorlarsa araziden bol bir şey yok çevrede , her yeri 
bulabilirler ama siyasi bir yönü varsa atabilirler onu bilemem çıkılmaz buradan aklım almıyor. 
 
Mehmet YİĞİT 
Daha büyük bir sorunla Bilkent 1 bununla karşı karşıya kaldı kurulan blokların orman arazisinde 
oluştuğu ve bu anlamda tapuya şerh konuldu adamlar bu işi çözdüler Yani bizim burası ve 
Orman Bakanlığı'nın bu kadar çok mu gereksinimi olan bir yerde ben gerekirse önüne yatarız 

gerekirse top tüfek burada kalırız buna sahip çıkalım bu konuda da yönetim kuruluna 
komisyonlara tam yetkiyi verelim. Arkadaşlar bu kadar basit değil avukatımızın söylediği de çok 

mantıklı biz bu sene bugün yarın çıkarsak beş sene geriye gitmeyecek mi? işlenecek ceza örnek 
veriyorum. Buradan bir ceza çıkacağını sanmıyorum Ya 2 sene sonra gittiğimizde yine geriye 5 

senelik bir durum söz konusu olacaktır bir dişe diş tırnak mı diyorsunuz kan mı diyorsunuz 
gerektiğinde bu işin önüne yatarız arkadaşlar. 

 
Zübeyir YİĞİT 

Bizim Bilkent 1 den farkımız şu oradaki toprağa kat malikleri sahipti biz burada toprağın sahibi 
değiliz onlar dediler ki biz buranın malikiyiz bak konutlarımız var evlerimiz kurulu burası orman 
değil bunu Orman Bakanlığına aidiyetine karar veremezsin dediler ve davayı kazandılar. Ama 
burası 2008'de açılan davada orman oldu hazine adına kayıtlı oldu keşfedilerek bilirkişi gelerek 
dosya oluşturmuş karar vermiş ve karar Yargıtay da onanmış, bizim burada herhangi bir suretle 
hakkımız yok Bilkent 1 deki durumla bizimkisi çok farklı ama yine diyorum ormanın bize 
müsamahalı davranışında altında şu da yatabilir. Bu tamamen bir varsayım biz burayı olduğu 
gibi boşaltırsak kendileri de olduğu gibi teslim alacak ama yarın bizi mahkeme yoluyla çıkartmak 
durumu söz konusu olduğu zaman bizim bu muhtesatı alıp götürme şansımız da var.  Bunu göze 

almış ve bu nedenle bize yumuşak olumlu davranmış olabilir diye düşünüyorum. 
 

Yaşar AYSEV 
Bir dava konusu olursa tahliye davası yani Orman Bakanlığı bize meni müdahale ve tahliye 

davası açacak avukatımız çok iyi bilir açılan her dava Türkiye'de yıllarca sürer dolayısıyla hemen 
bugünden yarına da boşalttıramazlar şimdi önerimi tekrarlıyorum Sayın Başkan bunu lütfen 

oylayın.  Bu iş bitsin Yani tam yetkiyi verelim bu yetkiyi nasıl istiyorlarsa kullansınlar. Genel Kurul 
yetkisini kullanacaklar dolayısıyla tekrar olağanüstüne gerek yok. 
 
Ali Ekber ULUSOY 
Demin Himmet Bey söyledi, Yaşar bey söyledi, Hakan Bey söyledi, İlhan Bey söyledi, Enis bey 
söyledi. Bu durum huzurumuzu, güvenliğimizi ve sitenin kalitesini düşürecek o zaman mücadele 
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etmek zorundayız. Bizim işgalimiz altında devam etmesini arzuluyoruz, bunun içinde her türlü 
yolu deneyeceğiz yetki ile ilgili Yaşar bey söyledi ben bu amaçla sizin fikrinizi almak istiyorum siz 

nasıl bir çözüm önerisi getiriyorsunuz eski başkan olarak. 
 

Ömer ÜSTÜNKOL 
Şimdi bu yeni yapılan hastanelerin çıkışı ODTÜ’ nün içinde tünel yol geçişi var o yola tekrar 

İncek’e çıkacak olan Sports’un karşısında sekiz şeritli yol var karşı tarafta arka cephe ODTÜ nün 
arazisi orman arazisi var bir kısmı bu arazinin Bilkent 3’ e çıkarken kısmında hazineye devredildi. 

Hazine devredilen arazinin bitişiğinde Hacettepe Üniversitesinin arazisi var. Büyükşehir burayı 
imara açtı. Hacettepe üniversitesi burayı duyduğum kadarıyla 60-70 milyon dolara bir 

kooperatif veya bir birliğe sattı. Şimdi orada 1600-2000 daire yapılacak bu bölgede bunların aslı 
büyükşehirden belediyesinden geçtiğini duydum. Ben şimdi dolayısıyla esas tehlike şu; Dava 

dosyası var veririm size klasörleri var isimleri ifade etmiyorum anlayın kimler kurduğunu kimlere 
satıldığını Şimdi gelelim bize bizim burada ki tehlike daha büyük bu araziyi büyük ihtimalle yarın 
3-5 yangın aracı getirebilirler sonra hazineye devrederler sonra da birilerine satarlar ve bununla 
da kalmıyor REAL cephesindeki yeşil kuşakta dahil. Olayın boyutu budur buna göre konuşulsun, 
tartışılsın.  Ortadaki manzara bu ortadaki senaryo bu gerçekleşiyor hangi teklifine komisyon 
kurulsun ben komisyonda görev almak istemiyorum komisyon da kurulursa olaya bu cepheden 
de bakın ben size öneriyorum biraz önce avukat ile Mehmet Bey söyledi yatarız atamazlar diye 
buradaki olay büyük hatta bununla beraber sosyal tesisin arkasında aşağıya bir yol var onun da 
işlemleri yürüyor bildiğim kadarıyla yani Bilkent kuşatılıyor. Komisyon kurulacaksa kiminle 

görüşülecek ne olacak ne çare olur bilemem şimdi dün bana gelince bu ormanla ilgili o yazıyı 
orman mühendisi bir arkadaş var o da ismini vermişsiniz ben telefon açtım sordum kendisine 

nedir bu olay söylediği şu İşletme Şefi İbrahim Polatlı şimdi resmi yazıyla bildirim 
yapmayacaklarını hukukçuların dikkatini çekmiştir hepinizin niçin yapamıyorsunuz bir tebligat 

yapması gerekiyor bunun yargı süreci bittiği için Yargıtay da onayladığı i çin bizim değil sizin 
haberinizin olması gerekiyor. Sitenin yani 17. maddeye göre bunu yazmayız bu tahliye olur kira 

ve diğer konularla ilgili ne olabilir ne yapabilirsiniz kira da olmaz hukuki süreç bitti kendisi başka 
çıkış yolu yok mu kendisi telefonla bu şikayetçi dediniz ya kimdir diye sordum ben söyleyemem 

ben dedi onu artık siz öğrenirsiniz. Ana planında bir rant var yani rant büyük 8 şeritli yol 
yapılıyor, imara açılmış 60-70 milyon dolara satılan bir yerin bugün değerinin söylenenleri 
söylüyorum 300 milyon doların üzerinde olduğu söyleniyor. Elbette ki birileri de para kazanıyor. 
Bir inşaat yapılacak ODTÜ arazisi yukardan aşağıya doğru yapılaşmaya açılıyor Şimdi buraya da 
itfaiye getireceğiz onu yapacağız bunu yapacağız hikayesiyle bunlar kibarca böyle yapacağız 
diyemiyorlar ben öyle anlıyorum olay bu resmi fotoğrafı görün olay büyüktür ona göre gerekli 
girişimlerde bulunun önerim budur.  Teşekkür ederim. 
 
M.Murat YAZCI 

Bu araziyle ilgili Ömer beyin bahsettiği belediyeyle de sınırlarımızla geçmişte bir şeyimiz vardı. 
Nerden geçiyor sınırlarımız diye bir konumuz vardı. Burada alınacak karar onları da 

etkileyecektir yani buradaki duruşumuz oradaki duruşumuzu da etkileyecektir diye 
düşünüyorum. Ben her şeye şimdiden kabul edersek yani sizin dediğiniz gibi komisyon 

aracılığıyla olabilir, başka bir şeyle olabilir, burası şimdi gündeme geldi ama bildiğim kadarıyla 
diğer hem sporst tarafına bakan hem Real tarafına bakan yeşil alanda hatta oradan geçen yolun 

ortasına kadar falan geliyordu. Bildiğim kadarıyla yani belli bir sıkıntımız var A kapısından öte 
belediyenin sınırları bize gönderdiği bir tebligat var geçmişteki binaların oradan geçiyor 
sportsun oradaki yol yeşil alanın içinde kalıyor sınırlarımız sınırların içeriye doğru toparlanma ile 
ilgili bir sıkıntımız var diye hatırlıyorum karşımıza çıkacaktır, geçmişte bazı şeyler olmuştur ve 
olmaya devam edecektir sizlere katılıyorum sonuna kadar mücadele edip öyle karar verelim. 
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Yaşar AYSEV 
Çankaya belediyesi geldi bizim A kapısından içeriye doğru bir 50 60 metre dedi ki burası şeydir 

üniversitenin yeşil alanı. Bu kapı buradan kalkacak ve gelip ölçüm yaptılar hatta  o tarihten 
itibaren senelerce bir üniversite ile belediye ile vesaire ile bir diyalog kurmak suretiyle bunu 

önledik bakın o tarihteki yönetim  kurulu bunu önledi ve buraya geldiler toplantı yaptık Bi zim 
kapımız olduğuna dair bir yasal durum oluştu. Türkiye'de işler böyle yani siz teslim olursanız sizi 

teslim alan çok olur Eğer biraz önce Mehmet kardeşimin de söylediği gibi Bilkent Park Sitesi kat 
malikleri direniş gösterirse bu direnişin karşısında sorumsuz davranamaz hükümet ya da 

yetkililer Bürokrasi benim demek istediğim bizim hemen teslim olmamamız lazım Bunun içinde 
şu anda bu genel kurulda yapacağımız konuşmalarla sonuca varamayız varabileceğimiz sonucun 

birisi ihtisas sonucu olması lazım bir İhtisas Komisyonu ve yönetim kurulu birlikte çalışsınlar 
Ayrıca bu konuda sitemizden Mimar mühendis çalışabilecek Ömer Bey Ahmet Bey Mehmet Bey 

Neyse bütün bunlarla da ilişki kurarak ne yapmak gerekir ona kararı onlar versinler biz bu kadar 
yetkiyi onlara tanıyalım yani burada şu anda bir saat içinde iki saat içinde bu kadar Hayati bir 
konu biz hemen çıkalım başka yere taşınalım Orayı da teslim edelim böyle bir kararı almanın 
gereği yok şu anda ne gerekli olan son derece titiz dirençli bir çalışma göstererek bunun 
mücadelesini vermeye ihtiyaç var Ben buna inanıyorum bunun içinde gerekirse bir hafta sonra 
da taşınmayı da yetkisi dahilinde görecek olan bir heyet görevlendirilsin yetkilendirilsin ayrıca 
tekrar bu genel kurulu olağanüstü kurulu toplamayı da gerek duymadan biz bu yetkiyi onlara 
tanıyalım Sayın Başkan ben tekrar önerimi tekrar ediyorum. Lütfen bu önerimi oylayın başkada 
kimseye soru sormayın artık. 

 
Mehmet YİĞİT 

Yoruma katılıyorum. Ama bazı arkadaşlar beni çok iyi tanırlar dolaylı laf etmem doğrudan 
söylerim. Arkadaşlar bu kadar hassas bir konu yönetim kurulu olarak yeni seçilen arkadaşlar bu 

konuları sahiplendiği bundan doğacak tasarrufları yüklenmeye çekiniyorlar açık divan kurulunda 
imzadan dolayı, sözden dolayı insanlar birbirini mahkemeye verirken burada olacak olaylardan 

böyle bir karar vermekten dolayı çekiniyorlar. Bu anlamda hocanın söylediği gibi bu sorumluluğu 
bir komisyona genel kurul olarak verelim. Yarın boşaltacakmışız gibi 5 yıl sonra boşaltacakmışız 

gibi yetki verelim. Olay budur.  
 
Vasfiye KOCA 
Ali Ekber Bey komisyon oluşturulsun diyor, ben de hemen öneriden önce bir şey söylemek 
istiyorum komisyonunun şu an oluşturulmasının çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. Hatta 
komisyonda üstadım siz de başkanlık ya da görev alırsanız çok yararlı olur diye düşünüyorum 
sonraya bırakılmasın bu olay. 
 
Bekir ÇAKMAK 

Yani birlik beraberlik havası var Ömer Bey de son konuşması ile bu konuda bayağı bir katkıda 
bulundu Ömer beyinde ben bu barış birlik beraberlik havasına katılmasını dilerim. Toplantıda bir 

birlik beraberlik karşılıklı anlayış havası hakim sizde bu bir şey konusunda yaptığınız katkı bence , 
çok işi derinlemesine ve aydınlık tutan aydınlatıcı bir konuşma ben de sizi bu didişmeden daha 

uzak olarak bu birlik beraberlik içinde ki bu havaya katılmanızı arzu ederim diyorum komisyon 
olmayabilir destek olmasını isterim.  

 
Ömer ÜSTÜNKOL 
Şimdi Ali Bey sizinle geçmişte aynı burada arkadaşlarla beraber müşterek çalıştık. Yani bir arada 
bulunduk öyleydi böyleydi, amaç neydi site yönetiminde olduğum zaman 5000 kişinin haklarını 
korumak aramaktı. Amaç buydu şahsi bir şeyimiz yok. Biz bunlarla beraber ne yaptık?  Bazı 
burada görev yapan yönetimdeki arkadaşları yargılanıyorlar İnşallah aklanıp gelirler bunlarla 
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ilgili bazı şeylerin yanlış olduğunu gördük davalar açtık kimin için açtık site için herkes için açtık 
ben şahsım açmadım Bunları şahsıma ne dedik yapılan işlemlerle ilgili o zaman ki ödenen gayri 

yasal yapmadınız demeyecek miydiniz. Bununla ilgili geçen sene mayısın sonlarıydı Mücahit 
beyde burada 323 bin liralık sahte faturalar için ödenen sitemizde böyle bir şey bilerek 

yapılmamıştır o günkü Yöneticiler ile ilgili onları savunucu bir konuşma yaparak bir tutana ğa 
bağlandı hem sitenin menfaat çıkarlarını düşünerek hem o arkadaşların tersine de yapabilirim 

kişisel Benim bir şeyim olsaydı yani arkadaşlarla ilgili gereğini yapın diyebilirdim Ben bunu 
yapmadım şimdi bu hususta Bu arkadaşların bana Teşekkür etmesi gerekirken bir saniye sizden 

bahsetmiyorum şahsınıza alınmayın biliyor arkadaşlar ben mesajları alıyor Kimlere 
konuştuğumu gittiler sizde o zaman denetimdeydiniz koltuk alındı savcılığa suç duyurusunda 

bulundular. Barışsa bakın barışı ben o gün orda sağladım 300 kusur bin liralık şeylerle ilgili Bu 
böyle olmaz dedim bugüne gelelim beyefendi ben konuşabilir miyim?  Yaşar bey A kapısından 

bahsetti arkadaşlar burada biz A kapısına ne kadar gayretler gösterdiğimizi bugün o duruma 
gelmişse tek başıma konuşmayım ama en büyük aktörlerden biri bendim sitenin menfaat ve 
çıkarı için o günkü davalar sitenin menfaat ve çıkarı için açılmış davalardı bir kısmı bitmiştir bir 
kısmı devam etmektedir. Ben buradaki tüm değerli arkadaşlar hiçbirine şahsi olarak karşı 
değilim bir şahsi hesabımda yok yani ama barış olacaksa bak etik diye bir kural vardır Şimdi 
yanınızda arkadaşlar oturuyor yönetimi teslim ettik hep beraber şimdi ben size soruyorum 
önümüzde ki hafta sitenin birkaç davası var. Arkadaşlar mahkemede siteyi mi savunacakla r, 
kendilerini mi savunacak yani ben isterdim ki bugün bu arkadaşlar evet biz burada olmayacağız 
bu iş bitinceye kadar ama destek vereceğiz deseydi barış işte burada başlar barış budur 

kimsenin kimseyle kavgası yok ya ama maalesef bugün o barışta bana göre  şahsımdan 
bahsetmiyorum bu davalar açılırken serpil hanım burada diğer arkadaşlarda burada şimdi kalkıp 

ta benim hakkımda serpil hanım hakkında oraya buraya bu yakışmıyor kavga bu işte yani sen 
beni taciz edeceksin ben davayı çekeyim ben soruyorum tekrar son kez soruyorum bu 

arkadaşlarımız önümüzdeki hafta mahkemelerde sitenin tarafında mı olacaklar kendi 
taraflarında mı olacaklar soruyorum teşekkür ederim.  

 
Yaşar AYSEV 

Gündemin 7. maddesinin gereğini yapmak üzere genel kurulun bütün yetkilerine sahip olmak 
kaydıyla önceki yani isimlerini de sayayım isterseniz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın 
Zübeyir Bey'in keza Evet ve mevcut yönetim kurulunun ve denetçilerinin ortak çalışma yaparak 
genel kurulun yetkisini kullanarak bu konuda karar vermesi o kararı yürürlüğe koymasına yetki 
verilmesi yani komisyon çağırırsa biz gelmeyeceğiz mi diyeceğiz geliriz yani  
 
K.Korkmaz ARSLAN 
Sınırlarımız kavşaktan üniversite kapısına kadar belli yeşil alan orası ama öyle bir durum olursa 
sitenin prestiji tamamen kaybolur çok dikkatli olmak lazım villalarında bunu müdafaa etmesi 

lazım. 
 

Yaşar AYSEV 
 1995’ te satın alırken Emlak Bankası ve Tepe İnşaat bize bugünkü şekliyle sattı burayı 

fotoğrafları var dolayısıyla Emlak Bankası’da devletin bankası devlet de kandırdı bizi. Devlet bize 
ait olmayan bir yeri size aittir diye bize sattı. Bunun karşılığında da hatırlarsınız gittik bir belgeye 

imza attık taahhütnameye Kavaklıdere’deki Emlak Bankası şubesinde belgenin yarısı yoktu şey 
çıkmamış yani teksir kağıdına çekmişler dolayısıyla biz devletimize güvendik imzayı attık, bastık 
paraları,  ödedik burayı bu şekliyle olduğu gibi aldık biz en azından bunu söyledik hatırlarsanız A 
kapısı ile ilgili olarak dedi ki kardeşim Emlak Bankası ve Tepe İnşaat bize bu A kapısı ile beraber 
sattı burayı dolayısıyla Siz şimdi dönüp de bizden bunu geri alamazsınız aynı şey C kapısı içinde 
bu otopark içinde bu şu bina içinde geçerlidir. Hukuken geçerli olmayabilir ama fiilen geçerlidir. 



Sayfa 25 / 41 
 

Bunun Türkiye koşullarında hukukun ne kadar geçerli olduğunu hep beraber yaşıyoruz biliyoruz 
eğer bu Mehmet kardeşimizin söylediği gibi bu sitede yaşayanlar gerekli direnci gösterir 

gerektiği imzaları toplar gerekli temasları yapar ise bundan bizim başarı lı çıkma şansımız vardır. 
 

Mehmet YİĞİT 
Sosyal tesisin oradan buraya yol açıldı kim kapattırdı. Onu gece vakti açtılar onu 

gömleklerimizde yırtıldı yakalarımız da yırtıldı ama kapattırdık.  
 

Yaşar AYSEV 
Ömer kardeşim söyledi sosyal tesisin arkadan geçirme hikayesini 10 sene önce denediler o 

sosyal tesisin o tarihteki sahibi başka biriydi şimdi ki sahibi değildi o sahip hatta yolu kepçelerle 
kazdılar Üniversiteyi de ikna etmişler. İşte biz o tarihte hep beraber karşı koyduk, bu yolu 

açamazsınız sitenin arkasından böyle bir kaçak yol yapamazsınız dedik yaptırmadık, aynı şey 
burası için de geçerli olabilir. Yani şu anda da yapmak isterlerse yapamayacaklar sosyal tesisin 
bakın ben sosyal tesis sahibi komşumuzun bu arada kendi inisiyatifi dışında bir zarara 
uğradığının bilincindeyim farkındayım bunun 20 senedir de farkındayım ama bu zarara uğratan 
bu sitenin kat malikleri değil bu sitedeki arsa paylarını 1996'da gayrimeşru olarak değiştiren 
Emlak Bankası'yla Tepe İnşaattadır. Biz oranın sitenin malı olarak kat maliklerinin malı olarak 
aldığımızı zannederken bir de baktık ki arsa payı ayrılmış ve orası başkasına satılmış. Orası 
müstakil arsa değildir bakın bu sitenin arsasının bir parçasıdır bu site tek ada tek parseldir sosyal 
tesisin arsası da bu tek ada tek parselin bir parçasıdır aynı şey Starbucks cafe’ nin bulunduğu yer 

için de geçerlidir buna rağmen arsa payını ayırıp sattıkları için o arsa payı üzerinden sattığı üç 
kuruşun hesabını yaptılar yani 360 bin liraya mı ne sattılar. O tarihte bizi 3 kuruş hesabıyla 20 

yıllık Sosyal Tesis sahiplerinin mağduriyetine yol açtılar sitenin de sürekli bir ihtilaf içinde 20 yılı 
geçirmesine sebep oldular şimdi de deniyor ki onun arkasından yol geçecek orayı da efendim 

rezidans yapacak hayır yapamazlar yolda getiremezler bunun bilincinde olursa eğer bu yönetim 
kurulları bu genel kurul bu sitenin bundan sonraki kat maliklerinin haklarını da koruyabilirler 

aksi takdirde koruyamazlar. 
 

K.Korkmaz ARSLAN 
A Kapısı şikayet oldu yıktılar belediye geldi yıktı kapımızı buradan geçemezsiniz biz başka 
alternatifler aradık evvela Kaymakamlığa müracaat ettik biz site yönetimi olarak sitenin 
güvenliğini sağlamak durumundayız buraya bariyer koymak zorundayız kalıcı bir bina 
yapamazsınız dediler o zaman onun üzerine portatif güvenlik kapıları yaptık ve güvenliği 
sağladık yoksa o zamandan bıraksak şimdi A kapısını alamazdık projeye işletemezdik oradan yol 
geçerdi. Sitenin değeri yarı yarıya düşerdi. Direnmek lazım. 
 
Yaşar AYSEV 

Sinyalizasyon var daha önce yoktu bu sinyalizasyonu da o dönemde 2009-2010 da üniversite ile 
bir diyalog kurduk üniversite diyordu ki kardeşim buradan sizin bu kapıdan çıkıp hızla giden 

arabalar kazalara yol açıyor öğrencilerimiz kaza yapıyor binaleyh burayı kapatacağız diyorlardı 
biz de dedik ki o zaman buraya sinyalizasyon yapalım uzun pazarlıklardan müzakerelerden sonra 

üniversitenin sinyalizasyon şirketine yaptırdık 6 bin lira para ödedik hesaplarda vardır.  
Sinyalizasyonu üniversite ile mutabık kalarak yaptırdık Şu anda da o kapıda kırmızı yanıyor yeşil 

yanıyor güvenli bir şekilde çıkış yapabiliyoruz. Demek istediğim şu bu siteyi yöneten dostlarımız 
arkadaşlarımız ki ben açık söyleyeyim Ömer ÜSTÜNKOL dahil bütün hizmette emeği geçen 
bütün komşularıma teşekkür ediyorum. Neden burada yönetimde görev alan herkes özellikle de 
bu dönem görev alanları da burada vurgulamak istiyorum. Bu dönem görev alanlar keza bundan 
sonra görev alacak olanlar bir fedakarlık gösteriyorlar onlara müteşekkirim şahsen bir kat maliki 
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olarak ve geçmiş dönemde de biz bunu yaşadık yaşattık bundan sonra da yeni yönetimler yeni 
komisyonlar aynı direnci göstermeliler.  

 
M.Murat YAZICI 

Gündemin 7. Maddesinin gereğinin yapılması için Yetkili ile ilgili kurumlarda görüşüp karar 
almaya tam yetkili komisyon kurulması ve komisyon eski yönetim kurulu üyelerinden ve diğer 

adaylardan ve uzmanlardan oluşması ayrıca maddi ve tazminatları yönelik her türlü Yetkiye de 
sahip olmasından oluşan İlhan KONUKSEVEN, Hakan GÖRGÜN, Fuat GÖKÇE ve ilave edilecek 

teknik ve hukuk uzmanlarından oluşması oylarınıza sunulmaktadır.  
 

Ali Ekber ULUSOY 
Bunu oylarınıza sunuyorum kabul edenler Ömer Bey hariç herkes evet dedi.  Evet, çok teşekkür 

ediyorum, bize verdiğiniz destek için. Gündemin 8. maddesine geçiyoruz içme suyu altyapıları ile 
ilgili bilgilendirme yapılması, bu konu tartışıldı ilave olarak bir şey söylemek isteyen var mı? 
 
S.Hakan GÖRGÜN 
Altyapı ile ilgili olduğundan dolayı ilave ediyorum villalar bölgesinde elektrik hatlarının çekilmesi 
ile ilgili bir site malikinden uygun olmayan teknik olmayan talepler geliyor. Yönetim olarak biz 
bunlara ret cevabı verdik çünkü bu müdahale site içinde çok büyük tamir ve kazı işlerine neden 
olacak. Bununla ilgili kendi aramızda tartıştık site bölgesinde özellikle sizi çok ilgilendiriyor Sayın 
üstadım da bu konuda görüş bildirebilir. Bu konuda da ben yeni yönetimin hassas 

davranmasının bilgi olarak sunuyorum kayıtları geçmesini istiyorum. Yani bu sitenin bir enerji 
hatları projesi var o projeye sahip çıkılarak ona sadık kalınarak işlemlerin yapılması lazım keyfi 

ilave hatların çekilmemesi lazım.  
 

Yaşar AYSEV 
Elektrik şebeke projesi var bu projenin şöyle veya böyle değişikliğe tabi tutulması ancak bir 

tadilat projesi ile tasdik ile mümkündür böyle bir şey olmadan ilave olan şey yapılamaz, işlem 
yapılamaz.  

 
Ali Ekber ULUSOY 
Dokuzuncu maddeye geçiyorum, Avukat Zübeyir Yiğit’e ödenecek tazminatın ve sitenin uğradığı 
zararla ilgili hukuki sürecin görüşülmesine karar alınması bu konu ile ilgili görüşlerini bildirmek 
isteyen var mı? Buyurun Hakan Bey  
 
S.Hakan GÖRGÜN 
Yönetim kurulu üyesi olarak düşüncelerimizi aktarmak istiyorum hukuki olarak site avukatına bir 
görüş sorduk toplantıda henüz bu ödeme tarafıma yapılmadığından dolayı hukuki 

sorumluluğunuz doğmamıştır ve site yönetimi olarak bununla ilgili bir karar alamazsınız dedi, 
mağduriyet oluşmamıştır. Yoksa bizim bir yönetim kurulu kararında gündem maddemiz buydu 

bu zarara neden olan eski yönetim kurulu üyelerine bu zararı rücu edelim mi etmeyelim mi diye 
maddemiz vardı fakat avukatımız böyle bir maddeyi görüşemeyeceğimizi çünkü rücu için 

fiiliyatın gerçekleşmediğini beyan edince bunu bu toplantıya genel kurula getirme kararı aldık 
çünkü bu bir emsal olacak bunun kararını vermesini genel kurula bıraktık. kişisel görüşümü 

kimseyi etkilememek için karardan sonra açıklamak istiyorum içerik budur efendim  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Site avukatı Zübeyir Yiğit’e ödenecek tazminatın sitenin uğradığı zararla ilgili hukuki sürecin 
görüşülmesine karar alınması, konuyu Zübeyir bey siz açıklayın. 
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Zübeyir YİĞİT 
Geçmişte yönetim kurulu ve denetim kurlunun hata yaparak sitenin zarara neden oldukları 

saptandı. Ömer beyin döneminde ve biz bu konuda 2 tane dava açtık birisi G4 G5 garajlarıydı ve 
diğeri de kamera sisteminden kaynaklı site zararları dava açtık davalar devam ediyor. Benim 

avukatım sitenin avukatı olmamdan önceki yönetim kurulu da Benim sözleşmemi haksız fesih 
ettiği için ben site aleyhime bir dava açmıştım onlar da o dönemin yönetim kurulu üyeleri de 

benim aleyhime dava açtı 2012-2013 dönemi Benim açtığım dava kabul oldu sitenin benim 
aleyhime açtığı dava ret olduğu için beni dava konum 4000 liraydı aleyhime açılan davalardan 

dolayı masraf vekalet ücreti falan ve faiziyle birlikte sanıyorum 10 11 bin liralık tazminat 
ödemesi söz konusu oldu Bunun bir kısmı dosyaya yatırıldı geçen hafta ödendi bu davadan 

kaynaklı Yani bu site zararının kaynaklı davanın ilgili yönetim kurulu ve Denetleme Kurulu 
Üyeleri aleyhine açılıp açılmaması önümüze gelmiş bulunuyor Yani bu haksız dava ve bu haksız 

Fesih den dolayı sitenin meydana gelen yani bana ödemesi yapılan 10.000 liranın ilgililerden 
tahsili için bir şey yapalım mı yapmayalım diye Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 2012-2013 
yanlış işlem yaptığında sitenin bir maddi zararı meydana geliyorsa bunları tazmin ettirelim mi 
ettirmeyelim mi bu dava odur benim sözleşmem fesih oldu haksız ben dava açtım davayı 
kazandım benim davayı kazanmamın temelinde şu vardı eğer sözleşmemin feshedildiği bana 
bildirilseydi  ben herhangi bir şey talep etmeyecektim bana bildirilmediği için ben o davayı 
kazandım aleyhime açılan dava haksız olduğu için site kaybetti ve rakam 10.000 e çıktı. Garajlar 
ile ilgili gereksiz ödenen 15 bin lira tahsil için dava açtık ilgili yönetim kurulu üyeleri hakkında 
yine işte fiilen siteye gelmemiş malzemelerin bedeli ödenmiş bir 60.000 70.000 liralık bir 

tazminat davası açtık onlar devam ediyor ve bana ödenen 10.000 liralık tazmini söz konusu 
avukat olarak hukukçu olarak şunu öneriyorum eğer ki sitenin zararı belli sitenin zararları neden 

olan yönetim kurulu denetim kurulu Üyeleri aleyhine açılan davalar devam edilsin diyorsa bu 
konuda davaların açılması eşitlik ve hakkaniyet gerekli yok biz sitede barış İlan ediyoruz biz 

sitede huzur gelsin istiyoruz başından bu sitede yönetim nedeniyle birbirlerine hasım olan 
davacı ve davalı insanların birbirini affedip bütün davaların ortadan kaldırması lazım aksi 

takdirde bana ödenen bu tazminat nedeniyle ilgili site yönetim kurulu üyelerine dava açılması 
gerekir. Teşekkür ederim.  

 
Vasfiye KOCA 
Avukatın Görevine son verilmesi bir Yönetim Kurulu toplantısında kararı alındı fakat bu 
tebligatın nasıl yapılacağı konuşuldu o toplantıda bizde her zaman olduğu gibi o toplantıda da 
denetim kurulu olarak vardık. Bu tebligat konusunda ben daha önce maliyedeki kültürümden de 
bildiğim üzere tebligatın yapılması yönünde sözlü olarak görüş verdik fakat avukat bey yani biz 
genel kurulda karar aldık yapılmasa da olur şeklinde görüş verdiği için avukatın görüşünden o 
zaman ki avukat, avukatın görüşü de dikkate alınarak zaten davayı açan Zübeyir bey onun da 
görüşü dikkate alınarak Zübeyir Bey'e konu iletilmemiş şimdi biliyorsunuz denetim kurulu olarak 

o yıl üzerindeki gelir ve gider hesaplarını biz inceliyoruz raporumuza bağlıyoruz daha sonraki 
yıllar avukatın bu konuda dava açacağı onu kazanacak böyle bir alacak ortaya çıkacak denetimin 

bilgisi dışındadır yani denetim mevcut cari yıl içindeki gelir giderleri bakar, raporunu ona göre 
yazar şimdi bu konuda hem yönetim kurulunu hem denetim kurulunu dava işte bu şekilde 

zarara sebep oldunuz diye suçlarsanız hiç kimseyi burada denetim göreviyle 
görevlendirilemezsiniz. Ben şimdi bu dönemin gelir gider hesaplarına baktım raporumu yazdım. 

Daha sonra birisi çıkacak bu dönemde yapılan yönetim kararıyla bir zarar oluştuysa denetim 
kurulu da bundan sorumludur deyip bir kelimeyle onu dava ederse burada görev yapacak hiç 
kimseyi bulamazsınız keza Ali Ekber Bey dedi biz bu göreve sorumluluklara talibiz dedi. E tabii 
bunun karşılığında da biz huzur hakkı da istemiyoruz dedi. Şimdi bu kadar çok kişinin olduğu bir 
yerde ben hiçbir karşılık beklemeksizin hem yönetim hem denetim görev yapacak bir de bütün 
davalarla şununla bununla uğraşılacak, bu çok büyük haksızlık. Diğer taraftan hiç kimse elini 
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taşın altına sokmazken burada görevlendirdiğiniz kişiler dünyanın sorumluluğunu alacak 
onlardan iş bekleyeceksiniz. İbra ettiğiniz halde denetim ve yönetim kurulu raporlarını daha 

sonradan çıkacaksınız efendim şu dönemde şöyle bir şey olmuş ve avukat kazanmış haklı çıkmış 
ben sizi sorumlu tutuyorum mahkemeye veriyorum dediğiniz zaman burada ne komşuluk kalır 

ne huzur kalır nede görev yapacak tek kişi kalır yani bunu dikkate alarak kararınızı buna göre 
vermenizi bekliyorum teşekkür ederim. 

 
Yasar AYSEV 

2017 yılının ülkemizdeki genel negatif enerjinin tam karşıtı olan pozitif enerji ile sitemizde 
yaşanmasını istiyoruz ve bir genel barış ortamının sağlanması iyi komşuluk ilişkilerinin karşılıklı 

sevginin ve saygının yeniden kurulmasını istiyoruz. Bütün davaların sitenin bir kere denetçi 
yönetsel bir sorumlu olmayan denetçiyi mahkemeye vermek böyle bir şeyden sorumlu tutmak 

söz konusu olamaz. Benim önerim yönetiminden sorumlu tutmamamız aksi takdirde çok haklı 
Vasfiye Hanım yani burada görev yapacak kimseyi bulamazsınız ben görev yaparsam yarın 
benim aleyhime dava açılır başım belaya girer. Herkes kaçar görevden onun için ben şimdi 
bütün komşularımdan rica ediyorum Ömer Bey'den de rica ediyorum el sıkışın geçmişe bir 
sünger çekin bütün davalardan vazgeçin ve artık birbirimizle daha bağlı ve kavgalı olmaktan 
vazgeçelim. Çünkü benim bildiğim kadarıyla iki tarafta birbirini dava etti . Onlar da, Ömer Bey’de 
dava ettiler. Ömer Bey sizleri dava etti keza Alaaddin Bey davalıktır yani vefat etti Allah rahmet 
eylesin. Ama onun döneminde de bir takım yanlışlıklar yapıldı, belki de en çok yanlışlık onun 
zamanında yapıldı. 

Binaleyh onun da hatırasına saygı göstererek biz bu işlere bir sünger çekelim gerçekten 
sitemizde bir barış iklimini kuralım onun için bütün davaların sıfırlanması öneriyorum efendim. 

 
S.Hakan GÖRGÜN 

Haziran ayında görevi tebliğ edince dosyaları istedim haklı olarak açılmış bir dava var bu dava da 
taraf olan arkadaşlarım var yönetimde beraberim yeni tanıştık tüm ekiple haziran ayında 

tanıştık. Çok değerli insanlar herkes tüm komşularım çok değerli dosyayı incelemeye başladım 
dava devam ediyor cihazlar gelmiş cihazlar şartnameye uygun imzalanmış,  sonra bir grup 

malzemenin depoya gelmediği şartnamede yazılı malzemelerin olmadığı belirlenmiş doğru bir 
işlem başkan ve üyeler bu belirsizliği görünce mahkemeye vermişler bununla ilgili dava sürüyor. 
Ancak bilirkişi kimliğimle nedir bu olay bir suiistimal mi var gerçekten beraber çalıştığım 
arkadaşlar buna tenezzül etmişler nedir diye inceledim mühendis olan tüm arkadaşlar objektif 
olarak baktığında şunu görürler bu hizmet alım faturası bir malzeme alınıyor artı bu malzeme 
montaj işlemi yapılıyor işçilik bedeli yok normalde böyle bir işin 100 liralık 30 liralık bir montaj 
işçilik bedelinin olması lazım. Bu iş yapan firma üç kağıt yapmış işçilikleri malzeme olarak 
göstermiş vergiden kurtarmak için bizimde yönetim kurulundaki arkadaşlar ticaret erbabı 
olmadıklarından muhasebeci olmadıklarından veya bu tür üç kağıtları daha önce 

yaşamadıklarından olayı iyi niyetle okumuşlar. Evet, o dönemki merkezde duran muhasebeci 
arkadaşımızın ve mali müşavir arkadaşımızın fatura ödendiği gün bunu yakalaması lazımdı 

yakalanmamış. Şimdi bunu gördükten sonra inceledim gerçekten bu firmanın daha önce birçok 
alımlarda bu tür işçiliklerden kazanmak için malzeme bedeli olarak gösterdiğinin örnekleri 

piyasa çokmuş gördüm. Şimdi ben arkadaşımın suçsuz olduğunu Hakan GÖRGÜN olarak anladım 
onları da dava eden kişiler mühendis veya bu işin uzmanı da olmayabilirler onlar üzerine düşen 

görevi yapmışlar bu işi adli makamlar çözsün diye havale etmişler. İzlenimlerim bu objektif 
olarak sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum yoksa vicdanen rahatsız olurdum. 
 
Yaşar AYSEV 
Davayı açan arkadaşlar da kendi açılarından haklı burada bir girmemiş bir malzemenin girmiş 
gibi gösterilmesi var. Dolayısıyla sonradan gelen bunu tespit ettiği zaman sitenin menfaati 
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açısından böyle bir davayı açma en doğal hakkıdır ama Hakan Bey'in açıkladığı üzere bu 
firmadan kaynaklanan bir durum birçok firma yapıyor bunu bakın işçilik yazıp da vergi sigorta 

ödememek için malzeme gösteriyorlar malzeme gösterip girmemiş malzemeyi ama onun işçilik 
olarak da hak etmiş aslında firmaya ödeme onun için yapılmış fakat malzeme gibi görünmüş 

malzemede girmemiş yani şimdi bunlar bir yönetsel çalışmanın doğal riskleridir. Ben bu dönem 
bir kişi hariç şu anda aramızda değil bu konuda son 4-5 yıldır görev yapan hiçbir komşumuzun 

kötü niyetle cebine üç kuruş para girsin diyerek böyle bir şey yaptığına inanmıyorum dolayısıyla 
bu konuların artık bir bir el sıkışarak sonlandırılması gerektiğini davaların bitirilmesi gerektiğini 

birbirimizi yeniden tanımamız gerektiğini düşünüyorum. 
 

S.Hakan GÖRGÜN 
Bundan sonra alınan kararlar ne olursa olsun yönetime gelen arkadaşların kendilerine olan 

güvenlerini tazelememiz için, ellerini güçlü kılmak için ben 5.000.00 liranın üzerindeki tüm 
alanlardaki ihalede tekliflerin belirtilerek belli günlerde şeffaf olarak açılmasını , isteyen tüm site 
sakinlerinin de o komisyona gelip dinlenmesinin olmasını öneriyorum. Böylece de hiçbir soru 
işareti olmaz isteyen kişiler gelip o teklifleri değerlendirir.  
 
Yaşar AYSEV 
İnternette aylık muhasebe mizanı yayınlansın.  
 
Mustafa AYTEKİN 

Burada bir hata yapılıyor elmalarla armutları karıştırırdık dersek çok hatalı olmaz Zübeyir Bey'in 
alacağı ile ilgili o bir işçi mahkemesine giden davadır hukuk mahkemesi bir işçinin alacağı gibi 

düşünebiliriz, bunu buradan gönderilmiş bir işletme müdürü var kıdem ve ihbar ve tazminatı 
ödenmeden gönderilmiş onun da alacağı çıkacak. Yani eğer Zübeyir beyin parasını yöneticilerin 

şahsen ödemesine karar verilirse, buradan her işçiye çıkarılan işçinin kıdem tazminatını o zaman 
yöneticiler mi ödeyecek böyle bir durum var. Bunu da göz önünde bulundurursanız 

değerlendirirseniz iyi olur.  
 

Mehmet YİĞİT 
Yaşar Bey'in dediklerini aynen katılıyorum, eklemek istediğim bir şey var Sn başkana bugünkü 
toplantıdan dolayı bir defa teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir barış havası var ya bu benim 
için en önemli. Ben bugün gelmeyi düşünmüyordum Bazı arkadaşlarımız bireysel husumeti 
kafasından çıkarsın. Bakın ben çok yakinen bildiğim için arkadaşım burada Site yönetiminde ki 
bir avukatın açtığı dava niye avukata mal ediliyor söyler misiniz? Bana avukat burada keyfi bir 
dava açabilir mi? gidip avukatı tehdit edecek düzeyde niçin bu davaya açar gibi tepkiler gösterir 
misin lütfen bunları kafanızdan silin eğer bilmiyorsanız bir avukat bir yönetimde yönetimin 
imzası olmadan hiçbir dava açamaz ama bireysel husumeti varsa bunu araç olarak kullanırsa bu 

iş olmaz. Bu anlamda yine söylüyorum buraya gelen yöneticiler hepsine teşekkür ediyorum, 
bunlar profesyonel yöneticiler değil gerçekten özveri olarak göstermiştir. Ben de katılıyorum o 

bahsedilen şunu yapmış, bunu yapmış, hiç kimsenin oradan gelecek 5 kuruşa,  10 kuruşa tamah 
olacak insan yoktur burada bu anlamda o barış çubuğunu biraz daha uzatalım her şeyi temize 

çıkaralım derim,  teşekkür ederim. 
 

Ömer ÜSTÜNKOL 
Yönetimler kimin adına görev yapar sitede yaşayan 5000 kişi adına görev yapar bunların da 
görevi onların hak ve menfaatlerini korumak yanlışları mümkün mertebe yapmamak ve 
yaptırmamaktır. Bu konuda ben yönetime geldiğim zaman bu arkadaşlarımızla hep beraber 
çalıştık.  Şimdi hatırlayın o günleri site sakinleri arıyor efendim arabam çizildi kamera kaydı 
soruyorum, görmüyor orası işte falan, sonra yine arıyor akşam geç vakit kızımı köpek ısırdı işte 
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köpeği kamerada görebilirsek orayı da görmüyor ben huylandım. 2 ay geçti aradan orayı 
görmüyor,  burayı görmüyor nedir bu konu o günkü site müdürüne dedim ki kameraların geçmiş 

zaman unuttum 50 mi 30 mu çalışmıyor niçin çalışmıyor dedim, aylardan beri çalışmıyor, bu 
firma kimdir neyin nesidir adamlarla görüştünüz mü? Gelmiyor, yapmıyor böyle olmaz bu iş, bu 

adama söyleyin.  5 sayfalık yazı gönderiyor 18 bin dolar para istiyor. Bunların garanti süresi 
doldu mu dolmadı garanti belgelerini getirin yok. Bir tane garanti belgesi yok, şimdi biraz evvel 

gelmeyen malzeme konusunda burada arıza olduğunda bunu yapan firma öldü battı gitti biz 
kiminle muhatap olacağız? Bunun üzerine bu 18.000 dolar neyin nesi, o günkü isimleri 

zikretmeyim yazmış bir tanesi altına imza atmış, yönetim kurulu acele görüşsün ya neyi 
görüşelim para ödensin bunlar yapılsın anlamına geliyor, dursun bakalım dedim o kişiyle 

telefonla yüz yüze görüşmek de istemiyorum yani telefonla aradı beni yok yıldırım düştü, o oldu 
bu oldu, aklıma şu geldi bunların sigortası var mı? İhalede var sözleşmede sigortası yapılmamış 

nedir? Bugün 18.000 dolar ne yapar bugünkü 60-70 milyar para yapar.  Daha önce de ödenen 
paralar var ben sitenin parasını ödetmem ben böyle bir şey yaptırmam o arada sitede hırsızlık 
olayı oldu. Onu gerekçe tuttu mahkemeye verdi, bu sistemin kurulması için insanlar para ödedi. 
Bu sistemin kurulması için can güvenliği yok, kamera kaydı yok, o yok bu yok sonra o günkü 
yönetim kurulu arkadaşlara dedim ki buna bir çıkış yolu bulalım sonra Mustafa Bey burada dedi 
ki firmayı çağıracağım hatta kendisine yönetim kurulu kararı da vardır. Adam geliyor, kaçıyor, 
çalışmıyor, gelmiyor çalışmaları denetleyin yani şöyle bir şey de aklıma geldi sitedeki mevcut 
getirdiği taktığı çalışan kameralar cihazlar şimdi kuşkulandım bunları da söküp götürebilir 
nitekim orada direkler var kabinler var kabinlerin hepsini kapısı açık anahtar kimde yüklenici 

firmada sen bunu teslim almışsın bu sorun çözülmüyor eski yönetimde olan ihalesi  yapılan 
rahmetli Alaaddin Bey görüştüğünüz zaman rahmetli de kendisi niye yüklenici firmayla sen 

konuşmuyorsun muhatabım değil dedim bir yanlış varsa sonra Murat Bey geldi , Hakan bey geldi 
görüştük dedim ki bak burada yanlışlık var, bu dosyalarda bir boşluk var eğer var ise başka belge 

bilgi koyalım bunun içine bu kişinin üzerine gidelim, gereğini yapalım, ne yapalım tespit yapalım. 
Bu sefer o günkü arkadaşlarımızdan bazıları direnç gösterdi kaç ay sonra 5-6 ay sonra her şey 

ortada ihtar çektik firma yapmıyor. Adam yapmıyor hukukçu olarak burada bizim Zübeyir beyde 
yanımızda bir adama ihtar çekilirse gereğini yapmazsa ne yapılır Ben site adına görev 

yapıyorum. Dedim ki yapacak bir şey yok çözmeye çalışıyorum baktım bu toplantılardan da bir 
fayda yok iki kez rahmetli Alaaddin Bey geldi konuştuk, çıkışı bulamıyoruz. Çalışmıyor güvenlik 
problemi var. O anda birimizin canına da kast edilebilir yani herkes kamera var olduğunu biliyor 
bunlara devam ederken orta garajın tamirini yapan firmanın işi bitti 9.000 TL alacağı var 
ödeyelim dedim, durun acele etmeyin sonra biraz kaldı ben onu ödettirmedim hala duruyor 
değil mi duruyor.  Bakayım bu firma vergisini sigortasını yatırmış mı? Hayır hiçbirini yatırmadı 
dediler. Peki, yarın sigorta ve vergi dairesinden şimdi affedelim o arkadaşları hepimiz affedelim 
de barışalım da şimdi niçin bunlar istenmedi diye sordum e biz bunu unutmuşuz denildi . 
Peşinden ben sigortaya vergi dairesine yazı yazdım sordum dedim ki belki ödemiştir bu adam ve 

yönetim kurulunda hiç kimse ikinci imzayı atmadı. 
Buna rağmen bayan bir üyemiz vardı bankada görev yapıyor, ona yazıyı rica ettim imzalattım 

ikinciyi bir tanesi dedi ki verdiği cevap evet biz yatırmadık ikincisi hiç cevap vermedi şimdi yargı 
yoluna gidilsin sitenin zararları söz konusu gereğini yapalım ondan sonra karar alınmış 15.000 

lira ikinci bir ödeme gider pusulasıyla, banka kanalıyla ödeme 3 kez yapılmış ki yarg ıda o konu 
firmayı çağırdık kaçıyor, gelmiyor ama 9.000 TL yi istiyor yargı sürecinde epey bir direnç gösterdi 

daha önceki avukatta direnç gösterdi sitenin zararlı ortada ben yargıç değilim ama neticede bir 
şeyler ortaya çıkacak. Bu sözleşmeleri getirin nedir ben heyet değilim ama birisi 9.000 TL istiyor, 
birisi 18.000 dolar istiyor, orada bu kişilerle ilgili yazılmış ama damga vergisini sözleşme harcını 
yatırmamışlar ama paraları ödenmiş bunların teminat mektupları da iade edilmiş ve adam her 
gün burada elden verilmiş firmaya yazı yazdım birkaç kez cevap vermedi, kaçıyor o firma bu 
18.000 dolarla ilgili siz de vardınız Ali Bey beraber oturduğumuz zaman yine bir arkadaş daha 
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vardı telefon kayıtlarında firma yetkilisi şunu söylüyor bu süreci benim dışımda yürüttüğünü bir 
problem olmadığını söylüyor 18.000 dolarda bununla bağlantılı A kapısı ile ilgili Bilkent 

üniversitesine ben yazı yazdım bir örneğini getirdim. Hacettepe’ye ikinci imzayı atmadılar tek 
imzayla gitti o yazı. Sitenin önü tıkanıyor iş yapılması engelleniyor. Bunlardan dolayı biz yönetim 

olarak ( sonra gelen yönetim kurulu olarak)  yargıya başvurduk.  Ondan sonra tabii olaylar 
bitmiyor devam ediyor mesela ne yaptık bakın arkadaşların da katkısı olmuştur o zaman 17 yıl 

sitede ödenen huzur haklarının vergileri ödenmemiş, yatırılmamış bu böyle olmaz dedim bir 
yönetim kurulu vergi olayları 2014 Ekim ayından itibaren biz başlattık bunu bu sitenin yararına 

olan bir konudur, mahkeme konuları budur. Ondan  sonrada 323 bin lira sahte faturalara 
ödenen paradır, maliyeye gittim orada barış zaten yapıldı, arkadaşları savundum, siteyi 

savundum ama peşinden gittiler dava açtılar   böyle barış olmaz.  A kapısı ile ilgili oranın mülkü 
üniversiteye aitti ormana ait değil onu düzeltelim, Zübeyir Bey'in bugünkü yönetim tarafından iş 

akdinin feshedilmesi kamera güvenlik ihalesinin yapılacağı tarihe denk gelmiştir. Bu tesadüf 
müdür işten çıkartılma nedenleri nedir, bu da bir not olarak söylüyorum.  Şimdi bunların hepsi 
geri çekiliyor sitenin zararları söz konusu bu anlattıklarımdan benim şahsi bir şeyim yok. 
Kimseyle şahsi bir olayım da yok, şimdi bundan sonra siteyi zarara sokanlar olursa ne 
yapacaksınız,  diyelim ki yarın zarara sokuldu 5 gün sonra 10 gün sonra şimdi burada eğer 
yönetimler siteyi korumaksa menfaat çıkarlarını korumaksa herkesin hakkını aramaksa bu 
konuda hepimiz buradayız takdir sizin. Şahsi davalar ayrı bir konu onlar mesele değil, site ile ilgili 
olan davalardan geri adım atmam mümkün değil. Ben bu yaşıma gelmişim tüm hayatım 
boyunca da böyle bir şey yapmamışım. Demezler mi yarın ben çıktığım an kapıdan deden geri 

adım attın benden beklemesinler.  
 

Zübeyir YİĞİT 
O davayı biz kendileri haksız fesih nedeniyle açtık kıdem ve ihbar tazminatıdır şimdi Mehmet 

YEŞİL’in iş akdi feshedilirken ceza davasına konu ettiğimiz olaylar nedeniyle feshedildi . Örnek 
diyorum siteye teslim edilmeyen malzemenin faturalarına şerh düşerek ödeyiniz diye 

muhasebeye talimat veriyor ama savunmasında diyor ki ben bu konuda yetkili değilim, sen 
yetkili değilsin niye yazdın dosya bilirkişiye gitmeden evvel tarafımdan bu konuda açılmış ceza 

davası var iş mahkemelerinde hiç görülmemiştir. Ceza davası açılmışsa ceza davasının sonucu 
beklenir, ondan sonra o davaya devam edildi. Ben bunu mahkemeden talep ettim, mahkeme 
benim bu talebimi kabul etmediği için mahkemeyi reddettim, ama bu arada dosya bilirkişiye 
gitti bilirkişi rapor verildi rapor maddi hata ile doluydu. Hem hakimi ret ettiğine ilişkin hem de 
rapordaki yanlışların giderilmesi için itiraz ettim 900 küsur bin lira bilirkişi ücreti yatırdık ve şu 
anda dosya bilirkişiye gitti, hem de hakimin reddi talebi reddi olduğu için istinafta bekliyor. Eğer 
ki ceza davası mahkumiyetle sonuçlanırsa yani Mehmet YEŞİL’i o saydığımız kusurlu davranışları 
nazara alınır bir mahkumiyet kararı çıkarsa İş Mahkemesi bu davayı reddetti çünkü haklı fesih 
şimdi ortada daha Ceza Mahkemesi verilmiş bir karar yok. Dosya bilirkişiye intikal etmiş 

durumda o dosyada bilirkişiye gitti o bilirkişinin rapor ve ceza mahkemesinin vereceği karar 
Mehmet YEŞİL’in davayı kazanıp kazanmadığını ilişkin bir müdahalede bulunabilecek durum bu. 

 
Vasfiye KOCA 

Kazandığı takdirde 21.000TL kim ödeyecek? 
 

Zübeyir YİĞİT 
Şimdi bana ödenmesine karar verilen tazminat hak etmediğim bir şey ama Mehmet Yeşilin 
çalıştığı için kıdem ihbar tazminatı yasal hakkıdır Bu eninde sonunda ödenecekti ona ödenecek 
mutlaka ödenecek faiz konusunu irdelemek gerekirse Mehmet Yeşil ödenmeyen para şu anda 
bankaya yatırılmış banka faizi getiriyor.  
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Ali Ekber ULUSOY 
Tartışma konusu olmaması için hiçbir konuya girmek istemiyordum, girmiyordum. Benim 

denetici olduğum dönemde,  Mehmet YEŞİL’in görevden alınması ile ilgili konuda; benim size 
söylediğim tek şey vardı, verin ne hak ettiyse, bizi mahkemeye vermesin, ilişiği kesilsin, 

böylemiydi Serpil hanım? Ben uçuşa gittim, bir baktım kararlar alınmış herkes imzalanmış. 
Alınan kararlarda benim yönetime müdahil olmam mümkün değil . Eğer site aleyhine 

çalışmamışsa, kötü niyetli biri değilse kimseyi mağdur etmeye gerek yok.  
 

Yaşar AYSEV 
Haklı nedenlerle eğer siteyi imzasıyla zarara sokacak şekilde hatalı bir takım hatada kasıtlı siteyi 

zarara sokacak imzalar atmışsa bu arkadaş bununla ilgili olarak sanki normal bir işçinin işine son 
verir gibi onunla ilgili işlem yapılamaz yani çalışanla çalıştıran arasındaki iyi niyetli ile kötü niyetli 

ayırmak lazım dolayısıyla Ömer Bey'in burada bu anlattıkları doğruysa kendisine sahip olmadığı 
bir yetkiyi kullanarak siteyi zarar verecek imzaları attıysa bu arkadaş bununla ilgili olarak kusuru 
olmayan bir elemanın işine son verilmesi ile onun siteye zarar veren bilerek isteyerek kasten 
zarar verenlere yapılan işlem aynı olamaz. 
 
Bekir ÇAKMAK 
Mehmet YEŞİL davayı kazanacak. Yani eğer orada davayı devam ettirmemiz lazım ki Mehmet 
YEŞİL ve eğer mahkum olursa Mehmet YEŞİL beyin orada davadan bir şey çıkarmasın yani de 
davaları çekelim diyoruz ya şimdi 

 
S.Hakan GÖRGÜN 

Yazı geldi muhasebeden A Bankasındaki hesap kapatılacak 110 bin lira B Bankasına götürülecek 
talimat isteniyor benden “niye bunu internet üzerinden yapmıyorsunuz” dedim, talimatı 

bankadan bankaya daha önceki yönetimlerden fırça yedik 500 lira 1000 lira havale parası 
kesiliyor o yüzden biz gidiyoruz elle alıyoruz öbür tarafa götürüyoruz. Şu soruyu soruyorum 100 

bin lirayı o mesafede götürürken çalındığında kafanıza silah dayandı, ne yapacaksınız, yapacak 
bir şeyimiz yok. Şimdi eski yönetimdeki yönetici arkadaşların verdiği talimatlara göre kesinlikle 

böyle bir ekstra para ödemeyin demişler, ama ben hayır bu parayı ödeyip bankadan bankaya 
gönderin elde o parayı taşımayın dedim. Şimdi eski yönetici arkadaşlara göre şuan fiili suç 
işledim, siteyi zarara soktum doğru mu? Havale parası ödedim, bana göre ben doğruyu yaptım. 
Şimdi kriter nedir hassas bir çizgi var bunun kararlarını vermemiz lazım.  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Zübeyir Bey hukukçu olarak konuyu çok kısa olarak ifade edin, ondan sonra oylamaya sunalım.  
 
Zübeyir YİĞİT 

Kusurlarına dayandırılan açılmış tazminat davaları var bunlardan ikisi  gündemde yürüyor, diğer 
birisi ise böyle bir kusurlu davranış sonucu meydana gelen site zararının bana ödenen parayı 

kastediyorum ilgili yönetim kurulu üyeleri arkadaşlardan alınıp alınmamasının kararını 
vereceksiniz, ben hukukçu olarak diyorum ki mademki bu bir kusura dayalıdır öncekiler de kusur 

olduğu kasıt olduğunu ispatlayamıyoruz. Bu da bir kusurdur, eğer bundan vazgeçilecekse bana 
ödenen paranın ilgili yönetim kurulu rücundan vazgeçilecekse açılmış ve devam eden iki 

davanın da bundan farkı yoktur birisi garajları ödenen gereksiz 15 bin lira, diğeri ise hem şirkete 
ödenen fazla olduğunu kabul ettiğimiz 70 bin lira istirdat davası açmışız. Bu davanın davaları 
hem şirketlerde yönetim kurulu Denetim Kurulu üyelerinin toplam 7 kişi var, bu davaların da 
geri çekilmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer bu rücu edilmeyecekse çünkü hukuk hep aynıdır 
kusurlu davranıştır takdir heyetindir. 
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Ali Ekber ULUSOY 
Bu işleri kasti yapıp yapmadıklarını, o anki ruh hallerini, toplantı gündemleri falan bilemem şu 

anda. Ama bu şartlarda devam edilecek olursa, ileride oluşacak yönetim kurullarında demin 
Vasfiye Hanım net olarak söyledi, görev yapacak kimse bulunamayacağı kanaatindeyim. Şimdi 

beş sene evvel ki bir olaydan bahsediyoruz. Bir de denetim kurulu işin içine dahil ediliyor.  
 

Zübeyir YİĞİT 
Üç tane ödeme belgesi düzenlenmiş gider makbuzu, para, makbuzu ve bankalar denetim bunu 

görmek zorunda Bu nedenle burada kasıt yok, tamamen kusurdur tamamen olaya gereğince 
nüfus edilmemiştir.  

 
Vasfiye KOCA 

Gerçekten gelir gider belgeleri inceleniyor.  Bilanço ve gelir gider tabloları her şeyi irdeliyor ve 
yazıyor. Şimdi siz kat malikleri olarak hem böyle çok ayrıntılı profesyonel bir hizmet 
bekliyorsunuz, hem de en küçük bir kusurda denetim sorumludur, denetimden bu parayı rücu 
edelim isteyelim diyorsunuz. Burada tamamıyla yanlış bir gidişat var yani şimdi sizin olayınız da 
ben denetçi olarak bütün toplantılara katılmadığım zaman huzur hakkını aldığımda içim içimi 
yiyor. Bu toplantıya katılmadım haksız bir şey alıyorum ama benden bir şekilde çıkar diye 
düşünüyorum şimdi ben kesinlikle eğer yönetim bana bildirmesi bile tebligat yapmasa bile ben 
3-4 ay hiçbir toplantıya katılmadıysam onu parasını etik olarak dava açıp bu parayı bana ödeyin, 
hem de birikmiş bir para ben bunu alacağım asla demem. Çünkü ben şunu düşünürüm, ben 

zaten başka bir avukat bulmuşlar bana tebliğ konusunda usulsüzlük var edilmesi gerekiyordu 
ama etmemişler Tabi o anki yönetimde profesyonel değil avukat da herhalde uyarmadı ondan 

yazılı görüş almadılar ama ben dört beş ay burada fiilen bir görev yapmadığım için ben ne dava 
açarım. Kat maliki olarak ne de o parayı ben tahsil etmeye etik olarak vicdanım el vermez. Bu 

olayda düşüncem budur sizin olayınız denetimi kesinlikle suçlamak mümkün değildir. Çünkü o 
yılki ben genel olarak konuşuyorum. O yıl olan olayda kesinlikle denetimin sonradan dava 

açılacağı böyle bir zarar olacağını bilmesi mümkün değil yani diğer taraftan da ödemelere 
bakıyoruz gerçekleşen ödemeleri yine bu yıl da biz baktık ne olduğunu biliyoruz ödemeleri 

bakıyoruz geneli itibariyle bir rapor hazırlayıp üyelerin önüne sunuyoruz Şimdi biz yapılan her 
ödemeyi tek tek fatura bazında kontrol etmemiz söz konusu olamaz. Çünkü benim esas 
mesleğim var ben burada bu işi kamu menfaati herkesin hani profesyonel olarak bir hizmette 
sunmuyorum, karşılığını profesyonel olarak almıyorum da yani bunu biraz da hani kat 
maliklerine yardımcı olayım diye yapıyorum. Ben bu zihniyetteyken beni maddi olarak sorumlu 
tutup rücu ettirirsiniz ya ben bu görevi burada ifaa etmem de söz konusu olamaz yani kimsede 
sanmıyorum böyle bir gönüllü olarak bu görevi tam profesyonel hizmet bekleyelim ve hiçbir 
karşılık vermeden sorumluluk yüklenilen bir görevi kimsede talip olmaz yani ben bunu demek 
istiyorum.  

 
Zübeyir YİĞİT 

Dava konusu ettiğim 4 ayda ben sitenin işlerini bırakmadım, uhdemde duruşmalar vardı, dava 
dosyaları üzerimdeydi duruşmalara girip çıktım. Bunu Mücahit Bey de bilir ve icra takipleri vardı 

onların takibini yapıyorsun yani ben hiçbir iş yapmadan ücret talep etmiş değilim, onu açıklamak 
istiyorum. Bakın eğer ben isteseydim çalışmaya görevime son verilmiş haberim yok o süreyi 4 ay 

olarak almazdım ben onu etik olarak kabul etmedim ve ihtar çektim. Banka hesaplarımın 
incelenmesinde aylık ücretlerimin ödenmediğini fark ettim, ücretlerimi ödeyin aksi halde istifa 
ederim dedim sonlandıran bendim.  
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Bekir ÇAKMAK 
Kapalı garajda konusunu hatırladığım kadarıyla 2 yönetim yaptı bir yönetim başlattı öteki 

yönetimde ödemeleri yaptı. İsim olarak vermek istemiyorum şimdi Hakan Bey'in dediği gibi 
toplantıyı biz Ocağa alalım, Haziran'da olunca işlemler Eylül'e geliyor, Ekime geliyor o zamanda 

aynı şeyler oldu aslında hata olarak yönetim şeye çıktı ve verdi işlemleri inşaat şirketi burada bir 
başka anti parantez düşüncemi de şöyleyim son yazdığınız ve yönetim kurulu yazısında gayet 

güzel bir saptama var sadece bu güvenlik şirketi konusunda bu yapılan tetkiklerde sırf fiyat esas 
alınmaması gerekir. Belirli bir kalite sınırı koyacaksınız, kalitede olanların tekliflerinizi yani yapan 

şirket belki de son derece etkin bu konuda en düşük ettiği yıldır kışa dayanıklı bir şey yapmamış 
olabilir ama Eylül'de yaptı. Eylül'de yaptığı bütün bir şey yaptı galiba sonra durdurdular bizim 

oradaki G4 oradaki şey yaptı şeyi kışın sonunda hepsi kum olarak dağıldı. Ondan sonraki yeni 
yönetim şimdi belirli bir harcama var şeyinde yarısı harcanmış ödemeyi ne yapalım diye 

düşündük, bu şirket gene çağırıldı işte belirli bir 15000-20000 fark verelim ikisini de gene yapın 
dendi. Yani bu şekilde iki tane şirkete garaj yapıldı ve nispeten yapılan ödemenin büyük bir 
kısmının tekrar ödenmesinden kurtulduk olay böyle olmuştur yani . 
 
Ali BAŞ 
İdari hata söz konusu değil, teknik hata da söz konusu yani her iki işte çok acemice yapılmış. G4 
blok’ta yapılan işi ben daha başlangıçta yapılan hatayı gördüm ve uyardım yönetimi de uyardım 
dedim bak buradaki yapılan izolasyonlar yanlış izolasyon bu araba taşıyacak bir izolasyon değil 
park yeri çünkü orası. Bu tamamen insan yürümesine dönük bir izolasyon bu dedim şey fazla 

uzun sürmez. Ondan sonra da bu konuda konuyla ilgili bunu söyledim ama ayrıca kiracılarım 
vardır. Bu izolasyon işlerini yapan hatta REAL’i en son izolasyonunu yapan bu arkadaşları 

çağırdım, çocuklar geldi ve dediler ki Real'de yapılan hatanın aynısı, biz düzelttik. En son yapılan 
işi, bu olmaz, bunun üzerine ben tekrar yönetime dedim bir bakın bu hatalı bir iş, bunu devam 

ettirmeyin ve L2 garajlarındaki işi de ısrarla durdurmaya çalıştım, hiç bir şey yaptırmamaya 
çalıştım. Kameralara gelince olay hiçbir şekilde göstermiyor yani çok daha kaliteli biraz daha 

belki fiyat yüksek olacak ama çok az miktarda şimdi ikinci bir masraf yapmayacaktık o işte 
tamamen hatalı sadece idari hata söz konusu değil, tamamen teknik hata da söz konusu.   

 
Mustafa AYTEKİN 
Diğer avukat arkadaşımız Av. Serhat Tolga Sezer hakkında suç duyurusunda bulunmuş bu suç 
duyurusunda takipsizlik kararı verilmiş O da manevi tazminat davası açmış ve kazanmış . Şimdi 
Yargıtay 2015/838 esas sayılı dava dosyası yargılama sona ermiştir. Yönetim kurulu üyelerinin 
iftiradan dolayı beraatına karar verilmesine karşılık, yönetim kurulu üyelerinin kitapçıkta genel 
kurul sırasındaki beyanlarından dolayı şikayetçi avukata hakaret ettikleri sabit olduğu 
gerekçesiyle ceza hukuku oluşmuştur. Sonra da izin verdi O da tamam peki kazandığı ücret yok 
mu yani 

 
Yaşar AYSEV 

Kördüğüm haline döndü ben hukuk okudum, Mülkiye'de ama hukukçu, avukat değilim. Fakat 
benim bildiğim genel prensipler dahilinde bir suçun oluşması açısından kusur kast kötü niyet  

kast cezayı gerektirir kusur ve ihmal bunlar farklı cezayı kavramlardır. Dolayısıyla benim 
söylediğim şeyi kötü niyetle siteyi zarara uğratıp bu sitenin birtakım parasını pulunu vesairesini 

cebine atmak gibi bir niyetten kötü niyetten hareketle bunu yapanların sıfırlanması değil, eğer 
bunu yapan varsa üstüne gidilmeye devam edilmeli. Ama bakın denetçilik burada 
profesyonellerden bahsetmiyoruz. Yönetim kurulu üyesi profesyonel yönetim kurulu 
üyelerinden bahsetmiyoruz burada amatörce yönetim ve yönetim görevleri yapılıyor. Bunların 
kötü niyetli olmaksızın ihmalinden ya da kusurundan, ya da vakitsizlikten yeterince özen 
gösteremediği konularda sitenin zarara uğramış olmasından dolayı bunların üstüne giderseniz 
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gerçekten yönetici de bulamazsınız, denetçide bulamazsınız, binaleyh benim kastettiğim bir 
kere denetçi yönetsel sorumluluğa sahip değildir, denetçi diye yönetimin aldığı kararları 

yakalamadı bunlar profesyonel denetçi değil ki yani Vasfiye hanımı bilmiyorum profesyonel 
denetçi olabilir ama buradaki görevi profesyonel değil, amatörce ve sadece vermek için gelmiş, 

herhangi bir şey almak için değil ve bugün çok da güzel bir şey söylediniz siz ben bunu senelerce 
söyledim gerçekleştiremedim. İlk defa bu genel kurul oldu yani fahri yapalım bu işi diye 

geçmişte bunu gerçekleştiremedik. Fahri yapılma kararı da aldığınız bu görevi yapacak olan 
arkadaşların yarın bir sene sonra, iki sene sonra vay efendim şu konuda sen yeterli denetim 

raporunu yazmadın şu konuda sen yönetim kurulu olarak yanlış karar aldın diyerek bunların 
üzerine tazminat talebiyle giderseniz hakikaten bu haksızlık olur yani birazcık insaflı olmak lazım. 

Bu sitenin biz eğer bu genel kurulda seçilecek insanlar eliyle yönetilmesini yönetilmesine devam 
edecek ise bunun akside bir mahkeme kararına müracaat edersiniz, kayyum atanır dünyanın 

parasını verirsiniz, burayı kayyum yönetir, ama lütfen bu iki şeyi birbirinden ayrılalım kötü niyet 
kasıt kusur hata ihmal bunlar farklı argümanlar dolayısıyla mesela Mehmet YEŞİL davasında bir 
kötü niyet bir kasıt varsa üzerine gidilmeli ama diyelim hanımefendinin diyelim, Mustafa Bey'in 
diyelim, Bekir Bey'in yani bunların efendim sen eksik denetim raporu yazmışsın, sen şunu 
görmemişin bunlar yani o zaman niye kabul etsinler ki denetçiliği ben olsam etmem. Burada 
kritik bir karar noktasındayız burayı bu şekilde sürekli olarak deneticiden yönetim kurulu 
üyelerinden hesap soran risk altına sokan bir tutuma sokarsak, hesap elbette soracağız bakın biz 
bu arkadaşları ibra etmişiz geçmişte ibra edilmemiş olan var mı? İbra olayı nedir? İbra geçmişle 
ilişkisini kesmektir. Geçmişteki mali sorumluluğunu sonlandırmaktır. İbra edilmiş insanları şimdi 

yargılamaya çalışıyoruz.  Benim söyleyeceğim budur.  
 

Mehmet YİĞİT  
Bakın eğer bu tutumu devam ettirirsek şu anda görüyorum bu böyle devam edecekse birincisi 

Vasfiye Hanım buradan çıkmadan istifa dilekçesini verecek. Burada bakın hepimizi bir ay sonra 
bir genel kurula çağıracaksınız yönetim kurulu üyesi istifa ettiği için yani bu anlamda kasıt varsa 

onları ayırt edin.  
 

Bekir ÇAKMAK 
Yönetim kurulu toplantılarına denetçiler katılıyorlar ama aslında orada tartışmaya katılma 
hakları bile yok söz olarak söyleniyor ne kararlar imzalanıyor. Kararların aksine bir şeyler 
düşünebiliyorum sadece verilen bir hak var. Yazı yazmak ben sizlerle beraber çalıştım. Ben her 
zaman sözlü olarak düşüncelerimi ifade ettim.  
 
Ömer ÜSTÜNKOL 
Bu şirketlere yani adı geçen kamera ve güvenlik ile ilgili sorunlarla ilgili ben buradaki 
arkadaşlarla şifaen görüştük dedim ki bu şirketlere ödenen fazla paraları getirsin iade etsinler 

mahkemeye gitmeyelim. Şimdi mahkemeye gitmek çok arzu ettiğimiz heveslendiğimiz bir konu 
değil böyle bir konuda üzerimizde bir sorumluluk var yönetim olarak, insanlarda hesap soruyor 

yani bu yapılmamalıydı o zaman niçin bu arkadaşlarımız o zaman bu desteği vermedi yani evet 
bir yanlış oldu sıkıntı yaşıyoruz sitede gelin 5000-10000 yatırın iade edin de bu konuyu 

kapatalım niçin demediler o zaman, o zaman ben bunların kendilerine söyledim iki üç kez 
söyledim. Ondan sonra son bir şey daha söyleyeceğim Vasfiye Hanım dedi ki biraz evvel fatura 

konusu ile ilgili şansınıza söylemiyorum, genel söylüyorum 500 lira 1000 lira değil 15.000 TL bir 
gün arayla peş peşe ödeniyor o zaman yani şimdi bu çıkış mı tek tek faturaları kontrol 
edemeyeceğinizi söylediniz o zaman bu 15 bin lira ödendiyse bu arkadaşlar bir saniye ben bunu 
siz denetim kurulu raporuna bunu koydunuz sonra böyle böyle olsun dediniz ben söyledikten 
sonra yani bundan şimdi olmuş lafımı bitireyim. Bir saniye müsaade edin bitireyim yönetime 
seçilen arkadaşlar var önümüzdeki hafta sitenin davaları var bu mahkemelerde siteyi mi 
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savunacaklar kendilerini mi savunacak bir nevi af merciini çalıştırıyoruz, yani bu iş kapansın bir 
anlamda yarın daha neler olabilir diyorum ki 300 bin lira bir kalemde bir arkadaş farkında 

olmadan yanlış yaptı bunu da mı affedeceğiz? Bu firmalarla ilgili vergiler yatırılmamış sigorta 
primleri yatırılmamış yarın bir gün bu konuda ilgili vergi dairelerinde bir cezalar geldiği zaman 

bunlar ne olacak, onu soruyorum. 
 

E.İlhan KONUKSEVEN 
Huzur ortamının gelmesini istiyoruz ve kasıtlı olarak yapılmadığını düşünüyoruz. Yönetimi kabul 

etmek  çok büyük bir sorumluluk almak. Yönetim kurulunda yer almak  çok önemli bir 
sorumluluk, bu görevi yaparken burada ne diyeceksiniz ki gübre alımı sabahleyin sordum akşam 

ihale yapacağız üç tane teklif var olmaz dedim tamam kaç tane teklif topladık 12 tane  teklif 
toplandı 50-60 lira olan şey 30 liraya kadar düştü ve kalitesini de belirleyerek örneklerini istedik 

buraya getirdiler bakın bu  bir sorumluluk. Bakın bu yapılan işlemler belki düzgün bir firma 
seçilmiş olsaydı sigortası ödemiş olacaktı, işi de düzgün yapmış olacaktı, hiç buralara 
gelmeyecekti. Yani bunun affedilmesi demek yönetim kurulundaki kişilerin sorumluluklarını 
bunları da ileriye dönük af edeceğimiz  anlamına gelmemesi gerekiyor. Yani bir şeyler yapılmış 
fakat bir sorumluluk kabul edildiyse vakit ayrılmalı , sorumluluklar en iyi şekilde yerine 
getirilmeli. Eğer bunlar yapılmaz ise benzer şeyler yaşanmaya devam eder. 
 
Ali Ekber ULUSOY 
9. maddeyi oylarınıza sunuyorum, Zübeyir beyin olayındaki bu süreçle ilgili olarak yönetim 

kuruluna rücu edilmesini kabul edenler elini kaldırsın. Burada Zübeyir Bey diye bir konu geçiyor. 
9ncu maddeyi okuyun,  doğan zararın yönetim kuruluna rücu edilmesini isteyenler elini kaldırsın 

diyorum. Ömer Bey’den başka hiç kimse istemiyor.  Arkadaşlar eskiye dönük gündemde yok, bu 
konuya girmekte istemiyorum. Çünkü geçmişe dönük ben kimseyi yargılayamam, burası da 

geçmişi yargılama yeri değil, kat malikleri kurulları yapılmış bu kurullarda o yönetimler ibra 
edilmiş, dolayısıyla ben geriye doğru tekrardan yargılama sürecini başlatamam, böyle bir yetkim 

de yok. Kimseyi de suçlayacak durumda değilim. 
 

Ömer ÜSTÜNKOL 
5000 Kişi adına sesleniyorum arkadaşları affettiniz mi?  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Hayır, ben kimseyi affetmedim. Ben sadece 9. maddede ki konuyu oyladım. Beni ilgilendiren bu 
bölümdü, siz gündeme itiraz edecektiniz 9 uncu maddeyi gündemden kaldırın diyecektiniz. Bu 
konuyu 1 saat tartıştık, bu konuda açık olmayan bir şey var mı? 
Evet, 10. maddeye geçiyoruz siteye gelir elde etmek amacıyla her konuda limit sayının 
üzerindeki araç için otopark ücreti alınması veya site içinde yapılan reklamlardan gelir elde 

edilmesi ve bunun gibi olanakların görüşülmesi ve sözleşme yapmak üzere yönetim kuruluna 
yetki verilmesi.  

 
S.Hakan GÖRGÜN 

Her kat malikine düşen bir otopark hakkı var kapalı otoparklarda bazı maliklerimizin 
koleksiyoner maliklerimizin 4-5 hatta daha fazla arabası olduklarını görüyoruz, tespit ediyoruz, 

otopark sıkıntımız var. Bununla ilgili bir karara ihtiyacımız var. Korkmaz bey tarafından dile 
getirildi.  Bir aracın altında şu an otopark hakkımız aslında ama fiili olarak baktığımızda 
günümüzde ekonomik değerler de var eşimizin arabası var,  kendi arabamız var, çocuğumuzun 
arabası var hatta hobi arabamızda var. Bu oran 3’ e 4’e çıktı otopark yetmiyor. Bununla ilgili bir 
karara ihtiyacımız var bu sıkışıklığın giderilmesi için Bu sitenin genel kurul kararı alması 
gerekiyordu, yönetim olarak biz bu kararı alamadık. 
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K.Korkmaz ARSLAN  

900 araba park edince site sakinlerinden başka dışarıdan gelen arabalarda geliyor uzun süre 
park ediyor. Yani güvenliği de etkiliyor, bir araba yerine 3 araba park ediyor. 3000 arabayı 

kaldıracak durumda değil burası, güvenlik açısından da bir türlü güvenliği oturtamıyoruz. 
Oradaki arabaların altının aranması, çipi olmayanlarda geçip gidiyor, güvenlikle ilgili çok önemli 

bunu defalarca söyledim, gelire ihtiyaç var döner sermaye gibi yani bir arabası olan müstakildir 
ikinci arabalarından çok cüzi para alma, üçüncü arabası varsa fahiş bir fiyat öder parasını öder 

caydırıcı olur. Bilkent 1 çamlık sitesinde yapılıyor bizde niye yapılmasın. Neyse biz de bir şeyler 
yapabilir miyiz? Burada yönetim kurulu başkanına verilen yetki var 22. madde de diyor ki onlara 

da şöyle yapalım park parası alınsın demiyorum girenler belirli bir süre kalsın Bilkent 
Üniversitesi bu seneden itibaren böyle yapıyor bir saatten fazla kalırsa kayda geçiyors unuz 1 

saati geçerseniz para yazıyor. Mesela talebeler geliyor buranın yükünü 20 senedir B1 Blok ve B2 
blok çekiyor.  Nasıl yani cafelere gelen araçlar saatlerce kalıyor buradan gelen park edemiyor.  
Bizim özel parkımız var şikayetçi değilim ama site adına  durum böyle. Yönetim kuruluna bu yetki 
verilmiş sözleşmeler yapmak, kiraya vermek bu tip şeyleri niye yapamıyoruz ha bire aidatlara 
yükleniyoruz, aidatlar 300 lira oldu villaların oldu özel villa lar var 500 lira 2 araba olabilir cüzi 
diyelim ayda 20 liraya 25 liraysa ikinci araç üçüncü araç 250 lira olur yani böyle zamanla bu 
kısıtlanır yani bu bir öneri. Elimizde teknik veriler var her araç 0,960 bir araç bile hakkı yok . Site 
sakinlerinin bunu ne kurtarıyor mesela villaların kapalı araç yerleri var B’lerin kapalı özel 
otoparkları var 0,9 araç yerine 3 araç park ediyor.   

 
Yaşar AYSEV 

Sayın Başkan bakın bir şey söyleyeyim şu hesap yapıldı mı?  Böyle bir otopark işletmeciliği 
yapmak için kaç tane adam lazım Allah aşkına kaç personel lazım Bunun için bütçesi nedir? Yani 

bunların hesabını yapmadan biz bütün arabaları şey yap paraya bağlayalım. Yani bu kadar kolay 
yapılacak bir olay değil bu kadar kolay verilecek bir yetkide değil , bu bir, ikincisi çip, bak bütün 

arabaların benim 2 tane arabam var ikisinin de çipi var. Ben girerken okuduğu zaman kalkıyor 
şeyler Dolayısıyla burada güvenlik sorunu yok, güvenlik sorunu o çiplerin dışında giren arabalar 

açısından söz konusudur. Yani hem çip yapıyorsunuz hem de güvenlik sorunu, için adam 
çalıştıracaksınız böyle şey olur mu?  
 
Serpil GÖLE 
Aciliyet gösteren konular olabilir ama çok da acil bir konu var kar, küreme makinesi 20 sene 
önce alınmış karı kürüyor ama araba tekerlerinin altında bırakıyor ilave parçası olması 
gerekirmiş olmuş bu ne olmuş bilemiyorum ama 20 sene evvel alınmış çok eskiden bunun 
yeterli olmadığı bilgisini edindim personelimizden sitemizde bir beyefendi  de kar küreme 
araçları satan bir firmanın Almanya'dan ithal ediyorlarmış onu distribütörlüğünü yapıyor bize 

tanıtıma gelmişti oradan alınır veya başka bir yerden alınır daha sonra biz bu konu 
görüşüldükten sonra Hakan Bey ve İlhan Bey kendileri de araştırarak daha ucuz o Beyefendinin 

teklif ettiği çok pahalıydı bütçenize Fakat daha ucuz modeller 11.000-12.000 lira 9.000 lira gibi 
modeller gösterdiler telefonundan araştırdılar 11 bin liralık kar küreme gösterdin 8-9 Bin fut 

beyin gösterdiği 9-10 bin Ocak Şubat ayına kadar size indirimli bekletirim acilen bir kar küreme 
aracına ihtiyacımız var insan gücüyle Olmayabiliyor buz tutmuş buz tutmadan kar iken küremek 

lazım buz tuttuktan sonra kar küreme makinesi de işe yaramıyor. Bu şu günlere dair olmak 
üzere çok daha aciliyet gösteriyor. 
 
Ömer ÜSTÜNKOL 
Starbucks dahil 8 araçlık bir yer tahsis yapıldığı daha evvel biliniyor maalesef ticarethaneler ve 
starbucks dahil en çok sıkıntıyı ben yaşıyorum, çünkü geldiğim an 5-6 tur atıyorum park 



Sayfa 38 / 41 
 

edebilmek için 80-100 araba starbucks gelenler ne denetim var, ne soran var. Önce bana bir 
ikincisi mademki starbucks böyle bir yer tahsis yapılmış yönetim planında bu belli o zaman 

benim aracıma bir yer tahsisi istiyorum. Şimdi otoparka gelince 1500 kapasite var peşinden 
geliyor 5 kişi 10 kişi ben paralı girmek istiyorum bunları nereye park ettirmeyi düşünüyorsunuz. 

 
Ali Ekber ULUSOY 

Haziran ayında yapılacak genel kurulda bu konuya karar verelim, kar küreme makinesi ile ilgili 
olarak,  

 
Serpil GÖLE  

İhtiyacımız olduğunu söylüyorum. Çünkü çok pardon evet dinlenmiş olsaydınız sayın başkanım 
dinlemiş olsaydınız anlardınız, site sakinin önerdiği Euro bazında satılan çok pahalı zaten buna 

karar verilmiştir. Hakan Bey ve Fuat Bey Internet araştırdılar. Ben teknik insan değilim 9000 
liralık var 9 küsuratlı Bir diğeri de 11 bin küsuratlı olanı var 11 bin küsuratlı olanın sitemiz için 
uygun olacağını düşündük ama karara varmadık bunu da toplantıda gündeme getirelim demiştik 
ama gündem maddeleri çok yoğun olduğu için ona sıra gelmedi, şimdi ben hatırlatmış olayım. 
Bu kar kış kıyamette birileri düşüp ayağını kolunu kırarsa sizler sorumlu olmayasınız diye. 
 
Ali Ekber ULUSOY 
Bu konuyla ilgili görüşleri aldık. Hakan bey reklam alma ile ilgili konu nedir? 
 

S.Hakan GÖRGÜN 
Site içerisinde bloklar içerisindeki belli yerleri reklamlar veriyorlar ve bu reklam paylaşımlarda % 

40'ı bize, site yönetimine % 40 kendilerine, % 20’ si vergi olarak ödeniyor. Böyle bir sözleşme 
var. İstanbul da birçok nezih sitenin buna geçtiğini ciddi gelirler elde ettiğini gördük, şu riskimiz 

var. Kontrolsüz bir sözleşme yapıldığında sitenin her yeri reklam panolarıyla dolabilir.   Bir 
komisyon kurularak reklam panolarının koyulacağı yerler, boyutları da yönetimin ve komisyon 

yetkisinde olarak görülmesinde fayda görüyorum yıllık verdikleri vizyon 400 ile 500 bin lira 
başlangıçta diye iyi bir gelir elde edebileceğimiz yönünde 

 
Ali Ekber ULUSOY 
Yönetim kurulu olarak hiçbir ihaleyi tek başımıza 5 kişi olarak yapmak istemiyoruz. Komisyonlar 
yapacak, biz komisyonların hazırladığı rapora göre karar vereceğiz. Yani kendi başımıza 
bilmediğimiz bir konuda karar vermeyi ben ve benim arkadaşlarım da hiçbir şekilde yapamayız. 
 
Bekir ÇAKMAK 
Kalıcı bırakıyorlar tahmin ediyorum, belli bir ücret alınması lazım pek kontrol edilmiyor. 
 

K.Korkmaz ARSLAN  
Blok yöneticileri yetkilidir, onlarla da görüşülür bir sözleşme yapılabilir diye karar almıştık yani 

Bekir Bey öyle bir sıkıntı varsa.  
 

Ali Ekber ULUSOY 
Reklam panoları ile ilgili olarak yönetim bir heyet oluşturur, yetki verilmesi halinde heyet uygun 

görür ve kabul ederse, gelir elde etmek amaçlı böyle bir şeyi kabul etme yetkisi istiyoruz, kabul 
edenler ortak alanlar için herkes kabul etti. Ben bilginizden tecrübenizden faydalanmak isterim 
tabii ki, tamam Ali Bey girmek ister misiniz böyle bir heyete, Şahin AKDAĞ, Fuat GÖKÇE, bu 
konuda oybirliğiyle karar verilmiştir. 
Gündemin 11. maddesi yönetim ve denetim kurulu üyelerinin Ocak ayında seçilmesi konusunun 
görüşülmesi ve uygun görülmesi durumunda yönetim planı değişikliğinin yapılması konusunda 
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karar alınması ve genel kurul mali yılının Haziran yerine Ocak ayına alınması konusunu çok kısa 
görüşmeye açıyorum. 

 
K.Korkmaz ARSLAN  

Yönetim planıyla ilgili olarak 5/ 4 kat malikleri mi yöneticiler mi bunun için Hazirana kat malikleri 
5/4 oy çokluğuyla yetki alarak gelmesi lazım yoksa olmaz bu iş 

 
Yaşar AYSEV 

Kararı almak için blok yönetim genel kurullarının 5/4 nispetinde temsilciye yetki vermesi lazım,  
bizler şu anda bu yetkiye sahip miyiz değilsek böyle bir kararı biz burada alamayız. 

 
Bekir ÇAKMAK 

Konukkent 2 de bu konuda yargı kararları var, içtihatlara bağlanmış. Ben denetçiyken onları da 
yazdım zaten, pek hukuk falan dinleyen yok burada, diyor ki; her temsilci yönetici kaç tane 
müstakil bölümü temsil ediyorsa o kadar oy sahibidir 2.  olarak da genel kurullarda böyle 5/4 
yetki almakta gerekli değildir eğer o yönetici ise o katıldığı oylamada verdiği oyla kaç mesela 
bizim G ler 60 oy, ötekiler 20–30 oy bir değişiklik var sanıyorum. Şimdi çok ayrıntılı bilmiyorum 
kat mülkiyeti kanununda ki hükümler yönetim planındaki hükümler aynı mı, eğer orada her 
yönetici kaç tane müstakil şey o kadar oy sahibidir.  
 
Yaşar AYSEV 

Yönetim planı daha önce kabul edilmiş olan tapuya tescil edilmiş olan yönetim planlarında yazılı 
hükümler kat mülkiyeti kanununa uyumasa dahi geçerlidir öyle bir madde var kat mülkiyeti 

kanununda. 
 

Ali Ekber ULUSOY 
12. maddede geçen seçimi yapmıştık. 6. madde site içi çatışmalara son verilmesi ve barış'ın 

sağlanması. Bu konuda herkes fikirlerini beyan etti. Artık ne derecede birşey yapabiliriz, bunu 
sağlayabiliriz bilemiyorum. Şimdi 13.  maddenin devamı şeklinde genel kuruldan yetki istenen 

konular var ama ben okuyum tek tek ona göre çok kısa  olarak herkes görüşünü söylesin.   
 
K.Korkmaz ARSLAN  
Bu konuyla ilgili daha önce karar aldık bir daha almaya gerek yok.  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Yine soralım Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Ocak ayında seçilmesi konusu ile ilgili olarak 
yönetim planının değişikliği ile ilgili hazırlık yapılması konusunu oyluyorum.  
 

K.Korkmaz ARSLAN  
Çoğunluk kaldı mı? 

 
S.Hakan GÖRGÜN   

Genel Kurul önemli çoğunluk falan filan deyip en önemli maddeyi atlıyorsunuz. Bu sitede 
geleceğin maddesi budur, hangi yönetim gelirse gelsin ısrar ediyorum bak 3 saat sonra biz bunu 

tartışacağız Haziranda Temmuz yapılan bir genel kurulda birimde çalışıyor musun, lütfen bunun 
altyapısını yapın ve bunu göz ardı etmeyin ve bu konuda yetki verilsin. Siz bu duyuruları blok 
yöneticilerine bildirin blok yöneticilerine kendi seçimlerini 1 yıl önceden hazırlasınlar yetkililerini 
alsınlar çok önemli madde. Aralıkta hazırlık yapıp, Ocakta bu işe başlamamız lazım Toplantıda 
bir yıllık yetki aldık, Haziran da gündeme alınmayacak biz yönetimi bu şekilde götüreceğiz, bu 
güdük kalacak Haziranda yetki alınmayacak.   
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Ali Ekber ULUSOY 

Blok yöneticilerine bu konu ile ilgili duyuruda bulunalım yapacak bir şey yok. 
 

E.İlhan KONUKSEVEN 
Blok yöneticilerine duyuru yaparsanız bazıları bunu yapar bazıları bunu yapmaz, yaptığınız 

hazırlık hiçbir işe yaramaz, burada bir yetki alınıp bir genel görüş oluşturduktan sonra yapılması 
gerekiyor bir duyuruyla olmaz. Genel kurul kararına dayanarak yapmak gerekiyor. 

 
Alper TUNA 

Her yılın kendisine göre mali bütçesi var nedir, kışın 8 ay burada bloklarda yakıt yakılıyor, ondan 
sonra bunun geliri ona göre hesaplanıp yazın karar alınıyor bunlar gündeme geldiği zaman 

düşünüyorsunuz. Kışın aldığınız bir karar yazın nasıl uygulanacak bütçeyi nasıl dengede 
tutacaksınız, bu konuların bir daha düşünülmesi gözden geçirilmesi lazım.  Bloklar Aralık ayında 
biter, üst yönetim kurullarını Ocak ayında yapar. 
 
S.Hakan GÖRGÜN 
Teknik olarak Kasım ayından Nisan ayına kadar hiçbir faaliyet o zaman niye seçiliyorsunuz 3-4 ay 
çalışmak için mi seçiliyorsunuz?   İnşaatı yapamıyorsunuz, boyayı yapamıyorsunuz, yani hiçbir 
mücadele yapamıyorsunuz. 
 

Ali Ekber ULUSOY 
Son bölüme geçeyim şimdi genel kuruldan istenen yetkiler. Yetki istenen konular: yönetim 

kuruluna aidatların yüzde 15'e kadar artırma yetkisi zaten vardır, yönetim kuruluna yapılacak 
işler ile ilgili avans toplama yetkisi, çevre aidatı avanslarının her ayın sonuna kadar ödenmesi bu 

tarihten sonra aylık yüzde beş gecikme tazminatı işletilmesi yetkisi , yönetim kuruluna bütçede 
fasıllar arasında aktarma yetkisi, sitede 10 işçiye kadar mevsimlik geçici işçi çalıştırma yetkisi , 

daimi personele 2 dini bayram için toplam bir maaş, geçici işçilere ise çalıştıkları gün oranında 
bayram ikramiyesi ödenmesi, bayram öncesi ikramiye ödenmesi, doğum çalışan veya eşi, ölüm 

çalışan veya eşi sünnet çalışanın çocukları, düğün çalışan ve ağır hastalık çalışan hastanede 
yatarak cerrahi müdahale olma durumunda 500 lira nakdi yardım yapma yetkisi, avukatlık 
hizmeti alınması ve sözleşmenin fesih yetkisi, güvenlik firması seçiminde uygun fiyat yerine 
kaliteli hizmet verebilecek firmayı tercih edebilme, genç yaş aralığı diye geçen konuyu Hakan 
Bey açıkladı bunu buraya 40 yaşın altı fakat tecrübeli uzman, uzman erbaş, polis vb. tercih 
edilmesi, müdür amir kadrosunun iptal edilerek personel kadrosuna ilave edilmesi ve kamera 
güvenlik sisteminin takibi için CCTV operatörü eklenmesi. 
 
Yaşar AYSEV 

5 ay sonra da olağan genel kurul toplantısı var ve bizim 2016 yılı haziran ayında kabul ettiğimiz 
bütçe bir yıllık bütçedir. Bu bir yıllık bütçenin tam ortasında yeni yetkiler talep ediliyor, bunun 

gerekçesini ben anlayamadım. Haziran'da görüşülecek bütçe konusunu biz niye şimdi 
görüşüyoruz. 

 
K. Korkmaz ARSLAN 

Bu maddelerin yarısı red edildi, yarısı kabul edildi geçerli olduğu söylendi olağanüstü genel kurul 
olağan üstü hususlar için ayrıca dedik ya arkadaşlar öneriniz varsa yani ilave 1-2 öneriniz varsa 
onu belirtin dedik öyle karar alındı. Yaşar bey haklı.  
 
 
 



Sayfa 41 / 41 
 

S.Hakan GÖRGÜN 
Güvenlik sözleşmesi Mart ayında ihaleye çıkacaksınız eski şartnameyle ihaleye çıktığınızda yine 

gudubet bir anlaşma olacak onun için bu değişiklik için yetki talep ettik.  
 

Yaşar AYSEV 
2017 Haziran ayına kadar geçerli olmak üzere bütçeyi kabul ettik. Burası dolayısıyla şu anda o 

bütçenin içindeki artış imkanı da geçerli, yani 5 ay için % 15 zam ne nereden icap etti ben onu 
anlamıyorum, bunlar Haziranda görüşülecek konulardır. 

 
Ali Ekber ULUSOY 

Genel Kuruldan istenen yetkiler konusunda Hakan bey’in söylediği 9. maddedeki güvenlik firma 
seçimindeki maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

 
Bekir ÇAKMAK 
Güvenlik ihalesinde belirli bir firmalar teklif verecek, firmalardan belirli bir kalite şartı alınması, 
ondan sonra fiyat karşılaştırması yapılması  
 
Vasfiye KOCA 
Daha önceki yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetime bu yetkiler verilmişti, 
ama tabii ki bir olağanüstü genel kurul yapılıp yönetimin değişmesi o an onu bilmek mümkün 
değildi şimdi orada o yönetim ve yetkileri almıştır şimdi biz burada yönetimi değiştiriyoruz. 

 
Yaşar AYSEV 

Yönetimin değişmesi, bütçenin değişmesi anlamına gelmez. 2017 Haziran ayına kadar geçerli 
olan ister önceki yönetim olsun ister şimdiki yönetim olsun o yetkilere sahiptir. 

 
Ali Ekber ULUSOY 

Sitedeki ortak alanları sigorta yaptırma yetkisi diyor, ortak alanlar üçüncü şahıslarda buradan 
zarar görecek, yani bu konu kritik bir konu değerlendirilmesi lazım, bu konuda yorumunuz var 

mı?  
 
Yaşar AYSEV 
Yani bunlar yeni kavramlar bu yeni kavramların birdenbire ortaya çıkıp da herkesin yorulduğu 
bir anda gündeme gelmesi bence yanlış  
 
Ali Ekber ULUSOY 
Yetki istenen konuların 9. maddesindeki güvenlik firması seçiminde uygun fiyat yerine kaliteli 
hizmet verebilecek firmayı tercih edebilme, genç yaş aralığı yerine deneyime dayalı personel 

seçimi ile kadrodaki müdür+amir kadronun iptal edilerek personel kadrosuna ilave edilmesi ve 
kamera güvenlik sisteminin takibi için CCTV operatörü eklenmesi  ile ilgili konuda doğru tespitler 

var. Hakan Bey'in önerdiği müdür amir kadrosunun yerine normal eleman alınması, onların 
merkezden güvenlik elemanlarını kontrol etmeleri konusu, bu konuyu oylarınıza sunuyorum 

kabul edenler; evet oybirliğiyle kabul edilmiştir.  
 

Arkadaşlar çok olgun davrandınız, her zaman ki genel kurul toplantılarından daha sakin geçti, 
bize gösterdiğiniz güven ve işbirliği için teşekkür ederiz. 
 
 


