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BAŞAKŞEHİR 2. ETAP TOPLU YAPI DENETİM KURULU  

OLAĞAN DENETİM RAPORU 
 

İnceleme Dönemi : 01.07.2014 - 30.10.2014      

İnceleme Tarihi : 01.11.2014 - 15.12.2014 

Rapor No - Tarih : DNT–2014–02/15.12.2014     RVZ.01  

 

DENETİM KAPSAM, AMAÇ VE TEKNİĞİ: 
 

Tüm denetimlerimiz sırasında, kabul gören iç denetim standartları uygulanmıştır. Konular halinde 

yazılan maddelerdeki tüm tespitler, yazılı belgelere, muhasebe ve idari bölüm kayıtlarına 

dayanmaktadır. Raporumuzda, özellikle 2014–2015 bütçe uygulamaları ve tüm mali kayıtlar 

gözden geçirilmiştir. Denetim Kurulumuzun istişare yöntemiyle yapmış olduğu tavsiyeler yazılırken, 

temel prensibimiz, kat maliklerimizin ortak menfaatleri olmuştur.  

 

BÜTÇE GERÇEKLEŞENLERİ: *2014 yılı 9 aylık gerçekleşen tablosu ekte sunulmuştur. 
 

2014-2015 bütçesi ilk 9 ayda 155.753-TL artıda gözükmektedir. Harcamaların aynı kalacağı 

varsayılırsa, yılsonunda toplam 207.670-TL bütçe fazlası oluşacak gibi gözükmektedir. Aidat 

tahsilatlarında geçmiş rapor dönemine göre, yaklaşık 91.000-TL civarında aidat alacağı azalmış, 

toplam 259.000-TL olmuştur. Ancak bu azalmaya karşılık icraya verilen alacaklar toplamı 39.500-TL 

olmuştur. Tahsilatların daha da hızlandırılmasının, nakit akışındaki zorlukları önleyeceği 

kanaatindeyiz.   

 

5 AYLIK BÜTÇE UYGULAMALARI: 

 

 Peyzaj Sulama Harcamaları için bütçede 1 yıllık 114.455-TL ayrılmış, buna karşılık 9 ay 

içinde 21.641-TL harcama yapılmıştır.  

 Su Depoları Temizlik gideri için 1 yıllık 8.000-TL ayrılmış, buna karşılık 9 ay içinde 8.000-

TL harcama yapılmıştır.  

 Bakım Onarım Giderleri için 9 aylık 45.415-TL ayrılmış, buna karşılık 9 ay içinde 29.970-

TL harcama yapılmıştır.  

 Personel Kıdem Tazminatı 12 aylık 99.862-TL ayrılmış, buna karşılık 9 aylık 164.034-TL 

harcanmıştır. 64.172-TL fazla ödeme yapılmıştır.  

 Personel Fazla Mesaisi için bütçede 1 yıllık 101.624-TL ayrılmış, 9 aylık 51.991-TL 

harcama yapılmıştır. 

 TV Uydu ve Yayın Bakımı için 1 yıllık 32.585-TL, 9 aylık 24.438-TL ayrılmış, buna 

karşılık 9 ay içinde 38.551-TL harcama yapılmıştır. 3 aylık periyodik bakım ücreti de ilave 

edilirse, toplam 45.601-TL harcama yapılmış olacaktır. Ayrılan bütçeden, yaklaşık % 40 fazla 

ödeme yapılmıştır. 

 Bloklar Özel Bakım Fonu için 1 yıllık 37.205-TL ayrılmış, buna karşılık 9 ay içinde, 3.696-

TL, bazı bloklar kullanmıştır. Bakiye rakam bütçede durmaktadır. Yeni görev alan blok 

temsilcilerine mevcut bütçeleri aktarılmalı ve bilgi verilmelidir.  

 

Site sakinlerinin en çok şikâyetçi olduğu, site içi peyzaj çalışmaları için ayrılan bütçeye 

rağmen, gerekli harcama ve bakımların yapılmadığı görülmüştür. 

Su depolarıyla ilgili olarak, önceki raporumuzda hiçbir çalışma yapılmadığını belirtmiştik. 

Geçen 5 aylık süreçte, depoların temizlendiği ve bütçelenen paranın tamamının kullanıldığı 

görülmüştür.  

Yine, site sakinlerinin en çok kullandığı ve şikâyetçi olduğu çocuk parklarımız konusunda, 

önceki raporumuz sonrasında, bazı çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Ancak bu çalışmaların 

yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Parklar halen çocuklar için tehlike arz etmektedir.  
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Personel Kıdem Tazminatında, yıllık bütçelenen 99.862-TL olmasına rağmen, 9 ay içinde 

173.094-TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca ayrılan muhasebe personelinin açmış olduğu dava 

sonucu, Havva Koç’un dava sonucu emsal alınırsa, ödenecek tahmini 50-60.000-TL daha bu 

rakama ekleneceği gözükmektedir. Taksitlendirilen ödenecek kıdem tazminatı ile beraber 

yaklaşık 160.000-TL bütçelenenden fazla kıdem tazminatı olarak harcanmış olacaktır.  

 

Bundan böyle Yönetim Kurulunu oluşturacak kişilerin, bütçeyi oluştururken, fizibilite 

yaparak, önümüzdeki yılın masraf kalemlerini, daha gerçekçi hesaplar yaparak bütçe 

oluşturmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bugüne kadar ihmal edilen personel kıdem 

tazminatı karşılığı fonunun, oluşturularak bir daha benzer bir durumla karşılaşılmaması 

sağlanmalıdır.  

 

ASANSÖR:  
 

Hatırlanacağı gibi, CEO Asansör firması taahhütlerini yerine getirmediğinden, modernizasyon işi 

30.07.2013 tarihinde durdurulmuş ve uyuşmazlık mahkemeye taşınmıştı. Mahkemenin tayin 

ettiği bilirkişi, tespitlerini yapmış ve işin % 20’sinin yapılmadığına dair raporunu, 25.10.2013 

tarihinde mahkemeye sunmuştu. Bu rapora istinaden, eksik kalan işlerin tamamlanması için ihaleye 

çıkmaya olanak doğduğu yönünde, hukuk müşavirimiz, görüş bildirmişti. Halen hukuki süreç devam 

etmektedir. Asansör için ayrılan bütçenin 923.966-TL’sı halen bankada vadeli hesapta 

değerlendirilmektedir. Bu paranın, mahkeme sonuçlanana kadar, genel bütçeye katılmadan, bloke 

şekilde bekletilmesi gerekmektedir. 

 
Halen tadilat projesini yürüten Aksöz Firması, sözleşme gereği 05.09.2014 tarihinde işi bitirmesi 

gerekirken, bitirememiş ve ek süre talebinde bulunmuştur. Yönetim Kurulu bu talebe henüz bir cevap 

vermemiştir. Sözleşmedeki cezai şart olarak, asansör başına günlük 500-TL öngörülmüştür. Ceza 

ekonomik olarak uygulanabilir değildir. Ancak sakinlerin mağduriyetleri göz önüne alınarak, işi 

hızlandırmaya yönelik bir ceza miktarının uygulanması isabetli olacaktır. 

 

14.05.2014 tarihinde başlayan TSE denetimleri sonrasında, bugün toplam 64 asansör yeşil etiket almış, 48 

tane asansör yeşil etiket alamamıştır. Yeşil etiket alan 64 asansörün 48 tanesi D Blok, 16 tanesi B 

Bloklara aittir. E Bloklarda yeşil etiket alan asansör yoktur. 

 

Kiptaş’tan gelen 195.300-TL’nın, ne yapılacağıyla ilgili halen bir karar alınmamıştır. Bedelin, hala site 

hesaplarında tutulmasının yanlış olduğu düşüncesindeyiz. Önceki raporumuzda da belirttiğimiz üzere, 

Genel Kurulda bir an önce karar alınarak, bu bedelin nasıl değerlendirileceği veya kat maliklerine 

dağıtılıp dağıtılmayacağı belirlenmelidir.  

 

GECİKEN ASANSÖR ALACAKLARI: 
 

Asansör Modernizasyonundan, tahsili geciken 81.204-TL alacak vardır. Bu rakamın 66.797-TL’sı icraya 

verilmiştir. Kalan bedellerin, aidatlarla beraber tahsiline devam edilmektedir. Tahsilatların hızlandırılması 

olumlu bir gelişmedir. 

 

ASANSÖRLERDE ŞİKÂYETLER: 
 

Asansördeki şikâyetler azalmasına rağmen devam etmektedir. İlk ihale yapılırken teknik şartnamenin 

doğru yapılmaması nedeniyle, tadilat tamamlanması sonrasında da, bütün sorunların çözülmesi zor 

gözükmektedir. 

 

TELEVİZYON YAYINLARI: 
 

Uydu sistemi ile ilgili olarak, 2013 yılı içerisinde 57.738-TL, 2014 yılı içerisinde 38.551-TL ödeme 

yapıldığı görülmüştür.  
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Ancak analog sistem ile ilgili sorunlar, şikâyetler devam etmektedir. Kanal sayısı 18’e düşmüştür. 

Dijital sistemle ilgili olarak, sözleşme aşamasında kaç kişinin bu işlemden faydalanacağı 

araştırılmamıştır. Dolayısıyla sisteme harcanan paranın, hizmet olarak karşılığının alınıp alınmadığı 

belli değildir.  

 

Ayrıca kanal seçimi ile ilgili, daha önceki yönetimler tarafından yapıldığı gibi, anket yapılarak 

sakinlerin görüşü alınmamış, Yönetim Kurulu kendi beğenisine göre sakinlerin ne izlemesi 

gerektiğine karar vermiştir. Yeni göreve gelecek heyetin, konuya hassasiyet gösterip, bir anket 

sonucu kanalların belirlenmesinin uygun olacağı kanısındayız. 

 

Dijital sisteme yapılan harcamanın gereksiz olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bugüne kadar, kat 

maliklerinin çoğunluğu, dijital yayın ihtiyaçlarını, bağımsız uydu cihazları, Digitürk, Dsmart vb. 

platformlarda zaten karşılamışlardı.  

 

Bir yıldır katlanılan yaklaşık 38.000-TL maliyet ile ilgili olarak, bir memnuniyet anketi yapılmalı, 

amacına ulaşıp ulaşmadığı araştırılmalı ve her yıl artarak 5 yıl boyunca geçerli olacak sözleşmenin, 

devam edip etmeyeceğine, bu araştırma sonrasında karar verilmelidir. 

 

Bu bedelin, bir kısmının asansör hurdalardan gelen parayla yapılması, bedelsiz yapıldığı anlamına 

gelmemektedir. 

 

BARİYER SİSTEMİ: 

 
Mevcut yönetim kurulu üyeleri, bariyer sisteminden şikâyetçi olarak yönetime geldiği halde, Denetim 

Kurulunun hemen her rapordaki, sistemin düzeltilmesi için ve yasal zemine oturtulması için ısrarlı 

tavsiyelerini, dikkate almamışlardır. Bilindiği üzere, şu anda sadece bariyerlerde bekleyen güvenlik 

elemanlarına yapılan ödemeler, bariyer tamir masrafları ve elektrik giderleri haksız şekilde kat 

malikleri tarafından ödenmiştir ve ödenmeye devam etmektedir. Bu giderlerin yıllık toplamı, bariyer 

maliyetinin üzerindedir. 2 yıllık süreçte konu ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.  

 

Yeni gelecek yönetimin, bariyer sistemini tekrar gözden geçirmesinde ve gerekli tedbirleri acilen 

almasında yarar vardır.  

 

DİĞER KONULAR: 
 

 Daha önceki raporumuzda da belirttiğimiz gibi, Yönetim Kurulumuzun, personel alımlarında, 

basiretli işveren şeklinde ve profesyonelce davranmadığı kanaatindeyiz. Alınan elemanlar, 

istenilen vasıfta olmadıklarından veya beklentileri karşılanmadığından iş akitleri 

sonlandırılmış veya işi bırakıp gitmişlerdir. Personel alımlarında, objektif kriterlere bakılması, 

kişisel ilişkilere dayanılmadan seçim yapılması, özgeçmişlerinin, konuya hâkim kimseler 

tarafından değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

 

 Yeni işe giren bir personele 1 yıl doldurmadan personel avansı verilmemesi gerekirken, 

Yönetim Kurulu Üyesinin onayı ile Burak Keskin’e 2.000-TL avans verilmiş, iş akdi 

sonlandırılmış, 1.129-.TL tahsil edilememiştir. Bu miktarın, avansa onay veren kişiden tahsil 

edilmesi gerektiğini belirtmiştik. 

 

 Yine Site Müdürü olarak alınan Üzeyir Doruk, hakkında işe alımı konusunda olumsuz 

referanslar olmasına rağmen,  işe alımı gerçekleştirilmiştir. İşten çıkartıldığı dönemde, 5.528-

TL iş avansı üzerinde kalmış, daha sonra da tahsil edilememiştir. Bu durumdan da yine 

Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurunun Genel Kurula açıklama yapması gerektiği 

kanısındayız. 
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 Eski site müdürü Recep Akbudak’a toplam 66.800-TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu kişi, 

çalıştığı dönemde, işini basiretli çalışan olarak gerçekleştirmemiş, ekibini doğru yönetmemiş 

ve yönlendirmemiştir. Asansör revizyonu sırasında gerekli kontrolleri yapmamış, yine ekibini 

doğru yönetememiştir. Kişinin tüm kusurlu fiillerine rağmen, Yönetim Kurulu tarafından, 

gerekli tedbirler alınmamış, yasal ihtarlar yapılmamış, tespit tutanakları düzenlenmemiştir. 

Dolayısıyla, ödenen bütün tazminatlardan ve son olarak işe iade davası sonucu oluşan 

tazminattan, Yönetim Kurulu sorumlu olduğu gibi önceki Yönetim Kurulu da 

sorumluluğa ortaktır. Genel Kurula konu ile ilgili açıklama yapılması gerekmektedir. Bu 

işlem, Hukuk Müşavirinin bilgisi dâhilinde yapıldıysa, kendisinin de sorumlu olduğu 

kanaatindeyiz. 

 

BLOK YÖNETİCİ VE DENETÇİSİ SEÇİMİ: 
 

Blok Yönetici seçimleri, bugüne kadar uygulanan yöntemden vazgeçilerek, Toplu Yapımızın 

gerçeklerini öngörememiş olduğundan, ancak 40 blokta çoğunluk sağlanmış, 20 blokta 

sağlanamamıştır. Hatta 3 blokta hiç aday çıkmamış, 17 blokta da gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. 

Çünkü bazı bloklarda kat maliklerinden daha fazla kiracı oturmaktadır. Mevcut Yönetim Kurulu 

üyeleri de 1 kişi dışında çoğunluk sağlayamamıştır.  

 

Çoğunluk sağlanamayan 20 blok için, Yönetim Kurulu atama yetkisini kullanmış, 14 blokta seçimde 

aday olup, en fazla oyu alan kişileri atamıştır. 3 blokta hiç aday çıkmamıştır. Bu bloklardan 2 sinin 

yöneticiliğine, blok sakinlerinden atama yapmış, kalan 1 blokta ise, blokta ikamet etmeyen bir kişiyi 

atamıştır. Diğer 3 blokta ise, daha az oy alan veya hiç seçime katılmayan adaylar Yönetim Kurulu 

tarafından yetki kullanılarak tercih edilmişlerdir. 

 

Bu şekilde verilen atama kararının, yasal dayanakları olmasına rağmen, hakkaniyet esaslarına aykırı 

olduğu ve etik olmadığı görüşündeyiz. Ayrıca blok sakinleri arasında huzursuzluğa neden olacağı 

kanaatindeyiz.  

 

SONUÇ: 
 

Görev süremiz boyunca hazırlamış olduğumuz tüm rapor maddelerinde, kat maliklerimizi yakından 

ilgilendiren, kritik öneme sahip, çokça şikâyet konusu olan; Bariyer – Asansör – Tahsili Gecikmiş 

Alacaklar – Personel Seçimi ve verimli çalıştırılması konularında, yapmış olduğumuz 

tavsiyelerimizin ve önerilerimizin, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmadığını, Genel Kurulun 

bilgisine sunarız. 

 

Denetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren, Yönetim Kurulunun etkisi altında 

kalmadan, kanunun ve yönetim planımızın vermiş olduğu yetkiyle, görevimizi yerine getirdik.  

Raporlarımızda adı geçen şahıs ve kurumlara, şahsi husumet içinde olmadan, yalnızca kat 

maliklerinin ortak menfaatleri, bize iletilen talep ve şikâyetler doğrultusunda, raporlarımızı 

hazırlayarak temsilcilere sunduk.  

 

Temennimiz, bundan sonra oluşacak tüm Denetim Kurullarının da, Yönetim Kurullarından bağımsız 

görev yapmasıdır.   

 

İşbu Denetim Kurulu raporu 4 sayfadan ve 1 adet ekten oluşmaktadır. 

 

Tahsin DEMİR 

Denetim Kurulu Başkanı 

     İbrahim ÖZKUL         Erkan GENÇ 

Denetim Kurulu Üyesi             Denetim Kurulu Üyesi 
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Şubat 2014 - Ocak 2015 

NO KALEMLER Bütçe Gerçekleşen Fark 

  m² PAYLI GİDERLER 375.617,25 266.018,62 109.598,63 

M1 Ortak Alan Elektrik Giderleri 148.770,00 121.538,70 27.231,30 

M2 Ortak Alan Su Gid. (Merd.-K.Dairesi) 36.508,50 36.534,00 -25,50 

M3 Peyzaj Sulama ve Bak. Onarım Gid. 85.841,25 21.641,69 64.199,56 

M4 Çatı Bakım Onarım Giderleri 4.860,00 3.699,88 1.160,12 

M5 Bakım Onarım Gid.(Hid.,Kanal,v.s.)  45.415,50 29.970,96 15.444,54 

M6 Su Depoları Temizlik Gideri 6.000,00 8.000,00 -2.000,00 

M7 Ortak Alan Doğalgaz Gideri 37.777,50 34.593,00 3.184,50 

M8 Temizlik - Malzeme Gideri 10.444,50 10.040,39 404,11 

  EŞİT PAYLI GİDERLER 1.141.969,01 1.204.600,23 -62.631,22 

1 Personel Ücretleri 411.914,70 456.971,63 -45.056,93 

2 Personel Kıdem Tazminat Karşılığı 74.896,50 173.094,26 -98.197,76 

3 Personel Fazla Mesai 76.218,47 45.324,57 30.893,90 

4 Güvenlik Hizmet Gideri 353.520,00 317.940,30 35.579,70 

5 Büro Giderleri 46.812,00 30.921,73 15.890,27 

6 Vasıta Giderleri 18.482,25 5.268,91 13.213,34 

7 İnşaat Malzeme Giderleri 4.299,00 417,25 3.881,75 

8 Kapı Malzeme Giderleri 9.885,75 4.821,35 5.064,40 

9 Elektrik - Malzeme Giderleri 3.596,25 8.101,47 -4.505,22 

10 Sıhhı Tesisat Malzeme Giderleri 1.563,75 115,57 1.448,18 

11 Tebligat ve Posta Giderleri 8.464,50 4.482,32 3.982,18 

12 Çay Ocağı Giderleri 750,00 1.152,50 -402,50 

13 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 22.095,00 22.095,00 0,00 

14 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 5.832,00 5.832,00 0,00 

15 Blok Temsilcileri Huzur Hakkı 35.203,14 34.568,73 634,41 

16 Hizmet Sözleşme Gideri 15.330,00 9.782,20 5.547,80 

17 İletişim Gideri 1.650,00 20,00 1.630,00 

18 Banka,Havale ve Provizyon Gideri 1.716,00 2.811,83 -1.095,83 

19 Vergi,Resim ve Harçlar 4.464,75 9.099,88 -4.635,13 

20 

Ortak Alan ve Pers.Mali Soruml.Sigorta 

Gideri 4.545,00 2.004,42 2.540,58 

21 Personel Sosyal Yardım Gideri  4.860,00 6.960,97 -2.100,97 

22 Kamera,Bariyer Sist. Malz. Gideri 8.140,50 17.744,29 -9.603,79 

23 TV ve Uydu Yayınları Bakım Giderleri 24.439,20 38.551,78 -14.112,58 

24 Diğer Giderler(Kargo,otopark v.s.)  3.290,25 6.517,27 -3.227,02 

          

  m² PAYLI GİDERLER 375.617,25 266.018,62 109.598,63 

  EŞİT PAYLI GİDERLER 1.141.969,01 1.204.600,23 -62.631,22 

  TOPLAM 1.517.586,26 1.470.618,85 46.967,41 

          

  DİĞER EŞİT PAYLI GİDERLER 502.131,07 393.345,33 108.785,67 

D2  Konut Kapıcı Personel Gideri 360.204,03 308.749,49 51.454,54 

      0,00 0,00 

      0,00 0,00 

  B Blokları İçin Özel Bakım Fonu 11.899,20 3.696,52 8.202,68 

  D Blokları İçin Özel Bakım Fonu 13.406,40 0,00 13.406,40 

  E Blokları İçin Özel Bakım Fonu 2.633,40 0,00 2.633,40 

          

      0,00 0,00 

   Asansör Eşit Paylı Giderler 89.208,00 80.899,32 8.308,68 

      0,00 0,00 

   TSE Asansör Kontrol Gideri 24.779,97 0,00 24.779,97 

      0,00 0,00 

 


