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GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI '

ToPLANrr ranİHİ : 05.02.2a23

ToPLAi\rr yrcnİ : SoSYAL rrsİs CLUB HOUSE TOPLANTI SALONU

ToPLAl[rr saarİ : 13:00

Tema İstanbul Yönetimi 2023 yıJıı Olağan Genel kurul toplantısına, yönetimince
YaPrlan Çağrıya (EK-l) l12 temsilciden oluşan Site Genel Kurulu temsilcilerinden 42
Asaleten,27 Veka]eten olmak iizere toplam 69 temsilcinin katıldığı imzalarıyla belgelenmiştir.
EK-z, EK-3 ) Hazirun'an 1l2l2+1: 57'den fazla olduğu, Çoğunluğun sağlandığı, anlaşılmış
oluP toplantıya yukarıda belirtilen tarih, saat ve yerde Yönetim kurulu Başkanı Mehmet
KANTARCI' nrn açılış konuşmasr ile başlanmıştır.

GtINDEM I.MADDE: yoklama Yapılması

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI : Sitemizin,değerli temsilcileri hepiniz hoş
geldiniz. Değerli üyelerimiz, sayln komşular, hazirun cetvelini imzalayan blok temsiİcilerimiz
Yerlerini alsınlar ve toplantımızı başlatalım. Gündem srralam am:rzagöre devam edeceğiz.

cÜNurclVr 2.MADDE:_ Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı Okunması

Yönetim Kurulu Başkanı ilrenmet KANTARCI : Yaşad ığımıztoprakları'b ize vatan yapan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, Sİlah arkadaşları ve Kahraman şehitlerimiz adına hepinizi bir dakikaüık
saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması için ayağadavet ediyorum.

Saygı duruşanda bulunuldu ve istiklal mürşımız okundu.

ÇÜNnnlvl 3.MADDE: Divan Kurulunun Şeçilmesi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI:

Gündemimizin 3.maddesine geçiyoruz. Divan Kurulunun seçilmesi lazım.l Başkan, 2 Kötip üye
seçilecek.

Divan başkanlığına Sn: Zer,,ncl BHK'|AŞ,ın katipiige Sıı.Selı,iye ŞljNY[J/ \,e
PEYKAİtİ'ıı-ı seçilıı-ıtısivle toplt-ıııt1\,ı \,iiııelıı,ıc l<eııtlilı,ı,irıt _vçlki veı,ilıı"ıesi lıı.ısıısııııı_ı

Sn :Arcş
tıı,lııı,ıı-ıızıi

$uyorum. 

Kabul edenler? E ile kabul "O'',:



Divan Kurulu Başkanı Zeynel BEKTAŞ, Katip Selviye ŞENYÜZ ve Areş PEYKARİ olarak
oluşmuştur.

Divan kurulu taıfiamlandı. Temsilci aikadaşlartnlza çok teşekkür ediyorum ve' toplantlmızıfl
yönetimini bundan sonra Divan Başkanına bırakıyorum.

Divan Kurulu Başkanı Zeynel BEKTAŞ: Değerli arkadaşlar hepinizi saygl sevgi ile
selamlıyorum. Genel Kurul toplantımızahepiıiz hoş geldiniz.05.02.2023 tarih|i Mali Genel Kıırul
Toplantımızabaşlamadan önce bir maddeyi oylamaya sunmak istiyorum. Herkes"çıkacak tek tek
imza aLamayabilit'rz bundan dolayı yapılacak olan toplantının tutanağını divan heyetinin imzalaması
için imza yetkisi riça ediyorum ve oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Kabül etmeyenler? ile
Genel Kurul Toplantı tutanağının divan heyetince imzaLanması OY gİnrİĞİYrP kabul edilmiştir.
Madde saylmu çok lütfen toplantı sorurna kadar bekleyelim. Önce Yönetim Kurulu Başkanımız
Sn. Mehmet KANTARCI' yasöz vermek istiyorum:

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Yönetim kurulu olarak bizlere yapmlş
olduğunuz yapıcl eleştiriler, güven ve desteğiniz için teşekkiir edeiz. Biz bu güven ve desteğiniz
sayesinde 3 yıl geçirdik ve 4'üncü yılımıza giriyoruz. Bugün gündemimizbiraz daha faıklı alınması
gereken önemli kararlarımızvar. Hepimiz için hayırlı olsun.

Gt NDEM 4.MADDE: Personel Dairesi Kira Ücreti Görüşülmesi Ve Oya Sunulması
.

Divan Kurulu Başkanı''Zeynel BEKTAŞ: Gündeme geçiyorum. Çoğunluk sağlanmıştır. İlk 2
maddemizi yerine getirmiş olduk. 3'üncü maddemiz olan personel dairesi kira ücreti görüşülmesi ve
oya sunulması.

Site Müdürü Gürkan TEZEL : Sayın Başkanım Yönetim kurulu üyeleri ve değerli
temsilcilerimiz lrepiniz hoş geldiniz. Site müdürü Gürkan TEZEL. Sitemizde 1+0 36 adet, 1+l 6

adet olmak üzere toplam 42 adet personel konutı-ı bulrınmaktadır. Bir kısmı 7 yıl, bir kısmı 3 yıl
önce kiraya verilmiştir. Bizim 1+0 dairelcr için 5.000 TL, 1+1 daireler için ise 6.500 TL kira
talebiıniz vardır. Oy|arınıza sunınak isteriz.

Timuçin AKSOY : Bunu oylarken göz önünde bulundurma|ıyız ki sözleşmeye itiraz edebilirler.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Elbette edebilirler. Atlamaııainız gereken bir
husus var ki bunlar bildiğiniz gibi imarıı açık cilınayaı-ı daireler. Bizin-ı ortak alanımız ve
aidatlarımıza etkisi Yo3 lla oZ5 arasıı,ıda. F]ınsal daireler göz öniine alınarak bu öneriyi sizlere
sunduk.

Timuçin AKSOY : Tutar bence de gayet makul ancak artış oranı bize sıkıntı yaşatabilir.

İsmail DORUK: Avukat Dinçer [3el"e sormak istiı,orun-ı. Dcvlet o/o25 kira iırtış sınırı ko.vduğu içiı,ı
bizi n:ıal-ıkeıneye ı,erirlerse nasıl bir st,ınucu olabilir?

Dinçer aYG[JN{: Dediğirıiz doğru korıut kiralanna -leırrıııuz 2023 tarilıine kaclar o%25 cırıııuııcla bir
sınırlaııa getirildi. Ancak bizinı sözleşmeleriııiz kı-ıllandırma sözleşıııesi yani biz tahsis edi,viııuz
ancak konııt slatijsiiı,ıde olmadığı için rırtak alan olarak gtlriildüğii için bir sıkıııtı yaşamal,ız dil,e
cii,iş Linü 1,cırrıı-ı-ı "

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Bu
ticarilerin çalışanlarına verilmiştir. Ancak buııdan sonraki

perstıırel iiaireleri l-ıaş[angıçt:ı
silreçte siteıııizdeki kat ıııalik

sitedeki

ı-ıklai:ııra vcrıııe vi d iiş üııii1,,orıız.
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Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARC|z Biz açıkçası bunun altından kalkamayız.
İsteyen herkes için elimizde bir liste mevçut ve bu liste üzeİinden planlıyoruz. Talep eden daire
sakinlerimiz yönetim ofisine gelip talepte bulunabilirler.

Erkan SARI: Benimde personel dairelerim var. Bu aılışları bir çoğu kabul etmeyecek. Hepimizin
kiracısı var. 1.500 Tl'den 3.500 TL civarına çıkabilir ancak 5.000 TL bence faz|a.

Emir YILDIRIM: Hepimizin gayrimenkulleri rayiç bedelin altında kirada. Böyle istediğimiz kadar
tartışalım bir noktaya varamay:u,. Bence oylamaya sunalım. Oylama üzerinden bir karara varalım.

Ali Rıza POLAT: Benim bu konudaki naçizane önerim; kura yöntemi ile konutlara yerleşecek
kişileri seçebiliriz.

Divan Kurulu Başkanı Zeyne|BEKTAŞ: 2023 yıIı için geçerli olmak ijzere, hem mevcut hem de
yeni kiraya verilecek olan personel konutlarının 1f0 daireler için 5.000 TL, l+1 daireler için ise
6.500 Tt olmasını oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? OY ÇOKLUĞU ile
kabul edilmiştir. (Itirazeden temsilci: Erkan SARI-6C/2 -9Dl2I).

GÜNDEM S.MADDE:2023Yılı Bütçesi Ve İşletme Proiesinin Teklifi Ve Ova Sunulması

Divan Kurulu Başkanı Zeyne| BEKTAŞ: Gürkan Bey Yo kaç oranında bir artış öngörüyorsıırıuz?

Site Müdürü Gürkan TF.ZEL z Yo 38 oranında bir artış öngörüyoruz.

Aşkın KORU: Bu sadece 6 aylık bir süreç için mi yoksa 2023 yılı için komple mi geçerli?

Site Müdürü Gürkan TF;ZFJL: Aksi bir durum yaşarunazs a 2023 yılı için komple geçerli olmak
uzere ongoruyonrz. 2022 yılı revize bütçede 423.000 TL gelir fazfası elde ettik. Geçmişten gelen
800.000 TL'lik borç şuan 300.000 TL'ye düştü.

Divan Kurulu Başkanı Zeyne|BEKTAŞ: Güncel aidatlar ne zaman itibariyle geçerli olacak?

Site Müdürü Gürkan TEZEL :1 Ocak 2023 tuihi itibariyle geçerli olacak. Geçmiş olan Ocak
dönemi aidat farkı olarak yansıtılacak

Ali Rıza POLAT: Benim diğer gelirleri arttırmaya yönelik bir tavsiyem var. Reklam ve ilan
gelirlerini alt!ırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Dikkate altsanız sevinirim.

Divan Kurulu Başkanı Zeyne| BEKTAŞ: Bir önceki kurulda faz|a artış yapılırken yönetim kurulu
bir sonraki kurulda asgari ücret zammının altında bir bütçe zamıTfl öngördüğünü söylemişti. Bu
taahhüt yerine getirilmiş oldu.

Site Müdürü Gürkan TEZE,L: Evet, Temmuz ayında
bulunuyoruz.

verdiğimiz taahhüdü şuan yerine getirmiş

Divan Kurulu BaŞkanı Zeynel BEKTAŞ:
Kabul edenler? Kabul etmeyenler? 2023 YıIı

2023 yı|ı için yapılan bütçeyi oylamaya sunuyorum.
Bütçesi Ve İşletme Projesi, 2023 yılı Ocak ayından

itibaren uygulanmak izere OY BIRLIGI i edilmiştir.



Gt NDEM 6.MADDE: Yil İçerisinde Devlet Tarafindan Yarıılacak Asgari Ücret Artışınrn
Bütçeve yansıtrlması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin Görüşülmesi ve oya
sunulması

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Biz zaten ek bütçe gerektirecek olağanüstü bir
durum olursa bunun bilgilendirmesini sizlere yapacağız. Ancak takdir edersiniz ki toplantı otganize
etmek, insanları tekrar toplayabilmek zor bir süreç, zaten bunun bilgilendirmesini'sizlere yapınca
yine itkaz edebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz.

Timuçin AKSOY: Aslında gelen enerji zamlarını, da maddeye ekleyebiliriz. Züen yetki yönetim
kurulunda.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Evet. Yetkimiz var ancak ben istedim ki genel
kurula katılan daire sakinlerimiz de hem bilgi sahibi olsun hem de onaya sunalrm.

İsmail DORUK: Ülkede asgari ücret artışı olmasr durumunda zatenher şey artıyor. Bence bu yetki
genel kurulda kalmalı. İhtiyaç halinde ilerleyen dönemde tekrardan genel kurul toplanmalı.

Ali Rıza POLAT: İsmail Bey'e katılıyorum. Sizi de rahatlatmak adına söylüyorum. Böyle bir
durum yaşanlrsa tekrar görüşülsün.

Dinçer AYGtIN: Bu mevzu aslında genel kurulun yetkisinin devredilmesi değil. Biliyorsunuz ki
geçtiğimiz sene asgari ücret iki kere zamlandı. Buradaki asrl mevzu asgari ücret ve diğer kalemlerde
artış olması halinde artış oranı kadar bütçeyi rcvize etme yetkisinin genel kurul tarafindan yönetim
kuruluna verilmesi. Buradaki amaç artarı maliyetlerin etkisini hafifletmek. Zaien böyle bir durumda
duyurusu yine sizlere yapılacak. Takdir sizlerin.

Cenk ECEVİT: Bütçe yapılıyorsa bütçeye uymamız gerek. Eğer enflasyona karşı zorlarursanz
genel kurulu yeniden toplarsınrz ve genel kurul gerekli artışı yapar. Genel kurul yetkisi, genel
kuruldadır. Tabi ki sizlerin de mali'açrdan yetkileri vardır. Ancak sizleri de rahatlatmak adına bu
kararrn genel kurulda alınmasr esastır.

Dinçer AYGÜN: Elbette glnel kurulda olmasr esastrr. Genel kurul biltçeyi onaylamadan ytirürlüğe
giımesi mümkijn değil. Burada aslında asıl anlatılmak istenen bütçede sapmalar olabilir. Bunun
içino/o|0 civarr bir sapma payı bırakılması gerekir.

Muhsin YILMAZERI 2023 Yılı için yapılan artış oranı gayet makul seviyede. Ancak bakıldığı
zaman tahmini bütçe birçok kalemde %|00-%150 oranında artış göstermiş. Böyie bir durumda
aslında genel kurula pek gerek kalmıyor. Böyle bir artış olması durumunda toplantıya gelen kişi
Saylsl da ortada. Yönetim zaten bunun bilgilendirmesini yapacaktır. Gerekirse revizeye gider. Bunu
da zaten yapıyorlar. Bence tekrar genel kurul toplamaya gerek yoktur.

Divan Kurulu I}aşkanı Zeynel BIlKTAŞ: L}u kr,ını_ıdıı yetkiııiıı 1,,önetiın kurııluna verilırıesini
o}'ltı\,orunı. Kabul cdcırler',) Kabul etıııcrcıı[t,ı"] \-ıl İçcririırdc Devlet Taraiıııciaı-ı Yapilacak Asgari
[jcret z\rtışıı-ıııı Bütçey,e Yaı-ısıtılınası Yetkisiniı-ı Yörıctinı Kıırı_ılııııa Verilıııesi OY ÇOKLtJĞLj ilc
kıhııl edilıııişlir. l İtiı,ız ctlcıı teıiısilcilcı,: ı Isııı;.ıil lX)RIik. lj ll7 - Ali Rıza l)()l Al llR j6 -

E(]tjVtT': 12Al?2)
' e rcltalelı.::ıı) - Aşkın KORL_]: l8Gi l35 - C'cnk



GÜNDEM 7.MADDE: Site İçerisinde Kamyon, Karavan Ve Römorkların Görüşülmesi Ve
ova sunulması:

Site Müdürü Gürkan TEZEL: Siteınizde 3 yıl önce birkaç adet görünen karavaıı ve römorkların
SaYlSl kontrol edilemeyecek düze,ve ulaşıııştır. B 1 ve 82 kapalı otoparklarda bulunan römorkiarın
iÇinde ne cılduğuntın kontrolü yapılaııaırıaktadır. Ru sebeple özellikle kapalı park yerindel<i
röıııorklar olmak iizcre site için potansiyel yanqın. patlama vs. tehlike]ere açıktır. Bazı karavanlar
kiralaına şirketleri tarafından kiralanarak ticari amaçla kullanılnıaktadır. Btı karar.anlar bovutlarıyla
trafiği engellemekte, görsel kiılilik ve telrlike arz etnrektedir. Bugün itibariyle sistemimize kayıtlı
84 adet karavan mevcuttur]. Teklifımiz 30.a9.2023 tarihine kadar site içinde bulı_ınan karaı,aıı \,e
römorkların çıkışlannın sağlanmasl ve bu tarihten itibaren site içine karaı,an. römork ve 1,,üksek
tonajlı arııçların girişinin yasaklanınası için geneI kı_ıı,ul kararı verilmesidir.

Halil İbrahim ÖZnElvIİR: Beliıtilen tarihe kaclar site dişına çıkarılmayan karavanlara nasıl bir
yaptırım uygulanacak?

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Yaptırım olarak mahkemeye vereceğiz.

Divan Kurulu Başkanı Zeyne| BEKTAŞ: Önerim elbette mahkemeye verelim ancak caydıncı
olması adına cezai işlem de uygulayabiliriz.

DinÇer AYGÜN: Maalesef Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ya da yöıretim planımızda cezai işlem
uYgulaYabileceğimiz bir madde bulunmuyor. Para cezasını sadece adli ve idari makamlar
düızenleyip tahsil edebiliyor. Ancak karavanların çekilmesi için genei kı_ırul kararından sonra
gereken ihtarlan karavan sahi plerine y apacağız.

İsmail DORUK: Süreyi 30.0g.2023'den daha erkene çekebilirsek daha il,i olur. Karavanlar bize
yaz|n daha büyük bir sıkıntı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Stireyi uzun tutnranrızın ııaksadı satnrak
isteyen daire sakinlerimiz heınen sataııayabilir. Biz cle onları dikkate alıyoruz,

Hami CÜltÜŞ: Karavan mevzusunun yanı sıra Migrosjet otomatları da oftak a|an ve onlariır cla
kald ırılır-ıası gündeme gelm eli.

Yönetim Kurulu BaŞkanı Mehmet KANTARCIz I}iz söz konusı_ı otoırıatlıırclıırı kira alıyoruz r,.e
ek gelir sağlıyoruz" Bundan dolayı kaldırılması siız konusu dcğil.

Divan KuruIu Başkanı ZcvneI ttEKTAŞ: O halde c,ıylaıı-ıayıı gcçiycırtııı. 0(ı.02.2023 tırril-ıi
itibari1'le karavaır ve röıı"ıorklaı,ıır siteye girişiııiıı _vasaklaırırrası: sitc iccrisindc buluıraır kzrı-ı-ı_vc,ııı.
karaı'aıı ve rön-ıorkların j().09.2023 taril,ıine kadar site dışına çıkarılıniısı ve geri aılıııııaı-ııası
l'ıusrısııı"ıda viinetiın kuruluııa yetl<i verilınesiı-ıi ı-,ı1,1aıııayır stıııuv|)ruııı. Kabul cclenler'? Kabul
etııeyerıler'i

06.a2.IaT taıilıi ilil"ıı.ıl'iYlc ]ııııı-ııan \/e rijıı-ıtırk]ıirııı sitcle girişiı,ıiı-ı \.asaklıııııııırsı: Siıe içerisinıic
bıılunan kaıı-ıYoıı. kaı'aı,tıı'ı rıı, ı,(iıı-ıtırklarırı 30.()9.202 ] rarihiı,ıe kiı.tlııı,sire dısıı-ııı cıkıııılıırıısı ı,e sileve
gcı,i aliırnranııı-.ı l ı iıı;us ı,ıırdiı ı iiııcti nı k lii r crilıırcsi OY t.OKI-LjĞt ] ilı: l,alıııj cdilryişıir. (
Itiı,uz eı_lcıi tcııısile ı: ( iii

§/-\

klıarı i -)-) 
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GÜNDEM
Sunulması:

8.MADDE: Şite_ Sınırları Tesııitine İliskin Konunun Görüşülmesi Ve Oya

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: TED Koleji'nin kapısından çıktıktan sonra
bizim siteye girişin orada bir park yeri var. ( Slayttan gösterimi yapıldı. ) Bu park yeri bizim site
srnrrları içerisinde şekil olarak gözüküyor. Buna bir avukat arkadaşımız tapuda bir tanıdığı
vasıtasıyla ulaşmış. Biz tapuya gittik ancak bize gösteımediler. Şemada gözüküyor ancak şemayla
gidip burası bizimdir diyemiyoruz. Bunun için mahkemeye başvurmamız|azım.

Bu süreçte LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Bürosu)'a ölçüm yaptırdık. Yarısına kadar tespit
ettirdik sonrasl için izin vermediler. Mahkemeye başvurduk. Mahkeme; "Buna geİek yok. Ecrimisil
Davasr açarsan|z orada zatenbu konu ortaya çıkacak" beyanında bulunup talebimizi reddetti.

DinÇer AYGÜN: Başkanımı zın da dediği gibi TED Kbleji'nin olduğu yerdeki arsanln bizim site
srnırlanmrzın içerisinde olup olmadığnın tespiti için bir takım görüşler ileri sürüldü. Bizde bazı
ÇalıŞmalar yaptık ancak TED Koleji bizi kendi arazisine sokmadığı için gerekli ölçümler
yapılamadı. Sonrasında ihtarname gönderdik fakat yine olumlu bir dönüş olmadı. Akabinde
KüÇfüÇekmece Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bilirkişi marifetiyle tespit yaptırmak istedik. Bu defa
da mahkeme bizim hukuki yararlığımızm şu aşamada olmadığını, bunun bir tespit davası olarak
değil bir eda davası olarak açılması gerektiğini söyledi. Sonrasında bu davanın hazırlıklarına
baŞladık. Ancak maalesef site yönetiminin kat malikleri adına dava açma hakkı bulrınmuyor. Site
Yönetiminin tüzel kişiliği bulunmadığından ve sadece Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan
uluŞmazlıklarda dava açabiliyor. Bu nedenle mülkiyet hakkına ve gayrimenkulün uynİnu ilişkin
müdahalenin meni , ecrimisil vs davalan Site Yönetimi açamıyor. Site Yönetimi adına açılacak olan
dava aktif husumet yokluğu sebebiyle reddediliyor. Konu mülkiyet hakkına ilişkin olduğundan her
kat malikinin bireyselolarak veya toplu olarak dava açma hakkı mevcut. Bilgilerinize sunaflm.

Ali Rıza POLAT: Eğer faydamıza o|acak bir şey ise bunu kat maliklerine yayınlayarak, bir imza
toPlanabilir yada toplu bir dava açılabilir. Faydamıza olacak bir şey değilse TED Koleji ile
görüşülerek, iyi niyet çerçevesinde bir kira belirlenebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Bu dediğiniz yapılqbilir ancak böyle bir sürece
Yönetim olarak girmeyi b# uygun görmüyorum."Biz bunıİ y*İp'yuyrolayalım ve herkes kendi
kararını kendisi versin.

Divan Kurulu Başkanı Zeyne| BEKTAŞ: O halde bu madde de oylamiya gerek yok. Sadece
Yönetim kurulu, kat maliklerine duyurusunu yapmış oldu. İlgilenen kat malikleri bu konuda bireysel
olarak hareket edebilir. Bir sonraki maddeye geçiyorum.

CÜNnrlVr 9.MADDE: Çeyreyolu Ve Bisiklet Alanları Kamera Proiesinin Görüşülmesi Ve
ova sunulması

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KANTARCI: Bizim çevreyolu üzerinde bulunan analog
kameraların sökülüp yerlerine dijital kamera takılması, buradan sökülecek olan analog kameralarrn
ise otopark alanlarındaki bisiklet alanlarında kullanılmasına yönelik bir çalışm am|zvat.

Site Müdürü Gürkan TEZEL: Şu an sitemizdeki tüm kameralar analog kameradır. 720p
gösteriyor ve görüntüler artık zorlaşıyor. Bu çalışmamız ile çevreyolundaki kameralar 2mp ve 4mp
dijital görüntü oranına çekilecek. Buradan söktüğümiiz 78 tane mevcut kameramız olacak. Bu
analog sistemli 78 adet kamerayı da hali hazırda büyük problem yaşadığıınız bisiklet alanlarında
kullairı-rıalt istivoı,uz. Sitc |)ıs Ytılda bııl at]et ;ına|og ka.ıneranııı 1,üksck çözüııiirlüklti

sikleı park ala.ıılarıııı görece.k şekiltle tasinnıasıkameı,ır ilc değiştirilmesi. siikii]eı,ı



iŞleıni iÇiıı 3 flaı:klı fiı'ınadaır teklil almış bu]ııııurtırıız. Aldığııırız tcklit-ler soııuctiııcla lresaplaııaıı
oı,lirlıın-ıa bütçe: 85.000 S. Alı:ıca bi_ı ıakıınra KD\j dal.ıildiı.

Bılıek KİYANFER: Bu çözi-iııürliiğü yüksek kaııeralar biziın ne işiırrize yıırayacak?

Site Müdürü Gürkan TEZY,L : Ashırda buradaki amaç bisiklet park alanlarııra kaııera tahsis
edilmesi. Şuan tünr sitenin altyapısı analog sisteıne u,vgun oIduğu için bisiklet alanlarına yeni
takacağımız kameı,aların altyapısı ve DVR kontrolü fbrklı bir sistemde olacak. Biz bu larklı sistemi
nradem yapacağız parça parça uygulamak yeriı,ıe site çevreyolrı tüm kameralanııa bunu u_vgulayalıın
ve otoparklarda bulunan kamera sisteıni de aynı di.izeyde kalsın mantığıyla harekel ediyoruz.

Divan Kurulu l}aşkanı Zcyne|BEKTAŞ: Biz o zaman şLlan bir yatırım bütçesi yapıyoruz.

Site Müdürü Gürkan TE,ZEL: Evet. Bir yatırım biitçesini görüşüyoruz.

Ali Rıza POLAT: Bence eğer çok elzem bir dtırtıııı dcğilse ilerleyen zaıııanda görüşebiliriz.

Eda TOGAN: Çevreyoluıra vapılacak olan dijitalleşme işlemi 2 sene sonra etkisiz hale gelip
tekrardan dijitalleşecekse bu yatırım bütçesi gereksiz bir nıaliyet oluşturuyor.

Site Müdürü Gürkan TF-ZF,L :

nesil ile değiştirilecek. Bunlar 3
olarak kenara ay[mlş olacağız.
S i stem uyumlıı.. olacak.

Geçiş işlemi şöyle olııyor. 78 kaıneranın bağlandığı cihazlar yeni
tane DVR cihazına dönüşüyor. Bu 3 cihazı dönüşttiri_ip kademeli
Bundan sonraki değişimlerde bu kameralata dokunmayacağız.

Divan Kurulu Başkanı Zeyne| BEKTAŞ: O halde projeyi 85.000 $ %10 +/- şeklinde oylamaya
Sunuyorum. Çevreyolu Ve Bisiklet Alanları Kamera Projesi teklifini Kabul edenler? Kabul
etmeyenler? Çevreyolu Ve Bisiklet Alanlarr Kamera Projesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

GUNDEM 10. MADDE: Dilek ve Temenniler. Kapanış

Divan Kurulu Başkanı Zeyne| BEKTAŞ: Değerli blok temsilcilerimiz, 2023 Yılı İşletme Bütçesi ve
sitemizle i_lgili konularda görüş, istek ve önerisi olan arladaşlanmızvarsa görüşlerini alabiliriz.

Gündemimizin sırastna göre maddelerimizi görüştük ve oylamalarımızı yaptık. Hepinize
katılımlannızdarı dolayı t..k * teşekkür ediyorum. Başka bir görüş bildirmek isteyen olmadığİndan,
Genel Kurul toplantımız sona erdirilmiştir. (05.02.2023 - Saat: 16.05 )

EKLER:

EK-1
EK-z
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
EK-7

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısınaçağrıiçin gönderilen davetiye ve imzalı liste
Toplantıya Katrlanlar, 42 asll, 27 Y ekaleten Temsil ci imzalı Hazirun Cetveli
Vekaletler 27 Adet
2023 Yı|ı İşletme Bütçesi Oy Dağıtım Tablosu
2023 YıIı Yatırım Bütçesi Oy Dağıtım Tablosu
05 Şubat 2023 Tarlhli Olağan Mali Genel Kurul Toplantı Gündemi
2023 Y ılı İşletme Bütçesi

DİVAN BASKANI

BEKTAŞ


