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K A R A R 

Aşağıdaki bölümlerde adı ve soyadları belirtilen Temsilciler Kurulu üyeleri yönetim merkezinde 

22.08.2020 Tarihli toplantı gündemi ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır;     

1. Site yönetimine ait tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak siteyi resmi ve özel tüm kurum ve 

kuruluşlarda temsile, site adına 634 sayılı KMK.’nu ve onaylı işletme bütçesi çerçevesinde üçüncü şahıslarla 

sözleşmeler akdetmeye, rehinler ve teminatlar vermeye, bankalarda işlem yapmaya, hesap açmaya ve 

kapatmaya, para yatırmaya ve çekmeye, sigorta şirketleri tarafından ve ödenmesine karar verilen ve verilecek 

olan bankalara yatırılan ya da yatırılacak olan hasar bedeli ve diğer sigorta karşılığı ve ödenen tüm paraları 

bankalardan veya sigorta şirketlerinin veznelerinden çekmeye, çek alıp vermeye, internet üzerinden tüm 

bankacılık işlemlerini yapmaya, vergi daireleri, sgk, işkur ve bölge çalışma müdürlükleri, belediyeler ve diğer 

resmi kurumlar nezdindeki işleri yapmaya, su, elektrik, doğalgaz ile ilgili abonelikleri yapmaya, belge, 

beyanname ve bildirgeler vermeye, vergi primler ödemeye, fazlalarını geri almaya, Türk Telekom, TTNet, 

Turkcell, Vodafone, Avea, vb. şirketler nezdindeki işleri yapmaya, sözleşmeler akdetmeye, teminatlar 

vermeye ve almaya, hasılı site yönetimine ait tüm işleri yapmaya, Site yönetimi adına hukuki işlemler 

yapmaya, Site yönetimi leh ve aleyhine açılacak olan dava ve hukuki işlemlere yönelik olarak site yönetimini 

temsilen avukat tayin etmeye site yönetim kaşesi altına imza atmaya, icabı halinde tüm yetki ve 

sorumluluklarını üçüncü bir şahıs veya kuruma verilmesine, burada yazılan işleri ve işlemleri icra etmeleri 

sırasında site yönetim kurulu başkanı Cahit ÇELİK, Yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman BULUT ve 

Yönetim kurulu başkan yardımcı Seçkin YURTNAÇ’tan herhangi iki kişinin imza atması ile temsil ve ilzam 

etmelerine, Notere başvurularak imza sirküleri çıkarılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  

2. Mevcut olan işletme projesi (bütçe) 31.08.2020 tarihinde sona ereceğinden dolayı, Toplu Yapı 

Yönetim Planının 29. Maddesi hükümleri gereğince, yeni bir işletme projesi (bütçe) hazırlanması için 

yönetim kuruluna tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

3. İncek Konutları site yönetimi 20.08.2020 tarihinden TOKİ’den devralınmış olup, sitede bulunan 

sosyal tesisin 01.12.2015 tarihinde TOKİ tarafından beş yıllığına STA Eğitim Hizmetleri Spor İnşaat Gıda 

Tic. Ltd. Şirketine verildiği ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin 01.12.2020 tarihinde sona ereceği 

yönetim devri yapıldıktan sonra anlaşılmıştır. Sosyal tesiste mekanik ve yapısal anlamda ciddi sorunların 

olması; çatısının akması, havuzun ve hamamın aşağıya su kaçırması, sosyal tesiste ciddi bir bakım ve onarım 

gerektirmektedir. 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi gazete yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi 

Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliğine uyulmadığı ve de hilafında hareket edildiği 

gözlemlenmiştir. Ayrıca tüm dünyada yaşanan COVİD-19 salgını nedeniyle de sosyal tesis yaklaşık 4 ay hiç 

kullanılmamış şu anda da randevu alınarak kullanılabilmektedir. Bundan dolayı, STA Eğitim Hizmetleri Spor 

İnşaat Gıda Tic. Ltd. Şti. ile yapılan ve süresi 01.12.2020 tarihinde bitecek olan sözleşmenin yenilenmemesi, 

sosyal tesiste yapılacak olan bakım ve onarımlar yapıldıktan sonra sosyal tesis ile ilgili olarak yenilik 

doğuracak her türlü işlem ve eylemde bulunmaya gerektiğinde sosyal tesis ve işletilmesiyle ilgili her türlü 

tasarrufta bulunmaya, sosyal tesisle ilgili yeni sözleşmeler yapmaya, mevcut sözleşmeleri feshetmeye devam 

etmekte olan sözleşmeler ile ilgili her türlü yasal yollara başvurma konusunda yönetim kuruluna tam yetki 

verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

4. Binaların dış kaplamalarında meydana gelen kopmalar, blokların çatılarından kaynaklı su sızıntıları 

gibi acil onarım bekleyen işlerin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaması maksadıyla bilirkişiden 

alınacak raporla birlikte hızla onarımının yapılmasına, dış kaplamalarda meydana gelen kopmalar için 

harcanacak miktarın öncelikle sitenin mevcut kaynaklarından karşılanmasına, oluşacak maliyetin mevcut 

kaynaklarla kaşılanamaması halinde daire başına metrekare hesabı dikkate alınarak bir paylaşım yapılıp 



bunun kat maliklerinden/hak sahiplerinden toplanması hususunda yönetim kuruluna tam yetki verilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

İş bu karar 2 nolu karar olarak noter tasdikli Ankara İncek toplu yapı karar defterine yapıştırılmak 

üzere aşağıda isim ve imzası bulunan, biz toplu yapı temsilciler kurulu üyeleri tarafından  22.08.2020 

tarihinde imza altına alınmıştır. 

 

 

                                                                                                              

ANKARA İNCEK  

TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU KARARI 

 

 

KARAR NO    : 2020/02 

KARAR TARİHİ   : 22.08.2020 

 

KONU                                           : 22.08.2020 Tarihli toplantı gündemini yönelik alınan   :kararlar 

Hak. 

 

İş bu karar 2 nolu karar olarak noter tasdikli Ankara İncek toplu yapı karar defterine yapıştırılmak 

üzere aşağıda isim ve imzası bulunan, biz toplu yapı temsilciler kurulu üyeleri tarafından 22.08.2020 

tarihinde imza altına alınmıştır. 

 

SIRA NO BLOK ADI SOYADI İMZA 

1 T101 SÜLEYMAN KELEŞ   

2 T102 ARİF ÇELİK   

3 T103 ATİLLA DOĞANSOY   

4 T104 HALİL OLKAN   

5 T105 OSMAN BULUT   

6 T201 ÜMİT ŞAFAK   

7 T202 MUHAMMET ALİ DEMİRKAN   

8 T203 HALUK TANRIKULU   

9 T204 MEHMET DÜLGER   

10 T205 CABİR BİLİRGEN   

11 T206 GÖKNUR COŞKUNER   

12 T207 HÜSEYİN YILDIRIM   

13 T208 MEHMET BAĞ   

14 T209 MEHMET PEKER   

15 T210 MELDA ALTUĞ   

16 T211 FATİH CEYLAN   

17 T212 VEDAT OKUTAN   

18 T213 SEYFETTİN KAYTAZ   

19 T214 ÇİĞDEM CULHA   

20 T215 CAHİT ÇELİK   

21 T216 NİLGÜN ARMUTCUOĞLU   

22 T301 SELÇUK YILMAZ   

23 T302 SEÇKİN YURTNAÇ   

24 T303 ŞENOL ÇAKMAKCI   

25 T304 SİBEL VURALTAN   

26 T305 NURETTİN PELEN   
 


