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Giriş 
Tanışma, kaynaşma, sitemizin yaşam konsepti ile yönetim modelinin anlatılması, site 
sakinlerimizin yönetime katılma yollarının anlatılması, “yönetişim” kavramının hayata 
geçirilmesi, sorunların ve çözüm önerilerinin yerinde tespit edilmesi ve blok temsilcilerinin 
aktif kılınması amaçlarıyla düzenlenen ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu ile Site Yönetim 
Merkezi’nde görevli idari personelin iştirak ettiği ve 49 bloğun tamamını kapsayan blok 
toplantılarının % 71’i (35 blok) başarıyla tamamlanmıştır. (21.03.2009 tarihi itibariyle 42 
toplantısı gerçekleştirilmiştir.) 
 
Blok toplantılarında genel olarak sitemizin tarihçesi, yönetim kurulu üyeleri ve idari personelin 
tanıtımı, Kat Mülkiyeti Kanunu, Toplu Yapı Yönetim Planı ve Site Yönetmeliği’nin detayları, 
toplu yapı yönetim modelinin hukuki dayanakları, toplu yaşam kültürü hakkında örnekli 
bilgiler, yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları, site sakinlerinin sahiplenme duygusunun 
geliştirilmesi ile yaşanılan süreçler hakkında bilgi paylaşımları yapılmıştır ve site sakinlerinin 
her türlü görüş, eleştiri ve önerileri alınmıştır. 
 
Bu rapor, şu ana kadar yapılan toplantılarda site sakinlerimizden gelen her türlü görüş, öneri 
ve eleştirinin tespit edilmesi, yapılması gerekenlerin belirtilmesi ve yol haritası niteliği 
taşıyacak bir stratejinin belirlenmesi amaçlarıyla hazırlanmıştır. 
 
Raporda belirtilen hususların tamamı titizlik ve ciddiyet içerisinde değerlendirilmekte ve 
neticelendirilmektedir. 
 
Düzce Memur Sen Evleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı, site sakinlerinin görüş, 
eleştiri ve önerilerini ciddiyetle dikkate alarak öncelikli sorunlara eğilmeye ve titizlikle takip 
etmeye her zamanki gibi devam edecektir. 
 
Raporun Künyesi 
İlk blok toplantısı 22 Aralık 2008 tarihinde yapılmıştır. Şu ana kadar gerçekleştirilen blok 
toplantılarına 250 kişi katılmıştır. Toplantıların ortalama süresi 3 saat olmuştur. Sitemizin 
doluluk oranı ve toplantı yapılan bloklar göz önünde bulundurulduğunda katılım oranı % 70’in 
üzerindedir. (20.03.2009 itibariyle bu oran % 80’in üzerine çıkmıştır) 
 
Şu ana kadar yapılan toplantıların programı şu şekilde olmuştur: 
 

BLOK TOPLANTI PROGRAMI (1.Hafta) 

 
 

22.12.2008 
 

23.12.2008 
 

24.12.2008  
 

25.12.2008 
 

28.12.2008  
 

18:45-19:30 KB6-1  KB6-7 KB6-5 KB6-9 

Yer D:10  D:2 Yön.Mrk. D:11 

19:45-20:30 KB6-2 KB6-4 KB6-8 KB6-6  

Yer D:9 D:9 D:9 D:5  

 

BLOK TOPLANTI PROGRAMI (2.Hafta) 

 
 

29.12.2008 
 

30.12.2008 
 

31.12.2008  
 

01.01.2009 
 

28.12.2008  
 

19:00-20:00 KB6-3   FB-1  

Yer D:10   B2  

20:15-21:15 KB1-5 KB6-12  FB-2  



Yer D:10 Yön.Mrk.  A4  

BLOK TOPLANTI PROGRAMI (3.Hafta) 

 
 

05.01.2009 
 

06.01.2009 
 

07.01.2009  
 

 
 

 
 

19:00-20:00  FB-6 KB1-16   

Yer  B2 D:7   

20:15-21:15 KB6-16 FB-5 KB1-7   

Yer D:8 B3 D:11   

 
 
 

BLOK TOPLANTI PROGRAMI (4.Hafta) 

 
 

12.01.2009 
 

13.01.2009 
 

14.01.2009  
 

15.01.2009 
  

19:00-20:00 KB1-10 KB1-15 KB1-14 KB1-23  

Yer D:12 D:12 D:4 D:10  

20:15-21:15 KB1-3 KB1-13 KB1-6   

Yer D:8 D:11 D:2   

 
 

BLOK TOPLANTI PROGRAMI (5.Hafta) 

 
 

19.01.2009 
 

20.01.2009 
 

21.01.2009  
 

22.01.2009 
  

19:00-20:00 KB1-9 KB1-12 KB1-17 KB1-18  

Yer Yön.Mrk. D:7 D:11 D:8  

20:15-21:15 KB1-4 KB1-11 KB6-15 KB1-26  

Yer D:9 D:7 D:2 D:1  

 
 
 

BLOK TOPLANTI PROGRAMI (6.Hafta) 

 
 

26.01.2009 
     

19:00-20:00 KB1-8     

Yer Yön.Mrk.     

20:15-21:15 KB1-20     

Yer D:1     

 
 



Blok toplantılarına katılan Yönetim Kurulu üyeleri ve idari personel şunlardır: 
 
Abdulvahap Özen-Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Zengin-Başkan Vekili 
Ramazan Kavakoğlu-Üye 
Sami Arslan-Site Müdürü 
Selim Güzel-Yönetici Asistanı 
 
KB6-1 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

22.12.2008 / 18:45-19:30 D:10 7 Erdoğan Sezgin 
 
Sorulan Sorular 
 
 Telefon ve internet bağlantıları ne zaman yapılacak? 
 İnternet bağlantıları için geçici olarak wireles sistemi kurulabilir mi? 
 Bodrumdaki farelere nasıl bir çözüm bulunacak? 
 Merkezi TV yayınlarında son durum nedir? 
 Balkonda çamaşır asma uygulamaları nasıl oluyor? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
  “Çok güzel bir eser ortaya çıktı.” (Erdoğan Sezgin/Hak sahibi) 
 “Her blok için bilgi bankası kurulabilir.” (Erdoğan Sezgin/Hak sahibi) 
 “Güvenlik anlamında bir düzen henüz oturmadı. OGS faaliyete geçti ama hala sıkıntılar ve 

kontrolsüzlük var. Her gelenin sorgulanması gerekmektedir.” (Erdoğan Sezgin/Hak sahibi) 
 “Sitemizde çok güzel bir ortam var.” (Mustafa Memiş/Kiracı) 
 
Kararlar 
 
  Wireless sistemi hakkında araştırma yapılacak.  
 Sivrisinek konusuna çözüm bulunacak.  
 Fareler için tüm bloklarda ilaçlama yapılacak.  
 
KB6-2 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

22.12.2008 / 19:45-20:30 D:9 8 Zeki Aydın 
 
Sorulan Sorular 
 
 Sitemizde kaç tane güvelik personeli görev yapıyor? 
 Fotosel ve kapılara hidrolik takma uygulamaları düşünülüyor mu? 
 TV problemi ne zaman çözülecek? 
 Sitemizde güvenlik kamera sistemi var mı? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Keşke hak sahibi olarak bu projeye dahil olsaydım. Böyle söyleyen çok kişi var.” (Ahmet Çagen/ 

Kiracı) 
 “Otopark alanlarına park çizgileri çizilmelidir.” 
 “Blok girişlerine paspas konulması gerekir.” 
  “Dışarıdan kanalizasyon kokuları geliyor.” 
 “Balkonlara çamaşır asılmasına izin verilmiyor. Bu konu hakkında bir çözüm bulunmalı” 

(S.Kepezlioğlu/Hak sahibi) 
 “Bloğumuzun önündeki inşaat malzemeleri kaldırılsın.” 
 
 
 



Kararlar 
 
 Bodrumda pilot olarak çamaşırlık uygulaması yapılacak.  
 
 
KB6-7 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

24.12.2008 / 18:45-19:30 D:2  Tuncay Albayrak 
 
Sorulan Sorular 
 
 TV problemi ne zaman çözülecek? 
 İnternet ve telefon hizmetleri ne zaman başlayacak? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Otopark konusunda sıkıntılar var.” 
 “SEHA Yapı sorunlarla ilgilenmiyor.” 
 
 
KB6-8 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

24.12.2008 / 19:45-20:30 D:9  Fahrettin Topal 
 
Sorulan Sorular 
 
 TV problemi ne zaman çözülecek? 
 Yönetim Kurulunun SEHA’ya yaptırım uygulama durumu var mı? 
 İnternet sorunu ne zaman çözülecek? 
 
 
KB6-6 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

25.12.2008 / 19:45-20:30 D:5  Adnan Zengin 
 
Sorulan Sorular 
 
 İnternet ve telefon bağlantıları ne zaman yapılacak? 
 TV problemi nasıl giderilecek? 
 
 
 
KB6-9 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

28.12.2008 / 18:45-19:30 D:11  Burak Gürbüz 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Tuvalet ve banyolarda ses yalıtım problemleri var.” 
 “İntercom cihazlarının bazıları çalışmıyor.” 
 “Çamaşırlıklı ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.” 
 “Kilit parke taşları ve kaldırımlar yenilenmeli.” 
 



KB6-3 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

29.12.2008 / 19:00-20:00 D:10 5 Metin Çalışkan 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “İki blok arasındaki alandan kanalizasyon kokuları geliyor.” 
 
 
KB1-5 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

29.12.2008 / 20:15-21:15 D:10 7 Zeki Bilgili 
 
Sorulan Sorular 
 
 TV problemi ne zaman çözülecek? 
 Site içerisinde ücretsiz görüşme uygulaması olacak mı? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Blok giriş kapısının dili bozuk vaziyette.” 
 
 
KB6-12 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

30.12.2008 / 20:15-21:15 Yön.Mrk. 5 Mustafa Armutçu 
 
Sorulan Sorular 
 
 TV problemi ne zaman çözülecek? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Site bülteni çıkarılması için çalışma yapılmalı.” (Mustafa Armutçu/Kiracı) 
 
 
FB-1 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

01.01.2009 / 19:00-20:00 B2 8 Hüseyin Kaplan 
 
Sorulan Sorular 
 
 Kiracılar yatırı bedellerini karşılamak zorunda mı? 
 Yatırım harcamalarında toplu Lig TV izlenme uygulaması yapılabilir mi? 
 Otobüs saatleri değişecek mi? 
 Halı silkelemek için temizlik günü belirlenebilir mi? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Yardımcı personel daha kibar olmalı.” 
 “Girişteki kontroller sıkı yapılıyor.” 
 “Bloğun önüne kamelya yapılmasını istiyoruz.” 
 “Parklara çöp kovaları konulmalı.” 



 “Bloğumuzun A girişindeki dış kapı arızalı.”  
 “Bodrumda fareler var.” 
 
Kararlar 
 
 Bodrumdaki fareler için ilaçlama yapılacak.  
 
FB-2 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

01.01.2009 / 20:15-21:15 A4 5 Cemil Yücel 
 
Sorulan Sorular 
 
 Elektrik sayaçları neden bloğun en alt katında yer alıyor?  
 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Güvenlikten memnunum, sistem iyi işliyor. Zamanla çok daha iyi olacaktır. Uzak noktalara 

kameralar yerleştirilmelidir. Temizlik hizmetlerinden de memnunuz.” (Sefer Sarı/Kiracı) 
 “Aylık harcamalar internetten yayımlansın.” 
 
Kararlar 
 
 Zeminden su alan elektrik odalarının anahtarları çoğaltılmayacak.  
 Site içerisinde aşırı gürültü yapanlar ve Kabahatler Kanunu’na muhalefet edenler hakkında güvenlik  

tarafından gerektiğinde emniyet birimlerine haber verilecek. 
 
 
KB6-16 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

05.01.2009 / 20:15-21:15 D:8 9 Ramazan Kavakoğlu 
 
 
Sorulan Sorular 
 
 Hidroforlar devreye alınacak mı? 
 Her sabah mutlaka elektrikler birer dakika gidip geliyor. Bunun sebebi nedir? (M.Taha Koç/Hak 

sahibi) 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Oyun alanlarındaki elektrik panolarını çocuklar kurcalıyor, tehlikeli olabilir.” 
 “Blokta çatlaklar var, tehlike arz edebilir.” (M.Çakır/Hak sahibi) 
 “Sitenin giriş ve çıkışı problemli, dış bükey aynalar konulmalı. Otobüs güzergahları değiştirilmeli. 

Temizlikten memnunuz.” (M.Çakır/Hak sahibi)  
 
 
FB6 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

06.01.2009 / 19:00-20:00 B2 9 İlhan Aydın 
 
Sorulan Sorular 
 
 Şehir içi otobüs seferleri daha erken saatlerde başlatılamaz mı? 
 Market ile kreşin gelirleri TOKİ’ye mi gidiyor? 



 Siteye ilköğretim okulu yapılabilir mi? 
 Doğalgaz boruları boyanabilir mi? 
 TV problemi ne zaman çözülecek?  
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Bodrum katta nemlenme ve kabarmalar var.” 
 “Blok önüne kamelya istiyoruz.” 
 
FB5 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

06.01.2009 / 20:15-21:15 B3 10 Güngör Dinç 
 
Sorulan Sorular 
 
 Sitenin ismi Memur Sen olarak mı kalacak? 
 Elektrik faturaları yüksek geldi, mahsuplaşma olacak mı? 
 Ortak alanların elektrik faturalarını kim ödüyor? 
 Sitede kaç personel görev yapıyor? 
 Aidatlarını ödemeyenlerin durumu ne olacak? 
 Aidatlar eşit miktarda mı? 
 TV yayınlarında son durum nedir? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Konut projesi için teşekkürlerimi sunarım.” (Reşat Can/Hak sahibi) 
  “Özellikle sabah saatlerinde otobüs sefer sayıları artırılmalıdır.” 
 “Otobüslerin site içine girişleri güvenli değil.” 
 
Kararlar 
 
 Temizlik denetim raporları internetten yayımlanacak.  
 Elektrik faturaları hakkında SEDAŞ’a resmi yazı yazılacak.  
 
KB1-16 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

07.01.2009 / 19:00-20:00 D:7 8 İrfan İşgören 
 
Sorulan Sorular 
 
 Kiracılar aidatların tamamına katılmakla yükümlümü? 
 TV çalışmaları ne zaman tamamlanacak? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Memur Sen Evleri çok farklı bir yer, ayrı bir havası var. Sadece otobüs sefer sayıları artırılmalı.” 
 “Teknik sorunlar zamanında yerine getirilmiyor.” 
 “Projeyi en başından beri takip ediyorum. Çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür 

ediyorum.” (Musa Aksu/Hak sahibi) 
 
KB1-7 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

07.01.2009 / 20:15-21:15 D:11 7 Orhan Önder 
 
Sorulan Sorular 
 



 Kreşte akşamları ve hafta sonları etüt programları düzenlenebilir mi? 
 Otopark alanlarına çizgi çizilecek mi? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Elinize sağlık. Ev sahibi olma hayalindeydik. Her şeye rağmen çok güzel bir çalışma oldu. Her şey 

için teşekkürler. Kurallara hep beraber sahip çıkmalıyız.” (Orhan Önder/Hak sahibi) 
 “Siteye bankamatik yerleştirilmeli. Birden çok bankanın işlemini yapan ATM (altın nokta) 

düşünülebilir. 
 “Özellikle banyoda konuşulanlar yan daireden rahatlıkla duyulabiliyor.”  
 
Kararlar 
 
 Kreşte etüt programlarının düzenlenmesi hususu anket sorularına eklenecek 
 3 numaralı daire sakini Sedat Çengel, ses problemi ile ilgili PVC uygulaması yapacak. Bu süreç 

takip edilecek. 
 
 
KB1-10 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

12.01.2009 / 19:00-20:00 D:12 8 Abdulkadir Kurunç 
 
Sorulan Sorular 
 
 Balkonlarda halı ve nevresim kurutamıyoruz, nasıl biz çözüm düşünülüyor? 
 Otopark sorunu nasıl giderilecek? 
 Bahçeye gül dikmek serbest mi? 
 Haftada bir kez temizlik yeterli mi? 
 SEHA ile ilgili olarak toplu şikayette bulunabilir miyiz? 
 TV problemi ne zaman çözülecek? 
 Bodrumların kullanım şekli nasıl olacak? 
 Ortak alanlara ayakkabılık konulamaz mı? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Özellikle birinci kattan bize rahatsız edici sesler geliyor.” (A.Kurunç/Hak sahibi) 
  “Evimiz markete uzak. Marketin orta noktada olması gerekmez miydi?” 
 
Kararlar 
 
 PVC ve çelik kapı hususlarındaki şikayetler toplanarak SEHA Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. 
 Çamaşır asma ipi, ayakkabı bırakma gibi çirkin görüntülere neden olan hususlar fotoğraflanacak. 
 
 
KB1-3 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

12.01.2009 / 20:15-21:15 D:8 7 Ahmet Özdemir 
 
Sorulan Sorular 
 
 Aylık gelir ve gider tablosu blok panolarına asılabilir mi? 
 Site yönetiminin SEHA Yapı ile resmi olarak muhatap olma durumu var mı? 
 TV konusunda bir gelişme var mı? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Elektrik odasına doğru ters bir eğim var. Su gidiyor. Bloğun arka tarafındaki kapının önünde sular 

birikiyor ve bodruma sızıyor. “ (A.Özdemir/Hak sahibi) 



 “Dairemde klozet kullanılmıyor. Fayanslar sökülmüş vaziyette. İnşaat firması ilgilenmedi.” (Fatih 
Sayhan/9 numara) 

 
Kararlar 
 
 Kapı şifrelerinin girilmesi ve kullanılması ile ilgili kılavuz internetten yayımlanacak. 
 
 
KB1-13 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

13.01.2009 / 20:15-21:15 D:11  Birkan Mertol 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Bodrum camlarına parmaklık yapılmalı.” 
 “Yolda açıklıklar var, parke taşları döşenmeli.” 
 “Halkbank, aidatları otomatik ödeme yoluyla almakta zorluk çıkartıyor.” 
 
 
KB1-14 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

14.01.2009 / 19:00-20:00 D:4 9 Ömer Beyhan 
 
Sorulan Sorular 
 
 Sitemizde nasıl bir yönetim modeli vardır? 
 Her dairenin park yeri var mı? 
 Aidatlarını ödemeyenlere nasıl bir işlem yapılıyor? 
 Aidatlar düşecek mi? 
 Sensör uygulaması yapılacak mı? 
 İnternet bağlantıları sağlıklı mı? 
 Şehir içine yol planlaması var mı? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Otopark sorununa çözüm bulunmalı.” 
 “Daire planında banyo kapısının sağa doğru açılması gerekir. Fakat bizde tuvalette sağa, normal 

banyoda ise sola doğru açılıyor. Ters bir uygulama olabilir.” 
 
 
KB1-6 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

14.01.2009 / 20:15-21:15 D:2 8 Rıfat Ünalan 
 
Sorulan Sorular 
 
 TV yayınları bozuk, ne olacak? 
 Batı tarafındaki blokların balkonları hareketli camlarla kapatılabilir mi? 
 Ziller kimse basmadığı halde çalıyor, nedeni nedir? 
 Yol ile ilgili bir gelişme var mı? 
 Yardımcı personel tarafından toplanan çöpler blok önü yerine iki bina arasına konulabilir mi? 
 Bacalar görev yapıyor mu? 
 Atık kağıtlar değerlendiriliyor mu? 
 Atık pil toplama kutusu konulacak mı? 
 
 



Düşünceler ve Talepler 
 
 “Yabancı market araçları siteye girmemeli.” (İ.Günaydın/Hak sahibi) 
 “Market bir an önce et reyonunu devreye almalıdır.” 
 
 KB1-23 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

15.01.2009 / 19:00-20:00 D:10 6 Atilla Arabacı 
 
Sorulan Sorular 
 
 Ayakkabı yasağı kalkacak mı? 
 Kafeteryaya hanımlar da gidebilecek mi? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Siteye dilenciler girmemeli.” 
 “Proje amacına ulaştı. Her şey için teşekkür ederiz. Zamanla sorunlar çözülecektir. Harcamalardan 

tasarruf yaparak aidatlar düşürülebilirse memnun oluruz.” (Halil Akça/Hak sahibi) 
 
Kararlar 
 
 Sitenin girişine kamyon park edilmesine izin verilmeyecek. 
 Blokların ortak mahallerine resim tabloları konulması hususunda çalışma yapılacak. 
 
 
KB1-4 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

19.01.2009 / 20:15-21:15 D:9  İbrahim Ertan 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Lavabolarda ağır kokular var.” 
 “TV yayınlarını düzgün olarak izleyemiyoruz.” 
 “D-Smartın bazı kanalları göstermiyor. 50-55 desibel sinyal var. (D:4) Uygun denerek siplinter 

değiştirilmedi.” 
 
 
KB1-12 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

20.01.2009 / 19:00-20:00 D:7 8 Ergün Ustaoğlu 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Bloğun önünde bozuk yol ve çukur var.” 
 
 
KB1-11 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

20.01.2009 / 20:15-21:15 D:7 8 Mümin Doğan 
 
Sorulan Sorular 
 



 Otopark sorunu nasıl giderilecek? 
 Bodrumda herkesin yeri var mı? 
 Aidatlar elden yatırılabilir mi? 
 At çiftliğinden gelen kokular ile ilgili çalışma var mı? 
 Klima takmak yasak mı? 
 Siteye ikinci bir kapı düşünülüyor mu? 
 Yol açılma durumu var mı? 
 Merkezi TV konusunda son durum nedir? 
 Sensör uygulaması yapılacak mı? 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Güvenlik kamera sistemi yapılmalı.” 
 “Hidrofor odasında su damlatıyor.” 
 “TV problemi bir an önce çözülmeli.” 
 “Ahırdan kokular geliyor. Özellikle yazın kokular artacak.” 
 
Kararlar 
 
 Ahır ile ilgili Belediye nezdinde girişimler yapılacak 
 
 
KB1-17 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

21.01.2009 / 19:00-20:00 D:11  Resul Üresin 
 
Düşünceler ve Talepler 
 
 “Dairelerde imalattan kaynaklanan noksan ve kusurları SEHA’ya bildirdiğimiz halde ilgilenmiyorlar.” 
 “Çevredeki rogar kapaklarından ses ve gürültü geliyor.” 
 
 
KB6-15 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

21.01.2009 / 20:15-21:15 D:2  Kerim Aşıkoğlu 
 
Sorulan Sorular 
 
 Katlanır camla balkonları kapatabilir miyiz? 
 TV yayınları ne durumda? 
 Banyolardan ses geçirgenliği var, ne olacak? 
 Klima takmak istersek ne yapabiliriz? 
 
Düşünce ve Talepler 
 
 “FB bloklara gidenler çimlere basarak kestirmeden gidiyorlar.” 
 
KB1-18 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

22.01.2009 / 19:00-20:00 D:8  İsa Coşar 
 
Sorulan Sorular 
 
 Pazar günü çöp toplanıyor mu? 
 Kapı önlerine paspas konulacak mı? 



 Elektrik odaları neden kilitli? 
 
Düşünce ve Talepler 
 
 “Dışarıya ayakkabı bırakmak istiyoruz.” 
 “Bu işe giriştiğini teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.” (İsa Coşar/Hak sahibi) 
 
 
KB1-26 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

22.01.2009 / 20:15-21:15 D:1  Vedat Öztürk 
 
Sorulan Sorular 
 
 Duyuruları internet dışında başka yollarla site sakinlerine iletilmesi mümkün mü? 
 İnternet cafe hizmete girecek mi? 
 
Düşünce ve Talepler 
 
 “Antalya’dan geldim. Burada yaşamaktan çok mutluyum.” (Em.Astsubay/Kiracı) 
 
 
KB1-8 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

26.01.2009 / 19:00-20:00 Yön.Mrk.  İlker Çıtır 
 
Düşünce ve Talepler 
 
 “Sitede sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasını istiyoruz.” 
 
 
KB1-20 Blok Toplantısı  
 

Tarih ve saat Yer Katılımcı 
sayısı Blok temsilcisi 

26.01.2009 / 20:15-21:15 D:1  Ekrem Aras 
 
Sorulan Sorular 
 
 Balkonlara çamaşır ipi asılabilir mi? 
 Site içinde ilköğretim okulu yapılması düşünülüyor mu? 
 Aidatlar düşecek mi? 
 
 
Not: Yukarıda belirtilen problemlerin büyük bir bölümü çözüme kavuşturulmuş, alınan kararların önemli 
bir kısmı yerine getirilmiştir. 
 
Saygılarımızla 
 


