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SELİMPAŞA EMLAK KONUTLARI KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET 

Sayın Kat Malikleri; 

Sitemizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Site Yönetim Kurulunun 05 Ekim  2019 tarihli 

almış olduğu karara istinaden aşağıdaki gündemle ilk olarak 08 Aralık 2019 tarihinde Site Sosyal 

Tesislerinde, eğer çoğunluk sağlanamaz ise 15 Aralık 2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle 

yapılacaktır. Yapılacak olan Kat Malikleri Genel Kurul toplantımıza asaleten veya vekaleten 

katılımlarınızı bekliyoruz. 

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, Denetleme Kurulu Raporları, Gelir Tablosu 

ve Bilanço Tabloları yönetim ofisinde, resmi web sitemiz olan www.selimpasaemlakkonutlari.org 

adresinde siz değerli kat maliklerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  

TOPLANTI GÜNDEMİ   

1- 09:30 – 10:00 Açılış ve Divan Heyetinin oluşturulması ve Divana Tutanakları imzalama yetkisi 

verilmesi 

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması 

3- Blok Temsilci Aday başvurularının kabulü ve aday listelerinin ilanı 

4- Blok temsilci seçimleri için oy kullanılması, Her Blok için  Yönetici, Asil ve Yedek üyelerinin 

seçilmesi 

5- Sandıkların açılması ve oy sayım işlemleri 

6- Seçilmiş Temsilciler Kurulu ilk toplantısı Yönetim ve Denetim Seçimi  

7- Dilek ve Temenniler 

8- Kapanış 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

VEKALETEN OY KULLANACAKLAR; 

1- Vekalet veren kişiye ait Kimlik Fotokopisi vekaletname ekine eklenecektir. 

2- Vekaletname örneğinin eksiksiz ve ıslak imzalı olması gerekir. 

3- Vekalet teslimleri yönetime en geç 06 Aralık 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar 

yapılmalıdır. 

4- Vekaletname ile A -B Bloklar ve Mini Çarşı Bloğunda sadece bir bağımsız bölüm, C Bloklarda 

iki bağımsız bölüm temsil edilebilir. 

TEMSİLCİ ADAYLARI BAŞVURULARI; 

1- Temsilci adayı olmak isteyenler en geç 06 Aralık 2019 tarihine kadar yönetime yazılı olarak 

başvuru yapmalıdır. 

Yeni dönemde Mutlu, huzurlu, güvenli ve temiz bir sitede birlik içinde yaşamak dileğiyle… 
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SELİMPAŞA EMLAK KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ  

2018-2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

           

        Değerli Selimpaşa Emlak Konutları Kat Maliklerimiz; 

        25.03.2018 tarihinden bu yana görev yapan Selimpaşa Emlak Konutları Site Yönetim Kurulu , Olağan Genel 

Kurul seçimi sonrası oluşturulan Temsilciler Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.  Selimpaşa Emlak Konutları Site 

Yönetim Kurulu  aldığı  kararlar doğrultusunda sitemizi elbirliği ile daha yaşanılabilir hale getirmek, huzurlu bir 

yaşam alanı sunmaya çalışmak ve  daha güzel yarınlara ulaşmak için eldeki imkanlar ölçüsünde,  tasarruf tedbirleri 

doğrultusunda Emlak Yönetim Danışmanlık Hizmeti almadan bütün faaliyetlerini yürütmüştür. 

          Sitemizin menfaatleri için azami gayret gözetilerek tüm kural dışı davranışlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

ve Site Yönetim Planı doğrultusunda düzeltilmesi için muhataplarına yazılı olarak ihtar edilmiştir. Yönetim kurulu 

düzenli çalışarak müdür kadrosundan tasarruf yapmıştır. Daha önceki dönemlerde sitemiz güvenlik hizmetlerini 

yürüten Firma ile ilgili gelen şikayetler üzerine hizmet kalitesini ve disiplini arttırmak adına Güvenlik Hizmetlerinde 

Firma değişikliğine gidilmiştir. Ek bütçe çalışması gerekirken bütçe kalemlerinden azami dikkat ve tasarruf yapılarak 

oluşturulan hizmetlerimizin birkaçını sizlerle paylaşmak istiyoruz: Faaliyet gösterdiğimiz süreç içerisinde çatıdan 

kaynaklı izolasyon problemi olan bloklara gerekli müdahaleler yapılmıştır. “Çevreyi hor gören geleceği zor görür” 

sloganı ile yola çıkarak sitemizdeki kuruyan ve ihtiyaç duyulan alanlarına fidan dikilmiştir. (Yaklaşık 500 adet) Site 

peyzaj alanlarına piknik masaları tedarik edilmiştir. Gelen talepler üzerine bu alanlara ışıklandırma çalışması 

yapılmıştır. Site sakinlerimizden gelen şikayetler doğrultusunda Blok içi kamera montajı başlamış olup bu konudaki 

çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizdeki kolluk kuvvetlerinden gelen talepler üzerine gerekli teknik değişiklikler 

yapılarak kamera kayıt süreleri arttırılmıştır. Temel bilişim teknolojilerine ayak uydurulması adına acil ihtiyacı olan 

departmanlara gerekli teknolojik ekipmanlar sağlanmış ve güçlendirilmiştir. Tedarikçi firmalardan promosyonlar 

alınarak sitemizin yararına katkılar ve site bütçesini destekleyici faydalar sağlanmıştır. Konu hakkında Ayrıntılı 

bilgilere web sitemizdeki Genel Kurul Faaliyet Raporu dosyasından ulaşabilirsiniz. 

          Sosyal sorumluk çerçevesinde sportif anlamda ilk defa site yönetimimiz bünyesinde Jimnastik, Yüzme, Tenis, 

Temel Beceri dallarında Yaz Spor Okulu açılmıştır. Sitemiz küçük sakinleri için ücretsiz Yaz Kuran-ı Kerim dersi 

verilmiştir. Sitemiz hanımlarının daha kaliteli zaman geçirmeleri için ücretsiz Halk Eğitim Kursu  faaliyetlerini 

dönemimiz boyunca devam ettirdik. Milli Bayram etkinliklerini genişletilerek milli coşkuyu ve duygularımıza vurgu 

yapmak için siz değerli site sakinlerimize gerekli hizmetleri sağlamaya çalıştık. Sosyal Tesis de bulunan İşletmeci 

döneminde yapılan somut düzenlemeler İmar Barışına başvuru yapılarak yasal temellere oturtulmuştur. Ayrıca İmar 

Barışı başvurusu doğrultusunda; Blok Temsilcileri Yetki Karar yazısı ve Yönetim Planımızın 26 maddesindeki 

yetkilendirmeleri ile Sosyal Tesis alanında Ticari kiralanabilir alanlar hukuki olarak oluşturulmuştur. Oluşturulan 

Ticari Alanlar için ulusal bir market açılması ile ilgili görüşmeler başlamıştır. Uzun uğraşlar sonucunda sitemize değer 

katacak olan İlk ve ortaokul binası için arazi Tapu tahsisi alınmış olup, bağışçı arayışına geçilmiştir. Sosyal 

sorumluluğumuzu yerine getirmek,  sitemize ilave değerler katmak adına Okul Projesi konusunda gerekli hassasiyet 

gösterilmekte ve gerekli çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir.  

Yönetim planımız ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Yönetim Kuruluna verdiği görev ve 

sorumluluklar çerçevesinde hızlı ve etkili bir biçimde, personellerimizin de desteği ile tüm bu hizmetleri yürütmeye 

çalıştık. Personellerimizin yetersiz kaldığı durumlarda dışarıdan hizmet desteği aldık.  Faaliyetlerimize ilişkin tüm 

detay raporlara (Gelir-Gider Cetveli, Bütçe Gerçekleşmeleri, Bilanço Tablosu, Mizan, Denetim raporları, 

Detaylı Faaliyet Raporu) Site Yönetim Ofisinden ve Resmi Web adresimiz olan 

www.selimpasaemlakkonutlari.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yönetim kurulumuzun aldığı karar ile gerek kâğıt 

israfının önüne geçmek gerek posta masrafları gerekse yazım maliyetlerinden tasarruf edebilmek maksadı ile tüm 

detay raporların Web sitesinde yayınlanması ve Site Yönetim Ofisinde arzu edenlerin incelemesine açık tutulması 

kararı alınmıştır.  

Selimpaşa Emlak Konutları Site Yönetimi olarak öncelikle hedefimiz beraberce yaşadığımız bu sitenin mutlu 

ve huzurlu bir yaşam alanına dönüşmesi için gereken çalışmaları yapmak ve siz site sakinlerine genel hizmetleri en iyi 

şekilde sunabilmektir. 

saygılarımızla 


