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Bildiğiniz üzere bizler Temsilciler Kurulumuzun 2013 yılındaki olağan toplantısında
Kurul üyelerimizin şahsımıza ve ekibimize olan güven ve desteği ile göreve başladık. Bizlere
duyulan  bu  güven  ve  tevdi  edilen  bu  görevden  dolayı  tüm  Blok  Yöneticileri  ve  Site
sakinlerimize bir  kere daha teşekkürü borç biliriz.  Bu site sizin,  bizim, ve çocuklarımızın
yaşam  alanıdır.  Bu  nedenledir  ki  bu  yaşam  alanımızda  yaşam  kalitesini  artırmak  için
profesyonel  bir  anlayış,  yoğun bir mesai  ve yüksek bir  özveri  ile  çalışıyoruz ve çalışmaya devam
edeceğiz. 

Görevi alır almaz bir yandan dışarıda tüm kurum ve kuruluşlar ile sağlam ve güçlü kurumsal
ilişkiler oluşturmaya çalışır iken, içeride de bir takım atılımlar ve değişiklikler başlattık. 

Belediye  ile  olan  iletişimimiz  neticesinde  Sefa  parkı  yenilenip  güçlü  bir  projektörle
ışıklandırılmış,   kaldırım ve  asfalt  çalışmaları  başlamış,  çocuk  parklarının  zeminleri  yenilenmeye
başlamış, site giriş rampa problemini kilit  taşı sistemi ile giderilmiştir.  9 adet çocuk parkımızın 3
tanesi  belediyemiz  tarafından  yenilenmiş  olup  tüm  çocuk  parkları  en  kısa  zamanda  yenilenmesi
tamamlanacaktır. Bu diyalog ve hizmet akışı önümüzdeki günlerde de artarak devam edecektir. 

Kamera sistemizin kurulumu ile sitemize kazandırılan internet fiber altyapısı sitemize yapılan
önemli yatırımlardan olmuştur.  Tüm bunların yanında yine sitemiz için hayati bir önemi haiz olan
Asansör Sorunu da birkaç aya kadar bitirmiş olacağız. İyi bir piyasa araştırmasının yanında son derece
şeffaf ve katılımcı ihale yapılmış, ihaleyi alan firma ile ayrıca pazarlık yapılmış ve  oldukça ekonomik
ve kaliteli  bir  hizmet  alımını  gerçekleştirmiş  bulunmaktayız.  Asansör revizyon çalışmasının %70’i
tamamlanmış  olup  çok  kısa  bir  zaman  içinde  bu  çalışma  etiketleri  alınarak  tüm  bu  çalışma
sonuçlandırılacaktır.

 

Bu dönem yine son derece önemsediğim, sakinlerimizin de hep yakındığı bir soruna ilişkin de
sistem  değişikliği  gerçekleştirdik.  Göreve  geldiğimiz  dönemde  çalışmaya  başladığımız  mali
müşavirimizin yoğun gayreti ile bloklar arası hizmette adaleti sağlayabilmek için tüm harcamaların
bloklara ayrı  ayrı  kaydedilmesini  temin ettik.  Artık her bloğun bütçede ki  istihkakı  belli  olup eşit
olarak dağıtılmış olarak harcamalar gerçekleştirilmekte. Dolayısı ile bir bloğa çok harcandı diğerine az
harcandı ve az hizmet verildi tartışmasına son vermiş olduk. 

Bunun yanı sıra her sene temizlik görevlilerinin blok dağılımında oluşan adaletsizliği de 2013
itibariyle ortadan kaldırdık ve bu yıl da izin dönemi dışında bu sistem devam edecektir. Her temizlik
görevlisini 2 bloğa planladık ve bunun yanı sıra 2 ekip oluşturarak blokların tepeden aşağıya kadar
komple temizlik ve bakımları sağlandı.

 

Isı pay ölçer sistemine geçmeye karar veren ve verecek olan bloklara her türlü desteği sunduk
ve sunmaya da devam edeceğiz. 

En baştan beri adamına göre iş değil işe göre adam anlayışı ile hareket ettik. Daha küçük bir
yapı  ile daha çok ve daha kaliteli  hizmet üretme gayretinde olduk.  Olabildiğince tasarruflu olarak
giderleri azaltmaya çalıştık. Bu anlayışımızın neticesidir ki yıllardır aidatlarımızda 12-13 TL artışlar
olur iken bu sene 9 TL artış gerçekleşmiştir.  Son 2 ay içinde 2 Temizlik görevlisi  ve 1 Güvenlik



personeli  işten  çıkartılmış  olup  yerine  personel  istihdamı  olmamıştır.  Çıkan  personel  yerine  yeni
personel alımı yapılmayarak bütçede tasarruf sağlanmıştır. Aynı zamanda Site müdürümüzün iş akdi
feshedilip yeni müdür ataması yapılmıştır. Site sakinlerimizden sitemizi ve sorunlarımızı bilen Sayın
Ersin Doğru Site müdürü olarak göreve başlamıştır.

Bizim dönemde ayrıca hiçbir elemanın çıkış-girişi yapılmamış,avans fazla mesai gibi durumlar kontrol
altına alınmıştır.Hukuk müşavirliğimizde değişiklik yapıldı ve icra işlemlerine hız kazandırıldı. Bunun
yanı sıra yapılan her sözleşme hukuk müşavirimiz tarafından paraflandıktan sonra imzalanmaktadır.

Bankacılık  hizmetlerinde  daha  çok  faydalanabilmek  için  bankamızı  değiştirerek  Garanti
bankası ile çalışmaya başladık.  Banka nezdinde kurumsal bir hesap oluşturduk. Böylece sakinlerimiz
ATM lerden ve  İnternet bankacılığı ile  menülerden “BAŞAKKONUTLARI YÖNETİMİ” ismine
açılan hesap üzerinden daha rahat aidatlarını ödeyebilecekler.

Tüm satın almalar ve harcamaları azami derecede şeffaflaştırdık ve kontrol altına aldık. Her
türlü satın almalarla ilgili artık satın alma formları tanzim ediliyor, en az üç yerden alınan teklifler
sonucunda idarenin onayı ile alım ve harcamalar gerçekleştirilmektedir. 

Temsilciler  kurulu tarafından seçilerek oluşturulan Site Denetim Kurulumuz da son derece
ciddi ve detay incelemeler yapmakta eksik görülen yerlerde gerekli uyarıları yapmak suretiyle ve ani
kasa  sayımları  yaparak  kurumsal  yapımızı  ve  şeffaflığımızı  güçlendirmişlerdir.  Yine  Denetim
kurulumuzun önerisi üzerine “Aidatlarımız nerede harcanıyor?” konusunda çalışma yapıldı ve ilgili
tablo oluşturularak panolara asılmaya başlandı.

İstanbul’un merkezinde böylesine yeşilliklerle donatılmış bu güzide yaşam merkezimizi daha
değerli,  daha  temiz,  daha  güvenli  ve  daha  yaşanabilir  kılmak  için  ne  gerekiyor  ise  yapacağız.
Yarınımızın,  dünümüzden ve  bu  günümüzden daha  iyi  olacağına  olan  inancımız  tamdır.  Ve  bunu
sizlerle birlikte başaracağız. Bu anlamda her türlü katılım ve desteğinize tekrar teşekkür eder saygı ve
sevgilerimizi sunarız. 
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