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Gerekçe : 
 Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Bursa İli Yıldırım İlçesi 3507 Ada 12 ve 24 Parselleri Toplu Yapı Yönetim 
Planının 31. Maddesinde görev , yetki ve sorumlulukları uyarınca  2012 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait 12.01.2013 
tarihinde yapılan Denetimde eksik ve noksan görülen işlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir. 
 
Denetim Konusu : 
 Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 01.10.2012-31.12.2012 tarihleri arasında yapılan tüm iş ve işlemlerin , yasalar 
ve yönetim planı çerçevesinde yapılıp yapılmadığının kontrolü. 
Denetime konu olan başlıca evraklar: 
1. Karar Defteri 
2. Gelir-Gider Defteri (İşletme Defteri) 
3. Harcama Evrakları (Faturalar, Gider Pusulası, Banka Dekontları sisteme giriş için düzenlenen Muhasebe fişleri 
vb.) 
4. Aylık Banka ekstreleri 
5. Dönem Kasa Raporu 
6. Harcamaların şekli (Kasa veya Bankadan) 
7. Yapılan Ödemeler (Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Kapıcı, Güvenlik, Muhasebeci, Avukatlık gibi hizmet alımları ve 
sözleşmeli giderler) 
8. Yapılan sözleşmeler 
9. Gelen-Giden evrak kayıt defteri 
10. Demirbaş kayıt defteri 
11. Mali tablolar 
YAPILAN İNCELEMEDE: 
 
Karar Defteri: Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda 4.denetleme döneminde 2 adet karar alındığı ; Ayrıca yönetim 
kurulu karar defterine 3 adet karar alındığı görülmüştür.   
  
Gelir Gider Defteri (İşletme Defteri) : Gelir ve giderlerin site Bilgisayar ortamında günlük olarak düzenli işlendiği ; 
aidat ödemelerinin kişisel hesaplara düzenli şekilde işlendiği görülmüştür.  
 
Harcama Evrakları: Harcamaların tamamının fatura ve belge karşılığı olarak yapıldığı, gider pusulası ile de yapıldığı, 
mahsup fişlerine ve sisteme işlendiği ve düzgün bir şekilde dosyalandığı. Ancak 1.000 TL üzeri malzeme alımlarında 
ve site harcamalarında piyasa araştırması yapılıp en az üç firmadan teklif alınarak sitemizin mali kaynaklarını 
ekonomik kullanılması sağlanmış olur. Buna göre alınan 1.000 TL üzeri ( logar ve fidan) malzeme alımlarında teklif 
alınmadığı görülmüştür. Yine malzeme alımlarında fatura arkalarına sorumlularca nereye kullanıldığı yazılması ve 
imzalanması gerekmektedir.  
 
Banka Ekstreleri: Banka ekstrelerinin 1 gün sonra kişisel hesaplarına aktarılarak dosyalandığı görülmüştür. 
 
Harcama Şekli: Toplu Yapı Yönetim Kurulunca yapılan harcamaların genellikle bankaya çift imzalı talimat şeklinde 
yapıldığı , çekle ödeme yapılmadığı, elektrik, su, doğalgaz ve telefon  ödemelerinin Halk bankası Heykel Şubesi’nden 
otomatik ödeme talimatı ile yapıldığı, herhangi bir eft ve havale masrafı ödenmediği , internet şifresi kullanıldığı, ssk 
ödemelerinin Ziraat Bankası Erikli Şubesi’nden talimatla düzenli olarak yapıldığı görülmüştür. Yönetim kurulu ve 
çalışan personelin ücretlerinin banka ile ödendiği görülmüştür.  
 
Yapılan Sözleşmeler:  bu dönemde sözleşme yapılmadığı görülmüştür.   
 
Gelen Giden Evraklar: Gelen ve  giden evrak defterinin mevcut olduğu ve evrak kaydının yapıldığı görülmüştür.  
 
Demirbaş Kayıt Defteri: 2012 yılında demirbaş olarak 1 adet tekerlekli sandalye, 80 mt kanal açma hortumu, 1 adet 
kanal açma nozolu, 1 adet hortum arabası ve güvenlik kabinleri için 2 adet ısıtıcı alındığı görülmektedir. 
Demirbaşların muhasebe sisteminde kayıtlı olduğu, defterlerine işlendiği görülmüştür. 
 



Alınan reklamlar : 2012 yılı içerisinde 1 adet reklam alınmıştır. Parlak halının reklam karşılığı futbol sahasının 
etrafına yapılan file yapımına sponsor olduğu ve  450 TL ödediği görülmüştür. 
 
Depo kaydı   : Yönetim depo defterine depoda bulunan malzemelerin kaydedildiği ve kullanılan malzemelerin deftere 
giriş çıkışının yapıldığı görülmüştür. 
 
Mali Tablolar : Sitenin Ocak 2012- Aralık 2012 sonu olarak aidat, gecikme zammı, icra, kira, depozit ve diğer gelirler 
olmak üzere tahakkuk eden 434.712,25 tl bunun 411.240.08 TL kısmının tahsil edildiği 23.472,17 TL tutarının alacak 
kaldığı görülmüştür. Ayrıca 8.121,14 TL tutarında genel borç kaldığı bu borca karşılık bankalarda 10.661,92 TL para 
bulunduğu görülmüştür. Mali tablolar rapor ekinde dosyasına konmuştur. Yapılan denetleme karar defterine 
işlenmiştir.  
 
Kasa durumu: Kasa sayımında 31.12.2012 sonu itibari ile 2,02 TL olduğu, açık olmadığı ayrıca yönetimce alınan iş 
avansları ve elden tahsil edilen miktarların kasaya işlendiği görülmüştür. 
 
 

Yapılan denetimde kapıcı dairelerinde oturan kiracılardan B5 Blok kapıcı dairesinde oturan kiracının borcunu 
büyük bir kısmını ödediği görülmüştür. Ancak C6 blok kapıcı dairesinde oturan kiracının kira probleminin halan 
devam ettiği görülmektedir. Buna göre borç miktarı kat maliklerinde aidat ödeme zamanı geçtiğinde gecikme zammı 
uygulanmakta ve avukata verilmektedir. Bu kiracılardaki alacağın tahsili için gerekli yasal işlemin yapılmadığı 
görülmektedir. Bu durumlarda site yönetimi sitenin mülki amirleridir. Site yönetim kurulunun gerekli yerlerde daha 
duyarlı olarak hareket etmesi gerektiğini denetleme kurulu olarak görmekteyiz.  

 
İş bu (Ekim-Kasım-Aralık) denetim raporu iki sayfa olarak tarafımızdan tanzim edilerek birlikte imza altına alınmış 
olup birer nüshasının dosyasına, birer nüshasının denetim kurulu üyelerine, birer nüshasının blok ilan panosuna ve 
web sitesinde 15 gün süreyle site sakinlerimizin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 Yapılan denetimlerde tahmini bütçe kalemleri doğrultusunda harcamaların tasarruflu bir şekilde kullanılarak 
herhangi bir açık verilmeden dönemin kapatıldığı görülmüştür. Bu doğrultuda Yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
eder yeni dönem çalışmalarında başarılar dilerim. 
  
 Esen AKYAR düzenli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Bundan sonraki çalışmaları içinde başarılar 
dilerim 
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