
SAYIN KAT MALİKİ 

 

28106 sayılı asansör bakım ve işletme yönetmeliği gereği sitede bulunan 22 adet 

asansör 16/07/2013 tarihinde yapılan denetimde KIRMIZI etiket alarak Can güvenliğini tehdit 

eden bulgular kesin olarak tespit edilmiştir. 

2014 yılında site yönetimi tarafından kat maliklerinden ek bütçe ile 400 TL alınmış ve 22 adet 

asansördeki uygunsuzluklar giderilerek YEŞİL güvenli etiket alınmıştır.2015,2016 ve 2017 

yıllarında küçük eksikler yönetim tarafından giderilerek YEŞİL güvenli etiket alınmıştır. 

2017 yılında 28106 sayılı asansör bakım ve işletme yönetmeliği mevzuatında değişiklikler 

olmuş ve 22 adet asansör 13/02/2018 tarihinden itibaren yapılan denetimlerde KIRMIZI 

etiket alarak  Can güvenliğini tehdit eden bulgular kesin olarak tespit edilmiştir.Tespiti 

yapılan olumsuzlukların 1 ay içerisinde giderilerek mavi veya yeşil etiket alınması istenmiş, 

aksi takdirde asansörün kullanıma kapatılacağı anlaşılmıştır. 

Bu kusurların giderilmesi amacıyla firmalardan Yeşil ve Mavi etiket uygunluğu için teklifler 

alınmış ve 1 ay süresi olan mavi etiket alınması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

Sitemizde 11 blokta bulunan yedek içme suyu tankı hidrofor ve tesisatında bulunan 

pomba, membran, vana, çekvalf  gibi malzemelerin ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir.Son 

zamanlarda bölgemizde sık sık kesilen şebeke suları nedeniyle zaman zaman  Hidrofor 

sistemi talebi karşılayamamış ve bu nedenle bakım onarımlarının yapılması konusunda görüş 

birliğine  varılmıştır 

Sitemizde bulunan  güvenlik  kamera sistemlerinde kullanılan kablolar deforme olmuş 

ve sürekli arıza çıkarmaktadır.Sitemizde jeneratör, güç kaynağı bulunmamaktadır.Bu nedenle 

elektrikler kesildiğinde site güvensiz duruma düşmekte, herhangi  bir olayda görüntü kaydı 

alınamamaktadır.Temsilciler kurulu olarak güç kaynağı alımı ve kablo kamera bakım onarımı 

yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

Site içi çevre aydınlatmaları ve basketbol sahası aydınlatmaları faturaları daha önce 

Sedaş tarafından ödenmekteydi. Kanunlar gereği çit ile çevrili ve güvenlik kontrollü site içi 

çevre aydınlatma bedelleri Kasım 2017 den itibaren site bütçesinden ödenmektedir.Bu 

nedenle tasarruf tedbirleri çerçevesinde aydınlatma armatürlerinin yeni nesil enerji 

verimliliği olan led armatürlerle değiştirilmesi ve fatura tutarlarının minimum seviyeye 

düşürülmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.  

Yukarıda belirtilen ihtiyaçlardan dolayı, 18/03/2018 tarih ve 68 nolu Temsilciler 

kurulu kararı ile kat maliklerinden Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 75 er TL 4 

taksit olmak üzere Toplamda 300 TL alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Bütçe 

duyurusu bina girişinde bulunan ilan panosu ve www.tavsantepekonutlari.com internet 

sitesinde yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunarız. 

                                                                                                             TEMSİLCİLER KURULU 

      


