
 

 

 

                                       S.S.TEK BAHÇELİ KALORİFERLİ EVLER                                  
                                     KONUT YAPI KOOPERATİFİ                                                
                                               Yönetim Binası : İncek – Kızılcaşar Mah. Gölbaşı/ANKARA 
                                                 Telefon  : (0.312) 460 11 80 – 460 11 81  Fax : (0.312) 460 10  
                                                 Web : www.incektekyapi.com 
 
 
                       

                              46.OLAĞAN GENEL 
             KURUL TOPLANTISI 
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       SAYIN ORTAĞIMIZ, 

1- 16/04/2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik 
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17/04/2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olup, bu kapsamda “Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının 
ertelenerek, 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılması” hükmü 
getirilmiştir. Bu nedenle, Kooperatifimizin 46.Olağan Genel Kurul Toplantısı ; 
31/10/2020 C.tesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında İncek- Kızılcaşar Mevkii 
Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Kooperatif arazisindeki Kültür Merkezi ve 
Yüzme Havuzu Binasında yapılacaktır. 

2- Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 07/11/2020 
C.tesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında yine İncek- Kızılcaşar Mevkii 
Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Kooperatif arazisindeki Kültür Merkezi ve 
Yüzme Havuzu Binasında yapılacaktır. İkinci toplantı için ayrıca davetiye 
gönderilmeyecektir. Gönderilen Genel Kurul giriş kartlarının ikinci toplantı için 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

 
      TAAHHÜTLÜ  
 
 
  

 
          A.Uğur ÇOLAKOĞLU                                      Kenan ESEN 
                   2.Başkan                                              Başkan 
 

 

 



     

 

                                         ÖNEMLİ NOTLAR 

 
1- Genel Kurulun ilk toplantısında çoğunluğun sağlanması son derece 

önemlidir. 
2- Mazereti nedeniyle toplantıda bulunamayacak Ortağımız, Anasözleşmenin 

24. maddesi hükmü gereğince diğer bir ortağı vekil tayin edebilir. 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, herhangi bir ortağın 
Kooperatif ortağı olmayan birinci derece akrabaları (Eşi, 18 yaşını ikmal 
etmiş çocuğu, anne ve babası) için temsilde ortaklık şartı aranmaz. Bu 
hususta Kooperatif Merkezini arayan üyelerimize yardımcı olunacaktır. 

3- Temsilci tarafından sorulduğu anda, ibraz etmek üzere kimlik belgesini 
yanında bulundurması gerekmekte olup, itiraz ve şüphe halinde kimlik 
belgesi kontrolü yapılacaktır. 

4- Üye haricinde gelecek kişilerin toplantı salonuna alınmayacağının bilinmesi 
önemle rica olunur. 
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Değerli  Üyemiz, 
 
45 yılı aşkın bir geçmişi olan Kooperatifimiz, Ankara'nın hatta ülkemizin 

sayılı büyük Kooperatiflerinden birisidir. Ayrıca, ANKARA' nın yükselen yıldızı 
İncek Bölgesinde çok geniş bir alana sahiptir. 

 
           Çevremizde olabilecek gelişmeler, zaman zaman sizlere duyurulmuş ve 
mecbur kalmadıkça gayrimenkullerinizi muhafaza etmeniz tavsiye edilmişti. Son 
yıllarda gerek çevremizde ve gerekse kooperatifimizde kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanında özel kişi ve kuruluşlarında yatırımları hızlanmıştır. Bu 
yatırımların gelmesinde ve hızlanmasında yönetimimizin planlama ve 
çabalarının önemli etkisi olmuştur. 

 
           Hava  kirliliği ve gürültüden uzak ortamı, yeşillikleri, park ve bahçelerin 
yoğunluğu, yazın ve kışın ayrı ayrı güzellikleri kooperatifimiz yerleşkesini daha 
seçkin hale getirmiştir. Pandemininde etkisiyle, toplumun dinamiklerinde 
meydana gelen değişikliklerden olan yaşam tarzı, bahçeli, müstakil evler 
yönündeki tercihleri ön plana çıkartmıştır. Hem şehre yakınlığı, hem sosyal 
ihtiyaçları karşılayacak iş merkezleri vb. faaliyetlerin bulunduğu, hem de 
doğayla iç içe yaşam tarzı benimsenmiş,  bu özellikleri taşıyan Kooperatifimize 
daha da ilgi artmış ve artmaya da devam edecektir.  
 
 

Hep birlikte nice güzel günler yaşamak dileğiyle. 
 
                                                                                   
                                                  
                                                                         KENAN ESEN 
                                                           YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                

 GÜNDEM 
 
 
 
 
 
            1-) Yönetim Kurulu Başkanının Açış Konuşması ve Başkanlık Divanının 
oluşturulması ( 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, 1 Yazman, ve 2 oy sayıcı). 
 
             2-)    Saygı duruşu  (ATATÜRK ve şehitlerimiz ile vefat eden Kooperatif ortakları 
için) ve İstiklal Marşı  
 
            3-) Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının 
okunarak görüşülmesi ile Yönetim ve Denetim Kurulunun çalışmalarının ibrasının, Bilanço ve 
Gelir Gider Hesaplarının kabulünün oylanması, 
 
            4-) Önceki Genel Kurul Toplantılarında alınmış Kararların, 2018-2019 yılı 
uygulamalarına ilişkin olanlar hakkında bilgi verilmesi ve gereken kararların alınması, 
             
            6-) Kooperatifimiz Yerleşim alanında bulunan (Lodumlu Mah.538 no.lu parsel ile 
Kızılcaşar Mahallesi eski 446 ve 447 no.lu parseller) ve 164 parselin tapularına konan şerh ile 
(binmeli) ilgili yürütülen hukuki süreç hakkında bilgi verilmesi, 
                                   
            7-)  2020 hesap yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,  
 
            8-)  Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,  
 
            9-)  Dilekler ve kapanış. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                



 
                                      2019  YILI   FAALİYET  RAPORUMUZ  
 
 
 
              Değerli Üyemiz ; 
 
              Kooperatifimizin, Ana Sözleşmesi ve önceki Genel Kurul Toplantılarında alınan 
kararlar  çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler  ve uygulanma sonuçları, aşağıda kısaca 
özetlenmiştir.   
 
               1- Önceki Genel Kurullarımızda "Sosyal Donatı ,Yönetim Merkezi ve Ticari 
Rekreasyon  alanlarında, Huzurlu Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ve diğer sosyal  
konseptlere ilişkin "finans ve yatırım"  kararı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda, 121140 ada 
1 parsel 5233 m2 SKT arsamız üzerinde, 9631 m2  inşaat alanlı " Sevgi Çiçeği Yaşam Evi" 
Yaşlı Bakım ve Huzurevi inşaatımız başlatılmıştı. Söz konusu projemiz, Ülkemizde yaşanan 
ekonomik gelişmeler ve dalgalanmalara rağmen devam etmektedir. En son teknoloji ile 
donatılmış ve modern mimarisi ile dikkat çeken bu projemizde, 2019 yıl sonu itibariyle kaba 
inşaat bitirilmiş, duvar örülmesi, su ve ısı yalıtımı tamamlanmış, elektrik tesisatının tüm 
kablolama iş ve işlemleri, kalorifer tesisatı, ısıtma sistemi içme ve pissu tesisatına ait 
borulama ve dağıtım işlerinin tamamı bitirilmiş durumdadır.   
 
               2- 40. Olağan Genel Kurulumuzda ;  121139 Ada 2 Parsel  7150 m2 Ticari Alanımız 
için kat karşılığı inşaat  kararı alınmış ve bu projemiz,  2018 yılı Nisan ayı itibari ile Yapı 
Ruhsatı alınarak fiilen başlatılmıştır. İncek Avlu adını verdiğimiz projemiz , İncek Bulvarına 
cepheli, 18384 m2  inşaat alanlı, bölgemizin n iyi konumuna sahip olup, son derece modern, 
yatay  bir mimari proje ile yüksek inşaat kalitesinde inşa edilmektedir. 2019 yılı sonu itibari 
ile , kaba inşaat,  duvar örülmesi işleri bitirilmiş , diğer ince işlerin tamamlanma aşamasına 
gelmiştir.  2019 yılı itibari ile, projemizdeki bağımsız bölümlerimize  üye kaydı yapılması  
işlemine başlanmıştır. Üye kaydı için, tirajı yüksek gazetede ilan verilmiş, Web sayfamızda ve 
Sms ile sürekli duyurular yapılmıştır. İlgilenenlere, Yönetim binamızda plan, proje, mimari ve 
teknik bilgiler ile gerekli diğer bilgileri içeren sunum yapılmış ve talep edenlere inşaat 
mahallinde bağımsız bölümleri  yerinde görmeleri sağlanmıştır. Bu doğrultuda, Genel 
Kurulumuzda belirlenen fiyatlardan aşağı olmamak üzere bağımsız bölümlere üye kayıt 
işlemleri başlatılmış ve üye kayıtları devam etmektedir.  
 
              3- Kooperatifimizi yıllarca meşgul eden ve kooperatifimiz aleyhine neticelenen 
binmeli dava sonucunda ,kooperatifimize ait 55 parsel ( 5parsel üzerinde konut yer almakta)   
olmak üzere toplam 28382 m2 kaybımız olmuştu.Yönetim Kurulumuzun kararlı çalışmaları 
sonucunda hak kaybına uğrayan ortaklarımızın arsaları satın alınıp, imar plan ve uygulamaları 
yapılarak, ortaklarımıza tapuları dağıtılmış ve bu  sorun çözülmüştü. 
 
                 Kooperatifimiz Yönetimi , bu dava sonucunda, uğranılan zararın telafisi için ,Türk 
Medeni Kanunu'nun 1007. maddesi uyarınca,Maliye Hazinesi aleyhine , Kooperatifimizin  
maliki olduğu taşınmazın mükerrer kayıt nedeniyle uğradığı zararın  tahsiline ilişkin  dava 
açmıştır. Açtığımız  dava, T.C.Ankara 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/211 Esas, 
2017/282 Karar no.su ile lehimize sonuçlanmış ve Maliye Hazinesince  Kooperatifin 
uğradığı zararın ödenmesi kararı verilmiştir. Davalılar İstinaf Mahkemesine müracaat 
etmiş olup, İstinaf Mahkemesinin detaylı inceleme ve değerlendirmesi sonucunda,  
Kooperatifimizin zararının tekrar tespit edilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılarak Yerel 
Mahkemece gereken kararın alınması için  dosya mahkemeye geri gönderilmiştir. 4.Asliye 
Hukuk Mahkemesinde 28.11.2019 tarihinde yapılan 2019/261 Esas sayılı duruşmada, 
belgelerin tekrar incelenip beyanda bulunulması, emsallerle ilgili raporun sunulması, 
eksikliklerin tamamlanması için süre verilmiş olup,   dava süreci devam etmektedir. 
 



 
 
            4- Bilindiği gibi , Gölbaşı Tapu Müdürlüğünce ,Kooperatifimize ait yerleşim alanında 
bulunan 164 parselin (2,3,4,111,112,113,114,141,142,143 Adaların bazılarında)  tapu 
kayıtlarına şerh konulmuştur. Bu nedenle , Yönetim Kurulumuz,  T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Ankara Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüğüne, 02.02.2017 tarih ve 4/36 sayılı 
yazı ile, geçmişte yaşanan hukuki süreç ve gelişmeleri de göz önünde bulundurularak 
(Kooperatifimiz lehine sonuçlanan, Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/831 
esas 1999/720  sayılı kararı  ve Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 2000/2118 esas 2310 sayılı 
onama kararı ) üyelerimize ait 164 parselimizin tapu kayıtlarına konan şerhin kaldırılması 
talep edilmiştir.  
 
               Ankara Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü, cevabi yazısında özetle, Lodumlu 
Mahallesi 538 parsel ile Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar mahallesi eski 446 ve 447 no.lu parseller 
arasındaki mükerrerliğin giderilmesi için, taşınmaz malikleri tarafından 2 ay içinde 
mükerrerliğin giderilmesi konusunda dava açılabileceği, açılmaması halinde ilgili Tapu 
Müdürlüklerince dava açılacağı ve hukuki süreç doğrudan başlayacağı hasebiyle bu aşamada 
Kurumlarınca  yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilmiştir. 
 
              Bunun üzerine, 43.Genel Kurulumuzda, öncelikle tebligatlara muhatap 164 üyemizi  
ilgilendiren, olumsuz sonuçlanması halinde tüm üyelerimizi etkileyecek,  bu sorunun 
çözümüne ilişkin karar alınmıştır. Bu  karar doğrultusunda , sorunun çözümü için   yol haritası 
çizilerek,  yapılan araştırmalar sonucu bu konuda uzman hukuk grubuyla , Avukatlık Hizmet 
Sözleşmesi akdedilmiştir. Dava konusunun ve sebebinin bütünlük arz etmesi nedenleriyle 
mükerrerliğin iptali yönünde tek bir dava  açılması yönünde tek bir dava açılarak, hukuki 
süreç başlatılmıştır.  
 
            5- Üyelerden alacaklar için icra işlemleri yürütülmekte olup, hem biriken aidat 
alacakları hem de aidatın tahsili için yapılan hukuki harcamalar, Genel Kurulca onaylanan 
bütçenin dengesini bozarak, Genel Kurullarca Alınan Kararlar ile Ana Sözleşme gereği 
üstlenilen hizmet ve faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermektedir. Üye aidatlarını 
ödemeyen ortaklarımızın sözlü ve yazılı uyarılmalarını takiben Kooperatifimiz Avukatı 
tarafından borçlarını ödemeleri için tebligat yapılmıştır. Borçlarını ödemekten imtina eden 
ortakların ihraç işlemlerinin yapılmasını teminen, Kooperatifimize yük getirecek noter vb. 
masraflar da gözetilerek, Kooperatifler Kanunu 27. ve Ana Sözleşmenin 14.maddesinde 
belirtilen yasal prosedürler uygulanmaya devam etmektedir. 
           
             6- 2019 Yılında Kooperatifimiz Yerleşkesinde Yapılan Güncel İş ve İşlemler ; 
 
              - Kooperatifimiz yaklaşık 210 hektar alan üzerinde kurulmuş , mevzi imar çalışması 
yapılarak imarlı parseller oluşturulmuştur. İmarlı arazimizde,  50 kilometrenin üzerinde 
Kooperatifimizce yapılmış ve ilgili Belediyelere devredilmiş,  cadde ve sokaklardan oluşan 
yollarımız bulunmakta, yaklaşık 50.000 metre uzunluğunda,  muhtelif çaptaki temiz su 
şebekemiz (boru, vana, ek parça, abone bağlantısı gibi) ve  yaklaşık; 45.000 metre 
kanalizasyon şebekemiz (büz ,muayene bacası,rögar kapağı gibi) ,  mevcut  olup  bunların  
yapımını da Kooperatifimiz üstlenmiştir. Arazimizdeki kanal şebekesi 1990 yılında, su 
şebekesi  PVC boru ile 1997 yılında yapılmış ve İlgili Kuruma şartlı olarak devredilmiştir. 
Kooperatifimiz yerleşkesinde ki Telekom altyapısı , Telekom İl Müdürlüğünce onaylanmış 
projeyle , Kooperatifimiz tarafından 2002 yılında  ada dışı ve ada içinde parsel içerisinden 
geçmek suretiyle  boru ferşleri döşenerek yapılmıştır.  
 
 
 
 



             -  Kooperatifimiz de yerleşimin hızla artması ile su, kanal, telekom, elektrik, vb. 
altyapı şebekemizde bakım, onarım, yenileme, temizlik ve deplase işlerinin yapılması zorunlu 
hale gelmiştir. Kooperatifimiz  gerek arazimizde devamlı oturan ortaklarımızın rahat, 
sıkıntısız şekilde yaşamlarını sürdürmelerini temin etmek, gerekse oturulabilir  konut sayısını 
çoğaltabilmek, konut ve arsaların olması gereken değerlere ulaşması için,  söz konusu 
altyapıda meydana gelen arızaların tespiti ve giderilmesi  , mevcut alt yapının ,bakım ve  
onarımının planlanması, yenilenmesi gereken altyapının tespitini yapmaktadır. Bu doğrultuda 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, 
Kooperatifimiz su ve kanal altyapısı yenilenecektir.   
 
              - Kooperatifimiz, sınırları içerisindeki  yol, meydan, yeşil saha, parklar gibi ortak 
alanların temizliği,  park, bahçe ,yeşil alanların sulanması, bakımı, yeşil alanlara ağaç dikimi , 
iyileştirmesi, kışın kar küremede dahil olmak üzere yolların açılması gibi hizmetleri de , 
gecikmeksizin yapmaktadır. 
      
             -Kooperatifimiz  genelinde, daha kaliteli ve kesintisiz elektrik alınabilmesini teminen, 
girişimlerimiz sonucunda Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından trafolarımız yenilenmiş, 
ayrıca , bazı adalarda bulunan ve beton kaide üzerine monte edilen, Elektrik Panolarında  
betonların vasfını yitirdiğinden,  yerinde inceleme yapılarak gerekli düzenlenmenin yapılması 
ve elektrik şebekesi için tehlike oluşturacak şekilde uzayan ve emniyet mesafelerini aşan 
ağaç dallarının budanması için Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.nin ilgili birimleri ile ortak 
çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda cadde ve sokaklarımızdaki aydınlatma armatürlerinin 
arıza, bakım ve yenilenmesi çalışmaları Kooperatifimiz girişimleri ile düzenli olarak 
yapılmaktadır. 
 
             -Cadde ve sokaklarımızın isimlerinin bulunduğu bazı levhaların deforme olduğu ve 
okunamaz hal aldığından yenilenmesi için Büyükşehir Belediyesine müracaat edilmiş, 
yenileme işleri tamamlanmıştır. 
 
            -Cadde ve sokaklarımızda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediye 
ekiplerince asfalt tamir işleri yapılmıştır. Ayrıca caddelerimizin kaldırımlarının yapılması için 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşme ve yazışmalarımız yapılmış ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesince  yatırım programına alınmıştır. 
  
            -Cadde, sokak ve çevre temizliği için, belediye ile koordineli çalışarak çevre 
temizliğinin ifası sağlanmaktadır. Bu bağlamda, Kooperatifimiz sınırları içerisinde bulunan ve 
üye olmayan  bina sakinleri ile ticari faaliyette bulunan kişi ve kurumların çevre temizliğine 
gerekli özen ve itinanın göstermesi,temiz, düzenli ve yaşanabilir olması için gerekli uyarılar 
yapılmaktadır. 
 
            -Kooperatifimiz sınırları içerisinde bulunan bazı arsalarda, umumun sağlık ve 
selametini ihlal eden, şehircilik, estetik bakımından mahzurlu görülen uzun süredir atıl 
vaziyette bulunan metruk binalarla ilgili ; bina sahiplerine  iyileştirme, tadilat ve onarımının 
yapılması,  yapılmayacak ve kullanımına uygun hale getirilmeyecekse,  kanun hükümleri 
uyarınca yıkılması için gerekli işlemleri yapmaları için uyarılmış, aksi halde yerel yönetimler 
ile ilgili Bakanlığın  hükümleri ve genelgesi uyarınca ; gereği bu makamlarca yerine 
getirildiğinde mağduriyet yaşayacakları ve zararları olacağı konusu hatırlatılmış ve metruk 
binaların yıkım işleri tamamlanmıştır.   
 
            -Yerleşkemizdeki çocuk park ve bahçelerinin oyun alanlarının donanımları  yetersiz 
olmasının yanı sıra, yıpranmış, kırık ya da kullanılmaz duruma geldiği için, bu alanlarının 
planlama ve tasarımı gözden geçirilerek amacına uygun şekilde  düzenlenmesi ve oyun 
alanlarındaki materyallerin bakım ve tadilat isteğimiz, Kooperatifimiz ana girişinde bulunan 
Evren Hakyemez Parkı çevresinin güvenliği için tel örgüde dahil olmak üzere diğer parkların 
eksiklikleri de  giderilmiştir.    



  
             Ayrıca ;  
 
            1- İçme suyu şebekesi arızası tespit ,ihbar ve denetiminin yapılması 
            2-Tıkanmış Pis Su kanal ve rögarların tespiti ve temizlenmesi.Üyelerimize  ait 
                alanlarda su,pissu,rögar,kanal gibi arızalarda yardım edilmesi. 
            3-Derin kuyuların  bakım onarımı , pompaların bakım ve tamiri, 
            4-Su kulesi, yer depo bakım ve temizliği, 
            5-Kuyu suyu ile yeşil alanların ve ağaçların sulanması ve yeni su hatlarının 
               yapımı, 
            6-Parklardaki  çimlerin bakımı sulanması,Park ve bahçelerde ,Otla  mücadele ve 
               çapalama (2019 yılı içerisinde 181 adet bahçemizde çapalama hizmeti verilmiştir.) 
            7-Ağaç dikimi ve daha önce dikilmiş ağaçların bakımı (ocak açma-çapa-sulama 
               ve  gübreleme),Ağaç dikmek isteyen üyelerimize yardımcı olunması. 
            8-Bozuk yolların  bakımı ve mıcır serilmesi,Kanal-Su-Doğalgaz-telefon-elektrik 
               abone  hatlarının yapımı veya arıza giderilmesi sırasında meydana gelen yol 
               bozukluklarının giderilmesi. 
            9-Bozulan bordür taşlarının bakımı ve yenilenmesi, 
          10-Kanal-Su-Doğalgaz-telefon-elektrik abone hatlarının çekimlerinde gereken 
               bilgilendirme ve yardımın sağlanması. 
          11-Parseller içerisindeki kırılan tahrip olan elektrik, telefon ve ferş boruların tamiri 
               bakımı yenilenmesi.  
          12-Çevre temizliği ,sinekle mücadele, arazideki tüm ağaç ve bitki ilaçlama 
               yapılması,Üyelerimizin bahçelerindeki ağaçlar ve yeşil alanların her türlü haşereden 
               korunması amacıyla yapılan ilaçlama çalışmaları. 
          13-Çöp konteynırların bakımı ve temini, 
          14-Sokak lambaları pano, trafo tahrip arıza takibi malzeme temini ve yetkili 
               birimlerle işbirliği yapılması,                                                             
          15-Tanker-Traktör-çim makineleri ve çapa gibi aletlerin bakımının yaptırılması, 
          16-Park ve yeşil alan olarak belirtilen yerlere, ağaçlandırma ve yeşil alan 
               oluşturmak için zeminin kazı  dolgu ve düzenlemenin yapılması,                                                               
          17-Başıboş hayvanların ıslah, kısırlaştırma, toplama gibi işlerde yetkili birimlere 
               yardım ve  ortak   çalışma yapılması, 
          18-Kış döneminde kar ve çamurla mücadele, karlı havalarda yolların açılması, yolda 
               kalan, kara saplanan üyelerimize  yardım edilmesi.       
               hizmetleri de devamlı yürütülmektedir.  
 
          7  . Hukuki faaliyetler ;                     
 
          7.1. Aidatlarını ödemeyen ortaklarımız defalarca uyarılmalarına rağmen, aidatlarını 
ödememe konusunda ısrarları devam etmiştir. Bunun üzerine ihraç işlemleri de dahil olmak 
üzere konu hukuk müşavirliğine intikal ettirilerek yasal işlemler devam etmektedir. 
 
          7.2.  2006 ve sonrası yıllara ilişkin olarak açtığımız vergi davalarından 3. Vergi 
Mahkemesinde görülen 2014/1695,1698,1696 ve 1967 esas sayılı davalar ile 4. Vergi 
Mahkemesinde görülen 2013/2235 ve 2236, esas sayılı davalar Kooperatif lehine sonuçlanmış 
ve bitmiştir. Ankara 2. Vergi Mahkemesinde görülen 2012/2495 ve 2012/2496 esas sayılı 
davalarda da Danıştay tarafından nihai karar verilmiş ve Kooperatif lehine bitmiştir. Ancak, 
2012/2495 sayılı dosyanın nihai kararı henüz kooperatife tebliğ edilmemiştir. 
  
                   Ankara 1.Vergi Mahkemesinde görülmekte olan, 2014/528 davalarda Kooperatif 
lehine karar verilmiş, 2014/528 esas sayılı dosya Ankara Bölge İdare mahkemesine gitmiş, 
onanarak kesinleşmiştir. 2014/529, 532, 533, 534 ve 535 sayılı olanlar da Vergi Dairesi 
tarafından temyiz edilmiş, halen Danıştay’da yargılama süreci devam etmektedir.   
 



         7.3. Kooperatifin maliki olduğu taşınmazların mükerrer kayıt nedeniyle Ankara 
24.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kesinleşen 2007/497 E, 2008/433 K. sayılı kararı 
(BİNMELİ) ile iptali sonucu uğranılan zararın, Türk Medeni Kanunu'nun 1007. maddesi 
uyarınca,Kooperatifimizce,  Maliye Hazinesinden tahsiline ilişkin olarak açılan davada; 
T.C.Ankara 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/211 Esas, 2017/282 Karar no.su ile lehimize 
sonuçlanmış ve Maliye Hazinesince  Kooperatifin uğradığı zararın ödenmesi kararı 
verilmiştir.  Davalılar İstinaf Mahkemesine müracaat etmiş olup, istinaf incelemesi sonucunda 
usule ilişkin eksiklik tespit edilmiş, bu eksikliğin giderilmesi ve Kooperatifimizin zararının 
miktarının tekrar tespit edilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekçesi ile dosya 
mahkemeye geri gönderilmiştir.   
 
          7.4. Kooperatife ait yerleşim alanında bulunan 164 parsel taşınmazların tapu 
kayıtlarındaki belirtmelerle ilgili olarak,Lodumlu Mahallesi 538 parsel ile Gölbaşı ilçesi 
Kızılcaşar mahallesi eski 446 ve 447 no.lu parseller arasındaki mükerrerliğin giderilmesi için 
Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada ; Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 
2017 / 207 esas ve Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/296 esas sayılı dosyalar: 
Kooperatif üyelerine ait parsellerle binmeli olan Çankaya, Lodumlu 538 parsel malikleri 
aleyhine açtığımız tapu iptal davaları birleştirilmiş, davanın duruşmaları başlamıştır. Ankara 
12. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017 / 218 e. sayılı dosya: Çankaya Lodumlu 538 parsel 
malikleri tarafından kooperatif üyeleri aleyhine açılan tapu iptali davasına tarafımızdan esas 
yönünden cevap verilmiş, ayrıca yetki itirazında bulunulmuştur. Mahkeme, yetki itirazımız 
nedeniyle Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili olduğu için davayı usulden reddetmiştir. 
Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017 / 245 e.sayılı dosya : Kooperatif üyelerinden Orhan 
Macit Arıyürek tarafından Maliye Hazinesi , Tapu ve Kadastro Gen Müd. , S.S. Tek Bahçeli 
Kaloriferli Evler Konut Yapı Kooperatifi ve tapu kaydında malik olanlara karşı mükerrer 
tapunun iptali ve tescili, bu olmadığı takdirde tazminat talepli dava açılmıştır. İtirazımız 
üzerine Mahkemece yetkisizlik kararı verilerek dosya Gölbaşı 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2018/182 Esas sayılı davası olmuştur.  
 
             Bu davalar ile ilgili olarak ; 
 
             a-) Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017 / 207 esas ve Gölbaşı 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi 2017/296 esas sayılı dosyalar: Kooperatif üyelerine ait parsellerle binmeli olan 
Çankaya, Lodumlu 538 parsel malikleri aleyhine açtığımız tapu iptal davaları birleştirilmiş, 
davanın duruşmaları başlamıştır.  
 
             b-) Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017 / 218 e. Sayılı dosya: Çankaya 
Lodumlu 538 parsel malikleri tarafından kooperatif üyeleri aleyhine açılan tapu iptali 
davasına tarafımızdan esas yönünden cevap verilmiş, ayrıca yetki itirazında bulunulmuştur. 
Mahkeme, yetki itirazımız nedeniyle Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili olduğu için 
davayı usulden reddetmiştir. Karar kesinleştiğinde karşı taraf talep ederse davaya Gölbaşı 
Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmaya başlanacaktır.   
 
           c-) Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017 / 245 e.sayılı dosya : Kooperatif 
üyelerinden Orhan Macit Arıyürek tarafından Maliye Hazinesi , Tapu ve Kadastro Gen Müd. , 
S.S. Tek Bahçeli Kaloriferli Evler Konut Yapı Kooperatifi ve tapu kaydında malik olanlara 
karşı mükerrer tapunun iptali ve tescili, bu olmadığı takdirde tazminat talepli dava açılmıştır.  
Davaya cevap verilmiş olup itirazımız üzerine Mahkemece yetkisizlik kararı verilerek dosya 
Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/182 Esas sayılı davası olmuştur.  
 
          d-) Gerek karşı tarafın üyelere açtığı, gerekse  bizim Lodumlu 538 parsel maliklerine 
açtığımız Davalarda yetkili Mahkeme Gölbaşı Mahkemesi olmalıdır. Nitekim, Gölbaşı 
1.Asliye Hukuk Mahkemesi de davalıların yetki itirazını başlangıçta reddetmişti. Ancak, 
üyelerden bir şahsın kendi imar parseli için Lodumlu 538 parsele başka bir avukatla Ankara 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı davada yetkisizlik kararı verilmiş, Gölbaşı’na giden 



dosyada da dosya üzerinde davaya Ankara Mahkemesi bakmalıdır diye tekrar yetkisizlik 
kararı verilmiştir. İki ayrı Mahkemenin verdiği yetkisizlik üzerine Davaya hangi Mahkemenin 
bakacağı hususunda karar vermesi gereken İstinaf Mahkemesi, yukarıdaki arz edilen 
nedenlerle  kesinlikle hatalı olmakla beraber,  yasa gereği kesin olarak Ankara Mahkemesini 
davaya bakmaya yetkili kabul etmiştir. Bunun üzerine Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 
yukarıda belirtilen aynı parsellerin başka şahıs tarafından açılan davasındaki İstinaf 
Mahkemesinin kesin olarak verdiği yetkili Mahkeme Ankara’dır kararını dikkate alarak , 
önceki yetkiye itirazların reddi kararından dönerek yetkisizlik kararı vermiştir. Bu kararın 
yasa ve içtihatlara uygun olmadığı kanaatinde olduğumuzdan istinaf başvurusu yapılacaktır. 
Sonuç itibariyle; istinaf Mahkemesinin dosyamızda vereceği karara göre dava Gölbaşı 
Mahkemesinde veya Ankara Mahkemesinde görülmeye devam edecektir. Dava hangi 
Mahkemede görülürse görülsün kooperatif üyelerinin davanın esasına yönelik hakları 
bakımından aleyhe bir durum söz konusu değildir. Şu anda halli gereken sadece davanın 
görüleceği Mahkemenin ( Ankara veya Gölbaşı) saptanmasıdır. Bu itibarla davada verilen 
yetkisizlik kararı uyuşmazlığı çözen nihai karar olmadığından. İstinaf Mahkemesi 
kararına göre davaya belirlenen Mahkemede devam etmektedir.  
 
           7.5. Kooperatifimiz yerleşim alanında; imar parsellerinin, oluşturulduğu  zamanki 
aplikasyon ölçüm değerleri ile şimdiki ölçüm değerlerinin paftasına uygun olmaması  
nedeniyle  ada ve parsel koordinatlarında  kaymalar oluşmuştu. Kooperatifimizi yıllarca 
uğraştıran kayma sorununun çözümü için; tüm  Kooperatifimiz yerleşkesindeki ada ve 
parseller ülke nirengi sistemine uygun hale getirilmiş, 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 
ölçekli imar uygulama planları yapılarak, kooperatifin mevzi olarak yaptırmış olduğu planlar 
ve uygulamalar ,Belediyenin yapmış olduğu planlar ile birleştirerek ada parsel ve uyumu 
sağlanmış, tüm parsellere yeni parsel numaraları verilerek, tapu tescilleri  gerçekleştirilmiştir. 
 
                   Ancak ; Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2012/1433 E.2013/1420 karar sayılı 
08.04.2014 tarihli ve 2013/1518 E.2014/452 karar sayılı 08.04.2014 tarihli  kararı ile Gölbaşı 
Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarih 255 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 29.11.2011 tarih 3422 sayılı kararı ile onaylanan "S.S. Tek Bahçeli Kaloriferli 
Evler Yapı Kooperatifine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği "park ve spor 
alanı gibi farklı niteliğe sahip iki kullanımın tek bir kentsel kullanım kararı olarak 
belirlendiği, parselasyon planı daha yapılmadan Hazine adına düzenlemeye girecek olan 
alandan % 40 DOP oranı düşüldükten sonra geriye kalan alanın (yaklaşık 15.900 m2 ) 
Belediye Hizmet Alanına tahsisine ilişkin bir düzenleme getirilerek Hazinenin hak kaybına 
uğratıldığı, KOP kapsamında olan Belediye Hizmet Alanına yapılacak tahsisin parselasyon 
planında düzenlemeye giren tüm parsel maliklerine hisseli olarak dağıtılması gerekirken 
sadece Hazinenin hakkından tahsis edildiği anlaşıldığı" gerekçesiyle iptal edilmiştir. 
 
               Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 1876 sayılı kararı ile 
onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile iptal edilen alanın tamamı plan sınırlarına 
alınarak dava konusu alan da "Sosyo Kültürel Tesis Alanı" olarak, daha sonra ise Gölbaşı 
Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 255 sayılı ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 23.11.2014 tarih ve 2050 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı 
değişikliği ile dava konusu alan "Ticari-Rekreasyon Alanı" olarak yeniden onaylanmıştır. 
Yargı Kararındaki gerekçe ortadan kalktığı nedeniyle, T.C. Gölbaşı Belediye Başkanlığı 
Encümeni'nin  25.12.2018 tarih 99/671 sayılı kararı ile imar adalarına ait tüm parsellerde 
yürürlüğün aynen devam ettirilmesine kararı alınmıştır. 
 
 
           2019 yılı faaliyet raporumuz Genel Kurulumuzun bilgi ve tensiplerine arz olunur. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S.S.TEK BAHÇELİ KALORİFERLİ EVLER KONUT YAPI KOOPERATİF 
DENETİM KURULU RAPORU 

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA 

Rp. Düzenleme Tarihi              : 01.03.2020 

İncelenen Dönem                     : 01.01.2019 - 31.12.2019 

Genel Kurul Tarihi                   :31/10/2020 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tebliği esasları dâhilinde yaptığımız incelemeye göre 
Kooperatifimizin Denetim Kurulu Raporunu bilgilerinize sunarız. 

A – YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ: 

1) Yönetim Kurulu Üyelerinin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana 
Sözleşmesinde öngörülen üyelik şartlarını taşıdığı,  

2) Raporun ilgili olduğu 01.01.2019-31.12.2019 döneminde, Yönetim Kurulu toplantı nisabını 
kaybetmediği, 

3) Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, Kooperatifi zarara uğratıcı eylemleri dolayısıyla açılmış 
hukuki sorumluluk davası veya göreve devam konusunu etkileyecek nitelikte Kooperatifler 
Kanununda belirtilen suçlarla ilgili açılmış kamu davası bulunmadığı.  

4) Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurulda belirlenen, huzur hakkı, ödemesi dışında başka 
bir ödeme yapılmadığı, 

5) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana Sözleşmesine aykırı olarak, Genel 
Kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerin Yönetim Kurulu üyelerince kullanılmadığı, 

6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif Memurlarınca, Kooperatifle, Kooperatif konusuna 
giren bir ticari muamelede bulunulmadığı,  

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin, Kooperatife ait defter ve belgeleri incelenmek üzere istenen 
sürede denetim kuruluna verdikleri, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı,  

8) Genel Kurul Toplantısına sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun, 
Kooperatifin gerçek durumunu gösterir şekilde eksiksiz ve hatasız olarak yansıttığı, 

9) Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair vergi ve SSK primlerinin tam ve zamanında 
yatırıldığı, 

 



B – Ortaklık işlemleri: 

1) Genel Kurul Toplantısına ilişkin ortaklar listesinin, Kooperatif Ana Sözleşmesinde 
belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği, 

2) Kooperatife ortak kaydedilen veya ortaklığı sona erenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu 
kararlarının mevcut olduğu,  

3) Genel Kurul Toplantısına ilişkin düzenlenen ortaklar listesinin, Kooperatifin Ortaklar 
Defterindeki kayıtlarla uygun bulunduğu; bu bağlamda, Genel Kurul Toplantısına katılma 
hakkı bulunmayanların ortaklar listesinde yer almadığı,  

4) Kooperatif ortakları tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif personeli hakkında, 
Denetim Kuruluna intikal ettirilmiş bir şikayet olmadığı,  

5) Yönetim Kurulu tarafından, ortaklar arasında hak ve vecibelerde eşitlik ilkesine uygun 
hareket edildiği, yapılan incelemelerle anlaşılmıştır. 

C – DEFTER VE BELGELER:  

1) 28.11.2017 tarihli 7061 sayılı Kanunun 2. maddesi ile " Kurumlar Vergisinden muaf olan 
kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi" ni,   01.01.2018 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere,  "Kurumlar Vergisinden muaf kooperatiflerin ortak dışı işlemleri 
nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceği ve 
ortak dışı işlemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluşturduğu iktisadi işletme 
için ayrıca defter tasdik ettirileceği"  hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle ; İktisadi İşletme 
için ayrı mükellefiyet tesis edilmiş olup, ayrıca yevmiye, kebir ve envanter defterleri tasdik 
edildiği, 

2) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan, Yevmiye Defteri, Defter-i 
Kebir, Envanter ve Bilanço Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul Karar 
Defterinin kullanıldığı,  

3) Yevmiye Defteri kayıtlarının kanunda öngörülen sürede vergi kanunlarına uygun olarak 
yapıldığı, kayıt nizamına uyulduğu,  

4) Envanter ve bilanço defterine, Kooperatifin dönem sonu bilançosu ile dönem başı açılış 
bilançosunun işlendiği,  

5) Karar defterinin, kanunda öngörülen süre içerisinde noter kapanış tasdikinin  yaptırıldığı,  

6) Defterler ile saklanması zorunlu olan belgelerin, Türk Ticaret Kanununda öngörülen 
süreyle  saklandığı,  

7) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilât ve ödemelerin tümünün kanunen geçerli belgeye  
dayandığı, anlaşılmıştır. 

 

 



D – Bilanço, gelir gider farkı hesabı ve mali durum bölümü: 

1) Kooperatif ve Kooperatif İktisadi İşletmesi hesapları ayrı defterlerde izlenmiş olup, 
konsolide gelir tablosu ve konsolide bilanço düzenlendiği,  

2) Bilanço ve gelir gider tablosunun, Kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak 
hazırlandığı, yanlış, eksik bilgi bulunmadığı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı bilgi içerdiği, 

3) Bilanço ve gelir gider tablosunun muhasebe standartları ve ilkelerine göre düzenlenip 
hazırlandığı, 

4) Hesap ve işlemlerin bir önceki Genel Kurulda görüşülerek kabul edilen tahmini  bütçe 
kalemleriyle uyumlu olduğu, 

5) Bilançoda “Hazır Değerler” bölümünde yer alan kasa ve banka tutarların sayım sonucu 
fiilen bulunduğu, 

6) Üyelerden alacakların, 1.073.161,87 TL. olduğu, 155.683,84 TL.tutar için takip 
işlemlerinin devam ettiği,  

7) Kooperatifin borçlarının dökümü şu şekildedir: 

        42.476,76 TL ödeme süresi gelmemiş vergi, SSK  borcu olduğu, 
 10.263.566,35 TL satıcılara borç olduğu, gerçek bir mal ve hizmet alımına dayandığı, 

8) Ortaklardan yapılan her türlü tahsilâtın kayıtlara eksiksiz intikal ettirildiği yasal süresinde 
ödenmeyen aidatlar için Genel Kurulca belirlenen % 1 gecikme faizi esas alınarak 
tahakkuklarının yapıldığı, 

9) Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirildiği,  

10) Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu,  

11) Kooperatifin bu dönemindeki işlemleri neticesinde olumlu gelir gider farkı oluşmamış 
315.475,33  TL zarar olduğundan Kooperatifler Kanunu ve Anasözleşme hükümlerine uygun 
olarak dağıtım yapılmadığı, 

E – Sonuç: 

Kooperatif İşlemlerinin ve evraklarının Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları,  Kooperatifler 
Kanunu ve Anasözleşme hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden Yönetim Kurulunun ibra 
edilmesi kanaatinde olduğumuzu beyan eder, saygılarımızı sunarız. 

DENETÇİLER 

 
             Hasan TOKAT                                                           Yaşaddin PEHLİVAN 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

                                                         ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE 
 
 
          "Aidat Takip Sistemi"  WEB sayfamızda (www.incektekyapi.com)  
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