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Deerli Üyemiz, 

45 yılı akın bir geçmii olan Kooperatifimiz, Ankara'nın hatta ülkemizin 
sayılı büyük Kooperatiflerinden birisidir. Ayrıca, ANKARA' nın yükselen yıldızı 
ncek Bölgesinde,çok geni bir alana sahiptir. 

Çevremizde olabilecek gelimeler, zaman zaman sizlere duyurulmu ve 
mecbur kalmadıkça gayrimenkullerinizi muhafaza etmeniz tavsiye edilmiti. Son 
yıllarda gerek çevremizde ve gerekse kooperatifimizde; Kooperatifimizin 
yanında , özel kii ve kurulularının da yatırımları hızlanmıtır. Bu yatırımların 
gelmesinde ve hızlanmasında yönetimimizin planlama ve çabalarının önemli 
etkisinin olduu somut bir gerçekliktir. 

Hava kirlilii ve gürültüden uzak ortamı, yeillikleri, park ve bahçelerin 
younluu, yazın ve kıın ayrı ayrı güzellikleri kooperatifimiz yerlekesini daha 
seçkin hale getirmitir. Pandeminin de etkisiyle, toplumun yaam anlayıı 
deimi, bahçeli, müstakil evler yönündeki tercihleri ön plana çıkartmıtır. 
Hem ehre yakınlıı, hem sosyal ihtiyaçları karılayacak i merkezleri vb. 
faaliyetlerin bulunduu, hem de doayla iç içe olması, bu özellikleri taıyan 
Kooperatifimize ilgi daha da artmı ve artmaya da devam edecektir. 

Hep birlikte nice güzel günler yaamak dileiyle. 

KENAN ESEN 
YÖNETM KURULU BAKANI 









                                         ÖNEML NOTLAR

1- Genel Kurulun ilk toplantısında çounluun salanması son derece 
önemlidir. 

2- Mazereti nedeniyle toplantıda bulunamayacak Ortaımız, Anasözlemenin 
24. maddesi hükmü gereince dier bir ortaı vekil tayin edebilir. 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu’nun 49. maddesi gereince, herhangi bir ortaın 
Kooperatif ortaı olmayan birinci derece akrabaları (Ei, 18 yaını ikmal 
etmi çocuu, anne ve babası) için temsilde ortaklık artı aranmaz. Bu 
hususta Kooperatif Merkezini arayan üyelerimize yardımcı olunacaktır. 

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

4- Üye haricinde gelecek kiilerin toplantı salonuna alınmayacaının bilinmesi 
önemle rica olunur. 

5- Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata      
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Bakanlıkça alınan Karar ve 
uygulamalar dorultusunda toplantı  salon  ve oturma ekli 
düzenlenecektir.

                                                                         

SINIRLI SORUMLU 
TEK BAHÇEL KALORFERL EVLER 
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                 GÜNDEM

1) Yönetim Kurulu Bakanının Açı Konuması ve Bakanlık Divanının 
oluturulması ( 1 Bakan, 1 Bakan yardımcısı, 1 Yazman, ve 2 oy sayıcı). 

2)  Saygı duruu  (ATATÜRK ve ehitlerimiz ile vefat eden Kooperatif ortakları 
için) ve stiklal Marı  

3) 2019 ve 2020 yıllarına ait ; Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bilanço ve 
Gelir Gider Hesaplarının ayrı ayrı okunarak görüülmesi ile Yönetim ve 
Denetim Kurulunun çalımalarının ayrı ayrı ibrasının, Bilanço ve Gelir Gider 
Hesaplarının da ayrı ayrı kabulünün oylanması, 

4) Önceki Genel Kurul Toplantılarında alınmı Kararların, 2018-2019-2020 yılı 
uygulamalarına ilikin olanlar hakkında bilgi verilmesi ve gereken kararların 
alınması, 

5) Kooperatifimiz Yerleim alanında bulunan (Lodumlu Mah.538 no.lu parsel ile 
Kızılcaar Mahallesi eski 446 ve 447 no.lu parseller) ve 164 parselin 
tapularına konan erh ile (binmeli) ilgili yürütülen hukuki süreç hakkında bilgi 
verilmesi, 

6) 119393 Ada/1 Parselde yer alan yüzme havuzunun mevcut durumu hakkında 
bilgi verilerek, gereken kararların alınması.    

7) 2020 – 2021  hesap yılı tahmini bütçesinin görüülerek karara balanması, 

8) Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüülerek karara balanması,  

9) Dilekler ve kapanı. 















                                      2019  YILI   FAALYET  RAPORUMUZ  

              Deerli Üyemiz ; 

              Kooperatifimizin, Ana Sözlemesi ve önceki Genel Kurul Toplantılarında alınan 
kararlar  çerçevesinde gerçekletirilen faaliyetler  ve uygulanma sonuçları, aaıda kısaca 
özetlenmitir.   

               1- Önceki Genel Kurullarımızda "Sosyal Donatı ,Yönetim Merkezi ve Ticari 
Rekreasyon  alanlarında, Huzurlu Yaam ve Rehabilitasyon Merkezi ve dier sosyal  
konseptlere ilikin "finans ve yatırım"  kararı alınmıtı. Bu karar dorultusunda, 121140 ada 
1 parsel 5233 m2 SKT arsamız üzerinde, 9631 m2  inaat alanlı " Sevgi Çiçei Yaam Evi" 
Yalı Bakım ve Huzurevi inaatımız balatılmıtı. Söz konusu projemiz, Ülkemizde yaanan 
ekonomik gelimeler ve dalgalanmalara ramen devam etmektedir. En son teknoloji ile 
donatılmı ve modern mimarisi ile dikkat çeken bu projemizde, 2019 yıl sonu itibariyle kaba 
inaat bitirilmi, duvar örülmesi, su ve ısı yalıtımı tamamlanmı, elektrik tesisatının tüm 
kablolama i ve ilemleri, kalorifer tesisatı, ısıtma sistemi içme ve pissu tesisatına ait 
borulama ve daıtım ilerinin tamamı bitirilmi durumdadır.  

                2-  40. Olaan Genel Kurulumuzda ;  121139 Ada 2 Parsel  7150 m2 Ticari 
Alanımız için kat karılıı inaat  kararı alınmı ve bu projemiz,  2018 yılı Nisan ayı itibari ile 
Yapı Ruhsatı alınarak fiilen balatılmıtır. ncek Avlu adını verdiimiz projemiz , ncek 
Bulvarına cepheli, 18384 m2  inaat alanlı, bölgemizin n iyi konumuna sahip olup, son derece 
modern, yatay  bir mimari proje ile yüksek inaat kalitesinde ina edilmektedir. 2019 yılı sonu 
itibari ile , kaba inaat,  duvar örülmesi ileri bitirilmi , dier ince ilerin tamamlanma 
aamasına gelmitir.  2019 yılı itibari ile, projemizdeki baımsız bölümlerimize  üye kaydı 
yapılması  ilemine balanmıtır. Üye kaydı için, tirajı yüksek gazetede ilan verilmi, Web 
sayfamızda ve Sms ile sürekli duyurular yapılmıtır. lgilenenlere, Yönetim binamızda plan, 
proje, mimari ve teknik bilgiler ile gerekli dier bilgileri içeren sunum yapılmı ve talep 
edenlere inaat mahallinde baımsız bölümleri  yerinde görmeleri salanmıtır. Bu 
dorultuda, Genel Kurulumuzda belirlenen fiyatlardan aaı olmamak üzere baımsız 
bölümlere üye kayıt ilemleri balatılmı ve üye kayıtları devam etmektedir.  

              3- Kooperatifimizi yıllarca megul eden ve kooperatifimiz aleyhine neticelenen 
binmeli dava sonucunda ,kooperatifimize ait 55 parsel ( 5parsel üzerinde konut yer almakta)   
olmak üzere toplam 28382 m2 kaybımız olmutu.Yönetim Kurulumuzun kararlı çalımaları 
sonucunda hak kaybına urayan ortaklarımızın arsaları satın alınıp, imar plan ve uygulamaları 
yapılarak, ortaklarımıza tapuları daıtılmı ve bu  sorun çözülmütü. 

                 Kooperatifimiz Yönetimi , bu dava sonucunda, uranılan zararın telafisi için ,Türk 
Medeni Kanunu'nun 1007. maddesi uyarınca,Maliye Hazinesi aleyhine , Kooperatifimizin  
maliki olduu taınmazın mükerrer kayıt nedeniyle uradıı zararın  tahsiline ilikin  dava 
açmıtır. Açtıımız  dava, T.C.Ankara 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/211 Esas, 
2017/282 Karar no.su ile lehimize sonuçlanmı ve Maliye Hazinesince  Kooperatifin 
uradıı zararın ödenmesi kararı verilmitir. Davalılar stinaf Mahkemesine müracaat 
etmi olup, stinaf Mahkemesinin detaylı inceleme ve deerlendirmesi sonucunda,  
Kooperatifimizin zararının tekrar tespit edilmesi için bilirkii incelemesi yaptırılarak Yerel 
Mahkemece gereken kararın alınması için  dosya mahkemeye geri gönderilmitir. 4.Asliye 
Hukuk Mahkemesinde 28.11.2019 tarihinde yapılan 2019/261 Esas sayılı durumada, 
belgelerin tekrar incelenip beyanda bulunulması, emsallerle ilgili raporun sunulması, 
eksikliklerin tamamlanması için süre verilmi olup,   dava süreci devam etmektedir. 






            4- Bilindii gibi , Gölbaı Tapu Müdürlüünce ,Kooperatifimize ait yerleim alanında 
bulunan 164 parselin (2,3,4,111,112,113,114,141,142,143 Adaların bazılarında)  tapu 
kayıtlarına erh konulmutur. Bu nedenle , Yönetim Kurulumuz,  T.C. Çevre ve ehircilik 
Bakanlıı, Ankara Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüüne, 02.02.2017 tarih ve 4/36 sayılı 
yazı ile, geçmite yaanan hukuki süreç ve gelimeleri 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 erhin kaldırılması 
talep edilmitir.  

               Ankara Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüü, cevabi yazısında özetle, Lodumlu 
Mahallesi 538 parsel ile Gölbaı lçesi Kızılcaar mahallesi eski 446 ve 447 no.lu parseller 
arasındaki mükerrerliin giderilmesi için, taınmaz malikleri tarafından 2 ay içinde 
mükerrerliin giderilmesi konusunda dava açılabilecei, açılmaması halinde ilgili Tapu 
Müdürlüklerince dava açılacaı ve hukuki süreç dorudan balayacaı hasebiyle bu aamada 
Kurumlarınca  yapılabilecek herhangi bir ilem bulunmadıı belirtilmitir. 

              Bunun üzerine, 43.Genel Kurulumuzda, öncelikle tebligatlara muhatap 164 üyemizi  
ilgilendiren, olumsuz sonuçlanması halinde tüm üyelerimizi etkileyecek,  bu sorunun 
çözümüne ilikin karar alınmıtır. Bu  karar dorultusunda , sorunun çözümü için   yol haritası 
çizilerek,  yapılan aratırmalar sonucu bu konuda uzman hukuk grubuyla , Avukatlık Hizmet 
Sözlemesi akdedilmitir. Dava konusunun ve sebebinin bütünlük arz etmesi nedenleriyle 
mükerrerliin iptali yönünde tek bir dava  açılması yönünde tek bir dava açılarak, hukuki 
süreç balatılmıtır.  

            5- Üyelerden alacaklar için icra ilemleri 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 Sözleme gerei 
üstlenilen hizmet ve faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermektedir. Üye aidatlarını 
ödemeyen ortaklarımızın sözlü ve yazılı uyarılmalarını takiben Kooperatifimiz Avukatı 
tarafından borçlarını ödemeleri için tebligatlar yapılmaktadır. Borçlarını ödemekten imtina 
eden ortakların ihraç ilemlerinin yapılmasını teminen, Kooperatifimize yük getirecek noter 
vb. masraflar da gözetilerek, Kooperatifler Kanunu 27. ve Ana Sözlemenin 14.maddesinde 
belirtilen yasal prosedürler uygulanmaya devam etmektedir. 

          
             6- 2019 Yılında Kooperatifimiz Yerlekesinde Yapılan Güncel  ve lemler ; 

              - Kooperatifimiz yaklaık 210 hektar alan üzerinde kurulmu , mevzi imar çalıması 
yapılarak imarlı parseller oluturulmutur. marlı arazimizde,  50 kilometrenin üzerinde 
Kooperatifimizce yapılmı ve ilgili Belediyelere devredilmi,  cadde ve sokaklardan oluan 
yollarımız bulunmakta, yaklaık 50.000 metre uzunluunda,  muhtelif çaptaki temiz su 
ebekemiz (boru, vana, ek parça, abone balantısı gibi) ve  yaklaık; 45.000 metre 
kanalizasyon ebekemiz (büz ,muayene bacası,rögar kapaı gibi) ,  mevcut  olup  bunların  
yapımını da Kooperatifimiz üstlenmitir. Arazimizdeki kanal ebekesi 1990 yılında, su 
ebekesi  PVC boru ile 1997 yılında yapılmı ve lgili Kuruma artlı olarak devredilmitir. 
Kooperatifimiz yerlekesinde ki Telekom altyapısı , Telekom l Müdürlüünce onaylanmı
projeyle , Kooperatifimiz tarafından 2002 yılında  ada dıı ve ada içinde parsel içerisinden 
geçmek suretiyle  boru ferleri döenerek yapılmıtır.  






             -  Kooperatifimiz de yerleimin hızla artması ile su, kanal, telekom, elektrik, vb. 
altyapı ebekemizde bakım, onarım, yenileme, temizlik ve deplase ilerinin yapılması zorunlu 
hale gelmitir. Kooperatifimiz  gerek arazimizde devamlı oturan ortaklarımızın rahat, 
sıkıntısız ekilde yaamlarını sürdürmelerini temin etmek, gerekse oturulabilir  konut sayısını 
çoaltabilmek, konut ve arsaların olması gereken deerlere ulaması için,  söz konusu 
altyapıda meydana gelen arızaların tespiti ve giderilmesi  , mevcut alt yapının ,bakım ve  
onarımının planlanması, yenilenmesi gereken altyapının tespitini yapmaktadır.   

              - Kooperatifimiz, sınırları içerisindeki  yol, meydan, yeil saha, parklar gibi ortak 
alanların temizlii,  park, bahçe ,yeil alanların sulanması, bakımı, yeil alanlara aaç dikimi , 
iyiletirmesi, kıın kar küremede dahil olmak üzere yolların açılması gibi hizmetleri de , 
gecikmeksizin yapmaktadır. 
      
              -Kooperatifimiz  genelinde, daha kaliteli ve kesintisiz elektrik alınabilmesini 
teminen, giriimlerimiz sonucunda Bakent Elektrik Daıtım A.. tarafından trafolarımız 
yenilenmi, ayrıca , bazı adalarda bulunan ve beton kaide üzerine monte edilen, Elektrik 
Panolarında  betonların vasfını yitirdiinden,  yerinde inceleme yapılarak gerekli 
düzenlenmenin yapılması ve elektrik ebekesi için tehlike oluturacak ekilde uzayan ve 
emniyet mesafelerini aan aaç dallarının budanması için Bakent Elektrik Daıtım A..nin 
ilgili birimleri ile ortak çalıma yürütülmektedir. Aynı zamanda cadde ve sokaklarımızdaki 
aydınlatma armatürlerinin arıza, bakım ve yenilenmesi çalımaları Kooperatifimiz 
giriimleri ile düzenli olarak yapılmaktadır. 

             -Cadde ve sokaklarımızın isimlerinin bulunduu bazı levhaların deforme olduu ve 
okunamaz hal aldıından yenilenmesi için Büyükehir Belediyesine müracaat edilmi, 
yenileme ileri tamamlanmıtır. 

            -Cadde ve sokaklarımızın yüzde doksan bei asfaltlanmı olup, kalan yerlerin 
asfaltlanması için Belediyelerle görümeler yapılmı kalan yerlerin asfalt sözü alınmıtır. 
Ayrıca caddelerimizin kaldırımlarının yapılması için Ankara Büyükehir Belediyesi ile 
görüme ve yazımalarımız yapılmı ve Ankara Büyükehir Belediyesince  yatırım 
programına alınmıtır. 
  
            -Cadde, sokak ve çevre temizlii için, belediye ile koordineli çalıarak çevre 
temizliinin ifası salanmaktadır. Bu balamda, Kooperatifimiz sınırları içerisinde bulunan ve 
üye olmayan  bina sakinleri ile ticari faaliyette bulunan kii ve kurumların çevre temizliine 
gerekli özen ve itinanın göstermesi, temiz, düzenli ve yaanabilir olması için gerekli uyarılar 
yapılmaktadır. 

            -Kooperatifimiz sınırları içerisinde bulunan bazı arsalarda, umumun salık ve 
selametini ihlal eden, ehircilik, estetik bakımından mahzurlu görülen uzun süredir atıl 
vaziyette bulunan metruk binalarla ilgili ; bina sahiplerine  iyiletirme, tadilat ve onarımının 
yapılması,  yapılmayacak ve kullanımına uygun hale getirilmeyecekse,  kanun hükümleri 
uyarınca yıkılması için gerekli ilemleri yapmaları için uyarılmı, aksi halde yerel yönetimler 
ile ilgili Bakanlıın  hükümleri ve genelgesi uyarınca ; gerei bu makamlarca yerine 
getirildiinde maduriyet yaayacakları ve zararları olacaı konusu hatırlatılmıtır.  

            -Kooperatifimiz Yerlekesinde,  gün geçtikçe younlaan yerleime  paralel olarak  
taıt trafiinde de artılar olmasından dolayı ; trafik akılarının kesime noktası olan 
halihazırdaki  dönel kavaklar fiziki olarak yetersiz kaldıından, taıt ve yaya trafiini 






olumsuz olarak etkilemektedir.  Bu noktaların   mümkün olan en etkin ve verimli hale 
getirilmesi için Ankara Büyükehir Belediyesi ilgili birimleri ile görümeler yapılmı plan ve 
programa alınmıtır.   

            -Yerlekemizdeki çocuk park ve bahçelerinin oyun alanlarının donanımları  yetersiz 
olmasının yanı sıra, yıpranmı, kırık ya da kullanılmaz duruma geldii için, bu alanlarının 
planlama ve tasarımı gözden geçirilerek amacına uygun ekilde  düzenlenmesi ve oyun 
alanlarındaki materyallerin bakım ve tadilat isteimiz, lçe Belediyesince kabul edilmi ve 
programa alınmıtır. 

             Ayrıca ;  

• çme suyu ebekesi arızası tespit ,ihbar ve denetiminin yapılması, 
• Tıkanmı Pis Su kanal ve rögarların tespiti ve temizlenmesi.Üyelerimize  ait 

 alanlarda su,pissu,rögar,kanal gibi arızalarda yardım edilmesi, 
•  Derin kuyuların  bakım onarımı , pompaların bakım ve tamiri, 
• Su kulesi, yer depo bakım ve temizlii, 
• Kuyu suyu ile yeil alanların ve aaçların sulanması ve yeni su hatlarının 

yapımı, 
• Parklardaki  çimlerin bakımı sulanması,Park ve bahçelerde ,Otla  mücadele ve 

çapalama (2019 yılı içerisinde 181 adet bahçemizde çapalama hizmeti 
verilmitir.) 

• Aaç dikimi ve daha önce dikilmi aaçların bakımı (ocak açma-çapa-sulama 
 ve  gübreleme),Aaç dikmek isteyen üyelerimize yardımcı olunması, 

• Bozuk yolların  bakımı ve mıcır serilmesi,Kanal-Su-Doalgaz-telefon-elektrik 
abone  hatlarının yapımı veya arıza giderilmesi sırasında meydana gelen yol 
 bozukluklarının giderilmesi, 

• Bozulan bordür talarının bakımı ve yenilenmesi, 
• Kanal-Su-Doalgaz-telefon-elektrik abone hatlarının çekimlerinde gereken 

 bilgilendirme ve yardımın salanması, 
• Parseller içerisindeki kırılan tahrip olan elektrik, telefon ve fer boruların 

tamiri bakımı yenilenmesi, 
• Çevre temizlii ,sinekle mücadele, arazideki tüm aaç ve bitki ilaçlama 

 yapılması,Üyelerimizin bahçelerindeki aaçlar ve yeil alanların her türlü 
haereden korunması amacıyla yapılan ilaçlama çalımaları, 

• Çöp konteynırların bakımı ve temini, 
• Sokak lambaları pano, trafo tahrip arıza takibi malzeme temini ve yetkili 

birimlerle ibirlii yapılması,    
• Tanker-Traktör-çim makineleri ve çapa gibi aletlerin bakımının yaptırılması, 
• Park ve yeil alan olarak belirtilen yerlere, aaçlandırma ve yeil alan 

oluturmak için zeminin kazı  dolgu ve düzenlemenin yapılması,  
• Baıbo hayvanların ıslah, kısırlatırma, toplama gibi ilerde yetkili birimlere 

 yardım ve  ortak   çalıma yapılması, 
• Kı 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 ramen, aidatlarını 
ödememe konusunda ısrarları devam etmektedir. Bunun üzerine ihraç ilemleri de dahil 
olmak üzere konu hukuk müavirliine intikal ettirilerek yasal ilemler devam etmektedir. 

          7.2.  2006 ve sonrası yıllara ilikin olarak açtıımız 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 sonuçlanmı
ve bitmitir. Ankara 2. Vergi Mahkemesinde görülen 2012/2495 ve 2012/2496 esas sayılı 
davalarda da Danıtay tarafından nihai karar verilmi ve Kooperatif lehine bitmitir. Ancak, 
2012/2495 sayılı dosyanın nihai kararı henüz kooperatife tebli edilmemitir.


                   Ankara 1.Vergi Mahkemesinde görülmekte olan, 2014/528 davalarda Kooperatif 
lehine karar verilmi, 2014/528 esas sayılı dosya Ankara Bölge dare mahkemesine gitmi, 
onanarak kesinlemitir. 2014/529, 532, 533, 534 ve 535 sayılı olanlar da Vergi Dairesi 
tarafından temyiz edilmi, halen Danıtay’da yargılama süreci devam etmektedir.   

         7.3. Kooperatifin maliki olduu taınmazların mükerrer kayıt nedeniyle Ankara 
24.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kesinleen 2007/497 E, 2008/433 K. sayılı kararı 
(BNMEL) ile iptali sonucu uranılan zararın, Türk Medeni Kanunu'nun 1007. maddesi 
uyarınca,Kooperatifimizce,  Maliye Hazinesinden tahsiline ilikin olarak açılan davada; 
T.C.Ankara 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/211 Esas, 2017/282 Karar no.su ile lehimize 
sonuçlanmı ve Maliye Hazinesince  Kooperatifin uradıı zararın ödenmesi kararı 
verilmitir.  Davalılar stinaf Mahkemesine müracaat etmi olup, istinaf incelemesi sonucunda 
usule ilikin eksiklik tespit edilmi, bu eksikliin giderilmesi ve Kooperatifimizin zararının 
miktarının tekrar tespit edilmesi için bilirkii incelemesi yaptırılması gerekçesi ile dosya 
mahkemeye geri gönderilmitir.   

          7.4. Kooperatife ait yerleim alanında bulunan 164 parsel taınmazların tapu 
kayıtlarındaki belirtmelerle ilgili olarak,Lodumlu Mahallesi 538 parsel ile Gölbaı ilçesi 
Kızılcaar mahallesi eski 446 ve 447 no.lu parseller arasındaki mükerrerliin giderilmesi için 
Gölbaı Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada ; Gölbaı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 
2017 / 207 esas ve Gölbaı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/296 esas sayılı dosyalar: 
Kooperatif üyelerine ait parsellerle binmeli olan Çankaya, Lodumlu 538 parsel malikleri 
aleyhine açtıımız tapu iptal davaları birletirilmi, davanın durumaları balamıtır. 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 verilmi, ayrıca yetki itirazında bulunulmutur. Mahkeme, yetki itirazımız 
nedeniyle Gölbaı Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili olduu için davayı usulden reddetmitir. 
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 karı mükerrer 
tapunun iptali ve tescili, bu olmadıı takdirde tazminat talepli dava açılmıtır. tirazımız 
üzerine Mahkemece yetkisizlik kararı verilerek dosya Gölbaı 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2018/182 Esas sayılı davası olmutur.  






             Bu davalar ile ilgili olarak ; 

             a-) Gölbaı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017 / 207 esas ve Gölbaı 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi 2017/296 esas sayılı dosyalar: Kooperatif üyelerine ait parsellerle binmeli olan 
Çankaya, Lodumlu 538 parsel malikleri aleyhine açtıımız tapu iptal davaları birletirilmi, 
davanın durumaları balamıtır.  

             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 verilmi, ayrıca yetki itirazında bulunulmutur. 
Mahkeme, yetki itirazımız nedeniyle Gölbaı Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili olduu için 
davayı usulden reddetmitir. Karar kesinletiinde karı taraf talep ederse davaya Gölbaı 
Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmaya balanacaktır.   

           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 
karı mükerrer tapunun iptali ve tescili, bu olmadıı takdirde tazminat talepli dava açılmıtır.  
Davaya cevap verilmi olup itirazımız üzerine Mahkemece yetkisizlik kararı verilerek dosya 
Gölbaı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/182 Esas sayılı davası olmutur.  

            d-) Gerek karı tarafın üyelere açtıı, gerekse  bizim Lodumlu 538 parsel maliklerine 
açtıımız Davalarda yetkili Mahkeme Gölbaı Mahkemesi olmalıdır. Nitekim, Gölbaı 
1.Asliye Hukuk Mahkemesi de davalıların yetki itirazını balangıçta reddetmiti. Ancak, 
üyelerden bir ahsın kendi imar parseli için Lodumlu 538 parsele baka bir avukatla Ankara 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde açtıı davada yetkisizlik kararı verilmi, Gölbaı’na giden 
dosyada da dosya üzerinde davaya Ankara Mahkemesi bakmalıdır diye tekrar yetkisizlik 
kararı verilmitir. ki ayrı Mahkemenin verdii yetkisizlik üzerine Davaya hangi Mahkemenin 
bakacaı hususunda karar vermesi gereken stinaf Mahkemesi, yukarıdaki arz edilen 
nedenlerle  kesinlikle hatalı olmakla beraber,  yasa gerei kesin olarak Ankara Mahkemesini 
davaya bakmaya yetkili kabul etmitir. Bunun üzerine Gölbaı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 
yukarıda belirtilen aynı parsellerin baka ahıs tarafından açılan davasındaki stinaf 
Mahkemesinin kesin olarak verdii yetkili Mahkeme Ankara’dır kararını dikkate alarak , 
önceki yetkiye itirazların reddi kararından dönerek yetkisizlik kararı vermitir. Bu kararın 
yasa ve içtihatlara uygun olmadıı kanaatinde olduumuzdan istinaf bavurusu yapılacaktır. 
Sonuç itibariyle; istinaf Mahkemesinin dosyamızda verecei karara göre dava Gölbaı 
Mahkemesinde veya Ankara Mahkemesinde görülmeye devam edecektir. Dava hangi 
Mahkemede görülürse görülsün kooperatif üyelerinin davanın esasına yönelik hakları 
bakımından aleyhe bir durum söz konusu deildir. u anda halli gereken sadece davanın 
görülecei Mahkemenin ( Ankara veya Gölbaı) saptanmasıdır. Bu itibarla davada verilen 
yetkisizlik kararı uyumazlıı çözen nihai karar deildir. stinaf Mahkemesi kararına göre 
davaya belirlenen Mahkemede devam edilecektir.  

           7.5. Kooperatifimiz yerleim alanında; imar parsellerinin, oluturulduu  zamanki 
aplikasyon ölçüm deerleri ile imdiki ölçüm deerlerinin paftasına uygun olmaması  
nedeniyle  ada ve parsel koordinatlarında  kaymalar olumutu. Kooperatifimizi yıllarca 
uratıran kayma sorununun çözümü için; tüm  Kooperatifimiz yerlekesindeki ada ve 
parseller ülke nirengi sistemine uygun hale getirilmi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 
ölçekli imar uygulama planları yapılarak, kooperatifin mevzi olarak yaptırmı olduu planlar 
ve uygulamalar ,Belediyenin yapmı olduu planlar ile birletirerek ada parsel ve uyumu 
salanmı, tüm parsellere yeni parsel numaraları verilerek, tapu tescilleri  gerçekletirilmitir. 






                   Ancak ; Ankara 7. dare 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 Gölbaı 
Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarih 255 sayılı kararı, Ankara Büyükehir 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 deiiklii "park ve spor 
alanı gibi farklı nitelie sahip iki kullanımın tek bir kentsel kullanım kararı olarak 
belirlendii, parselasyon planı daha yapılmadan Hazine adına düzenlemeye girecek olan 
alandan % 40 DOP oranı düüldükten sonra geriye kalan alanın (yaklaık 15.900 m2 )
Belediye Hizmet Alanına tahsisine ilikin bir düzenleme getirilerek Hazinenin hak kaybına  

uratıldıı, KOP kapsamında olan Belediye Hizmet Alanına yapılacak tahsisin parselasyon
planında düzenlemeye giren tüm parsel maliklerine hisseli olarak daıtılması gerekirken 
sadece Hazinenin hakkından tahsis edildii anlaıldıı" gerekçesiyle iptal edilmitir. 

               Ankara Büyükehir Belediye Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 1876 sayılı kararı ile 
onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı deiiklii ile iptal edilen alanın tamamı plan sınırlarına 
alınarak dava konusu alan da "Sosyo Kültürel Tesis Alanı" olarak, daha sonra ise Gölbaı
Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 255 sayılı ve Ankara Büyükehir Belediye 
Meclisinin 23.11.2014 tarih ve 2050 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı 
deiiklii ile dava konusu alan "Ticari-Rekreasyon Alanı" olarak yeniden onaylanmıtır. 
Yargı Kararındaki gerekçe ortadan kalktıı nedeniyle, T.C. Gölbaı Belediye Bakanlıı 
Encümeni'nin  25.12.2018 tarih 99/671 sayılı kararı ile imar adalarına ait tüm parsellerde 
yürürlüün aynen devam ettirilmesine kararı alınmıtır. 

           2019 yılı faaliyet raporumuz Genel Kurulumuzun bilgi ve tensiplerine arz olunur. 





















S.S.TEK BAHÇEL KALORFERL EVLER KONUT YAPI KOOPERATF 
DENETM KURULU RAPORU 

GENEL KURUL BAKANLIINA 

Raporun Düzenleme Tarihi              :  01.03.2020
ncelenen Dönem                             :  01.01.2019 - 31.12.2019 
Genel Kurul Tarihi                           :  26/06/2021 

Çevre ve ehircilik Bakanlıının Teblii esasları dâhilinde yaptıımız incelemeye göre 
Kooperatifimizin Denetim Kurulu Raporunu bilgilerinize sunarız. 

A – YÖNETM KURULU VE PERSONEL LEMLER: 

1) Yönetim Kurulu Üyelerinin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana 
Sözlemesinde öngörülen üyelik artlarını taıdıı,  

2) Raporun ilgili olduu 01.01.2019-31.12.2019 döneminde, Yönetim Kurulu toplantı nisabını 
kaybetmedii, 

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

4) Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurulda belirlenen, huzur hakkı, ödemesi dıında baka 
bir ödeme yapılmadıı, 

5) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana Sözlemesine aykırı olarak, Genel 
Kurulun devir ve terk edemeyecei yetkilerin Yönetim Kurulu üyelerince kullanılmadıı, 

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

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

8) Genel Kurul Toplantısına sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Çalıma Raporunun, 
Kooperatifin gerçek durumunu gösterir ekilde eksiksiz ve hatasız olarak yansıttıı, 

9) Kooperatif çalıanlarına ödenen ücretlere dair vergi ve SSK primlerinin tam ve zamanında 
yatırıldıı, 






B – Ortaklık ilemleri: 

1) Genel Kurul Toplantısına ilikin ortaklar listesinin, Kooperatif Ana Sözlemesinde 
belirtilen bilgileri içerir ekilde düzenlendii, 

2) Kooperatife ortak kaydedilen veya ortaklıı sona erenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu 
kararlarının mevcut olduu,  

3) Genel Kurul Toplantısına ilikin düzenlenen ortaklar listesinin, Kooperatifin Ortaklar 
Defterindeki kayıtlarla uygun bulunduu; bu balamda, Genel Kurul Toplantısına katılma 
hakkı bulunmayanların ortaklar listesinde yer almadıı,  

4) Kooperatif ortakları tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif personeli hakkında, 
Denetim Kuruluna intikal ettirilmi bir ikayet olmadıı,  

5) Yönetim Kurulu tarafından, ortaklar arasında hak ve vecibelerde eitlik ilkesine uygun 
hareket edildii, yapılan incelemelerle anlaılmıtır. 

C – DEFTER VE BELGELER:  

1) 28.11.2017 tarihli 7061 sayılı Kanunun 2. maddesi ile " Kurumlar Vergisinden muaf olan 
kooperatiflerde ortak dıı ilemlerin vergilendirilmesi" ni,   01.01.2018 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere,  "Kurumlar Vergisinden muaf kooperatiflerin ortak dıı ilemleri 
nedeniyle kooperatif tüzel kiiliine balı ayrı bir iktisadi iletme olumu kabul edilecei ve 
ortak dıı ilemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kiiliine balı oluturduu iktisadi iletme 
için ayrıca defter tasdik ettirilecei"  hüküm altına alınmıtır. Bu nedenle ; ktisadi letme 
için ayrı mükellefiyet tesis edilmi olup, ayrıca yevmiye, kebir ve envanter defterleri tasdik 
edildii, 

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 kullanıldıı,  

3) Yevmiye Defteri kayıtlarının kanunda öngörülen sürede vergi kanunlarına uygun olarak 
yapıldıı, kayıt nizamına uyulduu,  

4) Envanter ve bilanço defterine, Kooperatifin dönem sonu bilançosu ile dönem baı açılı
bilançosunun ilendii,  

5) Karar defterinin, kanunda öngörülen süre içerisinde noter kapanı tasdikinin  yaptırıldıı,  

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

7) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilât ve ödemelerin tümünün kanunen geçerli belgeye  
dayandıı, anlaılmıtır. 






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

1) Kooperatif ve Kooperatif ktisadi letmesi hesapları ayrı defterlerde izlenmi olup, 
konsolide gelir tablosu ve konsolide bilanço düzenlendii,  

2) Bilanço ve gelir gider tablosunun, Kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak 
hazırlandıı, yanlı, eksik bilgi bulunmadıı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı bilgi içerdii, 

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

4) Hesap ve ilemlerin bir önceki Genel Kurulda görüülerek kabul edilen tahmini  bütçe 
kalemleriyle uyumlu olduu, 

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

6) Üyelerden alacakların, 1.073.161,87 TL. olduu, 155.683,84 TL.tutar için takip 
ilemlerinin devam ettii,  

7) Kooperatifin borçlarının dökümü u ekildedir: 

        42.476,76 TL ödeme süresi gelmemi vergi, SSK  borcu olduu, 
 10.263.566,35 TL satıcılara borç olduu, gerçek bir mal ve hizmet alımına dayandıı, 

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

9) Vergi ve dier yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirildii,  

10) Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin i hacmiyle uyumlu olduu,  

11) Kooperatifin bu dönemindeki ilemleri neticesinde olumlu gelir gider farkı olumamı
315.475,33  TL zarar olduundan Kooperatifler Kanunu ve Anasözleme hükümlerine uygun 
olarak daıtım yapılmadıı, 

E – Sonuç: 

Kooperatif lemlerinin ve evraklarının Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları,  Kooperatifler 
Kanunu ve Anasözleme hükümlerine uygun olduu görüldüünden Yönetim Kurulunun ibra 
edilmesi kanaatinde olduumuzu beyan eder, saygılarımızı sunarız. 

DENETÇLER 
             Hasan TOKAT                                                           Yaaddin PEHLVAN 






                               2020 YILI FAALYET RAPORUMUZ 
            
            Deerli Üyemiz ; 
          1- Önceki Genel Kurullarımızda "Sosyal Donatı ,Yönetim Merkezi ve Ticari 
Rekreasyon alanlarında, Huzurlu Yaam ve Rehabilitasyon Merkezi ve dier sosyal 
konseptlere ilikin "finans ve yatırım" kararı alınmıtı. Bu kararların uygulanması  ile " Sevgi 
Çiçei Yaam Evi" Yalı Bakım ve Huzurevi inaatı yapım  projemiz, Ülkemizde yaanan 
ekonomik gelimeler ve dalgalanmalara ve 2020-2021 yılında tüm dünyada ve ülkemizde 
yaanan covid salgınına ramen  devam ettirilmektedir. Huzurevi inaatımızda , 2019 yılı 
içerisinde öncelikle kalan kaba inaat ve iç ve dı duvarların yapımı ileri bilahare kısmi 
mekanik, elektrik, mimari ince iler,    2020 yılı içerisinde ise  ; alüminyum taıyıcılı cam 
giydirme dı cephe, ısı yalıtımlı alüminyum cam dorama yapım ve camların montajı , dı
cephe kaba sıva, dı cephe mantolama, yalıtım sıvası, astar uygulanarak silikon esaslı 
grenli/tekstürlü kaplama yapılması , teras çatı izolasyon ve mantolama  yapım ileri aamalar 
halinde yapılmıtır. Yönetim ve teknik müavir ekibimizle, mimari uygulama projesi 
kapsamında daha fazla kiinin hizmet alacaı, standartlara  uygun malzeme                      
seçilip kullanılarak  imalatlar devam etmektedir. 

            2- 121139 Ada 2 Parsel 7150 m2 Ticari Alanımızda, kat karılıı yaptırdıımız  , 
ncek Avlu  projemiz 2018 yılı Nisan ayı itibari ile fiilen balatılmıtı. ncek Bulvarına 
cepheli, 18384 m2 inaat alanlı projemizin, 07.12.2020 tarihinde  iskan belgesi alınmı ve 
baımsız bölümlere ait kat mülkiyet tapuları çıkartılmıtır. Üye kaydı için, tirajı yüksek 
gazetede ilan verilmi, Web sayfamızda ve sms ile sürekli duyurular yapılmıtır. lgilenenlere, 
Yönetim binamızda plan, proje, mimari ve teknik bilgiler ile gerekli dier bilgileri içeren 
sunum yapılmakta  ve isteklilerin baımsız bölümleri yerinde görmeleri salanmaktadır.Talep 
eden üyelerimizin, Genel Kurulumuzda belirlenen fiyatlardan aaı olmamak üzere bu 
projede ki baımsız bölümlere üye kayıtları devam etmektedir. 

           3-  Detaylarını daha önce ki Genel Kurul ve Faaliyet Raporlarında bahsettiimiz  
Binmeli Dava sonunda, uradıımız  zararın telafisi için ,Türk Medeni Kanunu'nun 1007. 
maddesi uyarınca, Maliye Hazinesi aleyhine , Kooperatifimizin maliki olduu taınmazın 
mükerrer kayıt nedeniyle uradıı zararın tahsiline ilikin dava açılmıtır. T.C.Ankara 
4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/211 Esas, 2017/282 Karar numarası ile bu dava lehimize 
sonuçlanmı ve Maliye Hazinesi tarafından, Kooperatifin uradıı zararın ödenmesi kararı 
verilmitir. Davalılar stinaf Mahkemesine müracaat etmi ; stinaf Mahkemesi, 
Kooperatifimizin zararının tekrar tespit edilmesi için bilirkii incelemesi yaptırılarak Yerel 
Mahkemece gereken kararın alınması için dosya  Mahkemesine  geri gönderilmitir. 4.Asliye 
Hukuk Mahkemesi 28.11.2019 tarihinde yapılan 2019/261 Esas sayılı durumada, belgelerin 
tekrar incelenip beyanda bulunulması, emsallerle ilgili raporun sunulması, eksikliklerin 
tamamlanması için süre vermi , yeniden bilirkii tespiti yapılmı ve keif yapılması kararı 
verilmitir, ancak ülkemizde ki artlar sonucu, keif  ertelenmi ve dava süreci devam 
etmektedir. 

             4-  Gölbaı Tapu Müdürlüünce, Kooperatifimize ait yerleim alanında bulunan 164 
parselin (2,3,4,111,112,113,114,141,142,143 Adalar bazılarında) mükerrer kayıt sebebiyle 
tapu kayıtlarına erh konulmutur.  Bu nedenle , Yönetim Kurulumuz, öncelikle  ilgili  resmi  
kurumlar nezdinde  gerekli giriimlerde bulunmu ; ancak bu  kurumlar, yapılabilecek 
herhangi bir ilem bulunmadıını belirtilmitir.  Bunun üzerine, 43.Genel Kurulumuzda alınan 
karar gerei  mükerrerliin giderilmesi için hukuki süreç balatılmıtır. Bu süreçte Gölbaı 
veya Ankara merkez mahkemelerinin yetkisi konusunda itirazlar yapılmı, itiraz sonuçlanmı
ve  davanın Gölbaı mahkemesinde görüülmesi kararlatırılmıtır. Dava süreci   devam 
etmektedir. 






            5- Üyelerden alacaklar için icra ilemleri yürütülmekte olup,  üye aidatlarını 
ödemeyen ortaklarımızın sözlü ve yazılı uyarılmalarını takiben Kooperatifimiz Avukatı 
tarafından borçlarını ödemeleri için tebligatların  yapılması  salanmıtır.  Borçlarını 
ödemekten imtina eden ortakların ihraç ilemlerinin yapılması için,  Kooperatifimize yük 
getirecek noter vb. masraflar da gözetilerek, Kooperatifler Kanunu 27. ve Ana Sözlemenin 
14.maddesinde belirtilen yasal prosedürler uygulanmaya devam ettirilmektedir. 

              6-   Kooperatifimizin 2010-2012 yıllarına ilikin olarak açtıımız Vergi Davalarında; 
Ankara 1.Vergi Mahkemesinde görülmekte olan,  2014/528 esas sayılı  davalarda, Kooperatif 
lehine karar verilmi, bu dava  dosyası Ankara Bölge dare mahkemesine gitmi, onanarak 
kesinlemitir. 2014/529, 532, 533, 534 ve 535 sayılı olanlar  Vergi Dairesi tarafından temyiz 
edilmitir. Danıtay da incelemede bulunan bu davaların, Kooperatifimiz aleyhine 
sonuçlanması halinde, vergi aslı, vergi ziyaı cezası, faiz ve özel usulsüzlük cezası  olmak 
üzere Toplam: 6.788.483,77 lira ödenmesi gerekecekti, bu konuda uzman hukuk grubu ile 
avukatlık sözlemesi imzalanmı ve sürecin yakından takibi yapılmıtır. Danıtay , bu 
davalarda,  Ankara Vergi Dairesinin talebinin reddi  ile Mahkeme kararının onanması kararını  
vermitir.  

           7-   Kooperatifimiz yaklaık 210 hektar alan üzerinde kurulmu , mevzi imar çalıması 
yapılarak imarlı parseller oluturulmutur. marlı arazimizde, Kooperatifimiz tarafından ; 
yaklaık 50.000 metre, muhtelif çaptaki temiz su ebekesi ve 45.000 metre kanalizasyon 
ebekesi yaptırılmı ve  ASK Genel Müdürlüüne , artlı olarak devredilmitir. Su ve kanal  
ebekesinin artlı olarak devredilmesine ramen , lgili Kurum tarafından ; tüm kanal 
ebekemizin hat temizlii, baca kapaı yükseltme ,tamirat ve yenileme, baca temizlii , yeni 
kanal ve yamursuyu hat yapımı ile su ebekesinde ; site içerisinde yaanan su sıkıntısının 
giderilmesi için site içinde yaklaık 700 metre ana su iletim hattı , arıza nedeniyle deforme 
olan PVC boruların polietilen borularla yenilenmesi ve arıza onarımları yapılmı ve 
yapılmaktadır. Su hatlarındaki arıza younluunun artması sonucu arızaların  giderilmesi için, 
ASK Genel Müdürlüü ile yapılan görümeler neticesinde, Kooperatifimiz yerlekesinde , 
çme suyu hatlarının yenilenmesi için  ASK Genel Müdürlüünce projeler 
hazırlanarak, onaylanmı  ve  30273 metre içme suyu hattının yenilenmesi yatırım 
programına alınmıtır. 

            8-  Kooperatifimiz  Yönetim Kurulu , 121140 Ada /1 parsel Huzurlu Yaam Merkezi 
alanımızda ; Bölgenin ilk imar planlarının 1980 li yıllarda yapılmı olması ve günümüz 
ihtiyaçlarına cevap vermemesi ,planlama alanı içerisinde ,her türlü sosyal ve teknik altyapı 
alanı ihtiyacının artması, nedeniyle, emsal artıı konulu mar Plan deiiklii talebinde 
bulunmutu. Ancak , Gölbaı Belediye Bakanlıı talebimizi reddetmi,  Ankara Büyükehir 
Belediye  Bakanlıı da kararı onaylamıtır.  Bunun Üzerine Kooperatifimiz ,Özetle ; 
Deiiklik talebinin Kamusal bir menfaat için olduu ,sosyal bir amaç taıdıı, daha önceki 
Belediye Meclis Kararlarıyla  örtütüü gibi hukuki nedenlerle ; Belediyece alınan bu 
kararın iptali ve  Yürütmenin durdurulması ,talepli dava açmıtır. lgili mahkeme davamızı 
kabul ederek konuyla alakalı olarak , keif ve bilirkii incelemesi yaptırılmasına dair ara 
karar almıtır.   

             9-  2020 Yılında Kooperatifimiz Yerlekesinde Yapılan Güncel  ve lemler ;    

                 Kooperatifimizce ; 2019 yılı faaliyet raporunda da belirtilen rutin iler yapılmıtır.  
Ayrıca 2020 yılı içerisinde ,üyelerimizden gelen talepler incelenerek, yaklaık 700 üyemizin 
talepleri dorultusunda aaıda ki  iler yapılmıtır. 






• çme suyu ebekesi arızası tespit ,ihbar ve denetiminin yapılması, 
• Tıkanmı  Pis  Su  kanal  ve  rögarların  tespiti  ve  

temizlenmesi.Üyelerimize ait alanlarda su, pissu, rögar,kanal gibi 
arızalarda yardım edilmesi, 

• Derin kuyuların bakım onarımı , pompaların bakım ve tamiri, Kuyu suyu 
ile yeil alanların ve aaçların  sulanması,  

•  Su kulesi, yer depo bakım ve temizlii, 
• Parklardaki çimlerin bakımı sulanması, Park ve bahçelerde ,Otla 

mücadele ve çapalama,  
•  Aaç dikimi ve daha  önce  dikilmi  aaçların  bakımı  (ocak  açma-

çapa- sulama  ve gübreleme),Aaç dikmek isteyen üyelerimize yardımcı 
olunması, 

• Bozuk yolların bakımı ve  mıcır  serilmesi,Kanal-Su-Doalgaz-telefon-
elektrik abone hatlarının yapımı veya arıza giderilmesi sırasında 
meydana gelen yol bozukluklarının giderilmesi, 

• Bozulan bordür talarının bakımı ve yenilenmesi, 
• Kanal-Su-Doalgaz-telefon-elektrik abone hatlarının çekimlerinde 

gereken bilgilendirme ve yardımın salanması, 
• Parseller içerisindeki kırılan tahrip olan elektrik, telefon ve fer boruların  

tamiri bakımı yenilenmesi, 
• Çevre temizlii ,sinekle mücadele, arazideki tüm aaç ve bitki ilaçlama 

yapılması, Üyelerimizin bahçelerindeki aaçlar ve yeil alanların her 
türlü haereden korunması amacıyla yapılan ilaçlama çalımaları, 

• Çöp konteynırların bakımı ve temini, 
• Sokak lambaları pano, trafo tahrip arıza takibi malzeme temini  ve  

yetkili  birimlerle ibirlii yapılması, 
• Tanker-Traktör-çim makineleri ve çapa gibi aletlerin bakımının 

yaptırılması, 
• Park ve yeil alan olarak belirtilen yerlere aaçlandırma ve yeil 

alan oluturmak için zeminin kazı dolgu ve düzenlemenin yapılması, 
• Baıbo hayvanların ıslah, kısırlatırma, toplama gibi ilerde yetkili 

birimlere yardım ve ortak çalıma yapılması, 
• Kı döneminde kar ve çamurla mücadele, karlı havalarda yolların 

açılması, yolda kalan, kara saplanan üyelerimize yardım edilmesi. 

           2020 yılı faaliyet raporumuz Genel Kurulumuzun bilgi ve tensiplerine arz olunur.





















S.S.TEK BAHÇEL KALORFERL EVLER KONUT YAPI KOOPERATF 
DENETM KURULU RAPORU 

GENEL KURUL BAKANLIINA 

Raporun  Düzenleme Tarihi    :    01.03.2021 
ncelenen Dönem                     :   01.01.2020 - 31.12.2020 
Genel Kurul Tarihi                   :   26/06/2021

Çevre ve ehircilik Bakanlıının Teblii esasları dâhilinde yaptıımız incelemeye göre 
Kooperatifimizin Denetim Kurulu Raporunu bilgilerinize sunarız. 

A – YÖNETM KURULU VE PERSONEL LEMLER: 

1) Yönetim Kurulu Üyelerinin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana 
Sözlemesinde öngörülen üyelik artlarını taıdıı,  

2) Raporun ilgili olduu 01.01.2020 -31.12.2020 döneminde, Yönetim Kurulu toplantı 
nisabını kaybetmedii, 

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

4) Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurulda belirlenen, huzur hakkı, ödemesi dıında baka 
bir ödeme yapılmadıı, 

5) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana Sözlemesine aykırı olarak, Genel 
Kurulun devir ve terk edemeyecei yetkilerin Yönetim Kurulu üyelerince kullanılmadıı, 

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

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

8) Genel Kurul Toplantısına sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Çalıma Raporunun, 
Kooperatifin gerçek durumunu gösterir ekilde eksiksiz ve hatasız olarak yansıttıı, 

9) Kooperatif çalıanlarına ödenen ücretlere dair vergi ve SSK primlerinin tam ve zamanında 
yatırıldıı, 






B – Ortaklık ilemleri: 

1) Genel Kurul Toplantısına ilikin ortaklar listesinin, Kooperatif Ana Sözlemesinde 
belirtilen bilgileri içerir ekilde düzenlendii, 

2) Kooperatife ortak kaydedilen veya ortaklıı sona erenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu 
kararlarının mevcut olduu,  

3) Genel Kurul Toplantısına ilikin düzenlenen ortaklar listesinin, Kooperatifin Ortaklar 
Defterindeki kayıtlarla uygun bulunduu; bu balamda, Genel Kurul Toplantısına katılma 
hakkı bulunmayanların ortaklar listesinde yer almadıı,  

4) Kooperatif ortakları tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif personeli hakkında, 
Denetim Kuruluna intikal ettirilmi bir ikayet olmadıı,  

5) Yönetim Kurulu tarafından, ortaklar arasında hak ve vecibelerde eitlik ilkesine uygun 
hareket edildii, yapılan incelemelerle anlaılmıtır. 

C – DEFTER VE BELGELER:  

1) 28.11.2017 tarihli 7061 sayılı Kanunun 2. maddesi ile " Kurumlar Vergisinden muaf olan 
kooperatiflerde ortak dıı ilemlerin vergilendirilmesi" ni,   01.01.2018 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere,  "Kurumlar Vergisinden muaf kooperatiflerin ortak dıı ilemleri 
nedeniyle kooperatif tüzel kiiliine balı ayrı bir iktisadi iletme olumu kabul edilecei ve 
ortak dıı ilemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kiiliine balı oluturduu iktisadi iletme 
için ayrıca defter tasdik ettirilecei"  hüküm altına alınmıtır. Bu nedenle ; ktisadi letme 
için ayrı mükellefiyet tesis edilmi olup, ayrıca yevmiye, kebir ve envanter defterleri tasdik 
edildii, 

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 kullanıldıı,  

3) Yevmiye Defteri kayıtlarının kanunda öngörülen sürede vergi kanunlarına uygun olarak 
yapıldıı, kayıt nizamına uyulduu,  

4) Envanter ve bilanço defterine, Kooperatifin dönem sonu bilançosu ile dönem baı açılı
bilançosunun ilendii,  

5) Karar defterinin, kanunda öngörülen süre içerisinde noter kapanı tasdikinin  yaptırıldıı,  

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

7) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilât ve ödemelerin tümünün kanunen geçerli belgeye  
dayandıı, anlaılmıtır. 






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

1) Kooperatif ve Kooperatif ktisadi letmesi hesapları ayrı defterlerde izlenmi olup, 
konsolide gelir tablosu ve konsolide bilanço düzenlendii,  

2) Bilanço ve gelir gider tablosunun, Kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak 
hazırlandıı, yanlı, eksik bilgi bulunmadıı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı bilgi içerdii, 

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

4) Hesap ve ilemlerin bir önceki Genel Kurulda görüülerek kabul edilen tahmini  bütçe 
kalemleriyle uyumlu olduu, 

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

6) Üyelerden alacakların, 1.274.174,07 TL. olduu, 124.270,63 TL.tutar için takip 
ilemlerinin devam ettii,  

7) Kooperatifin borçlarının dökümü u ekildedir: 

     223.649,29 TL ödeme süresi gelmemi vergi, SSK  borcu olduu, 
  5.866.458,98  TL satıcılara borç olduu, gerçek bir mal ve hizmet alımına dayandıı, 

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

9) Vergi ve dier yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirildii,  

10) Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin i hacmiyle uyumlu olduu,  

11) Kooperatifin bu dönemindeki ilemleri neticesinde olumlu gelir gider farkı  
1.312.276,78 TL olmutur.  

E – Sonuç: 

Kooperatif lemlerinin ve evraklarının Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları,  Kooperatifler 
Kanunu ve Anasözleme hükümlerine uygun olduu görüldüünden Yönetim Kurulunun ibra 
edilmesi kanaatinde olduumuzu beyan eder, saygılarımızı sunarız. 

DENETÇLER 

             Hasan TOKAT                                                           Yaaddin PEHLVAN 


