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Oyakkent 2 yönetimimizin dürüstlük ve şeffaflık ilkesi gereği faaliyetlerimiz hak-
kında sizleri bilgilendirmek amacıyla huzurunuzdayım.

Değişmez gayemiz siz değerli komşularımıza hizmettir. Hizmetin bir nasip- kısmet ol-
duğuna ve “halka hizmetin hakka hizmet” olduğuna inanıyoruz. Bu inançla yolumuza 
devam ediyoruz. Bu yolda sizler yol arkadaşımız oldunuz. Birlikte 2 yıl geçirdik. Zaman 
çok hızlı geçiyor. Bu zaman zarfında bir çok engel ve olumsuzluğun yanısıra bir çok 
güzel olayı da birlikte yaşadık. Güvenlik, temizlik, peyzaj, teknik ve idari alanlardaki 
rutin hizmetlerimiz aksamadan devam etti. Covid 19 belası bu süre içinde bizi en çok 
meşgul eden olay oldu. M.M.T (maske,mesafe,temizlik) hayatımızın bir parçası oldu. 
En yakınlarımızla aramıza mesafe koymak zorunda kaldık. Bu durum birçoğumuzun 
ruh ve beden sağlığımızı olumsuz etkiledi. Hizmet kalitesini düşürmemek içi gayreti-
mizi arttırdık. Covid 19 önlemleri nedeniyle mal ve hizmet tedarikinde zorlandık. Ancak  
hayat devam ediyordu. Sitemizin geniş ve bakımlı bahçesi, yeşil alanları, spor sahaları, 
yürüyüş parkuru, çardaklar pandemi günlerinde arkadaşımız oldu. Sosyal dayanışma-
mız, komşuluk ilişkilerimiz pekişti. Aile fertlerimize ve komşularımıza daha fazla zaman 
ayırma fırsatını yakaladık. Ne de olsa her şerde bir hayır vardır.  Buna rağmen çok 
hizmeti yerine getirdik.

Oyakkent 2 yönetimi olarak faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla bu 
kitapcığı hazırladık.  Tüm Oyakkent 2 ailesini saygıyla selamlarım...

Oyakkent 2 Sitesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli komşularım, 

Kaya Gedikli
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Değerli komşularım,

Malumunuz, yönetim planı bizim gibi sitelerin anayasasıdır. Biz göreve geldiğimizde 
yönetim her yıl değişiyordu. Gelen yönetici ilk altı ay işe alışmaya çalışıyor, ikinci altı 
ay da gitmeye hazırlanıyordu. Hizmet yapacak zaman kalmıyordu. Kaldı ki  tekrar se-
çilip seçilmeyeceği belli değildi. Ayrıca yönetim mayıs ayında değişiyor bütçe Ocak 
ayında yapılıyordu. Yönetim kendi bütçesini yapamıyordu. Bu ve bunun gibi yönetimin 
etkinliğini  ve sürekliliğini olumsuz etkileyen bir çok husus  yönetim planından kay-
naklanıyordu. Danışmanlık firması ve hukuk müşavirimizin desteği, temsilciler kuru-
lumuzun onayı ile  yönetim planının ilgili maddelerini değiştirdik. Tapu müdürlüğünde 
onaylatarak  yürürüğe koyduk.  Böylece seçimlerin 2 yılda bir yapılması, her yönetimin 
kendi bütçesini hazırlaması, yönetim kurulu ve blok yöneticilerinin de sizler gibi aidat 
ödemeleri, kural ihlali yapanlara cezai yaptırımlar uygulanması, tebligatlarda online 
imkanlardan yararlanılması gibi çağdaş yönetimin  etkinliğini arttıran bir çok hususları  
yönetim planına işledik.

YÖNETIM PLANINI DEĞIŞTIRDIK

Yönetim planı 
bizim gibi sitelerin anayasasıdır.
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Biliyorduk ki ekonomin temelde iki kuralı 
vardır; ya çok üretmek ya da az tüketmek. 
Gelir kaynaklarımızı arttırmamız zor. Çünkü 
aidata dayalı. O halde tasarruf etmeliydik. 
Bu yüzden gerekli olmayan harcamalardan 
başlayarak tasarrufa önem verdik. Bahçe 
sulamasından çevre aydınlanmasına kadar 
bir çok alanda  tasarrufa ağırlık verdik. Bu 
konuda komşularımızın desteğini aldık. Hiç 
bir malı en az üç yere sormadan almadık. 
Yeşil alanımızı arttırdık. Halı sahamızı ikiye 
katladık. Spor sahalarına ve çardaklarına 
bakım yaptık. Sayılarını arttırdık. Tüm blok-
ların ortak alanlarını boyadık. Bize kira geliri 
sağlayan dairelerimize bakım yaptık. Bu kira 
gelirimize olumlu yansıdı. Her blok yanına 
bisiklet park alanları yaptık. 10 yıl garantili 
olacak şekilde diyafon altyapısını değiştirdik. 
Kapı otomatlarını yeniledik.  Burada saya-
mayacağım  daha bir çok hizmeti yaptık. 

İlkemiz Şeffaf Yönetim, Düşük Aidat, 
Yüksek Hizmet 
Yönetime geldiğimiz günden  beri yönetim 
kurulu olarak canla- başla  çalışıyoruz. 
Amacımız sitemizde yaşayan siz değerli 
komşularım ve ailelerine daha iyi hizmet 
sunmaktır. Halka  hizmetin hakka hizmet 
olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda güven-
lik, temizlik, peyzaj hizmetlerini  her gün 
daha ileri seviyeye  taşıyarak bölgemizde 

örnek gösterilen  bir site  konumuna gelmiş 
durumdayız. Düşük aidat, yüksek hizmet, 
şeffaf yönetim ilkemizden taviz vermeden 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aidatları as-
gari düzeyde tutarak azami hizmeti vermek 
ve bunu da şaffaf bir şekilde gerçekleştir-
mek azmindeyiz.

TASARRUFA AĞIRLIK VERDIK 

Aidatları asgari düzeyde tutarak azami hizmeti vermek ve 
bunu da şeffaf bir şekilde gerçekleştirmek azmindeyiz.
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Rutin hizmetlerin dışında bir çok altyapı 
hizmetlerini de gerçekleştirdik. Öngörme-
diğimiz bir çok sorunlarla başettik. Örneğin 
su borularımız paslanmış ve çürümüştü. 
Bir çoğunun içinde paslanma nedeniyle 
parmak kalınlığında bile boşluk kalmamıştı. 
Sık sık patlamaya başladı. Sebebini araştır-
dık. Sudaki korozyon yüksekliği nedeniyle 
patladığı tespit edildi. Oyak inşaat  2 yıldan 
fazla garanti vermediğini yazı ile bildirdi.  Siz 
değerli komşularımızın bu paslı borulardan 
geçen suyu kullanmanıza daha fazla gön-
lümüz razı olmadı. Temsilciler kurulumuzda 

karar aldık. Siz komşularımıza herhangi bir 
maliyet yansıtmadan (ek bütçe yapmadan) 
satın alma komisyonumuzca yapılan şeffaf 
bir ihale ile piyasadaki en kaliteli plastik 
kompozit boru kullanarak (pprc pn 25 ves-
bo marka) tüm su borularını  50 yıl garantili 
olarak değiştirdik.  Firma ile yaptığımız pa-
zarlık sonucu vade farksız taksitle ödeme 
seçeneğini uyguladık. Yapılan bu işin daire 
başı piyasa maliyeti yaklaşık bin lira olma-
sına rağmen tamamen ücretsiz yapılmıştır. 
Komşularımıza hayırlı olsun.

YENI SU BORULARI 50 YIL GARANTILI

Öngörmediğimiz bir çok sorunlarla karışılaşmamıza rağmen 
bir çok altyapı hizmetlerini de gerçekleştirdik.

YENİ BORU PPRC PN 25 VESBO KOMPOZİT BORU KALİTESİNDE 50 YIL GARANTİLİ (ESKİ-YENİ BORULAR YANYANA)

SIĞINAK -  DEĞİŞEN BORU VE VANANIN GÖRÜNÜMÜ - HAVALANDIRMA BOŞLUĞU SU BORULARI PRN TARAFINDAN 
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR KOMŞULARIMIZA HAYIRLI OLSUN.
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Sitemizden ev almak ya da kiralamak isteyenler sıraya girmiş durumdadır. Şu an ne satılık 
ne de kiralık ev vardır. Sitemizde talep yoğunluğu nedeni ile fiyatlar piyasa koşullarına oranla  
yüksek seyretmektedir. Bir başka deyişe yapılan bu hizmetler sitemizin ve dairelerimizin 
katma değerini olumlu etkilemiştir. Etkileyecektir. Bu görüşü bölgemizdeki emlakçılar da 
ifade etmektedir.

Yönetim dışındaki başka yerlerden telefonlarımızı bulan ve emlakçı olduğunu söyleyen kimi 
şahıslar ev  sahiplerini arayarak evlerinizi satmak ya da kiraya vermek konusunda cazip 
teklifler sunmaktalar. Bu tür kişilerle yönetimimizin uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hatta bun-
lardan bizzat beni arayıp evimi satmak isteyenler de oldu. Telefonu nerden aldığını sordum. 
Söylemediler. Telefonlarımız artık bir çok market, Gsm operatörü ya da internet sitesinde ka-
yıtlıdır. Ulaşmak zor değildir. Bunlar tamamen ticari amaçlı aramalardır. İtibar edilmemelidir.

TERCIH EDILEN SITE: OYAKKENT 2

EV SAHIPLERINI ARAYAN EMLAKÇILARA DIKKAT

Sitemizde talep 
yoğunluğu nedeni ile  
satılık - kiralık  
ev kalmamıştır

Yeşil alana önem veriyoruz
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İnternet sitemizde sitemizle ilgili  her türlü bilgiye ulaşılabilir. Ayrıca sitemize ait test yayını 
aşamasında olan bir tv kanalımız var. Tv.ler analog yayından 34. Kanala ayarlandığında iz-
leyebilirsiniz. Yönetim olarak tek amacımız vardır. O da sizlere hizmettir. Aksini söyleyenler  
bize haksızlık etmekteler. Bunlara itibar etmeyelim. Bütün bu güzelliklerin ortaya çıkmasında 
siz değerli komşularımızın katkısı büyüktür.

KOMŞULARIMIZ ÇOK DEĞERLI INSANLARDIR

INTERNET SITEMIZ VE TV KANALIMIZ VAR

Toplumun her 
kesiminden 
çok değerli 
insanlarla bir 
arada yaşıyoruz. 
Oyakkent 2 sitesi 
bölgemizde bir 
çok bakımdan 
örnek bir sitedir. 
Ahlak seviyesi 
yüksek hemen her 
meslekten  seçkin 
insanlar vardır. 
Benzer sitelere 
göre komşuluk 
ilişkileri ileri 
düzeydedir.

Öğretmenlerimize öğretmenler gününde çiçek 
veriyoruz
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Bu hizmet bu güne kadar yapılan hizmetlerin en büyüğü 
olacaktır. Adeta site yöneticiliğinde devrimdir. Diğer 
hizmetler gibi bu hizmeti de kat maliklerimize ek bütçe 
yapmadan ücretsiz sunmayı hedefliyoruz.

Bu günlerde başka bir hizmet olarak 
dış cephe tamiratı ve boyası üzerinde 
çalışıyoruz. 03.07.2021 tarihi itibarıy-
la ihalesini yaptık. Temsilciler kurulu 
onayı ile kurban bayramından sonra 
tüm blokların dış ve iç cephe tamir ve 
boya işine başlanacaktır. Şu kadarını 
söyleyeyim ki bu hizmet bu güne kadar 
yapılan hizmetlerin en büyüğü olacak-
tır. Adeta site yöneticiliğinde devrimdir. 
Diğer hizmetler gibi bu hizmeti de kat 
maliklerimize ek bütçe yapmadan sun-
mayı hedefliyoruz.

Dış cephe tamiratı ve boyası konusu 
niçin yapılmalıdır? Birkaç yıl daha öte-
lesek olmaz mı gibi düşüncesi olanlar 
olabilir. Kısaca bu konuyu açmak istiyo-
rum; bir kere, bizim özellikle kuzey ve 
doğu cephesinde bulunan bloklarımız 
atmosferik şartlara bağlı olarak çok yıp-
ranmıştır. Boyaların koruma performan-
sı ve dayanma süresi dolmuştur. Henüz 
10 yıllık olmasına rağmen dış cephe 
boyaları ve sıvaları dökülmüş, pencere 
kenarlarından yağış almaktadır. Bunlar 
acele tamir edilmezse hasar gittikçe ar-
tacaktır. Dış cephe boyalarında garanti 
süresi 5 yıldır. Bizim birinci fazımız 12 
yıl, 2.fazımız 10 yıl önce boyanmıştır. 

Yani garanti süresi dolmuştur. Başka bir 
sebep, piyasa koşulları şu an uygundur. 
Bize düşen şeffaf bir ihale yapmak ve 
en iyi firmayı bulmaktır. Diğer bir sebep, 
fiyatlar sürekli artmakta, döviz yüksel-
mektedir. Yıllardır yaptığımız tasarrufla-
rımız sürekli değer kaybetmekte, oysa 
boya hammaddesine pek yakında %30 
lara varan zam yapılacağı söylenmek-
tedir. Sadece plastiğe son bir yılda ya-
pılan zam oranı %100 dür. Tasarruf ya-
pacağım diye beklemek, kaybetmektir. 
Bu sebepleri arttırabiliriz. Konuyu daha 
fazla uzatmak istemiyorum. Ancak şunu 
tekrar etmekte fayda görüyorum, bina-
larımızı korumak, ömrünü uzatmak ve 
değerlerini arttırmak istiyorsak dış cep-
he tamirat ve bakımını geciktirmeden 
hemen yapmalıyız. Aksi durumda ileride 
çok daha yüksek maliyetlerle karşıla-
şırız. Yaptığımız inceleme ve konunun 
uzmanlarından aldığımız rapor bu yön-
dedir. Ayrıca yeni boyalarda 20 yıl ga-
ranti veren piyasanın en iyi boyası ola-
rak bilinen jotun (süper durable) marka 
dış cephe boyası üzerinde karar verdik. 
Bu işin daire başına maliyeti piyasa ko-
şullarında yaklaşık 4-5 binliradır. Buna 
rağmen bu hizmeti site sakinlerimize 
ücretsiz vermeyi hedefliyoruz.

DIŞ CEPHE TAMIR VE BOYASI NIÇIN YAPILMALIDIR?



Oyakkent 2 Yönetimi  Faaliyetlerimiz (2019-2021)

9

Su depolarımızda izolasyon çalışması yaptık.

Dış cephelerimizin tamir ve boya işine başlıyoruz
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Siz değerli komşularımızdan özellikle destek 
bekliyoruz. Kat mülkiyeti kanununda (Mad.4) 
ortak alan olarak belirlenen; binanın duvar, 
kiriş ve kolonları, sığınak, havalandırma boş-
lukları, merdiven boşlukları, asansör, spor 
alanları, çardaklar, çocuk parkları, otopark-
lar, yeşil alanlar v.s gibi yerler hepimizindir. 
Temiz kullanalım. Yıpratmayalım. Özellikle 
sığınak, merdiven boşlukları ile havalan-
dırma boşluklarına özel eşya koymayalım. 
Bu durum hem hijyen hem güvenlik hem 
de kul hakkı açısından doğru değildir. Hor 

kullananları uyaralım.  Yeşil alanları  koruya-
lım. Çünkü site hepimizindir yönetim olarak 
sizleri yanımızda görmekten son derecede 
mutluyuz. Ayrıca her türlü görüş, öneri ve 
fikre açığız. Sizleri dinlemekten mutluluk, 
birlikte çay- kahve içmekten onur duyarız. 
Kapımız da gönlümüz  de siz değerli kom-
şularımıza  açıktır. 

Sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak dileğiy-
le hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allaha emanet 
olun.

KOMŞULARIMIZDAN BEKLENTIMIZ VAR 

Siz değerli komuşlarımızdan; site sakinleri ile paylaştığımız 
ortak alanların kullanılması konusunda gerekli özeni 
göstermeleri hususunda desteklernizi bekliyoruz.

Her blokta kilitli bisiklet park alanı yapıldı.
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Mülki makamlarla karşılıklı ziyaretlerde bulunduk.

Belediye Başkanımız sitemizi ziyaret etti.
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Başarılı personellerimizi 
ödüllendiriyoruz

Ağaçlarımızı rüzgara karşı 
güçlendiriyoruz

Site bahçemizden renkli 
görüntüler

Güvenlik personellerimiz 24 saat 
görevinin başındadır
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Yürüyüş yolumuzu sarmaşık ve 
yasemenlerle donattık

Site sakinlerimiz için açık havada 
masa tenisi hizmeti sunduk.

Zihin egzersizi için açık havada 
satranç masası hizmeti

Spor Sahaları  sakinlerimizin 
hizmetindedir
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Peyzaj personeli için dinlenme 
alanı oluşturuldu. (Mob)

Kışın olumsuz hava koşullarından 
etkilenmemek için erken önlemler 
alındı

Sıfır atık projesi başladı.  
Dönüşüm ünitesi konuldu.

Başakşehir Belediyesi koordineli 
Ailelerle Boğaz Turu yapıldı.

Çevre ve peyzaj düzenlemesi için 
yetişkin ağaçlar sitemize getirildi.

Başakşehir Belediyesi koordineli 
çocuklarla yaz şenliği yapıldı.
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Diyafon alt yapımız 10 yıl garatili  
olarak değiştirildi

Kapı ve pencereler gibi el temasının 
yoğun olduğu yerler düzenli olarak 
dezenfekte edilmektedir

Sitemize yeni bir halı 
saha yaptık

Yönetime ait dairelere  
cam balkon yapıldı.

Kapı kilitlerimiz manyetik kilitle 
daha emniyetli

Çocuklarımızın hayvan sevgisiyle 
büyümesi için kedi evi yapıldı.






