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‘Fahiş zamlar, yanlış yönetimlerin açıklarını kapatmak için yapılıyor’

Hesaplar karıştı
aidatta pusula şaştı

ZAMlArA kiM dur diyecek?

Toplu konutlarda, site yönetimlerinin yıllık faaliyetlerine dair bütçe planlamalarını doğru yapamamaları, ‘yüksek aidat’ krizinin doğmasına 
neden oldu. Bazı sitelerde aidatlara enflasyonun iki katına varan oranda zam yapılması, kat malikleri ile kiracıları isyan etme noktasına getirdi.

“Kimse maliyet artışlarını ba-
hane ederek aidatlara fa-
hiş oranda zam yapamaz” 

diyen 25 yıllık tecrübeli yönetici İlhan 
Aydın Kartal, yapılabilecek en yüksek 
zam oranının enflasyonun bir miktar 
üzeri olabileceğini söyledi. Kartal, ‘Fa-
hiş zamlar, çoğunlukla bütçe planla-
ması yapamayan yanlış yönetimlerin 
açıklarını kapatmak için uygulanıyor’ 
iddiasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işti-
raklerinden Boğaziçi Yönetim’de uzun 
yıllar genel müdürlük yaptıktan sonra 
M PLUS Toplu Konut Yönetim Şirketini 
kuran İlhan Kartal, son günlerin tartış-
ma konusu olan yüksek aidatlar konu-
sunda Yenİ AKİT’e dikkat çekici açık-
lamalarda bulundu.

BU HESAP BİLMEZLİKTİR
Maliyetleri artıran gelişmeleri sı-

ralayan Kartal, “elektriğin bundan 6 
ay öncesine kadar her işletme bütçe-
sinde ortalama yüzde 10-12’lik karşı-
lığı vardı. Ancak sonbahardaki zam-
larla birlikte bu oran yüzde 20’lere ka-
dar çıktı. (en az 5-6 puanlık artış) Gü-
venlik, temizlik, teknik işler ve idari iş-
ler kalemlerinde de maaş zamları ol-
du. Özellikle temizlik işlerinde asgari 
ücrete gelen yüzde 26’lık zam işveren-
lerin gözünde bir yük olarak görüldü. 
Bununla elektrik maliyetini topladığı-
mızda maliyet oranı yüzde 30’u bulu-
yor. Bunlara karşılık hiçbir yöneti-
ci çıkıp da; ‘Bizim sitede jenera-
tör bakım bedelleri yüzde 100 
arttı’ diyemez. Yine aynı şekil-
de ‘yakıt bedelimiz yüzde 100 
arttı’ diyemez. Bu kalemde ar-
tış yaşansa bile genel bütçe-
nin içindeki payı yüzde 3-5’tir. 
Asansör bakım bedelle-
rinin payı ise yüzde 
2’dir. Bu gerçekler 
ışığında şu sonu-
ca varılabilir: As-
gari ücret artışı 
yüzde 26, enflas-
yon yüzde 21 ise 
en ideal zam ora-
nı yüzde 25’tir. 
Geçmişten gelen 
yükleri dikka-
te aldığımız-
da en faz-
la yüzde 30 
zam yapıl-
mış olabi-
lir. Yüzde 
31 bile ola-
maz. Bunun 
ötesi hesap 
bilmezlikten 
başka bir şey 
değildir” dedi.

Yüzde 40-50 zamlı aidatı kimsenin 
ödeyemeyeceği görüşünü savunan 
Kartal, “Böyle fahiş bir zam, site sa-
kinleri için yük, yönetim içinse tahsil 
edemeyeceği bir faturaya dönüşecek-
tir” dedi ve şu uyarıda bulundu: “İla-
ve personel ve diğer fuzuli harcama-
larla yıllık bütçe gerçekleştirme hede-
findeki aşırı sapmalar, beraberinde si-
te yönetimlerini zora sokar. Tahsilat-
ların zayıf olması beraberinde yöne-
timin sorumluluğunda olan faturala-
rı ödeyememe sorununu beraberinde 
getiriyor. Bu da ceza maliyetini doğu-
ruyor. Yedek akçe ile bunu kapatmaya 
çalışıp sonuç alamayanlar yönetimle-
re, site sakinlerinin güvenini kaybet-
meleri halinde de seçimlerde en bü-
yük ceza kesilmiş oluyor.”

SAKİnLER İncELEME yAPSın
Her malikin site yönetimleri tara-

fından yapılan harcamaların neler ol-
duğuna dair bilgi sahibi olma hakkının 
baki olduğunu söyleyen Kartal, “Yapı-
lan zamları yüksek bulan sakinler, har-
camaların o dönemde yapılıp yapılma-
dığına bakabilirler. eğer zam yapma-
nın bir gayesi geçmiş cari dönemde-
ki bir açığın kapatılmasına dönük ise 
yönetimler bunun izahını yapabilmeli. 
Biz, şirket olarak mali tablolarımızı yö-
nettiğimiz sitelerin web sayfalarında 
şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. Bunu 
her yönetim yapabilmelidir. Seçilmiş 
denetim kurulları da hazırlayacakları 

raporlarda kat maliklerinin menfa-
atine göre hareket etmek zorun-
dadır” şeklinde konuştu.
BÖyLE BİR yAnLışA düşüLMESİn

Bazı projelerde müteahhitler-
den kaynaklanan eksikliklerin iş-

letme bütçesinden karşılanma-
sı konusunda uygulamala-

rın olduğuna dikkat çe-
ken Kartal, ‘’Sakinler 
böyle durumlarda hu-
kuki mercilere başvu-
rabilir. eğer bizler gi-
bi profesyonel yöne-

tim şirketleri müte-
ahhitlerden kaynak-

lanan eksiklikle-
ri işletme bütçe-

sinden karşıla-
maya kalkar-

sa hem suç 
işlerler hem 
de aidatlara 
değil yüzde 
40-50, yüz-
de 100 zam 

yapılsa alı-
nacak bedel-

ler yanlışlıkları 
düzeltmeye yet-

meyebilir’ tespi-
tinde bulundu.

yöneticilik için standart getirilsin
Müteahhitliğin tanımının 

kanunla düzenlendiği bugün-
lerde toplu konut site yöneti-
mini konu alan düzenlemele-
re de ihtiyaç olunduğunu söy-
leyen İlhan Kartal, 
“Yöneticiliğin de 
tanımı ve vasıfla-
rı konusunda dü-
zenlemeye ih-
tiyaç var. Sa-
dece kat ma-
likliği yeter-
li olmamalı. Bu-
gün 1 milyar lira 

değerindeki bir projenin yö-
netim kurulu başkanının, sa-
bıkasız, bu alanda belli bir 
tecrübe sahibi ve eğitimli ol-
ması gerektiğini düşünüyo-

rum. Yoksa pat-
ronlar referansla-
rı olarak gördük-

leri projelerinin yanlış 
yönetimler 
yüzünden zi-
yan olduğu-

nu görüp üzüle-
bilirler” diye ko-
nuştu.

Geçtiğimiz ay konutlarını 
teslim alan emlak Konut Ayaz-
ma Sitesi sakinleri, sitede oluş-
turulan yönetimin hizmetlerin-
den memnun olmadıklarını em-
lak Konut GYO yönetimine iletti. 
Aidat bedellerinin hemen tah-
sil edilmeye başlanmasına tepki 
gösteren sakinler, temel eksik-

lerin giderilmesini ve emlak Yö-
netim AŞ’den yüksek bedelli ai-
datların makul seviyeye çekil-
mesini istedi. Ayazma sitesin-
de; 95 metrekarelik 2+1 tipi ko-
nutlar için 320 lira aidat belirle-
nirken, bu bedel 3+1 tipi daire-
lerde 420 lira, 4+1 tipi daireler-
de ise 450 liraya kadar çıkıyor. 

Ofis kiralarının düşmesine 
karşın aylık aidat ödemelerin-
de yaşanan artışlar kiralamala-
rın geçen yılın son çeyreğinde 
yüzde 7.78 azalmasına yol açtı. 

KİRAcıLAR KAÇıyOR
Uluslararası ticari gayri-

menkul danışmanlık şirke-
ti Cushman&Wakefield’in ve-
rilerine göre;  A+ ofis projele-
rinin yoğun olduğu bölgelerde 
ofis kiraları önemli oranlarda 
düşüş göstererek cazibe sun-
masına karşın ofis binalarında-
ki aylık aidatlarda görülen cid-
di artışlar ofis kiralamak iste-
yen kişi ve şirketlerin kiralama-
dan vazgeçmesine yol açıyor. 
2018’in aralık ayında Maslak’ta 
metrekare başına ofis kirala-

rı geçen yılın aynı dönemine kı-
yasla yüzde 32.1 düşüşle 19 do-
lara, Levent’te yüzde 8.6 aza-
larak 32 dolara, Gayrettepe’de 
yüzde 9.1 düşüşle 20 dolara, İs-
tanbul Anadolu Yakası’nda ise 
yüzde 4’lük düşüşle 24 dolara 
geriledi. 

AİdATLAR KATLAndı
Buna karşın bu ofislerin bu-

lundukları binalarda aylık aidat 
ücretleri ise metrekare bazın-
da geçen yıl 6 lira seviyelerin-
deyken bu sene bazı ofislerde 
15 lira seviyelerine kadar yük-
selmiş durumda. Sektör yetkili-
leri geçen yıl ortalama 500 lira 
seviyelerinde olan ofis aidatla-
rının bu sene 900 lira seviyele-
rine geldiğini dile getiriyor.

l Personel giderleri (Temizlik, 

güvenlik, teknik, idari, hukuk)  
-Yüzde 70

l Sosyal tesis giderleri
l Hizmet alımları (Peyzaj,  

bakım, onarım vs)
l Temel giderler (Elektrik, su, 

doğalgaz vs)
l Kıdem, ihbar, izinler
l Yönetim firması hizmet bedeli 

(Her sitede yer almayabiliyor)

yönetimlerin harcama 
yaptığı başlıca kalemler

AyAZMA 
sakinleri de isyan etti

Son verilere göre; İstan-
bul’da markalı konut pro-
jelerinde 100 metrekare-
lik dairelerin aidatı 362 
lira olurken, bazı yer-
lerde bu tutarlar 2 bin 
100 liraya kadar çıkıyor. Perakende 
sektöründe olduğu gibi artan kuru 
bahane eden site yönetimlerinin bü-
yük bir kısmı yılbaşı vesilesiyle al-
dıkları yönetim kurulu kararını uy-
gulamaya koymuş durumda. 

En FAZLA yüZdE 16
Hukukçular, alınan hizmetlerin 

üstüne yeni hiçbir hizmetin eklenme-
mesine karşın fiyatların enflasyonun 
çok üzerinde artmasının iyi niyet-
ten uzak olduğuna vurgu yaparak, 
zammın gerekçesini gerçekçi bulma-
yan kat maliklerini hak aramaya da-
vet ediyor. 

Kira artışlarının bu yıl yüzde 16 
ile sınırlandırıldığını hatırlatan hu-
kukçular, “Aidatlarda da bir önce-
ki yılın hizmet kalemine yeni bir hiz-
met kalemi eklenmiyorsa artış ora-
nına sınırlama yerinde olur. Kirada 
devlet bunu yaptı. Benzer uygulama 
aidatlarda da olursa vatandaş aidat 
artışında sürprizlerle karşılaşmaz” 
tespitinde bulundu.

Uzmanlar, her yıl ocak 
ayında yapılması gereken 
Kat Malikleri Toplantı-
larına katılımın önemli 
olduğuna dikkat çeke-
rek site sakinlerine şu 
tavsiyelerde bulunuyor: 

“Bina ve bağımsız bölümlerde ek-
sik veya hatalı kısımlardan müteah-
hitlerin asgari beş yıl garanti ve so-
rumluluğu olmasına rağmen, bu ek-
siklikler kat maliklerinden toplanan 
paralarla giderilmekte. Buna dur de-
mek için yılda bir kez yapılan kat 
malikleri genel kuruluna katılmak, 

hatta imkân varsa yönetimde gö-
rev almak gerekiyor.”

Önce inceleyin
sonra hakkınızı arayın

FIrSATÇIlArA 
MeydAn VerMeyin

Ofiste tablo daha vahim

Şişli: 962
Beşiktaş: 921
Kağıthane: 527
Üsküdar: 499
Sarıyer: 471
Eyüpsultan: 450
Bakırköy: 445
Kadıköy: 432
Ataşehir: 429
Beykoz: 410
Güngören: 277
Gaziosmanpaşa: 266
Sultanbeyli: 259
Avcılar: 254
Esenler: 229
Esenyurt 223
Arnavutköy: 214
Büyükçekmece: 205
Beylikdüzü: 194
Silivri: 131

istanbul’da 
ortalama 

daire aidatı 
(100 M2-Aylık/Tl)

Ağaoğlu My W. Europe: 237
Batışehir: 279
Park Mavera: 482
Babacan Palas: 240
Eston Şehir: 442
Essenora: 284
Vaditepe: 310
Dumankaya M. Vadi: 230

Aidat bedelleri 
makul olan 8 proje 

( 1+1-2+1 tipi daire/Tl)

“Bütçede herhangi bir açık söz ko-
nusu ise bunun da idare edilmesinin yön-

temleri vardır” diyen Kartal, “Devraldığımız bü-
yük bir sitede 5.5 milyon liralık açık vardı. İlk yıl 
boyunca hiçbir sakini icraya vermeden süreci 

yönetmeye çalıştık. Finansal kriz yönetimini dik-
katlice yürüttük. Örneğin, bütçeden büyük pay 

alan temizlik ve güvenlik hizmetlerinde 60 
gün vadeli çek verdik. Hizmet kalitemizi ve 

sakinlerin memnuniyet derecesini ar-
tırmamız aidatların ve eski borçla-

rın daha seri tahsiline vesi-
le oldu” dedi.

Her projede mutlaka bir yönetim planının 
olduğunu söyleyen İlhan Kartal, “İnşaat firmala-

rı, projelerinin anahtar teslimi sonrası nasıl yaşatıla-
cağına A’dan Z’ye yönetim planında yer verir. Birço-

ğu birbirine benzese de, site yönetim kurulları alacak-
ları kararlarda ve atacakları her adımda yönetim planı-
nı dikkate almak zorundadır. Bu nedenle sakinlerin ev 
sahibi olurken imzaladıkları sayfalarca belgeler ara-
sında yer alan yönetim planını dikkatlice okumala-
rını tavsiye ediyoruz. Aidatlar bile yönetim planı-

na göre oluşturulan yönetim kurulu kararı ile 
belirleniyor. Sakinlerin yönetime dahil ol-

ması sadece bu nedenle de olsa 
önem arzediyor” uyarısın-

da bulundu.

Her şeyin başı 
yönetim planıdır

işin 
püf noktası

İlhan Kartal


