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4.5.2017 

Mersiye Ozgen 

 
Sayın …………………….. 
Blok/Daire: ………… Blok, ……….. Daire 
Adres: ……………………………………………. 

 
 
………………. Site Yönetimi ile ilgili konuları aşağıda bilgilerinize sunarız. 

………………… SİTE YÖNETİMİ 

………………. Site Yönetim Planı uyarınca, Geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 

Geçici Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; 

…………………………..- Yönetim Kurulu Başkanı 

…………………………..- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

…………………………..- Yönetim Kurulu Üyesi 

 

………………… SİTE YÖNETİM OFİSİ 

Yönetim ofisi olarak …… Blok ….. Kat’ta bulunan daireler “Site Yönetim Ofisleri” kullanılacaktır. Kat Maliklerimiz site 

yönetimine …………….. ve …………….. numaralı telefonlardan ulaşabileceklerdir. Site Müdürü olarak ………………… …/…/2017 

tarihi itibariyle göreve başlamıştır. 

 

………………………. Yönetim hizmetlerinin en üst düzeyde verilebilmesi için bu alanda hizmet veren profesyonel danışmanlık 

şirketleri ile görüşülmüş, alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, ……………………… firması ile 1 yıllık danışmanlık 

sözleşmesi yapılmıştır. 

 

ONLİNE KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ 

Aidat, Sıcak Su ve ısınma bedelleri, gecikme tazminatları vb. işlemlerin takibi için Web tabanlı yönetim yazılım hizmeti 

verilecektir. www.somyonetim.com adresine girerek ücretsiz kayıt butonuna tıklandığında açılan sayfadan üyelik 

işlemlerinizi gerçekleştirip, gelen aktivasyon mailindeki linke tıklandıktan sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak siteye 

giriş yapıldıktan sonra açılan ekranın sol tarafında Kullanıcı (Mevcut Siteye Katıl) butonu tıklanır. 

 

AİDAT 

Geçici Site Yönetim Kurulu olarak hazırlanan İşletme projesine göre …/…/2017-…/…/2017 dönemini kapsayan aylık ……. 

TL tutarında bir bütçe öngörülmüştür. 

 

Dairenize ait ……… döneminden itibaren ……. Dönemine kadar ödemeniz gereken sabit aidat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

 

Blok/Daire m2 Aylık Aidat 

   

Aidat ödemeleriniz, …/…/2017 tarihinden itibaren tarafınızca yatırılacaktır, aidat ödemelerinin her ayın 1-10’u arasında 

yapılması gerekmektedir. 

DOĞALGAZ 

Daire ısınma/sıcak su bedelleri aidatlara dahil değildir. Daire ısınma/sıcak su bedelleri, İGDAŞ tarafından yapılacak ana 

sayaç okumasından sonra, kullanım miktarlarına göre dairelere ücretlendirilecektir. Merkezi sistem tesislerde tüketimlerin 

paylaşımı, Enerji verimliliği kanununa göre aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir. 

• İGDAŞ tarafından fatura edilen tutarın % 30’u resirkülasyon bedeli olarak bağımsız bölümlere eşit paylaştırılır. 

 

 
  

SİTE YÖNETİMİ 

http://www.somyonetim.com/
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• Geri kalan % 70’lik tutar konutlarda bulunan kalorimetre okumalarının toplamına bölünerek birim fiyat belirlenir. 

• Bulunan birim fiyat ile kalorimetrenin ilk okuma ile son okuma (aylık tüketim) farkı ile çarpılarak konutunuzun 

tüketim bedeli düzenlenir. 

• Daire de oturum yoksa veya hiç ısı kullanılmıyorsa yine de kanunen % 30’dan payına düşen eşit bedele katılmak 

durumundadır. 

Sistemin daha verimli ve ekonomik çalışması konutlardaki doluluk ile orantılı olduğundan, oturum sayısının artması ve 

ısınma sisteminin kullanılıyor olması, birim fiyatın düşmesine neden olacaktır. Çünkü tek bir konutta oturum olsa ve diğer 

daireler hiç ısıtmasını kullanmasa dahi enerji kanunu gereği sistemin çalışması gerekmektedir. 

Dairenize ait ilk doğalgaz ısınma bedeli tarafınızca …/…/2017 tarihi itibariyle yatırılacaktır. 

 

DAİRE SU BEDELLERİ 

Daire su bedelleri aidatlara dahil değildir. Daire su bedelleri ödemeleri …… tarafından yapılacak ana sayaç okumasından 

sonra kullanım miktarlarına göre dairelere ücretlendirilecektir. …………………….. Site Yönetimi Aidat Hesabına daire ile ait 

olduğu ayın su bedeli açıklaması belirtilerek ödenmesi gerekmektedir. 

Her daireye su tüketimi olmasa bile, İSKİ tarafından katı atık ve bertaraf bedeli …… TL her ay sabit olarak 

yansıtılacaktır. 

Dairenize ait ilk su kullanım bedeli tarafınızca …/…/2017 tarihi itibariyle yatırılacaktır. 

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ 

…………………………….. SİTE YÖNETİMİ aidat hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

Banka/Şube Adı : …………………………………………. 

Şube Kodu  : …………………………………………. 

Hesap No  : …………………………………………. 

IBAN No  : …………………………………………. 

 

Aidat ödeme işlemleri için proje ismi ………………… SİTE YÖNETİMİ olarak belirtilmelidir. 

……………………………’nda hesabı olan ve yeni hesap açacak olan gerek Kat Malikleri gerekse Daire Sakinlerinin ödeme 

takibinin yapılabilmesi için, aşağıda izah edilen şekilde otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekmektedir. Ayrıca herhangi 

bir ………………………….. şubesinden ödeme yapılırken aşağıda belirtilen kodlamalar kullanıldığı takdirde işlem ücreti 

alınmayacaktır. 

Dairelerin aidat borçları abone numarası; (….Blok …… Daire için) …………. Şeklinde olmalıdır. Otomatik ödeme talimatı 

vermek isteyen site sakinlerimiz ve abone numarası ile ödeme yapmak isteyen site sakinlerimizin bankaya bildirmeleri 

gereken Site ATS Kodu: 

 

……………….. BANKASI A.Ş. 

……………….. ŞUBESİ  

İletişim Bilgileri: 

…………………… ………………………… 

…………….. ……………….. 

…………..  …………….. 

 

Tüm maliklerimize sağlık ve mutluluklar diler, yeni yuvanızda kaliteli ve huzurlu bir yaşam dileriz. 

Saygılarımızla, 

 

Mersiye Özgen 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Som Yönetim Hizmetleri 


