Dagcdar Sitesi 2013-2014 donemi olagan genel kurul toplantlsl 06.07.2014 pazar giinu saat
1O:00'da sitemiz kafeteryasmda yapl1nll~ ve ~agtdaki kararlar almnn~trr. Yeterli oy
yogunIugu olan 70 (yetmi~) uyenin katIlmuyla toplantl b~lad1, giindem geregi divan
b~kanhgma Cemil Keser, yazman uyeliklere C)zlem Ozdemir ve Burhan Ayhan
s~ilmi~lerdir.
Glindem okunup oybirligi ile kabul edildikten soma 2. maddeye ge9i1di ve faaliyet raporu
Remzi Ydmaz tarafmdan okundu, gorii~du ve oy yoklugu ile kabul ve ibra edildi.
Denetim kurulu raporu Tamer NUfus9U tarafmdan okundu, gorii~Uldu ve oy yoklugu ile ibra
edildi.
Gelecek donem yapllacak i~lerin go~ulmesine ge9ildi.
1) Ayhk odemelerinin 120TL olmasma bu odemenin 65TL'sinin aidat, 35TL'sinin K~atak
projesine baglantl bedeli olarak, 20TL.ninde Elektrik trafosunun AYDEM' e devri i~lemleri
iyin biriktirilmesine, aidat haricindeki odemeleri isteyenlerin i~ b~ladtgl tarihte tutarm
tamm
pe~in olarak Odemesine odenmeyen kIstmlar iyin gecikme faizi uygulanmasma
oybirligi ile karar verildi.
2) Havuz du~unun etrafmm paravanla yevilmesine
3) Yonetim ucretlerinin aynen devam etmesine (65TL aidat+35 TL elektrik su ucreti
odememelerine)
4) Su deposunun temizlenmesine
5) Her yl1 yapllan rutin i~lerin devamma (havuzun bakmu, ilaylanmasl,sinek sivrisinek
mucadelesi, aga91arm budanmasl,ilaylanmasl, yevre temizligi) karar verildi.
6) Ortak kullamm alanlarmda bulunan ki~iye ozel e~yalarm kaldmlmasma ve kullanrm
~kli He ilgili yonetime yetki verildi.
7) Yonetim Kurulu se9imine geyildi, yonetime 2liste aday oldu, l.liste Remzi Yllmaz,
Ethem Vahaplar, Julie Anne Bickerton'dan ol~tu, 2.listede Yasemen I~1k,Derya Sevgen,
Fama HelvaclOglu aday oldu. Yapilan oylama sonucu 1.liste 63 oy, 2.liste 7 oy almI~ olup
l.liste oy yoklugu ile yonetime seyildi.
8) Denetleme Kurulu seyimi i9in I~1kCedimagar, Gfilay ilker onerildi, oybirligi He bu liste
denetleme kuruluna se9i1di.
9) Dilek ve oneriler kIsmmda site iyerisinde yabancl kopek beslenmemesine, evde bakdan
kopeklerinde yevrede oturanlan rahatslZ etmeyecek ~ekilde beslenmesine, gece bekyisinin
giindfiz i~lerinde yah~tInlmasma, internet yekim alanmm miimkiin oldugunca geni~ alana
yaytlmasma, bahyelerden toplanan yah-9rrpmm kaPl online konarak yonetimce ald1r1lmasma
oybirligi He karar verildi.
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