Değerli Üyemiz,
Dağcılar Sitesi 2009-2010 dönemi kat malikleri olağan genel kurul toplantısı, 04.07.2010
Pazar günü saat 10:00’da site kafeteryasında yapılmiştır. Toplantı sonunda aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
Divan Başkanlığına Cemil Keser, yazman üyeliklere Ümran Yılmaz ve Salih Kendir
seçilmişlerdir. Gündem okunduktan sonra Yön.Krl.Bşk.nı Tamer Nüfusçu tarafından yıl
içinde yapılan faaliyetleri içeren, çalışma raporu okundu.
Burada en önemli başlık da yapılan 228 mt.lik kuyu çalışmasından sonra 4 inç’lik su
bulunması, böylece sitenin artık su sorununu tamamen çözülmesiydi.
Aydın valiliği genelgesi ve Kuşadası Kaymakamlığı güvenlik komisyonu kararı gereği
güvenlik kamerası konusu tartışıldı, ve yapılmaması konusunda yönetime yetki verildi.
Üyelerimizden Ertuğrul Tunçbilek ve Mehmet Oral, havuz konusunda söz alarak havuza
giriş-çıkışların daha kontrollü olması ve havuz yönetmeliğine uyulması konusunda
fikirlerini beyan ettiler.
Yine üyelerimizden Fikret Kasapoğlu, sitemize gelen kiracı ve misafirlerin kimlik
bildirimleri ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca havuzun girişine bir ışık veya şerit reflektör
konmasını talep etti. Yönetimce, sitemize, ev sahibi olmadan gelen misafirlerin ve
kiracıların giriş-çıkış tarihlerinin ve kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı açıklaması
yapıldı.
Üyelerimizden, Hikmet-Hamide Hepanıl çifti, yol ve gürültü konusundaki şikayetlerini
bildirdiler. Ve yine çevredeki otlarla mücadelenin yeterli olmadığını, daha etkin
önlemler alınmasını talep ettiler. Yine, kuyu ile su deposu arasındaki isale hattı üzerine
konan 2 Adet yangın dolabından kendi taraflarına da konmasını teklif ettiler.
Üyelerimizden, Özkan Altuğ, yöneticilerin elektrik-su parası vermemelerine itiraz etti.
Ayrıca yol kenarındaki ağaçların sulanmasının yeterli olmadığı söyledi.
Ve aşağıdaki kararlar alındı;
1.
2.
3.
4.

Yeni dönemde aidatların 65 TL olarak devamına, müteahhit firmaya bakiye kalan
28.500 TL kuyu borcunun 3x50 TL ek ödeme olarak Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında
ödenmesine,
Güvenlik kameralarının yapılmamasıyla ilgili gelecek herhangi bir cezaya
katlanılacağını, ve yönetime yapmama konusunda yetki verilmesine,
Yönetim uygun göreceği 2 yere daha yangın dolabı konmasına,
Havuzun girişine şerit reflektör konmasına,

5.
6.

Dağcılar Sitesi Web sayfasının faal hale getirilmesine,
Üyelerimizden Fuat Ozantürk’ün önerisi olan, internetin kapsama alanının
genişletilerek, Her evden girilmesi hususunda araştırma yapılmasına,
7. Su fiyatının 1 TL/ton ’ye düşülmesine,
8. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Tamer NÜFUSÇU, Ergün UZ, Etem VAYHAPLAR,
Denetim Kurulu Üyeliklerine, Burhan AYHAN, Önal MISIROĞLU’nun seçilmesine,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aidat vermemelerine, ancak du ve elektrik paralarını
ödemelerine, buna karşılık 35.-TL ödenmesine,
10. Site Yönetim planının çoğaltılarak her üyeye gönderilmesine oy çokluğu ile karar
verilmiştir.
Yönetim ve Denetim Kurullarında yeni görev alan üyelerimiz, siz site sakinlerimize
sağlık, mutluluk ve huzur dilekleriyle saygılar sunarlar. Hepimize hayırlı olsun.
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