Dagcllar sitesi 2012-2013 donemi olagan genel kurul toplantlsl 07.07.2013 pazar glinii saat
10.00 da site kafeteryasmda yapl1mI~ ve a~agldaki kararlar alillilll;;ttr.
Yeterli oy c;oklugu olan 73 iiyenin katlhmlyla toplant! ba~ladl, giindem geregi Divan
B~kanhgma Cemil Keser, yazman iiyeliklere Fulya YIlmaz ve Zeki Ozdemir sec;ilmi;;lerdir.
Giindem okunup oybirligiyle kabul edildikten soma, ikinci maddeye gec;ildi ve faaliyet
raporu Ergiin Uz tarafmdan okundu. Gelir- gider tablosu Remzi Yllmaz tarafmdan okundu,
goru~uldu ve oybirligi ile kabul ve ibra edildi.
Denetim Kurulu raporu, Gnal MIsrrhoglu tarafmdan okundu, gori.i§illdu ve oybirligi ile
kabul ve ibra edildi.
Denetmen Yasemen I~Ik kendi yazdlgl ek denetleme raporunu okudu. (ki~isel gorU~lerini
belirten)
Gelecek donem yapilacak i;;lerin goru;;ulmesine gec;ildi.
1- KanaIizasyon antma sisteminin masrafh olacagmdan dolaYI Giirol Giirkan tarafmdan
yaptmlmak istenmesinin uygun olmadIgI ve Ku~atak projesine baglant! a;;amasma
gelindiginde bu projeye baglamlmasma gerekli pompalama ekipmanlannm GUrol
Giirkan tarafmdan kar~I1anmasma, belediye tarafmdan istenebilecek atIk su abonman
ucretlerinin uyeler tarafmdan odenecegine,
2- Site ic;erisinde bulunan bazl yerIerdeki muhtelif toprak kaymalarma kar~l kar~m
yonetimin gerekli harcamaYI yaparak onlem almasma,
3- Sivrisinek ile miicadele ic;in devam eden ilac;lamanm ve rutin olarak yapllan
ilac;lamalannm aynen devam etmesine,
4- Kamera sisteminin yaptmlarak faaliyete gec;irilmesine,
5- Site alt yapl sisteminin degi;;tirilmemesine,
6- Antma tesisinin yapI1mamasma,
7- internet bankaclhgl kullammI ic;in yonetime yetki verilmesine,
8- Site yonetimince yaptrrIlacak kanuni i~lemler ic;in avukat tutulabilmesine,
9- Aidat odemelerinin 65(altll11~be;;)TL olarak devam etmesine,
10- Yonetim ucretlerinin gec;en seneki gibi 65TL aidat 35 TL elektrik+su ucreti olarak
devam etmesine oybirligi ile karar verildi,
11- Yonetim kurulu sec;imine gec;ildi ve yeni aday C;lkmadlgl ic;in eski yonetimin goreve
devam etmesine karar verildi, oylama yaplldI 65 evet 7 hayrr oyu ile Ergiin Uz, Remzi
Yllmaz, Julie Bickerton yeni yonetim kurulunu olu~turdu,
12- Denetleme Kurulu sec;imi ic;inRemzi Yllmaz, Tamer Nufusc;u, Yasemen I~Ik, I~Ik
Cedimagar, Derya Sevgen onerildi yapllan oylama sonucu oy c;oklugu ile Remzi
Yllmaz, Tamer Nufusc;u denetim kurulu uyeliklerine I~Ik Cedimagar da yedek uyelige
sec;ildiler,
13- Dilek ve oneriler kIsmmda internet hizmetinin evlere ula;;tmlmasl istegi dile getirildi,
uyelerin birbirine ve kom;;uluk haklarma saygl gostermesi dilegi ile toplantl sona erdi.
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