DATÇA SİTE YÖNETİMİ

Tarih: 05.05.2020

Sayı :YAYIN NO 2020/03

Sayın Datça Aktur Site Sakinleri
2019-2020 dönemi ilk 9 ayı tamamlandı. Yönetimce hazırlanan program dahilinde olan işlere devam edilmektedir.
1-GİDERLERİMİZ ( aşağıda detaylar sunulmuştur)
A- 9 ay sonu itibarı ile 4.122.520,78 ₺ harcanmıştır.
B-Giderlerimiz hedeflerimiz ve projelerimiz paralelinde gitmektedir.
Önümüzdeki 3 ayda Genel Kurulda onaylanmış Projeler tamamlanacaktır.
2-GELİRLERİMİZ ( aşağıda detaylar sunulmuştur)
A- Aidat Gelirlerimiz
01.05.2020 itibarı ile;
Peşin ödeyenler
869 Kişi 3.234.418 ₺
Taksitle ödeyenler
344 Kişi 1.100.800 ₺
Hiç ödemeyenler
62 Kişi
Toplam 1275 kişi
B-Diğer Gelirlerimiz;
Bu yıl diğer belediye hizmetleri katılım payı olarak 585.000,00 ₺ öngörülmüştü. İlk 9 ayda bu kalemlerden
391.066,95 ₺ gelir elde edilmiştir.
a) 01.05.2020 tarihi itibariyle
1-Kasa mevcudumuz
2-Vadesiz hesaplarımızdaki mevcut miktar
3-Bankalardaki vadeli hesaplarımızdaki miktar
Toplam
Kıdem tazminatı fonu

4.502,74
110.375,40
1.700.000
1.814.878,14

₺
₺
₺
₺

115.011,53 ₺

Saygılarımızla arz ederiz
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-A Mahallesi denize doğru menfez düzenlendi.
-Kurucabük sokak aydınlatma için yanan 15 mt kablo değiştirildi ve yapıldı.
- Uygun yerlere 150 adet küçük japon zakkumu dikildi ve 1200 adet Marmaris rozeti , 150
adet mercan, 150 adet kırmızı saz tüplenmiştir.
-Kurucabük elektrik direkleri ve kanalı , trafo değişmiştir.

-Dağ arıtmada tel ve direkler değişmiştir.

-Kırkahvesi yanındaki çocuk parkı yapılmıştır.

-Kurucabük meydan ışıklandırılmıştır.
-Sahil boyuna kayrak taşından oturma bankları yapılmıştır.

-A mahallesi ve B mahallesi K Panoları değişmiştir.
-Dağ arıtma filtreleme yapılmıştır.
-Dağ arıtma vidanjör ile temizlendi site içi rögar temizlikleri yapılmıştır.

- Kurucabük köprü yapıldı,
- Arıtma kışlık ünitesi genişletilmesi yapıldı,
- Sağlık ocağı lojman yolu ve rögarları yapıldı,

- Futbol sahası alt yapısı, telleri, etrafı bordür yapımı ve hazır çimleme yapıldı,

- Sitemiz ana rögar kapakları değişti,

- Çiftlikten Kırkahvesine kadar olan bölümde sokak aydınlatmaları değişti,
- Ormanda ve yeni dikilen ağaçlara damlama sistemi yapıldı,
- Kaya bahçesi ve A Mahallesi sulamalarına otomasyon takıldı,
- Kurucabük ve Aktur bayrak direkleri değişti,
- Sahil boyundaki oturma bankları üzeri ahşap kaplandı,
- Orta Kapı jeneratör bölümü yapıldı,
- A mahallesi ve bazı yerlerin çitleri yapıldı,
- Ağaç , palmiye ve dip kesimler yapıldı,
- İtfaiye vidanjörü basınçlı su ile rögarlar temizlendi,

- Orman temizliği, Özer Türk Parkı etrafı ağaç dikimi
yapıldı,

- Kurucabük iskele yapıldı,
-Orman yolu menfezler yapıldı,
- Kurucabük su tahliye hatları ve ızgaraları koyuldu,
- Arıtmamızın 9 adet motorlarının bakımı yapıldı,
- Jandarma tadilatı ve dolapları yapıldı,
- D mahallesinden A Mahallesine sahil bordürleri yapıldı,

- Mazot deposu ve yıkama yeri yapılmıştır.

- Su depolarımızın iç temizliği yapıldı,

