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Sayın Datça Aktur Site Sakinleri
2014-2015 dönemi 9 ayı tamamlandı. Periyodik işlere devam edildi, ayrıca B Mahallesine 2014 sezonunda
yetiştirilemeyen yağmur suyu kanalları tamamlanmış, bu kanalların yapımı için yol düzenlemeleri yapılamayan sokaklarımıza da
kilittaş döşemesi yapılarak çevresi ile uyumlu hale getirilmiştir. Geçen yıl E, G Mahallelerinde yağmur sularının direne
edilmesinde yaşanan sorunlarımız yeni bağlantılar ve ana kanal debisini artırıcı daha geniş çaplı borularla denize deşarj imkanı
sağlanmış, yoğun yağmurlu bir sezon yaşamamıza rağmen zarar verici bir taşkın görülmemiştir. İlaveten geçen sene programa
aldığımız 771 ile 715 arasındaki sokak ve bu sokağı Özer Türk Caddesine bağlayan yolda kilittaş döşemesi yapılmıştır .Yine
geçen sezon yetiştiremediğimiz Sahil yolumuzun erozyon tehdidi altında olan 97 metrelik kısmı emprenye ahşap donatılarla
destekleme işi yapılmış, peyzaj düzenlemesi de yapılarak işlem tamamlanmıştır. A Mahallesi sahile giriş alanları yeniden
yapılmış, Leo Beach yanı yeniden tanzim edilerek toprak dolgusu yapılmıştır. Yıllardır uğraş verdiğimiz Çiftlik ve Kurucabük
arıtma sistemlerinin 5 ( beş ) yıllık deşarj izni alınmış, Aktur ( Çiftlik ) arıtmamızın ruhsat işlemi ise devam etmektedir..
Özer Türk Caddesi üzerindeki su taşkınlarını önlemeye yönelik olarak, tesbit edilen yerlere drenaj ızgaraları konulmuştur.
3 yıldır yapılan orman alt örtü temizliği, bu yılda Orman İdaresi’nin nezaretinde gerçekleştirilmiş, planlı palmiye kesimi ve diğer
ağaç budamaları yapılmış,Orman İdaresi ve Çevre Şehircilik İl Md.lüğü onayından geçmiş çam ağaçları kesimi tamamlanmıştır.
TÜV onayından geçmeyecek derecede yıpranan Mazda Minibüsümüz kaporta-boya bakımları dahil tüm bakımları yapılmış yasal
olarak kullanılabilecek duruma getirilmiştir. Kurucabük Mah. Sokak aydınlatma zaafiyeti görülen noktalarda güçlendirme
yapılmıştır. Üç adet beton iskelenin ruhsatlandırılması kapsamında görevlendirilen mühendislik firmasınca hidrografik/oşinografik
ve sondaj işlemleri yapılmıştır, süreç yüklenici firma tarafından takip edilmektedir.
Site içinden geçen Cinderesi’nin ıslahı için DSİ 21 Bölge nin görevlendirdiği firma tarafından etüd çalışmaları devam
etmektedir
1-GİDERLERİMİZ ( aşağıda detaylar sunulmuştur)
A-İlk 9 ayda 1.868.515,13-Tl harcanmıştır.
B-Nisan ayı giderlerimizin diğer aylardan farklı olmasına Orman intifa hakkı ödemesi, emekli olan personelimize kıdem
tazminatı ödemesi ve orman alt örtü temizliğinin tamamını bu ay ödenmesi neden olmuştur. Sitemizi yaz sezonuna tüm üniteleri
ile hazır hale getirilmeye çalışılmaktadır.
2-GELİRLERİMİZ ( aşağıda detaylar sunulmuştur)
A- Aidat Gelirlerimiz
30.04.2015 itibarı ile;
Peşin ödeyenler
810. Kişi
Taksitle ödeyenler 407 Kişi
Hiç ödemeyenler 58 Kişi

1.701.00000.Tl
179.080.00 TL

B-Diğer Gelirlerimiz;
Bu yıl diğer gelirlerimiz için 170.000.00TL.öngörülmüştü. İlk 9 ayda bu kalemlerden 157.276.42 TL gelir elde edilmiştir.
a)30,04.2015 tarihi itibariyle
1-Kasa mevcudumuz
2-Vadesiz hesaplarımızdaki mevcut miktar
3-Bankalardaki vadeli hesaplarımızdaki miktar

11,317,11.TL
107,993,31 TL
800,000,00 TL

Toplam

TL919,310,42
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Ayrıca;
1. Etap yangın önleme hesabımızda ( Vadeli Hesap)

348.278.39 TL.

Not: 1. Etap Yangın Önleme Projesi ile ilgili olarak;
Tarafınızdan da bilindiği gibi bu talebimiz Özel Çevre Kurumunca 266 ağaç kesilecek gerekçesi ile kabul edilmemiştir.
Genel Kurulda bu işle ilgili alternatifler aranması ve ısrar edilmesi şeklinde bir karar alınmıştı. İlgili birimlerle defalarca
görüşülmüş ısrarlarımız sonunda konunun yerinde tetkiki için yetkililer sitemize gelerek sahada yaptıkları incelemeler sonucunda,
olumlu görüş bildirmelerine rağmen Bölge Müdürlüğü raporu dikkate almamış ve talebimizi tekrar reddetmiştir.
2- Genel Kurul Kararı gereği Lojman yenileme işi 13 Ekim tarihinde başlanmış, 13 Aralık tarihinde bitirilmiş, yenileme
öncesi ikamet eden personelimize teslim edilmiştir. Bu işlem için 160.000 TL tahsisat ayrılmıştı, yönetim ayrılan bu tahsisatla
tüm işlemleri (peyzaj dahil)ikmal ederek hak sahiplerinin kullanımına vermiştir.
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