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SAYIN AKTUR KONUT MALİKLERİ
Öncelikle Genel Kurulda bizlere gösterdiğiniz güvenden dolayı sizlere teşekkür ederiz.
Üstümüze ciddi bir yük aldığımızın farkındayız. Sizlerin de yardımı ve olumlu uyarılarıyla
sitemizi daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız.
Bundan böyle periyodik olarak sizleri yaptıklarımız ve yapmayı düşündüklerimizden
haberdar etmeye çalışacağız.
Seçimlerin hemen arkasından 15 gün bayram tatili ve sizlerden gelen tebrik ziyaretleri
ile geçti. Akabinde sizlerin istek ve şikayetlerinizi öğrenebilmek için bir anket düzenledik.
Anket sonuçları hala gelmekte, tamamlanınca sizlerin istek ve şikayetleriniz doğrultusunda
hareket edeceğiz.
Çevre Derneği bünyesinde kurulmuş olan eğitim komitesinin 29 öğrenciye burs
verilmesi yönünde talebi vardı. Genel kurulun öğrenci bursları için vermiş olduğu yetki
35.000,00 TL. olduğundan 35.000 TL.’nin üstündeki tutarın nereden karşılanacağına dair
çevre derneğiyle yapılan görüşmelerde Çevre Derneği Başkanı Sayın Aykut VURAL bursun
geri kalan kısmının bağışlarla yetmezse kendisinin karşılayacağını taahhüt etti. Bunun üzerine
35.000 TL.’yi Garanti bankası burs fonu hesabına yatırdık. Sayın Aykut VURAL’a bursiyerler
adına bu cömert davranışından dolayı teşekkür ederiz.
Site sakinlerinin vefatında çiçekten yapılan çelenk yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneğine veya Türkiye Eğitim Vakfına bağış çelengi yaptırma kararı aldık.
Migros jet Datça yetkilisiyle yapılan görüşmelerde, evlere servis yapmak için şarjlı araç
alımında Prensip anlaşmasına varılmıştır. Ayrıca Migros Jet görüntü kirliliğiyle ilgili
uyarılmıştır.
Plajlarladaki boncuklar, yüzme alanı bariyerleri denizden çıkarılıp temizlikleri yapılıp
yeni sezon için hazırlanmıştır.
Önümüzdeki günlerde yağmurların ve fırtınanın başlayabileceği düşüncesiyle Yağmur
su kanalları ve menfezlerin temizliği yapılıp yağmur mevsimine hazırlandı.
Çek çek servisi doluluk oranına göre uzatıldı.
Engelli rampalarının havaların güzel gitmesi nedeniyle suda kalma süresi uzatılmıştır.
Engelli rampaları geliştirilmek üzere karar alınmıştır.
Sitemiz içinde tehlike arz eden palmiyeler tesbit edilip parsel yöneticilerinden kesim
için izin istenmiştir.
İnternet sağlayacılarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda sitemizin bitki örtüsü ve ev
konumları nedeniyle maalesef sitemizde genel wifi olması mümkün değildir.
Yönetim kurulumuz peyzaj mimarı ile beraber sitemizin genel kullanım alanlarını
incelemiştir. Mimar çalışmalara başlamıştır.
Orman yolunda aydınlatma için çalışmalara başlanmıştır.
Kompanzasyon panolarının bakım ve iyileştirilmesi yapılmıştır.
Bu süre zarfında karşılaştığımız her zorlukta bilgi ve yardımlarını esirgemeyen önceki
yönetim kuruluna ve özelliklede önceki başkan Sn.Erdal TÜZEL’e yönetim kurulu olarak çok
teşekkür ediyoruz.
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