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Sayın Datça Aktur Site Sakinleri 
 
2020-2021 dönemi ilk 6 ayı tamamlandı. Yönetimce hazırlanan program dahilinde olan işlere devam 
edilmektedir.  

 
1-GİDERLERİMİZ (aşağıda detaylar sunulmuştur.) 
 
A-6 ay sonu itibari ile  3.686.127,72  ₺  harcanmıştır. 
B-Giderlerimiz hedeflerimiz ve projelerimiz paralelinde gitmektedir. 
 
Önümüzdeki 3 ayda Genel Kurulda Onaylanmış Projeler tamamlanacaktır.  
 
2-GELİRLERİMİZ (aşağıda detaylar sunulmuştur. ) 
 
A-Aidat Gelirlerimiz 
01.02.2021 tarihi itibari ile; 
Peşin ödeyenler      789    kişi  3.834.540   ₺ 
Taksitle ödeyenler   398    kişi   1.038.780   ₺ 
Hiç ödemeyenler       92    kişi               479.320   ₺ 
Toplam 1279 kişi 

   
 B-Diğer Gelirlerimiz; 

Bu yıl diğer belediye hizmetleri katılım payı olarak   572.000  ₺. öngörülmüştü. İlk 6 ayda bu 
kalemlerden  457.235,88 ₺ gelir elde edilmiştir. 

 
 01.02.2021 tarihi itibariyle: 
 1-Kasa mevcudumuz                       6.803,21 ₺ 
 2-Vadesiz hesaplarımızdaki mevcut miktar                  66.283,00 ₺ 
 3-Bankalardaki vadeli hesaplarımızdaki miktar              2.870.000,00 ₺ 
 Toplam                      2.943.086,21 ₺ 

 
 Kıdem tazminatı fonu      334.896,75  ₺ 
 Ecrimisil Fonu                                                                       31.719,55  ₺  

 
 Aktur Tatil Sitesi  

- Rogar kapakları değişimine devam ediliyor. 

- Pandemi nedeni ile sitemizde yoğunluk devam etmektedir. 

- Site içerisindeki yollardaki kasisler standart hale getirilmiştir. 

- Atık su arıtma temizliği yapılmıştır. 

- Nissan aracımız servis genel bakımı yapılmıştır. 

- Tisan süpürge makinemiz genel bakımı servisinde yapılmıştır. 

- Atölye çalışma alanı düzenlenmiştir. 

- Tepe Cafeye çıkan yol ve Migros yanı peysaj düzenlemesi yapılmıştır. 

- Sitemiz ihtiyaçları için sıfır MST iş makinesi alınmıştır. 

- Çöp ayrıştırma kovalarımız yenilenmiş bakımları yapılmıştır. 

- Boşa çıkan beton logar kapakları istinad duvarı olarak kullanılmıştır. 
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-F Mahallesi temiz su borusu değişmiştir. 

- Web sitemiz yenilenmiştir. 

- D Mahallesi Sahil Yolunda çöken alan yapılmıştır. 

- Kurucabük  depo elektrik hattı değişmiştir. 

- Kurucabük su deposu krom borularla yenilenmiştir. 

- Elektrik direği ilaveler yapılmıştır. 

- 65 yaş üstü haftada bir gün Aktur- Datça – Aktur ücretsiz ulaşım sağlanmıştır. 

- Kurucabük trafo altı kablo düzenleme çalışması yapılmıştır. 
 
Site içi çalışmalarımız Atölye çalışma planı kapsamında hızla devam etmektedir.  

      Orman ve çevre yetkililerince onay verilen ağaçlar için kesim ve budama işlemi devam edilmektedir. 
 

 Saygılarımızla arz ederiz.   
 
 
 
                                                                                                      

              HÜLYA SERÇEN                   A.ÇETİN ÖZİNAN   ERDOĞAN ÖZGECE 

                         YÖN.KRL.BAŞKAN       YÖN.KRL.BŞK.VK.                 YÖN.KRL.BŞK.VK. 
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