
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 

 

 

 

 09.08.2015 Pazar günü saat 14.00 da Sitemiz Sosyal Tesislerinde yapılan Olağan 

Genel Kurul için toplanıldı. Gündemde bulunan konular ele alındı. Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Ahmet BEKTAġ  oturumu açarak ; 

 1. BaĢta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ġehitleriz için bir dakika saygı 

duruĢunda bulunuldu. 

 2. Divan Heyetinin oluĢturulmasına geçildi. Üyelerden Kamuran YAZICI, ġahin 

KARATAġ ve Ahmet BAĞDATLIOĞLU verdikleri önergede: 

Divan Kurulu BaĢkanı :Mehmet ÖZPELĠT 

Divan Kurulu üyeliğine :Oğuzhan ġENTÜRK 

Divan Kurulu Üyeliğine M. Hilmi Gökcan ‘ı teklif ettiler. 

 Yapılan oylamada oy birliği ile adı geçenler Divan Heyetini oluĢturdular. 

 Divan Heyeti Hazır bulunanların listesini inceledi. Asaleten ve vekaleten katılanların 

51 kiĢi olduğunu ve dolayısıyla çoğunluğun sağlandığını  tespit etmesi ile gündemin diğer 

maddelerine geçildi. 

 3. Denetleme Kurulu adına ġükrü CANPOLAT Denetleme raporunu okudu. 

Arkasından Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet BEKTAġ söz alarak bilançoda yer alan 

harcamalar hakkında bilgi verdi. Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyetleri üyelerin onayına 

sunuldu. Genel Kurulca onaylanıp, ibra edildi. 

 4. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimine geçildi. Üyelerden Aytaç 

PARLAKGÖZ ve Ahmet BEKTAġ  Divan BaĢkanlığına verdikleri dilekçe ile aĢağıda yazılı 

kiĢilerin Yönetim ve Denetim Kurulunda görev almaları talep ettiler. 

 

YÖNETĠM KURULU    YÖNETĠM KURULU 

 ASĠL       YEDEK 

Rıfat KARYAĞDI (BAġKAN)   Osman SÖYLER 

Nurettin DAY(BĢk.Yrd.)    Aytaç PARLAKGÖZ 

Recep AYHAN(BĢk.Yrd.)    Ġbrahim YANMIġ 

 

 

DENETLEME KURULU              DENETLEME KURULU 

 ASĠL       YEDEK 

Ahmet BEKTAġ                  M.Hilmi GÖKCAN 

Kamuran YAZICI                 Neziha POLATKAN 

 

Oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek yeni Yönetim ve Denetim Kurulları 

oluĢturuldu. 

 

 5. Sosyal Tesislerin bulunduğu Parka DURSU DAYI PARKI  adının verilmesi 

tartıĢıldı. Eski BaĢkan Ahmet BEKTAġ ; Dursun Dayının bu parkta çok büyük emeği 

olduğunu ve Sitemizde görevli olduğu sırada Hakkın rahmetine kavuĢtuğunu beyan ettikten 

sonra oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 6. Dilek ve Temenniler Bölümüne geçildi.  BaĢkan Yardımcısı Nurettin DAY söz 

alarak ; Temizlik için kullanılan traktöre fazla ücret ödendiğini, bunun  için küçük bir traktör 

alınmasının faydalı olacağını, ayrıca aidat ödemelerinde bazı üyelerin gününde ödeme 

yapmayarak aksaklıklara meydan verdiğini söyledi. Bu konu ile ilgili Yönetime yetki 

verilmesi kararlaĢtırıldı. 



 Nergiz Hanım söz alarak yeni yapılan telefon hattının pahalıya mal olduğunu ve ne iĢe 

yaradığını bilmediğini söyledi. BaĢkan Ahmet BektaĢ söz alarak üyelerin çoğunluğunun 

bağlattığında bunun faydasının ileride görüleceğini söyledi. 

 

 Rifat Karyağdı söz alarak Sitenin ilaçlanması için önlemlerin ivedilikle alınacağını 

söyledi. 

 Recep Ayhan söz alarak Site giriĢine Su arıtma sisteminin kurulmasını önerdi. Rıfat 

Karyağdı söz alarak dağıtımın tek koldan olmadığını, bu yüzden Site giriĢine arıtmanın 

bağlanamayacağını belitti. 

 

 Ahmet BektaĢ söz alarak aidatların yeterli olmadığını, mümkünse 100 TL. ye 

çıkarılmasının iyi olacağını belirtti. Bu amaçla ücretlerin neden yükseltilmesi gerektiğini 

açıkladı. 

 

 Musa Köse söz alarak, aidatların 80 TL. olarak kalmasını, Site güvenliğinde bazı 

zaafların olduğunu, Ġdeal Sitesi ile koordineli çalıĢma yapılarak, bu zaafın ortadan 

kaldırılmasını istedi. 

 

 Yeni BaĢkan Rıfat Karyağdı söz alarak elinden geldiğince güvenlik önlemlerini 

alacağını beyan etti. 

 

 Aidatların 80 TL. olarak bir süre ile kalması oylandı oy birliği ile kabul edildi. 

 Site dahilinde beslenen Köpekler v.s. hakkında Ģikayetler olduğunda yeni yönetime 

yasalar ve kurallar neyi gerektiriyorsa gereğini yapma ve her türlü adli ve idari dava açma 

yetkisi verildi. 

 

 Gündem tamamladı, toplantıya 16.20 itibariyle son verilmiĢ olup, 

 

 ĠĢbu Genel Kurul Tutanağı tanzim ve imza edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet ÖZPELĠT  Oğuzhan ġENTÜRK  M.Hilmi GÖKCAN 

Divan BaĢkanı  Divan Üyesi   Divan Üyesi 

 

 

 


