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21 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Genel Kurulumuz da kura çekiminden sonra,13 numaralı ortağımız
Ali Yazar, kendisinin de aday olduğu seçimin, yapılmaması gerektiğini ileri sürerek, şerh koyup
genel kurulun seçim kararının iptali talebi ile mahkemeye müracaat etmiş ve kooperatifimiz aleyhine
dava açmıştır.
Mahkemeye yöneltilen taleplerden bir tanesi ise,‘yönetim kurulumuzun zorunlu faaliyetleri(!)
dışında kalan tüm faaliyetlerinin kısıtlanması’ için tedbir talebi konulması yönündedir.
Söz konusu davaya karşı gerekli cevaplar verilmiş, olay ve gerçek anlatılmış ve davanın usulsüz
ve haksız açılmış olduğu yönündeki hukuki gerçekler mahkemeye arz edilmiştir.



Değerli üyemiz konulan şerh nedeni ile bir ay tescilimiz yapılmadı. Bu süreçte yetkili olmadığımız
için yeterli bir hizmet veremedik.



22/06/2017 tarihi itibarı ile bir yıllık tescilimizin yapılması sonucu bizler hızlı bir şekilde hizmete
başladık. Yaklaşık 20 günlük bu sürede, inşaat sezonunun bitmiş ve tatil sezonunun başlamış olması
nedeni ile kısıtlı şartlarda sizlerin de hoşgörüsüne sığınarak yapılması gerekenleri yapmaya çalıştık;



Çalışmalarımıza; ortak kullanım alanımız olan çay bahçemizden başladık. Çay bahçemizin zeminini
fayans, duvarını da PVC ile kapladık. Yan cepheye uygun bir tırabzan yaptırdık. Tuvaletlerin önünü
genişleterek fayansla kaplayıp önüne de çim çıta yaptık. Çay bahçemizin üzerindeki gölgelik yeterli
gölge oluşturmadığından hasır örtü ile kapladık.



Sitemiz 0-6 yaş çocukları için oyun alanı yeri düzenleyip kullanılır hale getirdik. Yakamoz sokakta
uygun bölümlere mucur döktürülerek 15 araçlık oto park alanı oluşturduk. Çöp toplama alanının
yanına ayrıca iki bölüm ekleyerek kağıt ve plastikler için geri dönüşüm sağladık.



Daha önce beş noktada ve her biri 400w olan yeşil projektörleri kaldırılarak nerdeyse her sokağa
birer yeşil led aydınlatma (30 w) yerleştirilmeye başladık.



İnternet alt yapısını güçlendirme adına ölü noktalara direk dikimi ve uygun yansıtıcı modemler
konuldu.Tek şifre ile 4 cihaz internete girebiliyor.Maalesef kışlık ev internet konforu
sağlanamamaktadır.( bunda kullanıcı sayısının çokluğu ve alanın geniş ve ağaçlık oluşu sinyal
kalitesini etkilemektedir.)



Site internet adresi güncellenmiş www.camkoru.com olarak yayına başlamıştır. Ayrıca Twitter,
Facebook ve Youtube üzerinden de sosyal paylaşımlara açık bulunmaktadır.



Futbol ve voleybol sahasının zemini tırmıklanmış, fileleri takılmış ve alt taraf top tutucu ağ ile
kapatılmıştır.



Arıtmanın bakımı yapılarak sezon için hizmete sokulmuştur. ( yeni bir motor alınıp yanan motor
yaptırılarak yedeğe alınmıştır.)



* Ayrıca Sitede evini kiraya veren üyelerimizin site içi güvenliğinin sağlanması gerekçesi ile kiracı
bilgilerinin ( T.C, İletişim numarası, kalan kişi sayısı gibi ) mutlaka site yönetimine bırakılması
gerekmektedir.



Dilek, öneri ve uyarılarınız bizleri daha da motive edecektir. Çalışmalarımız aynı hız ve kararlılıkla
devam edecektir. İyi tatiller diliyoruz.
Yönetim Kurulu

