Değerli Akkoza Sakinleri Komşularımız;
Akkoza Site Yöneticiliği görevini üstlendiğimiz günden bu güne amacımız Akkoza'nın Menfaati, Hedefimizde Akkoza' ya
hakkettiği değeri kazandırmak olmuştur. 3 yıldır emek verdiğimiz süreci 2019 Temmuz ayında hep birlikte kazanmıştık.
Akkoza' nın site yöneticiliğini yapabilmemiz için tüm engellemelere rağmen birçok başarıya da yine beraber imza atmayı
başardık.
"Akkoza' yı Akkozalılar Yönetecek" sloganıyla çıktığımız bu yolda önce sorunlarımızı birlikte keşif ettik ve birlikte çözüm
üreterek çözme başarısını gösterdik. Bu başarı çemberini genişletmek dün ve bugün bizim elimizdeydi, yarında bizlerin elinde
olacaktır . Akkoza' yı Akkozalılar yükseltecektir.
Bu başarıları kazanırken bizimle birlikte yol yürüyen gerçek Akkozalıların düşündüğümüzden çok daha fazla olduğunu gördük.
Aldığımız büyük destek ve yol yürüdüğümüz gerçek Akkozalılar ile birlikte daha da büyük başarılara imza atmak için
motivasyonumuz her geçen gün yükselmeye devam etmektedir.
Kendi kaderimizi yine kendimizin çizeceği blok kat malikleri toplantıları sırasında, dünyanın neredeyse tümünü ve kendi
vatanımızın yaşlı-genç tüm fertlerini en şiddetli şekilde ölümle tehdit eden Korona virüs salgınına ve bununla mücadele
ettiğimiz kötü bir tarihe maalesef ki hep birlikte tanıklık ediyoruz. İnsanlar bayrak, dil, din, ırk, zengin veya fakir ayırt
etmeksizin hastalanıyor ve ölebiliyor.
Dünya ve ülke genelinde korona virüse karşı alınan kararların, bir çok aile için maddi sıkıntıları da beraberinde getirecek
olması kaçınılmazdır. Akkoza Toplu Yapı Alanı Yöneticiliğine ait Akkoza sakinlerimizin tahsilat rakamları da bu düşüncemizi
destekler niteliktedir. Ülkemiz genelinde "Milli birliktelik ve dayanışma", iş hayatında da "mücbir" sebebin ilan edildiği bu
günlerde; yol yürüdüğümüz Akkoza sakinlerimize yani komşularımıza ve bütçelerine destek olma zamanıdır.
Bölgede birçok site yönetimi % 15 asgari ücret zammı , % 30-40 elektrik, doğal gaz ve su birim fiyatlarına da zam gelmiş
olmasını bahane göstererek, en basit yol tercih edilerek % 10-20 arasında zam vermeyi ve site sakinlerinin omuzlarına yük
vermeyi tercih etmektedir. Akkozalılar ise birbirilerinin sırtındaki yüke yük eklemeyi değil, Akkoza' nın 8 yıllık tarihinde ilk
defa sırtındaki yükü alıp, paylaşmayı ve hafifletmeyi seçmiş bulunmaktadır.
Tercih edilen bu sorumluluğun gereği olarak bu yıl %10-20 oranında zam yapmayıp, bunun aksine % 25 aidat indirimi
yaparak toplamda da %35-45 arasında Akkozalıların bütçesine katkı yapılmıştır. Nisan ayından geçerli olmak üzere
aidatlarımız revize edilmiştir. Hepimize hayırlı olsun.
Aidat indirimi, tabi ki faturalarımızın ödenmesinde ciddi finans çalışması yapmamızı, çok daha ciddi bir bütçe yönetimini,
belki birçok tasarruf tedbirlerini de beraberinde getirecektir. Hiç kimse şüphe duymasın ki, bu tedbirlerin yanında hizmetin
kalitesini yükseltecek yatırımlarımızda bütçemizle doğru orantılı olarak devam edecektir.
Tüm Akkoza Sakinlerimizin de, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde göstermeye çalıştığımız dayanışma örneğine karşılık
olarak aynı dayanışma ve destek örneğini göstererek, Akkoza Toplu Yapı Alanı Yöneticiliği hesaplarına, ayın ilk 10 gününde
ödemelerini düzenli olarak yapacaklarına gönülden inanıyoruz. Unutmamamız gereken bir şey var ki, Akkoza hepimizin
olmuştur ve daha iyi duruma getirmek yine hepimizin dayanışması ile olacaktır. Bu zor günleri de birlikte atlatacağımıza
inancımız tamdır.
Hem sizin, hem ailenizin sağlıklı günlerde yaşamanızı temenni eder, yaşlısından gencine, Türk vatandaşı veya yabancı
vatandaş ayırt etmeksizin tüm Akkoza sakinlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz.
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