
15.OLAĞAN (MALİ) GENEL KURULU 
 

2010-2011 YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 
 
A. GENEL BİLGİLER 
 
a) Kooperatifin adı : SS BANK-EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERTAİFİ b) 

Kuruluş bilgileri : 18/11/1996 TARİH 158 SAYILI 
 
c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası:26/12/1996 – 21/01/1997 TARİH 4213 SAYILI 
 
d) Adresi  : SS BANK-EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERTAİFİ BAĞLA/BODRUM  
 
e) Telefon/Faks Numaraları : 0252 391 70 06/0252 391 70 48  
 
f)Web adres ve elektronik posta: muhasebe@bankev.com.tr 

 
 

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler 
 

1- B Bölgesi ve sosyal tesislerin önündeki mazgalların temizliği , tamirleri ve muhtelif yerlerde yeni mazgallar 
yapıldı.  

2- A Bölgesinde kavşaklı yol düzenlemesi yapıldı. Beton perde ve taşduvar imalatı yapıldı. 
3- A Bölgesinin 2 yerinde ilave olarak 10 araçlık otopark yapıldı.  
4- A Bölgesindeki yeni yapılan kavşak mahallindeki dere içi temizlendi ağaçlar budandı. 
5- A Bölgesindeki idare binası arkasındaki 4 no.lu parseldeki dere yatağına kayan toprak  

Taş duvarla desteklendi, yine aynı parseldeki yol kenarındaki toprak kayması da aynı şekilde taş duvarla 
desteklenerek kaymaya engel olacak çalışma yapıldı  

6- Kargı Bölgesindeki sosyal tesisin içi tamamen temizlendi tüm çerçeveler söküldü. İçindeki malzeme istif edilerek 
muhafaza edildi..  

7- Yeni satın aldığımız .150 adet şezlong ve 50 adet şemsiye ile birlikte tüm şezlong ve şemsiyeler toplanıp 
temizlendi ve depoda istiflendi.Yönetime gelir gelmez satın aldığımız daha önce mevcut olmayan Kargı Plajı 
emniyet şerit ipleri dezenfekte edilerek depolandı.  

8- A Bölgesi arıtma deposu yanındaki ana depo temizlendi , boyandı ve hurdalar hurdacıya satıldı. Kullanılacak 
malzemeler uygun biçimde yerleştirildi. Envanter yapıldı.  

9- Ara temizlikler ve derin budamalar yapıldı ,özellikle Magic Life oteli ile aramızdaki dere kenarındaki okaliptüsler 
ilk defa budanarak çevre temizliği yapıldı.Budamalardan arta kalan yaklaşık 500 traktör dolusu budama atığı yeni 
aldığımız dal öğütme makinesından geçirilerek torf haline getirilmiştir daha sonra kullanıma başlanacaktır.  
Sitemize ait arazimiz çöplük olarak kullanılmaktan kurtarılmış ve atılan dalların yangın tehlikesi 
yaratmasının önüne geçilmiştir. 500 traktörün tepeye nakil için harcayacağı nakil gideri tasarruf edilmiştir.  

10- F Bölgesi Bağla Plajı girişi yeniden düzenlenerek su basmasına engel amaçlı olarak kanalın denize ulaşan 
noktasını genişletme çalışması yapıldı. 

11- F Mahallesinin sel baskınında yaşadığı çok olumsuz şartların düzeltilmesine yönelik  
Çalışmaların başlangıcı olarak çevre duvarlar yükseltildi, estetik amaçlı tuğla ile çevrelendi, kırık ve 
yırtık teller söküldü yerine kaliteli teller monte edildi. Dışarıya açılan kapılar kaldırıldı.. Acil çıkış 
amaçlı iki kapı bırakıldı.  

12- Paslı haldeki kullanılamaz tüm güneşlikler ve merdiven trabzanları hurdacıya satıldı.  
13- Bağla Plajı ana girişi Mustafa Ayverdi Caddesi başlangıcında güvenlik kulubesi görünen bir noktaya çıkarıldı. 

Elektrik tesisatı yeni yere çekildi. Kulübenin altına beton döküldü. Girişteki yıkık duvar ve karşısındaki duvar 
yenilerek temiz bir görünüme kavuşturuldu. Paslı çalışmaz haldeki demir kapı söküldü. 

14- A ve B Bölgelerindeki geçişe engel olan bazı elektrik direkleri duvarlara monte edildi.  
15- Panolarda ve elektrik direklerinde eksik olan kapaklar yenilendi iş bitiminde boyaları yapılacaktır.  
16- İlaçlama Firması Erdal Eşgin ile kış aylarında köklü haşere mücadelesi amacıyla karafatmalar., sivrisinek 

larvalarının yokedilmesi ve fareye engel olunabilmesi için kapsamlı bir çalışma için anlaşma imzalandı.Adı geçen 
işler yapıldı ve yaz mevsimi için gerekecek periodik sivrisinek ilaçlaması için anlaşma yapıldı.  

17- Arazimizin çevresinde yangın şeridi oluşturuldu şerit otlardan temizlendi , yangın vanaları çalışır hale getirildi. 6 
metre genişliğinde 1000 metre uzunluğunda batı ve güneybatı sınırımız boyunca tesis edildi. Malzemeler su tankı 
ile lbirlikte muhafaza edilmektedir. Yangın anında müdahale sağlanabilmesi için yangın acil eylem planı 
hazırlanmış ve personele tebliğ edilmiştir.  

18- Plaja yolcu taşıyan aracımızın 8 yıldır yapılmamış fenni muayenesi yaptırıldı.Şikayet edilmesi sebebiyle sorun 
halen devam etmektedir. Köklü çözüm için yolcu binek aracı alınması gerekmektedir.  

19- Sosyal tesis önündeki atıl durumdaki havuz ile ilgili çalışamaz durumda olduğu, tamirinin ise maliyetine yakın bir 
meblağa malolacağı tespiti üzerine görüntü kirliliğine ve özellikle tehlikeli olması sebebiyle yıkım kararı alındı. 
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Üyelerimizin sosyal tesis ihtiyacı gözönüne alınarak binada iyileştirme ve çevre düzenleme çalışması 
başlatıldı.Metruk haldeki sosyal tesis binasının bizlere yakışan br görüntüye kavuşması için Yük. Mimar Emre 
Kunt hiçbir ücret talep etmeden bu çalışmayı koordine etmiştir.  
Kargı Bölgesinde yeme içme hizmeti veren Bohça Ltd. Şti yaz sezonunun bitim tarihi olan 15 

Ekimden önce 5 Ekim tarihinde işi sürdürmek istemediğini beyan ederek malzemelerini de almak 
suretiyle işi sonlandırmıştır.  

20- Aquamatch firması tarafından kurulmuş olan temizsu arıtma tesisimiz geçmiş yönetimlerin ihmali ile ne 
yazık ki periodik bakımları yapılmadan kullanıldığından gerekli arıtmayı yapamaz hale gelmiş kireç ve 
tuz oranı çok yüksek seviyede su akmaya başlamıştır. Tesisi kuran Aquamatch Firması ile ve aynı 
konuda uzman olan firmalardan teklif alınmıştır. Bakım ve yenileme sözleşmesi en iyi fiatı veren tesisi 
kuran Aquamatch Firması ile yapılmıştır.  

Yüksek basınç pompaları , kartuş filtreler kumanda panosu ve göstergeleri tüm elektrik tesisatı , 
borulama sistemi elden geçirilmiş ana tesisin 42 adet membranı yapımcı firma tarafından ithalat 
yoluyla getirtilerek monte edilmiştir. 

 
Tesis bütün üniteleri ile yenilenmiş olarak 1 Mart 2011 tarihinde içilebilir nitelikte suyu üretmeye 

başlamıştır. Tesis tüm yenileme maliyeti işçilik montaj nakliye ve tüm mühendislik hizmetleri ile 65.000 
TL ve. KDV malolmuştur. 

 
21- Dinozor olarak adlandırılan bölgeye araç girişinin önlenebilmesi için Bodrum Kaymakamı ile görüşme 

yapıldı. Kontrolün Bankev de olmasının uygun olacağı görüşü ile bir demir kapı monte edildi.Marina ve villa 

inşaatları yapılacağı duyumunu ciddiyetle değerlendirdik.Ankara daki ilgili kuruluşlara yaptığımız ziyaret ve 

yazılı başvurularımızla bahis konusu tahsisin olmadığı, sadece talep bulunduğunu öğrendik. Köklü bir çözüm 

ve bu tabiat parçasının yokolmaması, özellikle denizin kirlenmemesi için ne gerekiyorsa yapacağımız 

bilinmelidir. Sondaj yapan bir şahıs bizim tarafımızdan tespit edildi . İzinsiz  
ve yetkisiz yaptığı işlemle ilgili jandarmaya suç duyurusunda bulunduk. Yerinde yapılan tespitle 
şahsın bir belge ve izinle değil tamamen kaçak işlem yaptığı öğrenilmiş,Fotograflarla da belgelenerek 
jandarma tarafından zabıt tutulmuştur. Savcılık daha sonra kovuşturmaya gerek olmadığı kararına 
varmıştır. 

 
22- Güvenlik hizmeti almakta olduğumuz Panter Güvenlik Firması ile yeni yapılan anlaşma gereğince her 

ay için 11.000 TL. lik bir indirim ve benzini sitemize , araç firmaya ait olmak üzere devriye aracının 
dolaşmasına karar verildi.  

23- Bozulan derin kuyu pompası yerine yenisi alındı, monte edildi. Eski pompa tamir edildi. Yedek 
olarak depolandı.  

24- Tek yönetim planı olan İşletme Kooperatifimizdeki bir parselin yeni ve ayrı bir yönetim planı yapması 
ile ilgili kararın ve yönetim planının iptali için yargıya başvuruldu. Parsel sakinleri bir yazı ile konu 
hakkında bilgilendirildi.Ortak alanlarımıza yapılan kalıcı imalatlarla ilgili olarak tüm üyelerimize yazılı 
bildirimde bulunuldu.  

25- Hasarlı ve benzin tüketimi fazla olan kooperatimize ait binek aracı verilen en yüksek fiata takas yoluyla 
dizel ile çalışan tasarruflu bir araç ile değiştirilmiştir.  

26- Tahsilatla görevli personelin işlemlerinde görülen hataları ve zimmet suçu, resmi evrakla tahrifat ile ilgili 
yargıya başvurulmuş, zararın tespiti durumunda tahsilde kolaylık amacıyla eski çalışanın malvarlığına 
tapuda tedbir konmuş akabinde 58.000 TL. bu şahıstan tahsil edilmiştir. Bu sebeple açtığımız ceza 
davasından alacağımızı tahsil etmemiz sebebiyle vazgeçtik. Halen adı geçen şahısla ilgili kamu davası 
sürmektedir.  

27- DSI İzmir Bölge Müdürlüğü ile Aydın da görüşme yapılmıştır. Belediyenin su vermesi durumunda 
yeniden yapılandırılacak olan su şebekemizin aksaklık yaşamaması için müdürlük ile koordineli 
çalışma kararı alınmıştır.  

28-Su ve elektrik birikmiş borçları ile ilgili olarak üzüntü ile de olsa elektriklerin kesilmesi yoluna gitmek 
zorunda kalındı. Üyelerimizin borçlarınının büyük bir kısmını ödediklerini, bu konuda borç 
biriktirilmemesi için ellerinden geleni yapmalarını önemle rica ediyoruz. 

 
29-Görevimizin gereği olarak tahsilatlarla ilgili kararlılık göstermek mecburiyetindeyiz.Diğer üyelerin 

mağduriyetine sebep olmamak için üzülsek de işin gereğini yapacağımızdan kuşku duyulmamalıdır.  
30-Tüm kıyılarımızın kadastral çalışmaları yapılmıştır. Diğer arazilerimizin sınır tespit ve 

kadastral çalışmaları da zaman içinde bütçe izin verdiğince yapılacaktır. 
 
31- Sizler tarafından ibra edilmeyen geçmiş dönem yönetim kurulu  ile ilgili olarak yargıya başvuruldu.. 

 
32- Ilgınlar sapağında araçların dönüşlerde ana yolu görmesine engel olan duvar yıkıldı ve gereken eğim 



verilerek eski haline getirildi.Bilahare sitemizdeki böyle noktalara aynalar monte edilecektir. Yine aynı 
sorunu yaşayan sitemiz ana giriş yollarından birinin de özellikle plaja yolcu taşıyan aracın yaşadığı 
sıkıntı göz önüne alınarak yıkım ve düzeltme çalışması yapıldı. 

 
33- Yıkılan havuzun yerine sosyal tesisi sağlamlaştırmak için istinat duvarı yapıldı. Diğer kısımlar için 

toprak alındı . 

 
34-Büyük miktarda ağaç ve bitki alımı yapıldı. Sitenin muhtelif yerlerine zeytin ve çam dikildi. ( 130 adet 

zeytin 50 .adet kızılçam 50 fıstık çamı ) 
 
35- 4.000 metrelik damla sulama hortumu alınmıştır. Geri dönüşüm suyundan istifade edilmek üzere montajlar yapılmıştır 
 
 
36- Kırık haldeki çöp konteynerleri tamir edilecek bir durumda olmadığından değiştirilmesine karar verildi ve ilk 

parti olarak 60 adet konteyner sipariş edildi. Zaman içinde çöp konteynerlerinin tamamı değiştirilecektir. 

 
37- Selde ağır hasar gören sitemizin anayol üzerindeki 3 katlı duvarı çöktü. Mahkemeden talep ettiğimiz bilirkişi 

heyetinin raporu doğrultusunda ağır hasara sebep olduğunu iddia ettiğimiz plansız toprak doldurma işleminin 
hasarı büyüttüğü raporuna istinaden işleri yapan üyemize hasarı tazmin amacıyla dava açıldı. 

 
38-A ve B Bölgesindeki arıtma tesislerinin aşırı gürültülü çalışması ve sulamadaki kötü koku sebebiyle 6 adet 

blower yenilendi eskilerin bakımı yapıldı yedek olarak depolandı. Savakların tamamı değiştirildi. Nakliye 
montaj ve tüm mühendislik hizmeti olarak 45.000 TL ve KDV olarak anlaşma yapılmıştır. İşçilikleri , 
borulama temizlik işleri personelimiz tarafından yapılmıştır. Bölgede yaşanan sel sonrasında pis su arıtma 
tesisleri büyük hasar görmüştür. Yenilenmiş olan tüm aksam terfi ve arıtmalarda kullanılan tüm pompalar 
tekrar elden geçirilmiş ve kullanılamaz halde olanlar tekrar yenileri ile değiştirilmiştir. Hasar gören elektrik 
panoları kendi personelimizce yenilenmiştir. Pis su arıtma tesisimizin zemini beton kaplanmıştır. 

 
39- Selde yıkılan Bağla plaja iniş merdiveni yeniden yapıldı. Yıkılan güneşlenme terasları aynı kota getirilmek 

suretiyle büyütüldü.Kötü durumdaki duşların yerine paslanmaz çelik ve krom aksamlı yeni duşlar yaptırıldı. 

 
40- Su altyapı çalışma planı için konunun Türkiye çapındaki en yetkili kurumu olan İller Bankasından destek 

aldık. Sayın Genel Müdür ve İzmir teknik bölge müdürünün katkıları ile planlar üzerinde yapılan çalışma 
sonucu uygulanacak yöntem ve malzemenin tespiti yapıldı. Hiçbir ücret talep etmeden verdikleri destek için 
İller Bankası Kurumuna teşekkür borçluyuz. 

 
41- Geçmiş dönemde alınan karar gereğince üye başına 750 TL. olarak tespit edilen altyapıya katılım payı 

ile fonda mevcut altyapı parası 533.250 TL. ye çıkmıştır. Önceki yönetimin bu meblağın 231.735.--TL. 
sını başka amaçlarla kullandığı göz önüne alındığında elimizde mevcut para ile altyapı su borularının 
galvaniz olanlarının plastik borularla değiştirilmesi yeni vanaların bağlanması ve vanaların kolay 
ulaşılabilir olmasın sağlamak için yaptırılan beton kutulara konulma işini teknik konularda danışmanlığı 
ve programı yapacak Mimar Ahmet Başaran ve sitemiz kadrolu personeline yaptıılmasına karar verildi. 
Malzeme alımları değişik firmalardan alınan tekliflerle minimum harcama ile yapılmaya başlandı. 
Asfaltın üst kısmını tüm galvaniz boruları değiştirildi. Daha önce değiştirilmiş olan bazı galvaniz 
boruların yerine yapılan plastik boruların vanalarla desteklenmesi sağlandı. 

 
42- Kadeh olarak tanınan su deposu ve ana su deposunun 2003 yılından beri yapılmayan balçık temizleme 

işlemi yapıldı. Depolar boşaltıldı. Tazyikli su ile yıkandı izolasyonu tamirleri yapıldı, boyandı ve içilecek 
efsaftaki suyun musluklarımıza gelmesi sağlandı. Tüm borular plastik olduğunda tereddütsüz olarak 1. 
kalite su elde etmiş olacağız. 

 
43- B Bölgesi deposuna su taşıyan hattımız Akyarlar sapağından sonra tamamen değiştirilmiştir. 

 
44- DSI , Turgutreis Belediyesi ve Muğla Valiliği ile yaptığımız görüşmeler sonrasında Bağla deresinin 

islahı kararı alınmıştır. Ortak yapılacak çalışma sonbahar aylarında başlatılacaktır. 
45- Kargı sosyal tesis önündeki pis su terfi deposu yıkılmış ve yeni terfi deposu inşa edilmiştir. 
 
46- Pis su terfi depolarının içleri tamamen balçıktan temizlenmiştir. 
 
47- Tüm jeneratörlerin bakımları yapıldı. 

 



48- Kargı Plajındaki hijyen şartlarına uymayan mutfak yıkıldı , yerine yeni bir mutfak yapıldı. Bu 
mutfağın yanına üyelerimizin talepleri doğrultusunda bir pide fırını da yapılmıştır. 

 
49- Kargı Plajı Soyunma kabinleri yıkılarak kompakt malzeme ile temiz bir hale getirilmiştir. 

Uygulamalar kendi personelimiz tarafından yapılmıştır. 
 
 
 

 
50- Kargı rıhtım, Bağla plajlarındaki denize inen çok kötü haldeki merdivenler sökülmüş yerine 316 krom nikel 

malzemeden merdivenler yaptırılmıştır. Kargı iskelesindeki çift emprenyeli suya dayanıklı malzemeden mamul 

ahşap merdivenlerin yanına birer adet seyyar duş monte edilmiştir.Kargıdaki eski duşların bulunduğu yer selde 

yıkılmıştır. Kayalarla desteklenen bu bölge ilerideki günlerde değerlendirilebilir. 

 
51- Kargı Plajındaki demir güneşlikler Bağla plajına monte edilmiştir. Kargıya ise çürümeye dayanıklı 

ahşap malzemeden eskisinden daha kısa olmak şartıyla yeni güneşlikler monte edilmiştir. 

 
52-Bağla ve Kargı İskeleleri emprenyeli ahşapla kaplanmıştır.Önümüzdeki dönemde kötü durumdaki tüm 

iskelelerin ayakları desteklenecek, ziftlenecek ve özellikle olmaması gereken ağır beton yükünden 
kısmen kurtarılmaya çalışılacaktır. 

 
53- Sosyal tesisin tefrişi için masa ve sandalyeler alınmıştır. 

 
54- Kargı Plajı çevresinde yapılan peysaj çalışması sonrasında süs bitkileri ve ağaçlar dikilmiş zemin 

deniz suyuna dayanıklı çimle kaplanmıştır. 

 
55- Kargı Plajındaki eski barın yerine düzgün bir zemin yapılarak üyelerimize yakışan bir gölgeli oturma 

alanı ve servis hizmet alanı yaratılmıştır. 

 
56- Valilik ve özel idare ile uzun süredir sürdürülen çalışmalar sonrasında sitenin içinden geçen ana yolun 

asfaltlanması ve yolun iki yanına yaya kaldırımı yapılabilmesi için sayın valimizin talimatıyla çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Site içindeki menfez uzatılarak yapılan perde beton ile yolun alt yamacından 
tahkimatı sağlanmıştır. 

 
57- Uzun zamandır boyanmayan evlerle ilgili yapmış olduğumuz uyarıya uyan üyelerimizin yanında bu uyarıyı 

dikkate almayarak şiddetle karşı çıkmaları boyama yaptığımız takdirde evinin eski haline getirilmesi için 
yasal yola başvuracağını söylenmesinin gerçekten akla mantığa sığmadığını düşünüyoruz. Genel kurulda 
alınacak kararla bu sorunu çok köklü halletmek kararındayız. 

 
58- Ana yolun kadastro çalışması yapılmıştır. 

 
59- Borçları sebebiyle icrada olan üyelerimize yazı yazılarak taksitlendirme yoluna gitmeleri,tavsiye edilmiştir. 

Geçmişte başlatılan hukuki işlemlerin yükünü üyelerimizin üzerinden alınmasını istiyoruz ve bu sebeple her 
türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Sitemizin eski avukatı Cem Yalçın”ın eskiden üstlendiği davalar 
sürmektedir.. Sitemizin yeni avukatı İlknur Ülküm Seferoğlu ve Demet Cem Atmış’ tır. Davalarımızı bu 
avukatlık bürosu ile sürdürmekteyiz. 

 
60- Tüm personelin özlük dosyaları yapılmış ve eksik evrakları tamamlanmıştır. 
 
61- İhtiyacımız doğrultusunda yeni bir kuyu açılmıştır. 

 
62- Ilgınlar olarak bilinen plajımızla ilgili aramızdan bazı üyelerin açtığı terkin işleminin iptalini talep eden 

dava sonucunda haklılığımız ile sonuçlanan işlemin yapılması için Turgutreis Belediyesi”ne talepte 
bulunulmuştur. Harita mühendisleri eliyle konunun çözümleneceği bildirilmiştir. Takibini yapmaktayız. 

 
63- Ilgınlar İşletmeci firmasının işletmeciliği bırakma talebi görüşüldü. Terk için talep edilen 2 

Milyon Euro karşılığı Türk Lirasının bütçemizde bulunmadığı ilgili şahsa bildirildi.  
Üyelerimizin haklı itirazlarına sebep adı geçen plajımıza yanaşan teknelere yapılan su ikmalinin doğal su 
kaynaklarımızda yarattığı olumsuz etki ve özellikle yüzen insanların yaşayacağı olası tehlikeler göz önüne 
alınarak işletmeciye bu konuda işlemin durdurulması ile ilgili bildirimde bulunuldu. 

 



64- Sosyal tesislerimizin senelerdir ödenmeyen arazi vergileri ödendi. 
 
 

 
65- Yönetime geldiğimiz tarihte Bodrum Vergi Dairesince yapılan haciz işlemi ile tüm hesaplarımız ve 

gayrımenkullerimizin hacizli olduğu gerçeğini Olağanüstü genel kurulda bilgilerinize sunmuştuk. 124.000 
TL. lik ana borcun ne yazık ki 385.000 TL. ( o günkü rakamlarla ) ulaştığı malumunuzdur. Yaptığınız 
ödemeler her ay muntazam olarak vergi dairesine yatırıldı. Hacizler kaldırıldı. Torba yasa olarak 
adlandırılan yasanın hayatiyet bulması üzerine en yetkili makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda 
yahılandırma yoluna gitme kararı verildi. Diğer borçlarımız gibi bilgimiz dahilinde olmayan yargıya 
verilmiş ve Danıştayca onanmış bir başka ecrimisil borcu olan 75.037.-- TL( Ana para ve 2003-2005 
Ağustos ayları arasındaki )Bilinen ve ödemek suretiyle 105.508.83 TL. ye yeni yasayla inen borcumuza 
ilave edilen 75.037 ile toplam borcumuz 180.538,49 TL. olmuştur. Tüm borç 
yapılandırılmıştır.1.000.Üyemiz 400.500.-TL. ödemiştir. Bu paranın 280.500.--TL.si vergi dairesine 
yatırılmıştır. Halen kalan 180.538,49.--TL. yapılandırılmak suretiyle ödenmektedir. Ecrimisil fonunda 
120.000.--TL. bulunmaktadır. 

 
66- Yine bu yıl tahakkuk eden eskiye ait 79.000 TL. lik bir ecrimisil borcuna yaptığımız Muğla ya bizzat 

giderek incelettirdiğimiz itirazımız haklı bulunarak 79.000 TL. lik daha önce hiç bilinmeyen bir tahakkuk 
iptal edilmiştir.Yaşanan bilinmezlerin çalışma gayretindeki ekibimizin üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi 
düşündüğünüzde ne yoğunlukta bir yıl geçirdiğimizi de ayrıca değerlendirmenizi özellikle rica ederiz. 

 
67- Kredi kartı ile ödeme yapılması için POS makinesı bağlandı 

 
68- T. İş Bankası ile yapılan anlaşma sonucunda Türkiye”nin heryerinden havale ücreti ödenmeden 

havale yapılması sağlandı. 

 
69- İnternet bankacılığı aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Üyelerimizin de nakit ödemelerden kaçınarak 

banka havalesi veya kredi kartı ile ödeme yapmaları arzumuz ve hedefimizdir. 
 
70- Sitemiz A Bölgesi ana su deposunun denize bakan yüzüne Atatürk Posteri asılmıştır. 

 
Bir yıllık hukuki , mali ve idari icraatımız ve yaptıklarımız ; bekleyen, saklanan ve senelerdir ihmal edilen 

planlanmamış doğal afet sonucu yaşananlar da düşünüldüğünde gerçekten çok fazladır.  
Sitemizin yapılan vahim hatalardan arındırılması, özellikle yönetim kadrolarına, çalışanlarına yönelik ağır iftira 

niteliği taşıyan ifadelerin artık iyiniyetle çalışan kadrolara kullanılması halinde sadece yasal işlem yapılacağının 
bilinmesini istiyoruz.  

Yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminat olarak düşünülmesini rica ediyor, hoşgörünüzü ve yapıcı fikir ve 
katılımınızla yardımlarınızı esirgememenizi önemle rica ediyor, hepimize ait bu güzel beldede mutlu ve sağlıklı bir yaz 
ve güzel günler geçirmenizi diliyoruz. 
 
5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:  

GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN % 

1-ÜYE AİDATLARI 1 099 956,00 1 209 382,00  
2-ELEKTRİK 280 143,36 352 775,89  

3-SU 130 527,70 144 623,37  

4-KİRA GELİRİ 51 445,31 63 215,64  

5-GECİKME BEDELLERİ 90 320,24 74 659,64  
 
 

 

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ: 
 
1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi: 
 
Bilançonun dönen varlıklar toplamı 2.200.799,36 TL duran varlıklar toplamı 420.409,35 TL Aktifler toplamı 
 
2.621.208,78 TL.Pasif Kaynaklar toplama 2.621.208,71 TL Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 278.170.77 
 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 1.788.931,31 TL, Öz Kaynaklar toplamı 554.106.63 TL dır. 
 
 
 



 
2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir: 
 
Toplam Gelir : 2.748.535,77 
 
Toplam Gider: 2 235.486,92 
 
Kalan Para :   513 048,85 
 

 
3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir: 
 
Vergi,Ecrimisil,Harç giderleri: 312.419,40 TL 
 
Elektrik Tüketim Giderleri  : 646.168,12 TL     

Güvenlik Gideri  : 329.114,87 TL     
İşçi Ücretleri  : 330.482,35 TL     

Personel Ücretleri :  103.818,36 TL     

Sosyal Tesis Altyapı Gid :  82.793,74 TL     

Avukatlık Ücretleri  : 43.213,03 TL     

Mühendislik ve Müşavirlik Gid:22 250,00 TL     

Yönetim Denetim K. Gid  : 38.691,28 TL     

Muhtelif  Tamir Bakım Gid.  : 33.418,70 TL     

Amortisman Gid  : 32.794,88 TL     

4) Kullanılan Banka Kredilerinin: ( YOK)     

5) Kooperatifin Borçları :         

Vergi Dairesine (Ecrimisil)  : 180.000,00     
Aydem Elektrik  : 33 773,30     

Teknopest İlaçlama  : 8 000,00     

Çağdaş İnşaat  : 7 488,58     

C-M Petrol  Ltd.Şti:  : 2 812,59     

Can Harfiyat  : 8 354,87     

Makel Tic.Tur.  : 1 205,09     

Tutkan İnş.  : 823,55     

Ekonsu Tic.A.Ş  : 27 234,64     

Ferdun Elektrik  : 1 995,56     

Panter Güvenlik  : 9 968,64     

Özlem Mobilya  : 17 504,00     

Sera Turizm  : 4 627,50     

Arses Sandalye  : 2 413,40     

Hitit Seramik  : 2 502,49     

 6) Demirbaş ve diğer araçlar :      

 Cinsi      Bedel  Adedi 

 1-Bahama Şezlong     9 279,66 150 
 2-Dalgıç Pompa     3 660,00 1 
 3-Toshiba Lebtap     898,31 1 
 4-Dal Parçalama Makinası   6 000,00 1 
 5-Su Arıtım Membranları    65 558,91 1 
 6-Kango Mutltitex (Binek Araç) 13 000,00 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



7) Tutulan Defterler ; 

2010 Yılı Noter Tasdiki(AÇILIŞ) Noter Tasdiki(KAPANIŞ) 
Defterin Türü Tarih /Sayı/ Noter Adı Tarih /Sayı/ Noter Adı 
Yevmiye Defteri Bodrum 4. Noteri/28.12.2009/ 25134 BODRUM 4.Noteri/31.01.2011/ 1852 
Kebir Defteri Bodrum 4. Noteri/28.12.2009/ 25135  

Envanter Bilanço Bodrum 4. Noteri/28.12.2009/ 25136 BODRUM 4.Noteri/31.03.2011/ 5921 
Yönetim Karar Deft.  Bodrum 2.Noteri/02.07.2010/5266  

 
2011 Yılı Noter Tasdiki(AÇILIŞ) Noter Tasdiki(KAPANIŞ) 
Defterin Türü Tarih /Sayı/ Noter Adı Tarih /Sayı/ Noter Adı 
Yevmiye Defteri BODRUM 4.NOTERİ 27/12/2010/B-27101  

Kebir Defteri BODRUM 4.NOTERİ 27/12/2010 B-27102  

Envanter Defteri BODRUM 4.NOTERİ 27/12/2010 B-27103  
 
 

 

 

 

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ : 
 
1) Mevcut Ortak Sayısı : (1170) 
 
-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : (-) 
 
-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı : (1127) Ortak 
 
-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:(Taşıyor) 
 

 
2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : 86/100/114/143 
 
-Ortaklardan yapılan tahsilat : 1 209 382,00 

-Ortakların aidat borcu :  512.261,32 
 

 
3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar: % 5- 2005 Genel Kurulda alınan karar 
 
-Gecikme faizi tahakkuk miktarı : 96 024,92 

-Gecikme cezası tahsilat miktarı : 74 659 ,00 
 

 
4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir: 
 
Devreden Devralan Yönt. Krl.Tarih No 

Mehmet Şükrü Tekbaş Alda Vilkoşevski 29/01/2010- 1 NL. 
Veraseten Nursel Ütnü – P.Bıçaklar 29/01/2010- 1 NL. 
Zafer Gönenç Şeniz Akan 29/01/2010- 1 NL. 
Hediye Altay Mustafa Abaylı 29/01/2010- 1 NL. 
Recep Sabih DURAL Cihan ÖMER 20/02/2010- 2 NL. 
Özer Altay Altan Hüseyin Şimşek 23/03/2010-3 NL. 
Ali Kemal Fırat Tuncer Ergenekon 23/03/2010-3 NL. 
Sevim Başol Veysel Özberk 29/05/2010-5 NL. 
Burhan Karaaslan Filiz Örge 29/05/2010-5 NL. 
S.Nihal Karaveli Nedret Yıldız Özer 29/05/2010-5 NL. 
Ali Akdoğan İsmail Ayaz 29/05/2010-5 NL. 
Volkan Aydın Aysun Değer 29/05/2010-5 NL. 
Sibel BAYDAR Nuri Aykut Özkuş 26/07/2010-7 NL. 
Nijat GÜRSOY Nursel GÜRSOY 26/07/2010-7 NL 
Cengiz ÖNCEL Jak-Vivian Kohen 26/07/2010-7 NL 
 



Tamer TUNCER Ahsen-Esra-Sait TUNCER 23/09/2010-9 NL.  
Melek LAYIK Dilay BENOZİYO 23/09/2010-9 NL 

      

ASLIHAN YÜCEL H.ÜLKÜ YÜCEL 23/10/2010-10 NL. 
OSMAN ÇİZMECİOĞLU NURDAN BULUT 23/10/2010-10 NL 
 
 

 

5)Çıkarılan ortaklar:(YOK) 
 

 
6) Ortaklığı sona eren ortaklara  yapılan ödemeler: (YOK) 
 

 
D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI : 
 
1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı:(-) 
 
2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları : (-) 
 
3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi 
 
sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: (-) 
 
4-. İnşaat Yapım Yöntemi : (-) 
 
5)Yapılan İhalelerin : (-)     

6)Arsa veya arazinin imar durumu : (-)   
Proje   : (-)   

İnşaat Ruhsatı Tarih ve No’su  : (-)   

Altyapı durumu   : (-)   

Çevre Düzenleme Çalışmaları  : (-)   

7)Hakedişlerin T. No Müteahhid/taşeron adı Yapılan Ödeme Kalan 

------  --------- ------- ------ 
 
8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti: (-) 
 
9)Kesin Maliyet : (-) 
    

-Şerefiye Tespiti : (-) 

-Kur’a Çekimi : (-) 
 
-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: (-) 
 
-Tapu Dağıtım Tarihi :(-) 
 
-Tasfiye Başlangıç Tarihi :(-) 
 

 
E)HUKUKİ FAALİYETLER : 
 
1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar : ( -) 
 

 
2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları : 
 

AV.İLKNUR SEFEROĞLU-AV.DEMET CEM ATMIŞ tarafından devam eden dosyalar; 
 

Davalı Davanın Gör.Mahkeme Dosya No  

Ali Yücesoy  1.İcra Müdürlüğü 2011/2175 E. 
Gökhan Atabek  1.İcra Müdürlüğü 2011/2176 E. 
Nuri Türker  1.İcra Müdürlüğü 2011/2177 E. 
Fahri İhtiyaroğlu 1.İcra Müdürlüğü 2011/2178 E. 
Ayşe Selda Güleç 1.İcra Müdürlüğü 2011/2179 E. 

Nurhan Gündüz  1.İcra Müdürlüğü 2011/2180 E. 
Lami Taşkent  1.İcra Müdürlüğü 2011/2181  E. 
Sucan Ulusu  1.İcra Müdürlüğü 2011/2182  E.  



S.Hediye Berhan 1.İcra Müdürlüğü 2011/2184 E. 
Ayşe Ö.Özel 1.İcra Müdürlüğü 2011/2180 E. (İNFAZ) 
Yusuf Keleş 1.İcra Müdürlüğü 2011/2185 E. (İNFAZ) 
 
 
 
 
 
KAZMAZ HUKUK BÜROSU tarafından devam eden dosyalar; 
 
FERİYE ATASOY  BODRUM 1.İCRA MD. 2005/474 
 
AZMİ KHAVECİ      BODRUM 1.İCRA MD. 1998/201027-2010/8001  
EMEL AKMİRZA      BODRUM 1.İCRA MD. 2006/1760  
FÜSUN LONGFORD  BODRUM 1.İCRA MD.  2006/1726  
LAMİ TAŞKENT      BODRUM 1.İCRA MD. 2006/1745  
HASAN SAYLIK BODRUM 1.İCRA MD. 2006/1729  
EMEL GÜLDİKER BODRUM 1.İCRA MD. 2006/1730  
S.HEDİYE BERHAN  BODRUM 1.İCRA MD. 2006/1738  
DURSUN TANRIVERDİ BODRUM 1.İCRA MD.2006/1741  
HAYRETTİN ÖZTÜRK BODRUM 1.İCRA MD.2006/1772  
İSMAİL DEMİRÖREN  BODRUM 1.İCRA MD. 2006/1776  
ZARİFE ÖZOĞUL BODRUM 1.İCRA MD. 2006/1778-2008/2217  
HÜSEYİN TOPKAROĞLU BODRUM 1.İCRA MD.2008/2218  
P.KARGI-M.ERDOĞAN BODRUM 1.İCRA MD. 2008/2216  
LAMİ TAŞKENT BODRUM 1.İCRA MD. 2008/2227-2003/2907-2009/6244-2010/646  
HASAN SAYLIK BODRUM 1.İCRA MD. 2008/2230  
NERMİN DORA BODRUM 1.İCRA MD. 2009/1379  
AYZIT TÜRKEŞ BODRUM 1.İCRA MD. 2010/648  
NURTEN SAYMAN BODRUM 1.İCRA MD. 2010/655  
S.TARHAN BAYDAR BODRUM 1.İCRA MD. 2010/1061  
Y.SELİM MİDİLLİ BODRUM 1.İCRA MD.2010/1063  
CRİS İNŞ. BODRUM 1.İCRA MD. 2010/6235  
MURAT KAZIL BODRUM 1.İCRA MD. 2011/2648 
 
 

 

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları; ( -) 
 
 
 
 

Bu rapor kooperatifin 2010-2011 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir. 
 

 
…./…../2011 

 
 
 
 
 
 
 

 

SS BANK-EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ 
 

YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN GENEL SEKRETER 

Münire Esin ŞAHİNBOZKIR Yavuz Tevfik TOKSOY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


