
2013 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULUNA AİT

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

 

Sayın Divan Başkanı

Değerli Genel Kurul Üyeleri  ;

30 Haziran 2012 Tarihli Genel Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda görev yapan Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin ; çalışma dönemi süresince yapmış oldukları faaliyetler, kooperatifimiz ana sözleşmesi ve 
Kooperatifler Kanunu’na uygun olacak şekilde özen ve itina içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 
tebliğine uygun olarak Genel Kurulumuza sunulacak işbu çalışma raporunda belirtilmiştir.

A.)  TEMİZSU ALTYAPI VE ARITMA TESİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR    :

1.)  Önceki sezon başlamış olduğumuz ve bu sezon da devam eden temizsu altyapı çalışması 
kapsamında ; B Bölgesi temizsu altyapı inşaatı tamamlanmıştır. Bu işle ilgili değişik çaplarda toplam 
10.807,00 mt borulama işlemi , bununla ilgili 8.800 mt yol betonu kırım ve kanal kazısı işi yapılmıştır . 
Ayrıca  13755  adet çeşitli bağlantı elemanı , 632 Ton.  boruların döşenmesinde yastıklama işi için kum 
kullanılmıştır. Açılan bu yerlerde tesisat bağlantı işleri bittikten sonra dolgu işlemi yapılmış ve üzeri , 
toplam  206   m3 hazır beton kullanılarak kapatılmıştır.

2.)  Geçen yıl temiz kullanma suyu elde etmek için açılmış olan kuyuya 1 adet derin kuyu dalgıç pompası 
satın alınarak monte edilmiş, bununla birlikte 190 m pompa elektrik kablosu ve 180 m boyunda 2 inç 
etli kolon borusu döşenmiştir. Bu kuyunun mevcut sisteme bağlantısı için 300 m boru döşenerek temiz 
su arıtma tesisimize bağlantısı gerçekleştirilmiş ve kuyumuz devreye alınmıştır. Diğer kuyularımızdan 
birinin arızalarak devre dışı kalan derin kuyu pompası çıkarılarak yerine yenisi monte edilmiştir. Bu 
işlem esnasında kullanılamaz halde olduğu görülen eski kolon boruları sökülerek yerine yeniden 93 m. 
boyunda 2 inç etli kolon borusu satın alınarak montajı yapılmıştır.

3.)  A Bölgesinde muhtelif yerlerde bulunan 4 adet basınç düşürücü vanalar ile giriş ve çıkışındaki 12 
adet by pas vanaları değiştirilerek yerine yenileri monte edilmiştir.

4.)  B Bölgesi ana su deposu çıkışında 1 adet vana odası inşa edilmiş , daha önce 1 tane olan vana yerine 
B Bölgesi 5 ayrı bölgeye ayrılarak, her bölge için ayrı ayrı olmak üzere 5 adet vana monte edilmiştir. 
Böylece doğabilecek arızalar sırasında bölgenin tamamını susuz bırakmadan arızaya müdahale imkanı 
sağlanmıştır.

5.)  Temizsu arıtma tesisimiz için 1 adet yeni 100 Lt 10 Atü lük kompresör alınmış , eskisi ile 
değiştirilerek yerine monte edilmiştir.

6.)  Temizsu arıtma tesisindeki yatay terfi pompalarının bakımları yapılarak sezona hazır hale 
getirilmiştir.

7.)  Temizsu arıtma tesisinde arızalı ve tamiri mümkün olmayan yüksek basınç pompası değiştirilerek 
yerine Nowara marka 1 adet yeni yüksek basınç pompası satın alındı ve yerine montajı yapıldı. Bunun 
yanında yüksek basınç pompalarının yanındaki çekvalflerle birlikte 27 adet kartuş filitreler yenileri ile 
değiştirildi.

8.)  Temizsu arıtma tesisimizde yıllık periyodik bakım ile birlikte en önemli elemanlardan olan 
mebranların uzun ömürlü olmasını sağlamakla birlikte daha kaliteli su elde edebilmek amacıyla 
kimyasal ters yıkama
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işlemi yapılmış , manometre ve arızalı olan dozaj pompası yenileri ile değiştirilmiştir. Bütün bakımları 
zamanında yapılmış olan arıtma tesisimizde üretilen kaliteli su , yenilenmiş olan alt yapı tesislerimizle 
siz sayın ortaklarımızın kullanımına sunulmuştur.

B.)  BETON İMALATLAR   :

1.)  A-213 Önünde araç dönüş yeri zemini , A-112 ile A-114 arasındaki otopark alanının zemin 
betonlanması, A-624 yanındaki beton yolun genişletilmesi, A-840 altındaki otopark alanının 
betonlanarak yeniden düzenlenmesi, A-129 ile A-134 arkasındaki yolun yeniden betonla kaplanması 
yanında, 8. Adada 6 araçlık otopark yeri çevre duvarları ve zemin betonu ile birlikte yeniden 
düzenlenmiştir.

2.)  Sosyal Tesis yanından Kargı plajına inen ve zemini çok bozuk olan yol, yine Sosyal Tesis giriş 
kısmındaki alan, yeniden yüzeyi perdahlanarak sıkıştırılmış betonla kaplanmıştır. Yol kenarına ve sosyal 
tesis giriş kısmına toplam 19 araçlık demir bariyerlerle ayrılmış otopark düzenlenmiştir.

3.)  Kargı plajı 1. Ve 2. Kademe rıhtım betonları yenilenmiş , taban  tuğlası ile anolar yapılarak düzgün 
bir hale getirilmiştir.

4.)  A-222 Önündeki yanlış eğimli beton yol kırıldı, eğim düzeltilip tesviye edilerek yeniden betonlandı.

5.)  Ada 5 arkasında Kermes durağının iki yanındaki otopark alanı bordürleri döşenip dolguları 
yapıldıktan sonra beton kaplandı.Daha sonra demir bariyerlerle ayrılmış otopark düzenlemesi 
yapılacaktır.

6.)  A Bölgesinde muhtelif yerlerde 15 adet kasetler arası genel merdivenler,yeniden betonlanarak 
standart hale getirildi.

7.)Şiddetli kış yağmurlarında sürekli çatıdan su alan sosyal tesis mutfağının üst kısmında otopark olarak 
kullanılan alanda mevcut kaplamalar söküldü, üzerinde suyun göllenmesini engellemek için eğim şapı 
atılıp üzerine fileli sürme izolasyon yapılarak tekrar koruma betonu ile kaplandı. Böylece sosyal 
tesisimizin mutfak ve yanındaki depo kısmına tavandan su akması engellendi.

8.)  Sosyal Tesis üst katına mutfak için LPG gaz tüpü odası ile mutfak bacası , mutfak ve wc havalandırma 
kanalı üzerine kafes tel koruma yapıldı.

9.)  Temizsu altyapı sisteminde yer alan 4 adet basınç düşürücü vana odaları ufaltılarak duvarları 
örülüp, sıvaları yapıldı. Üzerleri demir konstrüksiyon kapaklarla kapatılacak.

10.) Şiddetli kış yağmurlarında içeriye su geçiren sosyal Tesis , sağlık kabini üzeri çatı su izolasyonu 
yapılarak içeriye su akışı önlendi.

C.)  SİTE İÇİ ÇEVRE DUVARLARI – DUVAR ÜSTÜ TEL ÇİT , BORDÜR VE KALDIRIM İMALATLARI   :

1.)  2011 – 2012 Döneminde idare binası yanından başlayarak ılgınlar sapağına kadar olan kısımda taş 
duvar , üstüne tel çit ve duvar yanından bordür döşenerek yaya kaldırımı imalatı yapılmıştı. 
Hatırlanacağı gibi bu çalışmanın sitemizin çıkışına kadar devam ettirileceğinin sözünü vermiştik. 2012 
– 2013 Döneminde aynı çalışma idare binası yanından başlatılıp A 23 Ada güvenlik kulübesine kadar 
olan bölümde tamamlanmıştır. Ayrıca aynı çalışma ılgınlar sapağından itibaren , ılgınlar plaj yolu 
boyunca devam ettirilmiş ; eski taş duvarlar sökülerek kaldırılmış yerine yeni taş duvarlar yapılmış ve 
üstüne tel çit çekilerek , muhtelif yerlerde de otopark için cepler bırakılmak sureti ile çalışma 
tamamlanmıştır.



Bu çalışma kapsamında : 621,66 mt (722,02 m2) idare binamızdan A 23 ada güvenlik kulübesine kadar 
olan
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kısımda , 124,52 mt (137,14 m2) side ılgınlar plaj yolunda olmak üzere toplam 746,18 mt ( 859,16 m2 
) çift yüzlü taş duvar, bu duvarların sağlam zemine oturmayan kısımlarında 104,46 m demirli hatıl 
betonu yapılmıştır.

Duvar boyunca idare binası yanından A 23 ada güvenlik kulübesine kadar olan kısımda yaya kaldırımı 
yapılmak üzere 728 m beton bordür ve bordür boyunca muhtelif yerlerde otopark teşkil edecek şekilde 
ortalama 1,20 m genişliğinde yaya kaldırımı inşaatı yapılmıştır. Ayrıca yapılan duvarların üzerine monte 
edilmek üzere 1,20 m yüksekliğinde 477,50 m eurofence tel çit ve bunların montajında kullanılmak 
üzere 221 adet tel çit direği satın alınıp depomuza konmuştur. 2013 Haziran ayı sonuna kadar montaj 
işlemi kendi personelimiz tarafından yapılacaktır.

D.)  PİSSU ARITMA TESİSİ , İLAÇLAMALAR VE YAĞMURSUYU GİDERLERİ   :

1.)  Atıksu arıtma tesislerinde ve terfi istasyonlarında kullanılmak üzere 2 adet drenaj pompası satın 
alındı.

2.)  A-167 Arkasında atıksu tesisatına bağlanmış olan yağmur suyu gideri ayrılıp, 28 m Ø 150 boru ile 
yeni deşarj hattı döşendi. Böylece yağmur sularının arıtma tesisimizde sebep olması muhtemel 
taşmaların önüne geçildi.

3.)  Tıkanan pissu kanallarının açılmasında kullanılmak üzere basınçlı su ile çalışan 1 adet kanal açma 
makinesi satın alındı.

4.)  57 Adet pissu rögar kapağına ilaçlama yapılırken kullanılmak üzere körtapa ile kapatılmış PVC 
borular monte edildi. Yaz aylarında sıklıkla şikayet konusu olan kakalak olarak tabir edilen böceklerle 
mücadele için rögar kapaklarına monte edilmiş bu borular vasıtası ile ilaçlamalar kolayca 
yapılabilecektir.

Bazı üyelerimiz evlerinin yanındaki rögar kapaklarını iptal ederek farklı amaçlarla kullanmaktadırlar. 
Pissu giderlerindeki arızalara zamanında ve kolay müdahale edilebilmesi aynı zamanda ilaçlamaların 
yapılabilmesi için söz konusu rögarlar elemanlarımız tarafından açılarak kolay ulaşılabilir hale 
getirilmektedir.

5.)  B Bölgesi 14. Caddede 35 m Ø 150 çapında , 14. ve 15. Caddelerde 84 m Ø 150 çapında koruge 
deşarj borusu döşenerek yağmur ızgaraları yapıldı.

6.)  A Bölgesi atıksu arıtma tesisi içine 2 ton kapasiteli yağ tutucu yapılıp, yerine monte edildi.

7.)  A ve B Bölgesi atıksu arıtma tesislerinde; atıksu girişlerine delikli saçla, gelen iri parçaları tutacak 
süzgeçler yapıldı ve yerlerine monte edildi.

8.)  B Bölgesi atıksu arıtma tesisi dozaj pompaları yenilendi.

9.)  12 Nisan 2013 te larva mücadelesi olarak başlayan ilaçlamalar 2 Mayıs’tan itibaren sivrisinek 
mücadelesi  olarak devam etmektedir.

E.)  SAHİLLER, RIHTIM, İSKELELER VE PLAJLARDA YAPILAN İŞLER    :



1.)  Ilgınlar plajında yüksek ecr-i misil ödemesine sebep olan ve mahkeme kararı ile yıkılması istenen 3 
adet iskele, ayakları dalgıçlar vasıtası ile su altında kum seviyesinden kesilerek kaldırılmış, iskelelerin 
devamındaki (daki beach) olarak bilinen dolgu alanı ve rıhtım yıkılmış , çıkan molozlar kamyonlarla 
yerinden uzaklaştırılarak moloz döküm alanına nakledilmiştir.
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2.)  Bağla plajındaki çürümüş ve yer yer kopmalar yüzünden kullanılması tehlikeli hale gelen iskele 
söküldü, yerine mevcut kazıklara 6 inç çapında 38 adet galvanizli boru geçirilip kaynaklanmış, üstünün 
konstrüksiyonu da yine galvanizli malzeme ile yapılarak iskele yenilenmiştir. Üzerinin ahşap kaplamaları 
yerlerine monte edilip emprenye boya ile boyanmışlardır.

3.)  Bağla plajı güneşlenme rıhtımı devamına yapılan, kışın sökülebilen demir konstrüksiyon üzeri ahşap 
kaplı rıhtım ilavesi demir aksamı ile birlikte yeniden boyanarak yerine monte edilmiştir.

4.)  Bağla koyu, sitemize ait bölümde 114,5 saat süre ile 20 tonluk paletli kato kepçe çalıştırılarak 
sahilde ve  deniz içinde taş temizliği yapılmış, çıkan 62 kamyon taş toplanıp döküm sahasına 
nakledilmiştir. Sahil şeridindeki, taşlı kum toplanmış , çelik elek ile elenerek, elenmiş malzeme tekrar 
serilmiştir.

5.)  Bağla ve Kargı plajlarındaki ahşap iskele kaplamaları ve ahşap korkuluklar yeniden emprenye 
malzeme ile boyanarak yerlerine monte edilmiştir.

6.)  Mevcut  soyunma kabinlerine ilave olarak  2 adet bağla plajına,  1 adet kargı plajına olmak üzere 3 
adet ahşap soyunma kabini yapılarak yerlerine konulmuştur.

7.)  Bağla koyu plaj sahasına; 9 adet demir profil gölgelik, beyaz yağlı boya ile boyanıp, hasırları 
örtülerek yerlerine monte edildi.

8.)  Kargı koyu rıhtımındaki perde duvarların boyaları yer yer kazındı, sıva tamirleri yapılarak yeniden 
boyandı.

9.)  Kargı ve Bağla plajlarında kullanılmak üzere 50 adet 90 cm lik deniz şamandırası, 50 adette mantar 
deniz şamandırası satın alınmış ve yerlerine konulmuştur. Ayrıca plajlarımızda kullanılmak üzere 100 
adet plastik şezlong ve 23 adet plastik sandalye satın alınmış kargı ve bağla plajlarına takviye edilmiştir.

F.)  DİĞER İŞLER    :

1.)  Ofisimiz yanında 1 adet posta kulübesi yapıldı. Üyelerimize gelen postalar burada tasniflenerek 
kolayca ulaşmaları sağlanmıştır.

2.)  A 5 Ada ve A 6 ada devamındaki sazlık alanda yabani hayvanların barındığı ve site içerisinde tehlike 
yarattıkları konusundaki şikayetler üzerine bu bölümde makine ile temizlik işlemleri yapılmıştır.

3.)  4. Cadde  A-901 ile A-910 arkasındaki ortak alan olan yamaçta makine ile temizlik yapılmış bu 
kapsamda çamlık alandaki tandır ve ocaklar yangın tehlikesi gerekçesi ile kaldırılmış, yeni bir düzenleme 
için hazır hale getirilmiştir.

4.)  Bitki budama atıklarının biriktirildiği atık depolama alanından 10 kamyon atık, makine ile 
yüklenerek Turgutreis  Belediyesi atık alanına nakledilmiştir.

5.)  Teknik servislerimizin kullanımı için eskimiş ve kullanılamaz durumdaki motorsikletlerin yerine 3 
adet yeni Kymco Agılıty 125 model motorsiklet satın alınmıştır.

6.)  Sosyal tesisimizin mutfağı , gerekli olan mutfak malzemeleri satın alınarak yeniden düzenlendi.



7.)  2 Adet ahşap çocuk oyun parkı satın alınmış, bunların biri sosyal tesis yanındaki yeşil alana, diğeri 
de 2. Cadde yanındaki futbol sahası yanına monte edilmiştir.
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 8.)  Ot biçme işlrerinde kullanılmak üzere 1 adet Ole mac marka motorlu tırpan, lokal ilaçlama işlerinde 
kullanılmak üzere 1 adet Gardena marka sırt pulverizatörü, ahşap iskele kaplamalarının montajında 
kullanılmak üzere 1 adet De Walt marka şarjlı vidalama aleti satın alınmıştır.

9.)  Kargı plaj sahasına 3 adet ilave güvenlik kamerası için 1 adet direk , görüntü ve besleme kabloları 
için de yer altına plastik boru döşenmesi işlemi yapıldı, kabloları döşendi, kameralar takılarak devreye 
alındı.

10.)  Temizsu arıtma istasyonundan atılan osmos suyunun 23 ada yanındaki parkta bulunan şelaleli 
havuza basılması için Ø 50 PPRC borular döşendi, devri daim pompasının bakımı yapıldı.

11.)  Muhtelif yerlere, trafik güvenliği için 4 adet Ø 80 cm çapında dışbükey akrılik ayna ilave olarak 
monte edildi.

12.)  Ofisimizde muhasebe işlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, monitör ve yeni klavyeler satın alındı. 
Ayrıca muhasebe kayıtlarının daha güvenli olabilmesi için 1 adet yeni IBM server satın alınarak sisteme 
ilave edildi. Yeni Eta SQL muhasebe programı satın alındı ve mevcut muhasebe hesapları yeni programa 
işlendi. Böylece muhasebe kayıtları ve işlemler hem daha kolay ve hızlı, hemde daha güvenli bir hale 
getirilmiş oldu.

13.)  SMS Yolu ile üye borç bilgilerinin güncel olarak bildirilmesini sağlamak üzere yeni bir program satın 
alındı. Artık üyelerimizin borç bilgileri düzenli olarak sms yolu ile bildirileceğinden bütün üyelerimizin 
iletişim bilgileri önem arzetmektedir. Bu nedenle üyelerimizin iletişim bilgilerini güncellemeleri 
istenmektedir.

14.)  Ofis hizmetlerinde kullanılmak üzere fotokopi, tarama, faks ve yazıcı özelliği bir arada olan 1 adet 
makine satın alınmıştır.

15.)  122 x 200 cm Ebatlarında yerleşim planları hazırlanarak sitemizin 4 ayrı noktasına asıldı. Ayrıca 
her ada (parsel) girişlerinde uygun yerlere asılmak üzere 33 adet , forex levhalar üzerine yerleşim 
planları yaptırıldı.

16.)  Kooperatif ana sözleşmesi ve site yönetim planı  5. Maddesinde; Kat Mülkiyet Yasası 4. 
Maddesinde yazılı yerler ile bağımsız bölüm maliklerine tahsis edilen konutlardan

 


