
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 

 

Sayın Divan Başkanı 

Değerli Genel Kurul Üyeleri; 

25 Haziran 2016 tarihli Genel Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda görev yapan 

Yönetim Kurulu üyelerimizin; çalışma dönemi süresince yapmış oldukları faaliyetler, 

kooperatifimiz ana sözleşmesi ve kooperatifler kanununa uygun olacak şekilde özen 

ve itina içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliğine uygun olarak Genel 

Kurulumuza sunulacak işbu çalışma raporunda belirtilmiştir. 

A- TEMİZ SU VE PİS SU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR: 

1-Öncelikle; geçen yıl yaz aylarından itibaren aşırı derecede tuzlanmış olan 

kuyularımızla ilgili bir çalışma yapılmış; arıtma tesisimizin mebranlarının aşırı tuz 

nedeniyle parçalanması ve istenilen kalitede su elde edilememesi durumuna çözüm 

aranmıştır. Bu nedenle eski derin kuyularımızdan birinin iptal edilerek yeni bir kuyu 

açılmasına karar verilmiştir. Sitemizin uygun bir yerinde 226 mt. derinlikte bir kuyu 

açılmış, bu kuyudan istenilen nitelikte saatte 30 ton su verimi sağlanmıştır. 

Geçen yıl ki tahmini bütçemizde yer almayan, bu yıl içinde sitemizde aşırı tuzlanmanın 

yanında su sıkıntısının da yaşanacağı dikkate alınarak açılan yeni kuyu için 175 mt. 

kılıf boru takılmasının yanında 25 HP derin kuyu pompası, 180 mt. galvanizli pompa 

borusu, 300 mt. yassı TTR pompa kablosu, kumanda panosu ve diğer aksamları için 

toplam 80,000-TL harcama yapılmıştır.  

2-Ayrıca aşırı tuzlanma nedeniyle yıpranmış olan ve arıtma kabiliyetini kaybetmiş olan 

mebranlardan 12 tanesi yenileriyle değiştirilmiş bunun için de 39,000-TL ödeme 

yapılmıştır. 

3-Yine temiz su arıtma ile ilgili, derin kuyularımızdan birinin dalgıç pompası motoru 

yenilenmiş, arıtma tesisindeki 75 adet 3” sediment filtreleri yenileriyle değiştirilmiştir. 

Temiz su arıtma istasyonu yanındaki temiz su deposundan sitemizin en üst kısmındaki 

depoya su basan pompa ve elemanları yenilendi.  

4-Daha önce kompresör vasıtasıyla sağlanan hava basıncı ile çalışan ve arızalı 

durumda olan vanaların yerine 6” 5 adet elektrikli vana alınarak yenisi takılmıştır. 

5-25 adet 30” 5 micron sediment filtre kartuşu yenisiyle değiştirildi. Yatay pompa 

çıkışı 90 mm. pvc boru tesisatı revizyonu yapıldı. 

6-Temiz su arıtma istasyonundan ihtiyaç halinde tanter ve itfaiye araçlarının dolum 

yapabileceği şekilde tesisat yapıldı. 

7-Temiz su arıtma istasyonundan denize deşarj edilen kaba suyun ölçümü için 

debimetre takıldı. 



8-475 nolu mesken yanındaki derin kuyunun çürümüş olan pompa borusu yerine 2” 

177 mt. galvaniz pompa borusu, flanş, dirsek, manşon gibi elemanları ile birlikte 

termikrole, kontaktör değişimi ve yanan pompa motorunun sarımı işlemleri yaptırıldı. 

9-7 adet numune musluğu ile birlikte manometre yenilenerek yerine takıldı. 

10-Yıl boyunca temiz su arıtma tesisimizde kuyulardan gelen ham sudaki kireç ve tuz 

gibi istenmeyen maddelerin oldukça pahalı ve yenilenmesi zor olan mebranların 

gözeneklerinin tıkanmasını engellemek ve ömrünü uzatmak amacıyla 600 kg. AP 400 

P aqualin antiskalant, PH ayarlaması için 400 kg. sıvı kostik ve dezenfeksiyon için 850 

kg. sıvı klor kullanılmış olup sadece suyun arıtılması esnasında kullanılan kimyasallar 

için 31.888-TL sarf edilmiştir. 

11-Temiz su arıtma tesisimizdeki filtreler ve mebranların kullanım ömürlerini uzatmak 

amacıyla kimyasal geri yıkama işlemleriyle birlikte bütün derin kuyu pompaları ve 

arıtma tesisimizin periyodik bakımları yaptırıldı. 

Bütün bunları maliyetleri ile birlikte belirtmemizin nedeni, bunların dışında 

belirtmediğimiz işçilik ve diğer giderlerle birlikte evlerimizde musluktan akan 

suyumuzun maliyetinin hiç de azımsanmayacak yüksek rakamlara ulaştığının 

görülmesidir. 

Bütün bu yapılan iş ve işlemler sonrasında siz komşularımız yaz sezonu boyunca 

kaliteli ve içilebilir nitelikte kullanma suyunu kesintisiz olarak kullanabileceksiniz. Yer 

altı suyu kaynaklarının ülkemiz genelindeki durumu ile birlikte Bodrum 

Yarımadasındaki su kaynakları hızla tükenmektedir. Bu nedenle üyelerimizin, zor ve 

oldukça yüksek maliyetlerle elde edilen suyu azami derecede tasarruflu kullanmak 

zorunda olduğumuzun da altını çizmek gerekir.  

ZİRA SUSUZLUK KAPIMIZDA… 

PİS SU ARITMA İSTASYONLARI İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLER: 

1-Pis su arıtmalarla ilgili, hatırlanacağı üzere geçen yıl A ve B bölgesinde uygun 

yerlere kum-karbon filtresi tesisi yapılmış; bununla ilgili tesisatlar, filtrasyon sistemi ve 

pompalar satın alınmış, yerlerine monte edilmiştir. Bu iş için A bölgesi arıtmaya 25 bin 

$, B bölgesi arıtma için de 15 bin $ ödeme yapılmıştı. 

Bu dönem, bu sistemi koruma altına alınması için gaz betonla duvarları yapılmış, 

sıvanmış ve boyaları yapılmıştır. Çatı sistemleri kutu demir profilden yapılmış ve 

üstüne mebran yapıştırılmıştır. Demir köşebent kapı kasaları ve demir kapılar imal 

edilerek yerlerine monte edilmiştir. Çevre İl Müdürülüğü’nün dayatması ve mecbur 

kılması sonucu, kurulan bu sistem ile ilgili ilave olarak bu yıl yapılan tamamlama 

çalışmaları için 35.000-TL sarf edilmiştir. Bu rakamlara kendi personelimizin iş gücü 

maliyeti dahil değildir. 

2-A ve B bölgesi pis su arıtma tesislerinde bulunan blower motorlarından arıza 

yapanların arızaları giderildi, motor sarımı, rulman, keçe ve filtre değişimleri yapıldı. 



3-A ve B bölgesi pis su arıtma tesisinin çürümüş olan havuz havalandırma boruları 

yenileriyle değiştirildi. 

4-B bölgesi pis su arıtma tesisinde kontaktör, termikrole şamandra ve pompalar 

sökülüp bakımı yapıldıktan sonra yerlerine takıldı. 

5-Atık su arıtma tesisinde ve terfi havuzlarında kullanılan dalgıç pompalardan arızalı 

olanlar tamir edilmiş, kullanılamaz durumda olanların yerine yeni dalgıç pompalar 

alınmıştır. A ve B bölgesi atık su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere gerekli olan 

koku giderici ve bakteri besleyiciler satın alınmıştır. 

6-Geçen sezon özellikle B bölgesi atık su arıtma tesisi çevresinde ve elde edilen 

sulama suyundaki aşırı koku nedeniyle yoğun şikayetler aldık. Bunun üzerine tesisin 

bakım işlerini yapan ve aynı zamanda tesisimizin kurucusu olan Aydın merkezli 

DEMAR şirketi ile temasa geçilmiştir. Firmanın konu ile ilgili teknik elemanları, 

arıtılmak üzere tesise gelen pis su miktarının; üyeler tarafından evlerde olması 

gerekenden fazla sayıda ilave banyo ve tuvalet yapılması nedeniyle gelen materyalin 

aşırı derecede artması yüzünden tam olarak arıtma yapılamadığını ve bunun için ilave 

dinlendirme havuzu yapılmasını önerdiler. Ancak bu şekilde aşırı kokunun önüne 

geçilebileceği söylendi. 

Bunun üzerine B bölgesi atık su arıtma tesisinin hemen önünde, Bağla plaj yolunun 

altına 4.50 mt. X 11.50 mt. X 3.20 mt. ölçülerinde, 3 gözlü, 112 m3 kapasiteli 

dengeleme havuzu yapım işine başlamıştır. En düşük teklifi veren CEO İnşaat Limited 

Şirketi 106,000- TL + KDV olmak üzere toplam 125.080-TL ye ihale edilmiştir. Tüm bu 

işle ilgili kazı, kazıdan çıkan malzemenin atılması ve Bağla plaj yolunun kırılıp kazı 

yapılan o bölümünün yeniden betonlanması işi de bu fiyata dahil edilmiştir. Yine aynı 

firmaya, dengeleme havuzu kazısı sırasında hasar gören yolun yan tarafındaki eski 

yağmur suyu kanalı, 100 mt. x iç kesitinde 20 cm. kalınlığında, 15.10 mt. 

uzunluğunda betonarme olarak yeniden yaptırılmış olup toplam 8260,00 -TL fiyata 

mal olmuştur. İlave dengeleme havuzunun tesise bağlantılarını gerçekleştirmek için 

42 mt. 63 lük boru, wilo marka 1.5 hp beygir gücünde pis su pompası ve bağlantı 

elemanları satın alınarak montajı yapılmış ve ilave dengeleme havuzu tamamıyla 

hizmete alınmıştır. Bütün bu işlerin maliyeti kendi işçilerimizin ücretleriyle birlikte 

150.000- TL yi bulmuştur. Geçen sene aşırı koku nedeniyle yaşanan olumsuzlukların, 

yapılan bu iyileştirmeler ile bu yıl yaşanmayacağını umut etmekteyiz. Geçen dönem 

arıtma tesisinin aşırı yüklenme sonucu tam arıtma yapamadığı için kum-karbon filtre 

tesisini de çalıştıramamıştık. Bu dönem yapılan ilave yatırımlarla daha uygun şekilde 

arıtılacak olan sulama suyunu, kum-karbon filtre tesislerinin de devreye alınması 

sonucu, çok daha temiz, kokusuz ve bahçe sulamalarında güvenle kullanılacak hale 

getirilmiştir. 

B-SAHİLLER, RIHTIM, İSKELE VE PLAJLAR’DA YAPILAN İŞLER: 

1-Kooperatifimizin Kargı mevkiinde, kıyı kenar çizgisi içinde bulunan 7642.39 m2 lik 

alan ile ilgili, bilindiği üzere geçen yıl kiralama işlemleri yapılmış ve ön izin belgesi 

alınmıştı. Bu doğrultuda Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilen yıllık 



600.552-TL kira bedeli ödemesi yapılmıştır. Artık kooperatifimiz, işgalci konumundan 

kurtulmuş ve devletimizin yasal kiracısı konumuna kavuşmuştur.  

Kargı plajımızla ilgili alınmış olan kiralamaya esas ön izin belgesinin 5 yıl içinde kalıcı 

izin belgesine dönüştürülmesi gerekmektedir. İzin işlemleri ile ilgili çalışmaları 

yürütmek üzere, daha önce de bazı harita işlerimizi yürüten ve konusunda son derece 

deneyimli olan Karaova Müh. Harita Ltd. Şti. ile anlaşma sağlanmış ve çalışmalara 

başlanmıştır.  

2-Bağla plajı kumsal kısmında, otele ait tenis kortları tarafında, kooperatifimiz 

tarafından kullanılan belediyeye ait park bahçe vasfındaki 447.077 m2 alan için 

belediyece tahakkuk ettirilen 16.658-TL ecrimisil bedeli ödemesi yapıldı. 

3-Kargı plajında geçen yıl yenilenen ve zemini ahşap palet döşenen iskelelerin yan 

taraflarına ahşap babalar monte edilmiş, korkuluk olarak dekoratif halatlar çekilmiş, 

aydınlatma armatürleri monte edilmiştir.  

4-Kargı ve Bağla plajları için mevcutlara ilave olarak 20 adet 200 cm çapında hasır 

şemsiye, 100 adet beyaz şezlong, 50 adet beyaz sandalye satın alınmıştır. 

5-Kargı ve Bağla plajlarının iskeleleri üstüne döşenmiş ve kışın toplanarak depoya 

kaldırılmış olan ahşap paletler yerlerine döşendi. Duş ve tuvaletlerde arızalı olan 

armatürler yenilendi, soyunma kabinlerinin bakım ve onarımları yapıldı.Plajlarımızdaki 

beton duvarların sıva tamirleri yapılıp boyanarak temiz hale getirildi. 

6-Kargı plajındaki restaurantın üstünde bulunan ve çürümüş olan ağaç gölgelikler 

kaldırıldı. Yeniden demir profillerle yeni gölgelik yapılarak üstünün hasırları döşendi. 

Metal profilden yapılan gölgeliklerin kaynak ve montaj işçiliği kooperatifimiz personeli 

tarafından yapıldı. Mutfak kısmının yan tarafına demir profillerden gölgelik yapıldı, 

tabanı ahşap döşenerek yeni bir alan elde edilmiş, bu alan çocuklarımızın oturacağı ve 

oynayacağı alan olarak düzenlenmiştir. 

7-Bağla plajı kumsal kısmı kadın işçiler tarafından temizlenip tırmıklandı. Beton 

rıhtımın devamındaki platformun demir aksamı onarılıp yerine monte edildi.  

8-Yapılan yeni imalatlar, tamir bakım ve temizlik çalışmalarından sonra plajlarımız yaz 

sezonu için siz üyelerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. 

 

C- YOL-BETON VE TAŞ DUVAR İMALATLARI: 

1-Bu faaliyet döneminde geçen yıl A bölgesindeki yollara döşenmiş olan 24.607 m2 

beton kilit taşı döşemesi işine ilave olarak, A bölgesinde eksik kalan yollarla birlikte B 

bölgesindeki yollara toplam 25.182,59 m2 alanda beton kilit taşı döşenmesi işi 

tamamlanmıştır. 

Yapılan fiyat araştırmaları sonucunda en uygun fiyatı veren ve bütün testlerden 

olumlu sonuç almış, kalite belgesine sahip ve bölgemizde en kaliteli beton parke 

taşını üreten City Parke firması ile anlaşma yapılmıştır. 



Toplam 25.182,59 m2  beton kilit taş bedeli, yollara döşenmesi işi ile ilgili işçilik bedeli 

de dahil olarak 794.132,27 TL ödeme yapılmıştır. 

Böylece iki dönemde 50.924.02 m2 beton kilit taşı ile yolların kaplanması işi 

tamamlanmıştır. 

2-Bu işler için kooperatifimiz olarak, yolların beton taş kaplama işlemine hazır hale 

getirilmesine yönelik bazı yerlerde yol genişletme, yol eğimlerinin çok bozuk olduğu 

yerlerde eğimin uygun hale getirilmesi için kazı ve dolgu işlemleri yapılmıştır. Kilit taş 

döşenen yolların yükselmesi nedeniyle, bu yollardaki yağmur suyu ızgaralarının kilit 

taşı üst kotuna yükseltilmesi işi için gerekli demir profil, sac ve diğer malzemeler satın 

alınarak kendi personelimiz tarafından imalatları yapılmıştır. 

3-Beton kilit taş döşenen cadde ve sokakların yan taraflarına, daha sonra yenilenecek 

olan sokak aydınlatma lambaları için içinden kabloların geçirileceği 2790 mt. pvc boru 

ve bağlantı elemanları satın alınarak döşenmesi yapılan yolların altına yerleştirilmiştir. 

4-Sitemizin hat safhada otopark ihtiyacı olan, konumu ve yapısı itibariyle otopark 

yapımına uygun olan 4 ayrı bölgede otopark düzenlemesi yapılmış olup bu iş ile ilgili; 

kaya kırma ve hafriyat işleri için kiralık makine çalıştırılmıştır. Bu alanlarda duvar ve 

zemin betonlama işleri personelimiz tarafından yapılmıştır. 

5-A-705 / A-817 sokakta otopark düzenlenmesi ile birlikte çok kötü durumda olan 

yolun zemini betonlanmış, ana yola bağlantı yerindeki aşırı eğim düzeltilerek ulaşıma 

uygun hale getirilmiştir. 

 

 

D- DİĞER KONULAR: 

1-Kooperatifimiz sınırlarındaki ortak alanlarda imal edilmiş genel hizmet birimlerinin 

kıyı kenar çizgisi içinde kalan bazı ek imalatlarının yapı kayıt belgeleri için müracaatlar 

yapıldı. Büfe, iskele, wc, soyunma odaları, güneşlenme teraslarının hesaplanan tutarı 

39.400-TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına yatırıldı. 

Tamamı 49.000 m2 olan ve 24.500 m2 lik bölümü yani yarısının maliki bulunduğumuz 

eski 57 yeni 131/4 no.lu parselin imar çalışmaları için Bodrum Belediyesince 

görevlendirilmiş, Ankarada bulunan Şehir Planlama firması ile görüşmeler yapıldı. 14 

Mart 2019 karar 47 ve 48 de belirtildiği üzere 1/5000 ölçekli revizyon ve nazım plan 

görüşmeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi encümeninde görüşüldü. İncelemenin 4.400 

hektarlık bir alanı kapsaması nedeniyle ek süre verildi. Arsa ortağımızla uyum 

içerisinde sürecin bitmesini beklemek suretiyle değerlendirmelerimizi daha sonra 

yapılacak bir genel kurul ile bilgilerinize sunacağız. 

2-Kooperatifimize ait 2 ayrı parseldeki sosyal tesislerin ve idare binasının belediyeye 

tescilleri yaptırılarak numarataj bölümünden bina numaraları alınmıştır. Sözü edilen 

parsellerdeki binalarla ilgili belediye ile yıllardan beri süren tartışmalı durum yapılan 

bu işlemle birlikte sona erdirilmiştir. 



3-Eskimiş ve taban sacları çürümüş olan çöp konteynerleri, kendi tamir atölyemizde 

onarılmış, sac aksamları yenilenmiştir. 

4-Ayrıca ihtiyaç olan yerlerde kullanılmak üzere 20 adet 800 lt. lik yeni çöp 

konteyneri satın alınmıştır. 

5-Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yine dışarıdan taşeron marifetiyle temin edilen 

kadın işçiler site içinde ot alma ve arkasından süpürme işlerini yapmışlardır. Bu yıl 

daha erken tarihlerde başlatmış olduğumuz site içi çevre temizlik işi Haziran ayı 

başındaki Ramazan bayramına kadar bitirilmiştir. Biçilen otların kamyon ve traktöre 

yüklenerek çöp alanına götürülmesi işi için çevre temizliği yapıldığı günlerde, kadın 

işçilere ilave olarak en az 4 erkek işçi aynı taşeron tarafından çalıştırılmıştır. 

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi çevre temizlik işi için dışarıdan temin edilen işçiler için 

yaklaşık 700 yevmiye sarf edilmiştir. 

6-Sitemizin muhtelif yerlerine dikilmek üzere çok sayıda keçi boynuzu, badem, 

narenciye fidanı ile birlikte bazı ortak alanda kullanılmak üzere çeşitli süs bitkileri satın 

alınarak uygun yerlere dikimleri yapılmıştır. Dikilen bitkilerin yaz kuraklığında 

sulanabilmeleri için, arıtma suyuna bağlı damla sulama sistemleri tesis edilmiştir. 

 

E-HUKUKİ KONULAR: 

1-Hukuk mahkemelerinde 21 tane dava dosyası çeşitli aşamalarda sürmektedir. 

2-6 adet idari yargıda sürmekte olan dava dosyaları bulunmaktadır. 

3-Üyelerden alacaklarla ilgili 63 adet icra davası sürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


