
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT   

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 

 

Sayın Divan Başkanı 

Değerli Genel Kurul Üyeleri; 

 

27.Haziran.2014 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliğine uygun olarak Genel 

Kurulumuza sunulacak işbu çalışma raporunda belirtilmiştir. 

A-TEMİZ VE PİS SU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

1-Temizsu arıtma tesisimizde, arızalarından ötürü kullanılamaz hale gelmiş her an 

devre dışı kalma ihtimali olan iki adet yüksek basınç pompasının yerine SNT 80/160 

gövde içi krom kaplamalı sehpalı, yatık yüksek basınç pompası satın alınarak 

montajları yapılmıştır. Yine temiz su arıtma tesisimizde alttan yırtılmış olan 10 tonluk 

polietilen su tankı onarılarak devreye alınmıştır. Ayrıca tesisin tüm periyodik bakımları 

yapılmış bu kapsamda mebranların ömrünü uzatmaya yönelik olarak 27 adet kartuş 

filtreler değiştirilmiş, kimyasal ters yıkama işlemi yapıldıktan sonra tesisimiz sezona 

hazır hale getirilmiştir. 

2-Pis su arıtma tesislerimiz dinlendirme havuzları temizliği yapılmış, havuz diplerindeki 

çökeltiler vidanjörlerle çekilip Dereköy’deki belediye atık alanına naklettirilmiştir. Her 

iki tesisimizdeki blower ve susturucularının bakımları yapılmış ve tam kapasite ile 

devreye alınmışlardır. 

B-SİTE İÇİ OTOPARK DÜZENLEMELERİ VE BETON İMALATLAR. 

 A-387 önünde, viraj yanındaki alanda düzenleme yapılmış, yol kenarına beton 

bordür, iç kısma kayrak taşı döşenmiş, kalan kısımlarına bahçe toprağı takviye 

edildikten sonra yeniden bitkilendirilmiştir. 

 A-889 yan dönüş yeri duvarları üzerine 18.80mt. boyunda küpeşte yapılıp 

üzerine demir borulardan korkuluk yapıldı. 

 A-511 önündeki beton yol kenarına taş duvar yapıldı, duvar üstüne küpeşte ve 

üzerine demir borulardan korkuluk yapıldı. 



 B-Bölgesi E-1 no lu evden E-9 No lu eve kadar malzemesi parsel sakinleri 

tarafından karşılanmak suretiyle kilit taşı parke yol ve otopark düzenlemesi 

yapıldı. 

 A-730 önünden başlayıp A-817 no lu evin arkasından 2.Caddeye bağlanan 

çıkmaz sokak yeniden düzenlendi; Bu kapsamda yolun tesviyesi yapıldı, gerekli 

yerlere taş duvarlar örüldü. A-728 arkası, A-768 arkası ve A-824 yanında 

olmak üzere sokak üzerinde üç adet otopark düzenlemesi yapıldı, otopark ve 

yol zemini betonlandı, taş duvarlar üzerine küpeşte ve demir boru korkuluklar 

yapıldı. 

 A-832 yan tarafındaki alanın etrafına taş duvar örüldü, kazı ve tesviye işlemi 

yapıldıktan sonra zemini betonlanarak otopark tanzim edildi. 

 A-399 yanında yol kenarındaki eski taş istinat duvarı, aşırı yağışlar nedeni ile 

yıkılınca yerine yeniden taş duvar yapıldı, taş duvar arkasındaki yolun dolgusu 

yapılıp zemin betonlandı. 

 A-768 no lu konut ve A-808 no lu konut önünde otopark düzenlenip zemin 

betonlandı. 

 A-5 Ada girişi sağ tarafı otopark yapılması için makine ile tesfiye edildi, renkli 

parke taşları ile otopark yerleri belirlenip zemine mıcır ve killi taş kumu karışımı 

serilip sıkıştırıldı. 

 A-527-529 no lu evin arkasından A-532-534 no lu evlerin bulunduğu yere 

kadar olan yaya yolu kenarlarındaki bitkiler sökülüp başka yerlere taşınmış; 

kazı ve tesviye işleri yapıldıktan sonra temizlik, ilaçlama ve ambülans girişini 

sağlamak üzere betonlanarak trafiğe açılmıştır. 

 A-387 yanı dönüş yerindeki mevcut taş duvar temeli, beton hatıl yapılarak 

güçlendirilip dönüş yerine demir boru korkuluk yapıldı. 

 F-46-47 önündeki ortak alan yan beton duvarları kırıldı, temizlendi, zemin 

kayrak taşı döşenerek park düzenlemesi yapıldı. 

 A-817 ile A-821 arkasındaki yol tesfiye edildi, temizlendi ve yeniden betonla 

kaplandı. 

 A-832 yanındaki alana otopark olarak düzenlendi. 

 A-821 den, A-824 arkasına kadar olan yolun tesfiyesi ve temizliği yapıldıktan 

sonra yeniden betonla kaplandı. A-824 yan tarafındaki otopark duvarının 

küpeşteleri ve demir korkulukları yapılarak yeniden düzenlendi. 

 23 Ada da geçen yıl duvarları yapılan ve otopark olarak düzenlenen alanın 

zemini yüzey sertleştirici kullanılarak perdahlanmak suretiyle betonlanmıştır. 

    Bütün bu beton imalatlar kalıp perdahlama ve diğer işçilikleri personelimiz 

tarafından yapılmak üzere yaklaşık 200m3 hazır beton kullanılarak yapılmıştır. 

 

C-SAHİLLER,RIHTIM İSKELE VE PLAJLARDA YAPILAN İŞLER: 



   Yüksek ecrimisil bedelleri ödediğimiz beton alanların azaltılması anlamında kargı 

plajı beton rıhtımı, doğu iskelesi yönünde 189mt. Uzunluğundaki kısmı 2.00mt. 

genişliğinde kesilerek kırılıp sökülmüş ve yerinden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 500m2 

lik bu alan toprak takviyesi yapıldıktan sonra tesviye edilerek çimlendirilmek suretiyle 

yeşillendirilmiştir. Yine kıyı kenar çizgisi içinde olup ecrimisil ödemesine konu olan 

jimnastik aletlerinin bulunduğu alan ecrimisil ödemesine konu olmayan iki kademe 

yukarıya alınmış olup, söz konusu alanda yamaç tarafına taş duvar imalatı yapıldıktan 

sonra zemin betonlanarak jimnastik aletleri temizlenip boyanmış ve yerlerine monte 

edilmiştir. Üst kademedeki bu alana ulaşımı sağlamak için bir adet demir kontrüksiyon 

ahşap basamaklı merdiven yapılmış etrafına tel çitle korkuluk yapılmıştır. 

       Kargı ve Bağla plajlarına konmak üzere 100 adet yeni şezlong satın alındı. 

       Kargı plajı restaurant önündeki alt kademeye iniş için bir adet ahşap basamaklı 

demir konstrüksiyon merdiven yapıldı. 

       Kargı sosyal tesis binası dış cephesinin kabaran boyaları kazındı, astar ve iki kat 

silikonlu dış cephe boyası ile boyandı. 

        Bağla plajı kumsal kısmında traktör kepçe ile kumlar elendi ve yeniden serildi. 

Kargı ve Bağla plajlarının gölgelikleri yerine monte edildi, iskelelerin ahşap 

kaplamaları yapıldı; gölgelik iskele kaplamaları ve diğer tüm ahşap kaplamalar 

temizlenip boyanarak sezona hazır hale getirildi. 

        Her iki plajdaki duşlar ve soyunma kabinleri onarılarak boyanarak temiz hale 

getirildi. 

D-DİĞER KONULAR : 

1-Son Genel Kurulda alınan karar gereği; bakımı ve yıllık trafik muayenesinde her yıl 

yaşanan sorunları nedeni ile 48-UN-547 Plakalı İVECO marka kamyonet 15.500.-TL. 

bedelle satılmış, onun yerine daha önce Tropi olarak kullanılan 48-UH-485 Plakalı yine 

İVECO marka aracın mevcut kasası sökülerek yerine damper kasa taktırılmış, 

ruhsatına işletilmiş, bakımı yapılarak hizmete alınmıştır. 

 48-BA-067 plakalı sahile ulaşımı sağlanan yeni servis aracımızın yan camları 

kaldırılarak yerine kaydırarak açılıp kapanabilen camlar taktırıldı, tüm periyodik 

bakımları yapıldı, trafik muayenesi de yaptırılarak sezona hazır hale getirilmiştir. 

2-Elektrik ferdileşme çalışmaları son aşamaya gelmiş olup; bu kapsamda, sitemizin 

son durum elektrik tesisat projesi ve aydınlatma projesi için Elektrik Mühendisi Ezel 

Sönmez ile sözleşme yapıldı. Projelerimiz hazırlanmaktadır. Yine ferdileşme ile ilgili 

sitemiz içinde bulunan 4 adet bina tipi trafolar, Aydem’e devir edilmek üzere harita ve 

şehircilik çalışmaları yapılarak imar planlarına işletildi, bununla ilgili Belediye Meclis  



kararı çıktı. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerindeki işlemler bitirildi, ferdi aboneliklerin yıl 

içinde sonuçlandırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. 

3-Sitemizde bitki budama işleri zamanında bitirilmiş, arkasından taşeron marifetiyle  

kadın işçiler tarafından çevre temizlik işleri hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Sepetli 

vinç kiralanarak boylu palmiye ağaçlarının budamaları yapıldı. 

4-Elektrik kesici binasında yanmış olan 3 adet 100/50/5 akım trafosu söküldü yerine 

satın alınan yeni akım trafoları ve 1 adet yüksek gerilim sigortası montajı yapıldı. 

5-B-Bölgesinde E-157 önü ve E-160 önünde olmak üzere iki adet; etrafı taş duvar, içi 

toprak takviyesi ile bitkilendirilmek suretiyle iki adet göbek düzenlemesi yapıldı. 

6-Personel için kış aylarında çelik takviyeli iş ayakkabısı, yaz ayları içinde ikişer adet 

tek tip bermuda şort ve tişört takımı alınmıştır. 

E-HUKUKİ KONULAR : 

15.05.2015 Tarihi itibari ile hukuk mahkemelerinde 20 adet dava dilekçesi 

bulunmakta olup, bunlardan 8 adet dosya Yargıtay’da temyiz aşamasındadır. 

İdare mahkemesinde çeşitli aşamalarda devam eden 21 adet dava dosyası 

bulunmakta olup bunların 19 tanesi kıyılarımızdaki ecrimisil uygulama ve 

tahakkuklarına itirazımızla ilgilidir. 

Göreve geldiğimiz günden itibaren toplam 112 adet icra takibi başlatılmış; bunlardan 

59 dosya sonuçlanmış ve alacak tahsilatı yapılmış olup 53 adet icra takibi devam 

etmektedir. İcra takiplerinin 23 tanesi 2014 yılında, 20 tanesi 2015 yılında başlatılmış 

olup kalan 69 icra takibi 2011 – 2012 – 2013 yıllarına aittir. 

Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile çalışan personel hakkında bazı 

üyeler tarafından açılmış olan 12 adet Ceza Mahkemeleri soruşturma dosyalarından 6 

tanesi beratle, 2 tanesi kısmen beratle sonuçlanmış olup diğer davalar devam 

etmektedir. 

   

 

 

 

       

 

    



 

 


