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

1-Temiz su istasyonumuzda bilindiği gibi günlük 1300 ton su arıtma kapasitesi var, 

arıtılan suyun bir kısmı arıtma sonrası kaba su olarak tuz ve kireç oranı oldukça 

yüksek ve bitki sulamada kullanılamaz bir su olarak dışarı atılmaktadır. İl Çevre 

Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sonucu atılan bu suyun doğaya bırakılamayacağı derin 

deşarj yapılması gerektiği bildirildi ve bu iş için bir süre verildi. Verilen süre içinde 

gerekli hazırlıklar yapıldı ve kış aylarında işe başlanıp sezon açılışına kadar bitirildi. 

   Temiz su arıtma istasyonu atık kaba su derin deşarj işi için 960 mt. 150 mm boru 

arıtma tesisinden deniz kenarına kadar olan bölüme döşendi. Bu iş ile ilgili bazı 

işlemler yapıldıktan sonra 109 ton killi kumla gömlekleme yapılarak borular yerlerine 

yerleştirildi Deniz içinde 102 mt. 160 mm çapında HDPE boru dalgıçlık hizmeti 

alınarak 18 adet tonozla  deniz dibine sabitlendi. Elektro füzyon alın kaynağıyla 

bağlantıları yapıldı. 

   Yine temiz su istasyonumuza 27 adet 30”-5 micron sediment filtre (kartuş filtre) 

monte edildi. Temiz su istasyonumuzda mebranlara basınçlı su sağlayan yüksek 

basınç pompasının arızalanıp kullanılamaz hale gelmesi üzerine bir adet Grundfos 

marka CRN90-6 model krom gövdeli yüksek basınç pompası satın alınmış ayrıca 

elektrik panosu ve basma bandı ile PVC borulaması yapılarak yerine monte edildi. 

   Temiz su istasyonunda üretilen suyun A bölgesi tepedeki ana depoya basılan boru 

hattı yenilendi. Bu iş için 198 m. galvanizli boru satın alındı kazı ve killi kumla 

gömlekleme yapılarak yerine monte edildi 

   Temiz su istasyonu içindeki çürüyen ızgaralar kendi atölyemizde yapılan yenileri ile 

değiştirildi. 

   Sitemize temiz su sağlayan kuyulardan birinde yanan ve kullanılamaz hale gelen bir 

adet derin kuyu pompası yeni bronz krom gövdeli derin kuyu pompası ile değiştirildi. 

Temiz su istasyonu önündeki ana su deposunun içi temizlendi. Perde temel betonu 

birleşim yerleri sıva tamirleri yapıldıktan sonra çift kompenetli sürme izolasyon 

malzemesi ile iki kat su izolasyonu yapıldı. 
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  B bölgesi şarap kadehi olarak bilinen su deposunun üstündeki kolon ve çember 

kirişler depremde zarar gördüğünden depoya zarar verebilir gerekçesi ile üzerindeki 

ağırlığı ve yükü azaltmak üzere etrafına iskele kurulmuş ve kırılıp kaldırılmıştır. 

  Temiz su arıtma istasyonumuzun periyodik bakımları anlaşmalı teknik servis 

tarafından her ay eksiksiz yapılmış ve sezonda siz değerli ortaklarımızın hizmetine 

hazır hale getirilmiştir. 

  Bütün bu yapılan işlerden sonra yaz aylarında hiçbir şekilde su sıkıntısı yaşamadan 

son derece kaliteli ve temiz suyu kullanmayı hedefliyoruz. Her şeye rağmen yer altı 

suyu kaynaklarının her geçen gün azalması nedeniyle temiz suyun kullanılmasında 

azami tasarruf sağlanması her şeyden önce hepimizin görevi olmalıdır. Bu amaçla 

duşlarda ve bahçe sulamalarında azami titizlik gösterileceğini umuyoruz.   

  Temiz su arıtma istasyonuyla ilgili yapılan tüm işler için 2018 yılı Ocak ayı ile Mayıs 

ayı arasında toplam 306,125 TL harcama yapılmıştır.  

2-Pis su arıtma tesisimizde sezon sonunda dinlendirme havuzları boşaltılmış, 

blowerler yerlerinden sökülüp korunaklı bir yere alınmış ve bakımları yapılmıştır. Yeni 

sezon başlamadan önce dinlendirme havuzlarının dibinde birikmiş olan çamurlar 

vidanjörlerle boşaltılarak belediyenin döküm sahasına nakledilmiş, tüm temizlik işleri 

yapıldıktan sonra tesis sezona hazır hale getirilmiştir. 

Pis su arıtma istasyonunda da Çevre İl Müdürlüğünün denetim ve talimatları 

doğrultusunda B bölgesi arıtma istasyonu için B bölgesi tepesindeki kadeh diye 

bilinen deponun yanına bir adet 112 m3 lük A bölgesi pis su arıtma istasyonu için bir 

adet 178 m3 lük arıtılmış suyu dinlendirme deposu yapıldı. Her iki yerde kayalık 

olduğundan 30 tonluk paletli ekskavatör ile kazı işlemleri yapıldı. Beton imalatlar 

bitirildikten sonra iç yüzeylerin su izolasyonları yapıldı. Depo bağlantıları için 96 mt 

galvaniz boru alındı. Çevre Müdürlüğünün isteği ve direktifi doğrultusunda yapılan bu 

işlerden sonra her iki deponun çıkışına deklorizasyon ve organik arıtım sulama 

suyumuzda bulunan veya bulunması muhtemel bütün tat,koku,renk,klor birleşikleri ile 

bütün organik maddelerinin filtre edilmesi maksadıyla tam otomatik kontrol 

sistemleriyle donatılmış, başlangıçta verilecek poğrama bağlı kalarak belirli 

periyotlarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalelerine 

ihtiyaç duymaksızın istenilen anda kendiliğinden yapan iki adet tam otomatik aktif 

karbon filtre cihazı ile iki adet de tam otomatik kum filtre cihazı  alınarak borulama 

işleri ve pompalarla birlikte yerlerine monte edilmek üzere ithalatçı firmayla anlaşma 

yapılmıştır. 

  Pis su arıtma tesisinde çürüyen savaklar değiştirildi. Pis su terfi istasyonlarında 

kullanılan dalgıç pompalarının bir kısmı yenilenmiş bazıları da tamir ettirilip 

kullanılmaya devam etmektedir. A ve B bölgesi atık su arıtma istasyonlarına larva 

önleyici havalandırma malzemesi alınıp monte edildi. 
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  A ve B bölgesi atık su numuneleri alınarak periyodik olarak aylık kontrolleri yaptırıldı. 

Muhtelif bölgelerdeki arızalı atık su boruları ve muslukları yenileriyle değiştirildi. 

 

 

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

1-Kooperatifimiz Kargı Mevkiinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı 

kenar çizgisi içinde kalan 7.642,39 m2 lik alan için birkaç yıldır sürdürdüğümüz 

çalışmanın sonucu olarak 19 Aralık 2017 tarihinde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde 

yapılan ön izin sözleşmesi ihalesini kazanarak sözleşmeyi imzalamıştır. 

1 yıl için 530.000-TL. kira bedeliyle 7.642,39 m2 lik alan için 49 yıllık kiralama işlemi 

başlatılmıştır. 19 Aralık 2017 tarihi itibariyle Milli Emlak’a olan tüm borcumuz 

ödenmiştir. 

2-Yaşanan son deprem sonrası, oluşan bazı çatlaklar yüzünden endişe yaratmaya 

başlamış, bu durumu gidermek, ayrıca kiralamaya konu olan iskele alanını bir miktar 

düşürmek amacıyla kargı plajındaki 1. İskele yıkıldı 15 adet içi betonlu ayak, deniz 

dibinden özel yöntemlerle kesilerek açığa taşındı. Kalan ayaklara galvanizli 

malzemeden giydirmeler yapıldıktan sonra üzeri yine galvaniz metal konstrüksiyon ve 

ahşap kaplama yapıldı. İskele üstü ahşap kaplama işi için 17 m3 emprenyeli kereste, 

yeteri kadar bağlantı elemanı alınarak paletler halinde imalatı kendi atölyemizde, 

kendi personelimiz tarafından yapıldı. 

3-Kargı plajı kafeterya önü ve ikinci iskeleye doğru ikinci kademedeki alan yeniden 

çimlendirildi. Bu iş için 130 m3 bahçe toprağı dökülerek alanın tesfiyesi ve dökülen 

toprağın serilmesi için 30 saat makine çalıştırıldı. Çim alanın yol tarafına bordür 

döşenip sulama tesisatı yenilendikten sonra 1650 m2 hazır çim döşendi. Çok büyük 

maliyetlerle ihya edilen bu alana yaz boyunca şezlong, şemsiye ve sandalye 

konulmayacaktır. Bu güzel çim alan daha uzun süre aynı güzelliği muhafaza etmesi ve 

çimlerin sağlığı için üyelerimizin bu konuda gerekli anlayışı göstereceğinize inanıyor 

ve şimdiden teşekkür ediyoruz. 

4-Kargı sosyal tesis ve plaj restorant, bu yıl farklı bir işletmeciye verilmiş ve sözleşme 

yapılmıştır. Plaj restorant mutfak kısmı yenilenmiş ve daha hijyenik bir hale 

getirilmiştir. Mutfak bölümüne işletmeci tarafından yeni ve modern bir baca 

yaptırılmış, sulu sistemle çalışan bu baca sayesinde civar evlerde yaşayan 

komşularımız duman ve koku nedeniyle sıkıntı yaşamayacaklardır. 

5-Kargı plaj alanındaki güneşlenme alanları ve güneşlikler boyanmış, bez gölgelikler 

monte edilerek plajımız hazır hale getirilmiştir. 
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6-Bağla plajı kumsalında denize girişte zorluk yaratan taşlar toplatılmış, toplanan 

taşlar kamyonlarla taşınmış, kalan kumlar elenerek tekrar serilmiştir. Taş toplama, 

kum eleme ve serme işi için 30 saat makineli çalışma yapılmıştır. Bağla dere yatağında  

belediye tarafından yapılan yıkımın atık malzemeleri, kooperatifimiz ve belediye iş 

birliği ile kaldırılmış, temiz bir görüntü sağlanmıştır. 

7-Bağla plajı kumsaldaki güneşlikler, beton alandaki korkuluk ve ahşap kısımlarla, 

soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerinin boyaları yapıldı. Eksiklikler giderilerek 

bakımları yapıldı. Bez gölgelikler temizlenerek yerlerine monte edildi. Bağla plaj 

girişindeki büfemizin eksiklikleri giderilerek hazır hale getirildi. 

 

C- YOL-BETON VE TAŞ DUVAR İMALATLARI: 

1-Değerli ortaklar, 2017 yılında yapılan genel kurulda, bir yatırım projesi olarak 

gündeme alınan sokak ve caddelerin yeniden kaplanması işi için bizlere onay 

vermiştiniz. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda en uygun fiyatı veren 

NDR Müh. İnş. Ltd. Şt. ile anlaşmaya varılmış ve sözleşme hükümleri doğrultusunda 

işe başlanmıştır. Toplam kaplanacak yüzey hesaplamalarımıza göre 55.000 m2 idi 

fakat bazı caddelerin genişletilmesi ve muhtelif yerlerde otoparklar düzenlenmesi 

üzerine hesapladığımız alanın çok üzerine çıkılmış oldu. 

24.607 m2 alanda 8 cm kalınlıkta beton kilit taşı 1134 m2 alanda 8 cm kalınlıkta 

kuvars kum kaplamalı beton kilit taşı olmak üzere toplam 25.741 m2 lik alanda 

çalışma yapılmıştır. Yine aynı yollarda 942 mt 15x20x50 cm ebatlı beton bordür taşı 

1546 mt 8 cm kalınlıkta beton yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır. 

Beton kilit taşı, bordür ve yağmur oluğu döşenmesi esnasında bazı yerler 

genişletilirken bazı yerlerdeki aşırı ters eğimleri kaldırabilmek için yer yer makinalı 

çalışma ile kazı yapılırken yer yerde mekanik malzeme ile dolgu işlemi yapılmıştır. 

Dolgu işi için muhtelif yerlerde kullanılmak üzere toplam 316 ton mekanik malzeme 

satın alınarak kullanılmış dolgu ve kazı işleri ile sitemizdeki muhtelif işler için toplam 

752 saat kepçe çalıştırılmıştır.  

Beton kilit taşı döşenen yollardaki tüm ızgara ve rögarların kapakları mevcut duruma 

göre yükseltilerek yenilenmiştir. 

Kilit taşı döşemesi esnasında daha sonra yenilenen yollara zarar vermemek için ilerde 

yol kenarlarına monte edilecek aydınlatma direklerine enerji taşıyacak kabloları 

geçirmek üzere, kilit taşın altına döşenmek için 3000 mt kılıf boru ve bununla ilgili 

bağlantı elemanları satın alınarak önceden uygun yerlere döşenmiştir. 

Bu çalışma esnasında yerlerinden sökülen tüm bitkilerin bir bölümü B bölgesi su 

deposu etrafındaki alana bir bölümü de Kargı ikinci iskelenin devamındaki bostan 

tarlası olarak bilinen alanlara dikilmiştir. 
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2-Sitemizin muhtelif yerlerinde gerek yol genişletme ve otopark düzenlemesi gerek 

yıkılmış veya yıkılma tehlikesi olan duvarların yenilenmesi için toplam 922 m2 taş 

duvar imalatı yapılmıştır. 

D- DİĞER KONULAR: 

1-Bodrum Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda çöp 

konteynerlerimizin konacağı yerlerin düzenlenmesi istendi. Bu doğrultuda 10 

merkezde 220cmx500 cm ebadında etrafı taş duvarlarla çevrildi, gerektiğinde geri 

dönüşüme uygun materyallerinde konabileceği bölmelerin olacağı şekilde, zemini 

betonlanarak belediyenin istediği gibi düzenlendi. 

2-Bilindiği gibi site temizlik ve muhtelif işlerde kullanılmak üzere dışarıdan kiralanan 

bir traktör kullanılmakta ve aylık kira bedeli ödenmekte idi. 

Yıllarca Genel Kurul gündemine konmasına rağmen bir türlü kooperatifimize bir 

traktör alınamamış ve sürekli ortaklarımızın bir kısmı tarafından bu durum eleştiri 

konusu yapılmıştı. 

Bu dönem bir adet 2017 model New Holland marka T4805 LWD HPİ hidrolik tertibatlı 

dizel traktör römorkü ile birlikte 61.732.-TL. bedelle satın alınmıştır. 

3-A-419 numaralı evin altında; kooperatifimiz mülkiyetinde olan yavru daire 

personele lojman olarak verilmek üzere komple tadilatı yapılarak; elektrik-su 

tesisatları, yer döşemeleri, banyo, tuvalet, mutfak, sıva boya, badana işleri yapılarak 

kullanıma hazır hale getirildi. 

4-Bağla plaj alanında kullanılmak üzere 20 adet 200 cm lik şemsiye satın alındı. 

5-Mevsimlik, geçici kadın işçiler marifetiyle tüm ot biçme, süpürme ve temizlik işleri 

yapıldı. Bu iş için yıl boyunca harcanan iş gücü 700 yövmiye olmuştur. Bunun karşılığı 

ödeme, işçileri temin eden taşeron firmaya fatura karşılığı yapılmıştır. 

6-2017 yaz aylarında kendi aracımız üzerine monte edilmiş ilaçlama aracıyla kendi 

personelimiz tarafından sinek ve sivrisinek için ilaçlama yapılmış, ayrıca sezona 

girmeden önce, mevsiminde larva mücadeleleri yapılmıştır. 

7-Site içinde denize ulaşımı sağlayan tropi (yolcu taşıma) aracımız, tüm bakımları 

yapılarak sezona hazır hala getirilmiştir. 

 

E-HUKUKİ KONULAR: 

1-İdare mahkemesinde kooperatifimiz tarafından açılan davalardan 4 tanesi lehimize 

sonuçlanmış olup dosya Danıştaydadır. Belediye aleyhine açmış olduğumuz Bağla 

sahilindeki duş, tuvalet gibi yapıların yıkım işleminin iptaline ilişkin dava reddedilmiş 

olup dosya İzmir BAM (Bölge Adliye Mahkemesi)’ da. 
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2-İcra mahkemesindeki 59 dosyadan 19 tanesi lehimize infazla sonuçlanmış 4 dosya 

ile ilgili davalı üyeler tarafından kısmen ödemeler yapılmakta olup 36 dosya ile ilgili 

icra davaları çeşitli aşamalarda devam etmektedir. 

3-Hukuk mahkemelerinde 30 dava dosyasından bir kısmı Yargıtay aşamasında olmak 

üzere devam etmektedir. 

4-Çeşitli ortaklar tarafından açılan 11 adet ceza davasından 5 inde dava beraatle 

sonuçlanmış olup 3 dava dosyasıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. 

 

F-SOSYAL FAALİYETLER: 

1-30 Ağustos 2017 tarihinde kooperatifimiz üyelerinin kurmuş olduğu şef Mustafa 

Köker yönetimindeki Bankev Klasik Türk Müziği Korosunun konseri ile birlikte 

üyelerimizin katılımıyla bir akşam yemeği ve kutlama programı düzenlendi. Geceye 

Kurtuluş Savaşımızın Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal 

Karabekir Hanımefendi değerli katılımlarıyla babası ve büyük önderimizle ilgili önemli 

paylaşımlarda bulundular. Görseller ve marşlarla renklenen bayramımız büyük bir 

coşkuyla kutlandı. 

2-29 Ekim 2017 tarihinde Cumhuriyetimizin kuruluşu Bankev Sosyal Tesislerinde 

Bankev Korosu konseriyle ve üyelerimizin coşkulu katılımıyla gerçekleşti. 

3-10 Kasım 2017 tarihinde Atatürk köşemizde personelimiz, yönetim kurulumuz ve 

üyelerimizin yoğun katılımıyla saat 09.05 de anma töreni yapıldı. 
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