
SONBAHAR / KIŞ / İLKBAHAR DÖNEMİ İŞ PROGRAMI 

 

1- 1 EYLÜL: 1 eylül itibarı ile su kuyuları 3 er günlük periyotlar ile sıra ile çalıştırılacak. Amaç 

hem enerji tasarrufu sağlamak. He’mde motorları yormamak. 

2- 15 EYLÜL : 2 açıktaki 2 adet duba sökülecek. Plastikler istiflenecek. Merdivenler 

temizlenerek depoya konulacak. Kırık olanlar onarılacak. Onarılamayanlar hurdaya 

atılacak. Hurdaya atılan her malzeme yönetime bildirilecek. 

******** Tüm işlemler tamamlandı. Dubaların kırık olan bütün merdivenleri tarafımızca 

onarılarak önümüzdeki sezona hazırlandı. Yenilenme durumunda 4 merdiven için 4.000 TL 

ödeme gerekecekti.   

3- 15 eylül : Potatif şemsiyeler sökülecek. Kırık olanlar onarılacak. Şemsiyeler depoya 

kaldırılacak. Şemsiye ayakları sökülecek. Ayaklar temizlenip, kırıkları onarılıp, boyanıp 

depoya konulacak.  

*****Tüm işlemler tamamlandı. Malzemeler depoya kaldırıldı. 

4- 30 Eylül : Ahşap iskele sökülecek. Sökülmeden önce tahtalar üzerinde numaralanacak. 

Tahtlar 2. Duş alanında numara sırasına göre istiflenecek. İskele merdivenleri tel fırça ile 

temizlenecek ve camekanlı bölmeye konulacak. Tahtalar  zımparalanıp, emprenye boya ile 

boyanacak.  

*****Emprenye ahşap boyası dışındaki bütün işlemler tamamlandı. Boyama işlemleri nisan – 

mayıs aylarında yapılacak. 

5- Ekim: Site içerisinde bulunan muhtelif çöp kovaları sökülüp yıkanacak. Kırık dökük olanlar 

onarılıp depoya kaldırılacak. Çop kovaları ve çöp konteynerleri boyanacak. Fazlalıklar 

depoya kaldırılacak. 

 ***** Bütün işlemler tamamlanarak malzemeler depolara kaldırıldı. Çöp konteynerleri 

ilkbaharda boyanacak. 

6- Site içerisindeki bütün ağaçlardan gerekli görülenler budanacak hasta ve kuru olanlar 

köklenecek. Çıkan odunlar kış mevsiminde kullanılmak üzere istiflenecek. 

***** Sitemizde bulunan 470 adet çam ağacı, bütün zeytin ağaçları, zakkumlar, palmiyeler  

vs. budandı. Yaklaşık 70 traktör dal aşağıdaki ot dökme bölgesine taşındı ve imha edildi. 

Sitemizin ön bölgesinde bulunan bazı zeytin ağaçlarının kuruduğu tespit edildi. Konuda uzman 

bir ziraat mühendisine danışılarak kuruyan bir ağacın resimleri yollandı. Aşırı sulanan 

bölgelerde özellikle zeytin, şeftali, erik gibi ağaçların diplerinde mantar oluşacağından 

ağaçların kuruyabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine çok sulanan bölgedeki 4 adet kurumuş 

ve 5 adet canlı ağaç köklenerek sitedeki diğer muhtelif bölgelere nakledildi. 5 canlı ağaçtan 

ikisinde köklerinde kuruma başladığı tespit edildi. 5 ağaçtan 11 adet kök çıktı. Yani 5 ağaçtan 



11 ağaç elde edilmiş oldu. Bunların bir kısmı alt zeytinlik bölgeye, bir kısmıda site girişindeki 

göbeğe ekildi. Bu konuda bazı anlamsız ve yanlış bilgilendirmeler olduğu duyuldu. Doğru 

bilgiyi yönetimden alabilirsiniz.  

  Elde edilen odular personelin kullanımı için hazırlandı. Ayrıca sitede oduna ihtiyacı olan 

üyeler ’de kendi ihtiyaçları için odun aldı. 

 

  

  

  
 



 

7- Tüm aydınlatmalar kontrol edilecek. Özellikle sahil bölümüne yeni hatlar çekilerek 

aydınlatma lambaları yenilenecek. A adası önünde bulunan yeşil alan boyunca yeni 

aydınlatma hattı çekilecek ve armatürler monte edilecek. 

*****Sitedeki mevcut aydınlatmalar kontrol edilerek eksikleri giderildi. 

A adası ön hattı çok karanlık olduğu için hat boyunca kanal açıldı. uygun malzeme alınarak 

tamamlanacak. Sahil bölgesi aydınlatmaları mayıs aylarında yenilenerek aktif hale gelecek. 

NOT: bu işlemlerin tamamı daha önce dışarıdan gelen elektrikçiler tarafından yapılırken, 

şimdi tamamen tarafımızca yapılmaktadır. 

8- Site içerisinde bozuk olan parke taş yollar sökülerek kum düzeltmeleri yapılacak ve 

yeniden döşenecek. Üst bölgelerde bulunan yolların aşırı darlığı ve park sorunu nedeni ile 

genişletme işleri yapılacak. 

*****Bu işlem henüz tamamlanmadı. Bütçe durumuna göre değerlendirme yapılacak. 

9- Sahilde artık kullanılamaz hale gelmiş olan şemsiyelerin yerine sabit gölgelik yapılacak.  

*****Bu iş için gerekli  boru ve diğer malzemeler için bütçe oluşturuldu. Sezona tamamlanmış 

olacak. Planlama artık şemsiye kullanılmaması yönünde yapıldı. 

10-  Site içerisinde bulunan bütün logar kapakları açılarak kontrol edilecek. Belediyeden kuka 

denilen araç getirtilerek logarlar temizletilecek. 

***** Bütün logarlar açılarak kontrol edildi. İçleri dolu olanlar temizlendi. Kapakları kapatıldı. 

11- Arıtmada kullanılan 2 adet blower ve terfi motoru düşük performans ile çalışmaktadır. Bu 

nedenle her 2 motorun’da yedeği temin edilecek. 

*****Sezon açılışına kadar motorlar temin edilerek yedeklenecek. 

12- Arıtma Su pompası yedeklenecek ve bakımı yapılacak. 

***** Pompaların bakımı yapıldı. Yedekleme bütçeye göre ayaralanacak. 

13- Arıtma ve diğer bölümler boyanıp tamiratlar yapılacak. 

***** Nisan mayıs aylarında tamamlanacak. 

14- Kafeterya ön bölümünde bulunan yeşil alanın üzeri kapatılıp gölgelik yapılacak. Demir 

aksamlar sökülüp ahşap pergola yapılacak. Zira demirler artık kaynak yerlerinden kopmak üzere 

ve tehlike yaratmaktadır. Sökülen demirler diğer işlerde kullanılacak. 

***** Gerekli ahşap malzemeler alındı. Bu alanda oldukça kullanışlı bir yer elde etmek için ön 

bölgedeki yeşil alanın bir kısmı dahil kapatılacak. Hava şartlarının uygun olduğu dönemde 

tamamlanacak. 

 

 



  

 

15-  Merdiven korkuluğu yapılması. 

***** Site üst yolundan sahile yapılan merdivenlerde korkuluk yoktu. Bu nedenle riskler 

taşımakta idi. Kafeteryadan sökülen borulardan bu merdivene korkuluk yapılacak. 

16- Sitede bulunan 3 adet göbek ve diğer yeşil alanlarda bulunan sulama sistemleri tamamen 

devre dışı kalmıştır. Bu alanlarda öncelik göbeklerde olmak üzere sulama sistemi alt yapısı ve 

üst yapısı yenilenecek.  

***** sezon başında yapılacak. 

17- 300 m sınır dubası alınacak. 

***** sahilde güvenlik sınırı olarak kullandığınız deniz dubaları artık kullanılamaz hale 

gelmiştir. 300m yeni duba alındı. 3,500 TL ödendi. Sezonda yeni dubalar kullanılacak. 

18- Sahildeki metal aksamların tamamı boyanacak. 

***** Sezon başında yapılacak. 

19- Duşlar onarılacak. 

***** Sezon başında yapılacak. 

20- Şubat ayı başından itibaren sinek lavra mücadelesine başlanacak. 

 

***** Bildiğiniz gibi artık sitemizin en büyük sorun sinek olarak gözükmektedir. Yönetim 

olarak yapılması gerekenin üzerinde bir çaba ve ilaçlama yapmamıza rağmen maalesef sinek 

konusunda başarılı olamıyoruz. Siz üyelerimizin bu konudaki öneri ve teklifleri bizim için 

değerlidir. Bu konuda gerçekten bilgi sahibi olanların yardımlarına her zaman açığız. 

 

21- Sitedeki tüm ağaçlar hastalıklara karşı ilaçlanacak. 

***** Mevsimi geldiğinde yapılacak. 

 

22- Çöp alanlarının etrafı ve üzerleri kapatılacak. Sinek ve hayvanlardan koruma amaçlı. 

***** Sezon başlarında tamamlanacak. 

23-  Sitemizde sahil bölümü zaman zaman yetmiyor. Üyelerimiz arasında nahoş olaylar 

yaşanıyor. Bu sorunu kısmen çözebilmek amacı ile plaj uç bölgesinde bulunan kayalık 

alanda hafriyat ile bir düzleme işlemi yapıldı. Yaklaşık 200 m2 alan elde edildi. Bu alanın 



betonlanarak kullanılabilir hale gelmesi gerekmektedir. Şu anda bu işlem için uygun 

bütçemiz yoktur. Eğer gerekli finansman sağlanırsa burada yaklaşık 40 kişilik bir 

güneşlenme alanı oluşturulacaktır.  Bu imalat belki bu sezona yetişmeyecektir. Ancak alt 

yapısı hazırlanmış durumdadır. 

 

 

                               
 

 

24- Kafeteryamızda birçok masa ve sandalyenin kırılması nedeni ile masa sorunu 

yaşanmaktadır. Bu konuyu çözmek üzere kütük masa yapılmasına karar verildi. Uyun 

kütük alınıp kerestecide kestirildi. Fırınlanarak masa yapılmak üzere siteye getirildi. Bir 

kütükten dikdörtgen ve yuvarlak olmak üzere 14 masalık ahşap elde edildi. Ahşapların 

işlenmesi yönetim (Abdullah Günday ) tarafından yapılacak.  

 

 

 

25- Kafeterya işletmesi ; 



Bu konu ile ilgili yönetim tarafından daha sonra bir duyuru yapılacaktır. 


