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Sayın Datça Aktur Site Sakinleri
2018-2019 dönemi ikinci 3 ayı ( Kasım, Aralık, Ocak ) dönemi tamamlandı. Yönetimce
hazırlanan program dahilinde olan işlere devam edilmektedir. Bu kapsamda 5 nolu mevcut yatay
pompalı tulumba kuyumuz yeterli derinlikte dalgıç pompalı sisteme dönüştürülmüştür. 1,2,3 ve
Kurucabük kuyularının pompa demontaj bakım ve onarımı yapılmıştır.
Sitemizin kuzey yönünden su baskınlarına neden olan giriş menfezlerinden başlayarak
ana kanala kadar teknik olarak gerekli düzenlemeler yapılmış su akımı D mahallesinden denize
deşarj alanına bağlanmıştır.

-2.992 m2 parke yol yapılmıştır.
- Sitemize koruyucu amaçlı eksik kalan 700 metre beton
direkli tel çit yapılmıştır.
- Aktur Site Yönetim Binasında kısmi yenileme yapılmıştır.
- 48 R 6650 plakalı İtfaiye aracı, hidrolik merdiven ve hidrolik
ayaklarında süreç içerisinde oluşmuş olan yıpranmalar nedeni ile detaylı
bakım ve onarımı yapılmıştır.
- Ana yol elektrik direkleri yenilenmiş olup, Site dahilinde karanlık noktalara
aydınlatma direği konulmuştur.
- 72 ada eski su deposu lojmanı iç sistem 6 kişilik bekar lojmanına dönüştürülmüştür.
- Antik bar önü yaya yolu parke taş yapılıp, aydınlatması sağlanmıştır.
- Arıtma tavanında çökmüş olan kısım tamamen kaldırılmış olup yenileme
çalışması başlamıştır.
- İzinli ağaçların kesimi ve budaması devam etmektedir.
- Kuyu muhafazaları yenilenmiştir.

- Aktur ve Kurucabük giriş kapılarına plaka
tanıma sistemi yapılmıştır.

- Kurucabük güvenlik kulübesi yenilenmiştir.
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- İskele Beach’ten arıtmaya Aktur A.Ş. malzeme katkıları ile pis su, temiz su ve kablo hattı
çekilmiştir.
- Kır Kahvesi ve dalgıç okulu arkası tuvaletlere 2’şer adet pisuvar ve lavabo takviyesi
yapılmıştır.
- Emekliliği gelen elemanlarımızdan Mustafa Acar emekli olmuştur.
- Yaz sezonunda birikmiş olan otlar ücret
karşılığında site dışına çıkarılmıştır.
- Orman dahilinde bulunan demir konstrüksiyon ile yapılmış olan araba
garajları vb. Datça Orman Şefliği talimatı ile tamamı sökülmüştür.
- Zirai mühendis danışmanımızın önerisi doğrultusunda haşere ilaçlama
çalışmalarımız devam etmektedir.
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