
                                                                  

 



 

 

 

  Sevgili Komşularımız, 

Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni 
başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında 
devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum 
tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa, orta 
ve uzun vadede planlar yapmak oldu. Site 
sakinlerimizin bu konudaki düşüncelerini 
öğrenmek için öncelikle  “Kemerköy Site 
Hizmetlerini ve İşleyişlerini Değerlendirmek” 
üzere bir anket yaptık ve sonuçları sizlerle 
paylaşarak üzerinde titizlikle çalıştık.  
Bu doğrultuda 2014’ün ikinci yarısını, gelecek 
dönemde hayat bulabilecek projeler için hazırlık 
ve bu bu projelerin bir kısmını uygulama dönemi 
olarak ifade edebiliriz. 
Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız 
projeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. 
Sakinlerimizin huzur ve güven içinde 
yaşamalarını ilke edinerek; güvenlik konusunu 
öncelikli tuttuk, taşeron hizmeti aldığımız 
mevcut güvenlik şirketini değiştirerek, güvenlik 
sistemindeki teknolojik yenilikleri 
değerlendirdik ve güvenlik kurgusunu, Entegre 
Güvenlik Çözümlerini (EGÇ) oluşturan, temel 
taşların doğru tasarlanması üzerine oturttuk. İlk 
olarak mevcut ve ivedi şekilde müdahale 
edilmesi gereken noktalardan başlayarak 
donanımlarımızı geliştirmeye başladık ve 
ardından gelecek yıl ve sonraki yıllarda hayata 
geçirilmesi gereken planlar yaparak hedefler 
belirledik.  
Yıllar içinde sitenin yaşlanması ile birlikte 
sıklıkla ortaya çıkan problemler göz önüne 
alınarak, alt yapı sorunlarına bir plan 
çerçevesinde çözüm getirmek amacıyla bu yönde 
arazide detay bir çalışma yaptık ve 2014 acil alt 
yapı, elektrik, mekanik ve inşaat işleri onarımları 
projelendirerek,  yılsonuna kadar bu proje 
çerçevesinde bitirilmesi hedeflenen işleri ve 
onarımları organize ettik. Gelecek yıllarda 
onarılması veya yenilenmesi gereken altyapı ve 
inşaat işlerini vaziyet planı üzerinde 
işaretleyerek bir planlama yaptık. 

Bunlardan en önemlisi;  “Sitemizdeki Konutların 

İSKİ Bireysel Aboneliğine  Geçirilmesi Projesi” 

2014 yılında sonuçlandırıldı. Bu şekilde 

eskiyen/yıpranan alt yapı sebebi ile kaçakların ve 

onarım masraflarının sitemize getirdiği maddi 

külfet, harcadığımız  iş gücü ve zaman kaybından 

kurtulduk. 

Teknik servis, peyzaj ve diğer birimlerin 

alet/edevat makine, araç gereç ve diğer tüm 

malzemelerinin stok sayımlarını yaptık ve stok 

malzeme envanterini çıkartarak yeni bir stok 

sistemine geçtik. 

1,2 milyon metrekarelik sitemiz için alt yapı, 

inşaat, bakım, onarım, kar temizleme vs, peyzaj 

yaprak toplama ve diğer işleri için makine 

parkımızın ve ulaşım servis araçlarımızın yeterli 

olmadığını tespit ederek, gerek teknik servis ve 

gerekse peyzaj için ihtiyaç duyulan makinaların 

leasing ile alınması yönünde görüşmeler yaptık 

ve makine parkımızın %50’lik kısmını 

tamamladık. Kalan kısmını da 2015 işletme 

projesi içinde detaylandırarak projelendirdik.  

2012 yılında yasalaşan 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve 

Güvenliği Yasası çerçevesinde sitemizde 

çalışmalara başladık. Yönetim Kurulu ve işveren 

vekili talimatları ile bünyemizde bulunan A grubu 

çalışma uzmanı tarafından; makine, inşaat, 

elektrik, mutfak gibi site bünyesinde bulunan 

“çok tehlikeli işler grubu” ile “az tehlikeli” peyzaj 

çalışanlarının güvenliğinin ortak alanlarda 

sağlanmasını hedefleyerek site için risk analizi ve 

acil eylem planları hazırladık. Bu planlar 

çerçevesinde 21 kişiyi çeşitli dallarda eğitimlere 

gönderdik. Yasa gereği yapı bloklarında da her 

blok için risk analizleri yaparak, bloklar itibariyle 

çalışanların güvenliği ve dolayısıyla bizlerin de 

güvenliğini sağlamak üzere bir dizi tedbir aldık ve 

bu doğrultuda 2015 yılında yapılacak çalışmaları 

projelendirdik. 



 

 

 

  

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm kritik 

bilgisayarların HDD yedeklemelerini  yaparak 

ticari ve muhasebe bilgilerimizin bulunduğu 

serverların ortamını güvenli hale getirdik. 

Mevcut ticari ve muhasebe programlarının ve 

yazılımlarının güncel etkin, verimli 

kullanılamadığı anlaşıldığından cari/ticari ve 

muhasebe programının yanı sıra CRM ve entegre 

diğer modülleri de (depo, hukuk vb) içeren, aynı 

zamanda web sitesi ile de uyumlu çalışan yeni bir 

site yönetim programı satın aldık ve 2015 Ocak 

ayında devreye almak üzere sitemizin işleyişine 

uygun hale getirebilecek alt yapı ve uyumlama 

çalışmaları ile personel eğitimlerini yaptık. 

Uzun yıllardan beri revize edilmeyen web 

sitemizi yenileyerek sitemizle ilgili önemli 

bilgilerin ve duyuruların yanı sıra, minik 

anketlerin yapılabileceği, gelir getirici banner 

alanlarının da yer aldığı, görseli kuvvetli; bir 

kapısı tüm internet kullanıcılarına, diğer kapısı 

ise site cari yönetim programı ile birlikte çalışan 

ve şifre ile sadece site sakinlerinin kullanımına 

açık olan yeni bir web sitesi hazırladık. Veri 

girişleri tamamlanan ve kullanıma açılan internet 

sitemizin online kısmının ise 2015 Nisan ayında 

hayata geçirilmesini hedefliyoruz.  

Site yönetiminin sevk ve idaresinde olan ve iç 

haberleşmeyi sağlayan “Kemerköy Paylaşım 

Platformu” başlığı ile yeni bir grup oluşturduk ve 

site içi haberleşmeyi bu platform üzerinden 

sağlamaya başladık. Site sakinlerinin her birinin 

komşu olma vasfı dışında malik olma sebebi ile 

aynı zamanda birer yatırımcı olduğunu, bu 

sebeple bu yatırımların toplam marka değerine 

sahip Kemer Country/Kemerköy isminin değerini 

korumak, sitenin imajını ve kalitesini daimi 

kılmak, geliştirmek amacı ile üçüncü şahıslarla 

olan iletişim kanallarının kurumsallaştırılması 

için gelecek dönemde hayata geçirilecek projeler 

geliştirdik ve bunun için uzman firmalarla 

görüştük.  

Sakinlerimizin katılımı ve  desteği ile 2014 yılı 

içinde sosyal sorumluluk faaliyetlerini hayata 

geçirmeye başladık ve 2015 yılı için yepyeni 

projeler geliştirdik. Aynı zamanda gelecek sene 

içerisinde festival, tanıtım gibi bir takım etkinlik 

projelerinin yanı sıra sitemize gelir getirecek dış 

mekanları etkin kullanabileceğimiz bir takım 

projeler de hazırladık. 

 

Site yöneticiliği hizmet birimlerinde kullandığımız 

araçların elektrikle çalışan araçlara dönüşümü 

hedeflerimizden bir diğeri idi. Bu dönüşüme posta 

birimine aldığımız golf aracı ile başladık. 

Bununla birlikte; sitemizin özlenen komşuluk 

ilişkilerini geliştirebilmek için öncelikle Köy 

Meydanı ve diğer alanlarda revizyonu sağlayacak 

2015 yılında hayata geçirilecek projeler geliştirdik. 

İlk olarak kapalı otoparkımızın eski ve bakımsız 

görüntüsünü bütünüyle yenileyip yıkama ve 

süpürme üniteleri ilavesi ile siz komşularımızın 

kullanımına sunarak buradan gelir elde etmeye 

başladık. Köy Meydanında bulunan lokanta, cafe, 

bar, spor salonları için sitemizin konseptine uygun, 

2015 yılı içinde hayata geçirilecek yepyeni projelere 

sakinlerimizce bilinirliği ve güvenirliği tescillenmiş 

markaları dâhil ederek çalışmaya devam ettik.  

Site Yönetimi olarak ailemize katılan personeller ve 

birimler arasındaki rotasyonlarla birlikte daha 

profesyonel ve dinamik bir kadro oluşturduk, 

birimlerimizdeki personel ihtiyacını tespit ederek 

2015 yılı içerisinde tamamlamak üzere program 

yaptık.  

Sakin memnuniyetinin çalışan personelin 

memnuniyetiyle doğru orantılı olduğu bilinciyle 

personelimiz için motivasyon sağlayıcı bir takım 

etkinlikler düzenledik. 

Yukarıda sizlere özetle bahsettiğim ve burada yer 

veremediğim detaylar ilerleyen sayfalarda 

birimlerin kendi başlıkları altında yer almaktadır.  

Tüm bu çalışmalar sırasında emek ve zaman 

harcayan 2014 yılı Yönetim ve Temsilciler 

Kurulu Üyelerine, desteklerini esirmeyen tüm 

komşularımıza katkılarından; personelimize 

özverili çalışmalarından dolayı Kemer 

Country/Kemerköy Sitesi adına teşekkür eder, 

2015 yılında görev alacak Yönetim ve 

Temsilciler Kurulu Üyelerine şimdiden 

başarılar dilerim. 

Saygılarımla, 

 

Bülent SABUNCU 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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YÖNETİM KADROMUZ 

 

GENEL MÜDÜR :EKİM KIVILCIM İKİTİMUR 

HUKUK MÜŞAVİRİ :AVK. ÖMER SÜHA PAŞALIOĞLU 

MALİ MÜŞAVİR :SMMM BURHAN KARA 

GENEL MD. YRD.  :ENVER DARICIOĞLU 

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ :FATOŞ SAFDİL KAYA 

MUHASEBE MÜDÜRÜ :GÜLCAN SARIKUŞ 

SERT VE YEŞİL ALAN TEMİZLİK :DENİZ BARLAS 

PEYZAJ BÖLÜMÜ  

 

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ :CEMAL DEMİR 

LOKANTA&PUB İŞLETME MD. :BÜLENT ORTAÇ 

İDARİ AMİR (GÜNDÜZ) :OSMAN NURİ KARACA 

İDARİ AMİR (GECE) :HİKMET ALTUN 
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1) HALKLA İLİŞKİLER  
 

 

2014 yılında, sakin şikayetleri ve talepleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından kayıt altına alınmış ve 

ilgili birimlere yönlendirilmiştir. Sakin şikâyetlerinin çözümlenmesi konusunda gereken özen ve 

hassasiyet tüm birimler tarafından gösterilmiş, alınan şikâyetlerin çözümlenmesi ve taleplerin yerine 

getirilmesi ile ilgili olarak süreç ve sonuç takip edilerek site sakini bilgilendirilmiştir. 

 

Yıl içerisinde yapılan tüm Site Temsilciler Kurulu, Site Yönetim Kurulu, Bağımsız Birim Malikleri, 

Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş Genel Kurul ve Yönetim Kurulu, Site Genel Kurul, 

parsel toplantıları ve diğer toplantılar, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Hukuk Danışmanı, Mali 

Müşavir ve ilgili diğer birimlerle koordineli olarak toplantı davet yazıları şahsa özel olarak 

hazırlanmış, iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş, toplantı organizasyonları yapılmış, toplantı 

tutanakları hazırlanmış, ilgili kişilerin imzaları alınarak karar defterlerine eklenmiş ve noter tasdikleri 

yaptırılmıştır. Site sakinlerimize yapılan tüm duyurular, Halkla İlişkiler Birimi tarafından 

hazırlanarak e-mail ve/veya gerektiğinde SMS ile, basılı olarak ise posta servisince dağıtılmış ve ISO 

9001:2008 standartlarına göre kaydedilerek arşivlenmiştir.Site tapu sahipleri ve kiracılarının e-mail, 

telefon ve diğer kişisel bilgileri rutin olarak güncellenmiştir. Gelen ve giden evrakların tamamı ISO 

9001:2008 standartlarına göre kaydedilerek ilgili birimlere dağıtımı sağlanmıştır. Kemerköy Site 

Yöneticiliği, Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş’ye gelen evrak, fatura ve muhasebe 

evrakları servisine gelen tüm faturalar ISO 9001:2008 standartlarına göre kaydedilerek ilgili 

birimlere teslim edilmiştir. Site sakinlerimizin araçlarının site giriş kapılarında güvenlik birimleri 

tarafından kolayca tanınmalarını sağlayan stickerlar için sakinlerimizin araç bilgilerinin yer aldığı 

formlar doldurtularak dosyalanmış, kolay geçiş sistemi ve otopark girişi için güvenlik birimi ile 

paylaşılmış ve sakinlerimizin adres ve araç plakalarının yer aldığı stickerlar kendilerine teslim 

edilmiştir.  

Site Yöneticiliği olarak durum tespiti yapabilmek ve verilen hizmetlerin site sakinleri tarafından 

değerlendirilebilmesini sağlayabilmek için dijital ortamda  “Kemerköy Site Hizmetleri ve İşleyişleri 

Değerlendirme” başlığıyla 17.07.2014 tarihinde bir anket hazırlanmıştır. Kayıtlarda yer alan               

1294 e-mail adresine Türkçe, 55 e-mail adresine İngilizce olarak gönderilen anketi 345 site sakinimiz 

cevaplamış, anket sonuçları tüm site sakinlerinin bilgilerine digital ortamda sunulmuş ve web sitesine 

yerleştirilmiştir. Anketin sonunda yer alan  “dilekler ve öneriler” bölümünde yapılan 

değerlendirmeler; beklenti, istek ve ihtiyaçları doğru tanımlayabilmek, sakinlere  daha iyi hizmet 

verilmesini sağlayabilmek, yapılan ve yapılacak çalışmaları programlayabilmek için yol göstermiştir. 
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Kemerköy Sitesi Yöneticiliği’ne ait www.kemeryonetim.com.tr adresli web sitesi tamemen revize 

edilmiştir. Web sitemizde tüm internet kullanıcılarının sitemizle ilgili genel bilgileri görebilecekleri, 

reklam ve banner alanlarının yer aldığı, günümüze uygun, görseli kuvvetli ilk kapının yanısıra, veri 

girişleri ve hazırlıkları devam eden tüm sakinlerin etkin olarak kullanabilecekleri kendilerine ait 

şifrelerle giriş yaparak, cari hesaplarını görüntüleyebilecekleri, sanal pos ile ödemelerini 

yapabilecekleri, ayrıca şikayet ve taleplerini ilgili birimlere anında ileterek geçmişe dönük 

raporlamalarını yapabilecekleri ikinci kapı olarak adlandırdığımız online kısım yer almaktadır.   

http://www.kemeryonetim.com.tr/
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Site sakinlerimizin internet ortamında “internal” olarak her türlü konuda paylaşımda bulunabilmeleri 

için yönetimin sevk ve idaresinde olan ve iç haberleşmeyi sağlayan “Kemerköy Paylaşım Platformu” 

başlığı ile yeni bir grup oluşturuldu ve site içi haberleşme bu platform üzerinden sağlamaya 

başlanmıştır. 
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Site sakinlerinin her birinin komşu olma vasfı dışında malik olma sebebi ile aynı zamanda birer 

yatırımcı olduğunu, bu sebeple bu yatırımların toplam marka değerine sahip Kemer Country 

/Kemerköy isminin değerini korumak, sitenin imajını ve kalitesini daimi kılmak, geliştirmek amacı 

ile üçüncü şahıslarla olan iletişim kanallarının kurumsallaştırılması için 2015 yılında hayata 

geçirilmesi planlanan projeler geliştirilmiş ve bunun için uzman firmalarla görüşülmüştür. 

Site sakinlerinin desteği ile 2014 yılı içinde sosyal sorumluluk faaliyetleri de hayata geçirilmeye 

başlandı ve 2015 yılı için yepyeni projeler geliştirilmiştir.  Bunlardan biri Koruncuk Bolluca Çocuk 

Köyü’nde barınan 98 çocuğun yılbaşı dileklerini gerçekleştirmek için hazırladığımız Dilek Ağacı 

Projesi kapsamında 98  çocuğa yılbaşı dilekleri sorarak onlar için  dilek ağacına asmak olmuştur. Site 

sakinleri hazırlayarak yöneticiliğimize teslim ettiği hediyeler dilek sahibi çocuklara yaşadıkları 

alanda ziyaret edilerek elden dağıtılmıştır. 

  

Yine sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, bulunduğumuz bölgede yaşayanların gelir profilinin 

genel olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu ve bu sebeple özellikle çocuklarımızın 

“potansiyel hedef kitle”  olarak görülebileceği düşüncesi ile ve site sakinlerimizden gelen yoğun talep 

üzerine; uyuşturucu madde bağımlılığı, kullanımı, temini, zararları, korunma ve tedbirleri, kişi aile ve 

toplum üzerindeki etkileri konusunda toplumsal duyarlılık ve sosyal bilinç oluşturmak amacıyla 

“Bonzai/Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile ilgili” Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 

tarafından görevlendirilen bir eğitmen tarafından konferans verilmiştir.   
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Sitemizin özlenen komşuluk ilişkilerini geliştirebilmek için yıl içinde Yılbaşı Kutlaması, 

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması, Hallowen Partisi gibi etkinlikler düzenlendi.  

      

           

Organizasyonların düzenlenmesinde öncülük eden site sakinimiz Songül Bayrak’a teşekkürlerimizle… 
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Gelecek sene içerisinde festival, tanıtım gibi bir takım etkinlik projelerinin yanı sıra sitemize 

gelir getirecek dış mekanları efektif kullanabilecek bir takım projeler hazırlanmıştır.  

 

Mülki makamlarla ve kanaat önderleri ile ilişkilerin devamını sağlamak ve iyi ilişkiler sağlamak 

üzere toplantı ve yemek organizasyonları yapılmıştır. 

  

Sakin memnuniyetinin çalışan personelin memnuniyetiyle doğru orantılı olduğu bilinciyle 

personelimiz için motivasyon sağlayıcı kahvaltı,iftar yemeği gibi bir takım etkinlikler 

düzenlenmiştir. 

  

Sakinlerimizin veya dışarıdan gelen firmaların site içerisinde dağıtımını talep ettikleri broşür, katalog vb. 

tanıtım ve reklam amaçlı tüm materyaller kayda alınarak postane servisine dağıtılmak üzere teslim 

edilmiştir. İlgili Birimlerden alınan bilgiler ve hazırlanan raporlar doğrultusunda 2014 yılı içerisinde 

gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı faaliyet raporu hazırlanarak CD olarak sakinlerimize 

gönderilmiştir. 2014 yılında yaklaşık 1275 adet faaliyet raporu CD’si gönderilmiştir. Muhasebe 
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biriminden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan “kişiye özel” işletme projesi tebliğ mektuplarının 

posta kanalı ile iadeli taahhütlü olarak gönderimi yapılmış ve arşivlenmiştir. Peyzaj, temizlik, teknik, 

postane birimlerinin yazlık ve kışlık üniformaları taşeron firma ile karşılıklı görüşmeler neticesinde 

hazırlanmış ve ilgili personele teslim edilmiştir. 

 

POSTANE HİZMETLERİ 

 

Postane birimi tarafından düzenli olarak, her gün Kemerburgaz Postanesinden site sakinlerine gelen 

postalar ve koliler alınarak üzerlerine öncelikle teslim alınan tarih kaşesi basılmış, siteye dağıtımları 

yapılmıştır. Ayrıca, site yönetiminin yapmış olduğu duyurular, ekstreler, tahsilat makbuzları, su ve 

elektrik faturaları ile promosyon amaçlı site geneline dağıtılmak istenen dergi, katalog ve benzeri 

evraklar postane elemanımız tarafından dağıtılmıştır. Eylül 2014 itibarı ile Posta dağıtım aracı doğa 

dostu elektrikli golf aracına dönüştürülmüş ve posta dağıtımları bu araç ile yapılmıştır. 

 

Posta Türlerine Göre 2012 yılı Posta Dağıtım İstatistikleri; 

 

Günlük Muhtelif Posta Faaliyetleri :  2014 yılında, Kemerköy 

Sitesi’ne dağıtılmak üzere,  Kemerburgaz postanesinden 

yaklaşık olarak  199.025 adet muhtelif posta alınmış ve dağıtımı 

Pazar günleri hariç olmak üzere, aynı gün içerisinde posta 

dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Yönetim Duyuruları :   2014 yılında, Kemerköy Sitesi’ne 

dağıtılmak üzere,  12.745 adet özel ve genel duyuru, çeşitli 

yazışmalar, sticker teslimleri alınmış ve dağıtımı posta dağıtım 

elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Ekstre, Su Faturası, Elektrik Faturası, Tahsilat Makbuzları, Diğer Evraklar: 2014 yılında, 

Kemerköy Sitesi’ne dağıtılmak üzere,  62.112 adet Ekstre, Su Faturası, Elektrik Faturası, diğer 

muhasebe evrakları,  tahsilat makbuzu alınmış ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

Özel Şirketlerin Reklam/Tanıtım Malzemeleri: 2014 yılında, Kemerköy Sitesi’ne ücretli olarak 

dağıtılmak üzere, özel şirketlerin reklam, tanıtım amaçlı 38.390 adet broşür, katalog, dergi, vb. 

alınmış ve dağıtımı  bir posta dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Postane Birimimiz, 2014 yılında, Kemerköy Sitesi’ne, 1 Posta Dağıtım Elemanı ile toplam 

312.272 adet evrak dağıtmıştır. 
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2) MUHASEBE  

Muhasebe bölümü  2014 yılında, Kemerköy Sitesi’ne toplam 6 kişilik kadrosu ile hizmet vermiştir. 

Bu hizmetle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi, denetim ve kontrolü, verilmesi zorunlu 

beyanname, bildirge ve yıllık mali tabloların düzenlenmesi, kontrolü ve onayı,  Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir Burhan Kara tarafından yapılmıştır. Haziran ayından itibaren üçer aylık periyotlar ile 

dönem başı ve dönem sonu genel muhasebe, mali tablolar ve mutabakatlar ile gerçekleşen kesin 

hesap tablolarının yanı sıra, tüm muhasebe evrakları ve düzenlenmesinin kontrolü Site Denetim 

Kurulu tarafından yapılmıştır. 

 

MUHASEBE BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ 

 

Mayıs 2014’ten itibaren tüm kritik bilgisayarların HDD yedeklemeleri yapılarak ticari ve 

muhasebe bilgilerimizin bulunduğu serverların ortamı güvenli hale getirilmiştir.  

 

Kullanılan ticari ve muhasebe programlarının ve yazılımlarının güncel etkin, verimli 

kullanılamadığı anlaşıldığından cari/ticari ve muhasebe programının yanı sıra CRM ve entegre 

diğer modülleri de (depo, hukuk vb) içeren, aynı zamanda web sitesi ile de uyumlu çalışan yeni 

bir site yönetim programı satın alınmış ve 2015 Ocak ayında devreye almak üzere sitemizin 

işleyişine uygun hale getirebilecek alt yapı ve uyumlama çalışmaları ile personel eğitimleri 

yapılmıştır.  
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Aidat, Yakıt, Yapı Blok Özel Giderleri, Yatırım, Su, Teknik Hizmet, Kesin hesap v.b borç 

tahakkukları sakinlerin cari hesaplarına işlenmiştir. Her ayın 1-5’ i arasında ev sahibi ve kiracı 

ekstreleri, posta dağıtım personeline teslim edilmiştir. Tarafımızda mail adresi bulunan sakinlerimize 

aylık ekstreleri e-mail ortamında gönderilmiştir. Her ayın 2’si ile 15’i arasında,  mail-order 

tahsilâtları yapılmış, tahsilat makbuzlarının birer nüshaları sakinlerimize iletilmesi için posta 

servisine teslim edilmiştir. Her ayın 15’ ine kadar borcunu ödemeyen sakinlerin telefonlarına mesaj 

gönderilmiş, sözlü ve yazılı hatırlatma yapılmış, tüm uyarılara rağmen ödeme yapmayan 

sakinlerimize noterden ihtar gönderilmiştir.1 veya  2 ay aralıklarla Yapı Blok   kazanlarının yakıt 

gerçekleşenleri çıkartılmış, hesaplama tabloları  ekstreyle birlikte tebliğ edilmiştir. Sakinlerimizden 

gelen, cari hesapla ilgili teknik, su v.b şikâyet ve itirazlar değerlendirilmiş ve sorunlar 

giderilmiştir.Banka ödemeleri düzenli olarak cari hesaba işlenmiştir.  

Ev sahibi veya kiracı siteden taşınırken  su hesabı çıkartılıp, tüm  borç bakiye tahsil edilmiştir.Hukuk 

bürosunun aylık masrafları kontrol edilerek muhasebeleştirilmiştir. Hukuk servisiyle her 3 ayda bir 

icra dosyaları hakkında mutabakat yapılmıştır.   

Gelen faturaların tamamı eklerinde bulunan satın alma formları ve sözleşmelere bakılarak, bütçe 

harcama kalemlerindeki yerleri tespit edilmiştir. Güncel olarak muhasebe kayıtları yapılmış ve fişleri 

yazdırılarak tasnif edilmiştir. Kiracılarımızın(macro v.b) sözleşme ve ödeme esaslarına göre takibi 

yapılmış, faturaları kesilerek ödemeleri takip edilmiştir.Bütçe gerçekleşmesi için detay gerçekleşme 
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tabloları düzenli olarak güncellenmiştir. Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Tic. A.Ş. ve Kemerköy 

Sitesi Yöneticiliği’ne ait beyannameler düzenlenmiş, mali müşavir denetiminde kontrolü yapılarak 

tahakkukları ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Günlük nakit akış tabloları hazırlanarak, Yönetim 

Kurulu Başkanı’na ve Genel  Müdür’e sunulmuştur. Ödeme planları haftalık olarak hazırlanmış, 

İşletme projesindeki bütçe harcama kalemlerine göre, birim amirlerince onaylı gelen ödeme 

talimatları değerlendirilmiştir. Kredi kartı tahsilâtlarının ve bloke hesap ile ilgili virmanların takibi 

yapılmış, muhasebe kayıtları yapılarak güncel tutulması sağlanmıştır. Yılsonu bilanço ve gelir 

tablosunun oluşturulması için tekdüzen muhasebe sistemine uygun olarak genel mizanlar 

hazırlanmıştır.   

Yılsonu kapanış kayıtları sonrası yasal defterler yazdırılarak kapanış tasdikleri yapılmış, yeni yıl 

yasal defterleri tasdik edilmiştir. Yıllık genel kurul öncesi ve sonrası gerekli evraklar düzenlenerek 

işlemler takip edilmiştir. Yeni yıl tahmini bütçelerinin hazırlıkları yapılmıştır. Yüklenicilerle yapılan 

sözleşme hükümleri gereği, işlemlerinin takibi yapılmıştır.Her türlü özel ve resmi kurum ve 

kuruluşlar nezdindeki yazışma ve sorumluluklar yerine getirilmiş, tebliğ ve yasal süreçlerin takibi 

yapılmıştır. 

Teknik servis iş emirleri fiyatlandırılarak belgelendirilmiş, bir suretleri ev sahiplerine verilmek üzere 

posta servisine verilmiştir.Hukuk servisi tarafından icra dosyaları için istenen defterler bilirkişiye 

götürülerek açıklama yapılmış, personelin aylık bordro ve puantaj bilgileri takip edilerek, aylık SGK 

bildirge tahakkuk ve ödemeleri gerçekleştirilmiş, muhasebe kayıtları ilr personel servis ve yemek 

işlemlerinin takibi yapılmıştır. Özlük dosyaları güncellenerek personel bütçesi gerçekleşmesinin 

güncel olarak takibi yapılmıştır. Cari hesaplar, muhasebe tahakkukları kontrol edilip, aylık 

mutabakatları yapılmıştır. Aylık muhtasar için gerekli belgeleri hazırlayıp müşavire sunulmuştur. 

Sabit kıymet alımları, güncel olarak dosyalanmış, demirbaş, taşıt ve amortisman 

tabloları  hazırlanarak muhasebe kayıtları yapılmıştır.  

Teknik servis, peyzaj ve diğer birimlerin alet/edevat makine, araç gereç ve diğer tüm malzemelerinin 

stok sayımları yapılmış, stok malzeme envanteri çıkartılarak, yeni bir stok sistemine geçilmiştir. 

Bu doğrultuda depo sorumlusundan gelen satın alma istek formunda belirtilen malzemelerle ile ilgili 

olarak tedarikçilerden fiyat teklifleri alınmıştır. Farklı tedarikçilerden alınan fiyat teklifleri ile 

mukayese tabloları hazırlanmış ve ilgili birimlerin yetkililerine sunulmuştur. Gerekli onaylar 

alındıktan sonra malzeme alımı yapılarak depo sorumlusuna teslim edilmiştir. Depo sorumlusu 

tarafından tespit edilen kusurlu ve iadesi gereken malzemelerin iade işlemleri yapılmıştır.Depo stok 

sayımları periyodik olarak yapılmış, envanteri oluşturulup muhasebe kayıtlarının yapılması 

sağlanmıştır.   
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3) HUKUK SERVİSİ 

2014 yılında hukuk işlerimizin takibi konusunda Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş ve 

Kemerköy Site Yöneticiliği ile Paşalıoğlu Hukuk Bürosu arasında 01.01.2014 tarihinde hizmet 

sözleşmesi imzalanmış, eski hukuk müşaviri Onat Yıldırım ile ise kendisinin takip ettiği mevcut 

davaların  takibi bakımından  dava bazında çalışılmaya devam edilmiştir.  

 

A- DAVALI OLUNAN DOSYALAR : 

1-  29.Asliye Ticaret mahkemesi Kemer Yapı Turizm AŞ,’nin KY&SH AŞ aleyhine  açtığı dava 

eski hukuk müşavirimiz Onat Yıldırım tarafından görülmektedir. 

2-  46.Asliye Ticaret mahkemesi- Kemer Yapı AŞ‘nin KY&SH AŞ, yönetim kurulu üyeleri ile 

beraber 2 kişi dahil 9 kişi aleyhine hisse devrettikleri iddiasıyla açılmış bir 2014 den bu yana 

hukuk müşavirimiz olan  Av.Ömer Süha Paşalıoğlu  tarafından görülmektedir. 

3-  4.Sulh Hukuk Mahkemesi –Kemerbahçe Bağımsız Bölüm maliklerinin SİTE Yöneticiliğine   

karşı açtığı dava Av. Onat Yıldırım tarafından takip edilmektedir. 

4- 2.Sulh Hukuk Mahkemesi- Bazı Kemerbahçe sakinleri tarafından Site Yöneticiliğine karşı  

açılan Dava Av. Onat Yıldırım tarafından takip edilmektedir. 

5- 17. Asliye Hukuk Mahkemesi – Eski site sakini borva itiraz davası Av.Onat Yıldırım tarafından 

takip  edilmektedir. 

6- 22.Sulh Hukuk Mahkemesi – Bir site sakininin borca itiraz davası Av.Onat Yıldırım tarafından 

takip  edilmektedir. 

7-  Davalı Olduğumuz İş Mahkemesinde Görülen Davalar- Site Yöneticiliği eski personellerinden 

ikisinin açtığı işe iade davası, üçünün fazla mesai ve belirsiz alacak ve Securinet eski 10 güvenlik 

personelinin açtığı davası ve  Securinet eski 11 güvenlik personelinin açtığı dava  hukuk 

müşavirimiz Av.Ömer Paşalıoğlu takip etmektedir. 

8- Davalı Olduğumuz İş Mahkemesinde Görülen Diğer Davalar- 2.İş Mahkemesi – Site 

Yöneticiliği 3 eski personelinin  açtığı alacak davası hukuk müşavirimiz Av.Ömer Paşalıoğlu 

takip etmektedir. 

B- DAVACI OLDUĞUMUZ DAVA DOSYALARI : 

1. 18.Asliye Hukuk –Sedir ve Residence sakinleri baz istasyonu davası Av. Onat Yıldırım 

tarafından takip edilmektedir. 

2. Sulh Hukuk Mahkemesi-Site sakini avans alacak davası 28.İcra Müdürlüğünde takipte olan 

borca itiraz nedeniyle açılan dava Av. Ömer Paşalıoğlu tarafından takip edimektedir. 

C-TAKİPTE OLUNAN İCRA DOSYALARI 

Takipte olan 3 adet icra dosyası bulunmakta ve  Av. Onat Yıldırım tarafından takip edilmektedir. 

D-SAVCILIK SORUŞTURMA AŞAMASINDAKİ DOSYALAR  

İşten ayrılan 3 personel aleyhine “hizmet ilişkisini güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik 

ve dolandırıcılık iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığına  suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık 

soruşturması devam etmektedir. 
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4) SERT VE YEŞİL ALAN TEMİZLİK PEYZAJ BÖLÜMÜ 

 

2014 yılında Kemerköy Sitesine, Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Bölümü olarak 37 personel 

kadrosu ile peyzaj ve temizlik hizmeti verilmiş, bölüm olarak  aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. 

 

MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ  

 

Mayıs ve Haziran aylarında Sitemizin girişleri, ortak yeşil alanlar, meydan ve blok girişlerinde uygun 

görülen yerlere mevsimlik çiçek parterleri oluşturularak, yazlık mevsimlik çiçek dikimleri yapılmış; 

sert zemin geçişlerinde de bitkisel renklilik vurgulanmıştır. 

Şubat ayında alınan 12 paket Tagetes erecta ( İri Kadife ) tohumundan 10.800 Adet ( 240 kasa ) 

kadife çiçeği üretimi yapılarak, sitemizin yazlık mevsimlik çiçek ihtiyacının bir kısmı karşılanmıştır. 

Üretimimiz dışında, botanik firmalarından 323  kasa yazlık mevsimlik çiçek ve140 adet Sardunya  

alınmıştır. 

Yazlık çiçek türleri olarak: Çok dallı, dikine gelişen bodur ve boylu tipleri olan sürgün uçlarında 

parlak ve kırmızı renkli bol çiçek açan, Temmuz-Ekim arası çiçekde kalan Salvia splendens- Ateş 

Çiçeği türü ile; 10-35 cm boylanabilen, etli gövdeli, yumurtamsı ya da yürek yapraklı, çiçekleri çok 

sayıda ve çeşitli renklerde (Pembe, beyaz ve kırmızı), sonbahar sonlarına kadar çiçekte kalabilen 

Begonia semperflorens- Begonya türleri kullanılmıştır. 
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UYGULAMALAR 

 

Ana Kapı ve Kemer Kapı girişlerine gül ve begonyalar dikilmiştir.  

   

       Kemer Kapı girişi mevsimlik çiçek dikimi                        Kemerbahçe mevsimlik çiçek dikimi   

 

Kemerbahçedeki mevsimlik çiçek dikimi sırasında dolu yağışında zarar gören çiçekler yenilenmiştir. 

Residence girişinde merdivenlerdeki çiçek parterlerine mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır. Ayrıca 

havuza geçişteki sert zemin etkisi kırılmak için, kolonların etrafına toprak ve plastik saksılarda 

Sardunya çiçekleri yerleştirilmiştir. 

Sosyal Merkez Köy Meydanı Lokantası girişi ve teras bölümünde bitkisel doku olmadığından, 

saksılarda yetişen mevsimlik çiçek ve bitkiler girişlere konularak görüş açısı renklendirilmiştir. 

    

BİTKİ DİKİMİ VE ÇİMLENDİRME  

2014 yılında ortak yeşil alanların peyzaj düzenleme çalışmalarında, formu bozulan ve ömrünü 

tamamlayan eksik bitkiler Eylül- Kasım döneminde yenilenmiştir. Ocak- Temmuz döneminde ihtiyaç 

duyulan alanlara 117 adet bitki dikilmiştir. Bu bitkilerin 50 adedi seramızda, yer değişikliği 

yapılmadan önce üretim faaliyetleri gösterirken, üretilmiş bitkilerden 67 adedi de fidanlık ve botanik 

firmalarından almış oluğumuz bitkilerden oluşmuştur. 

Sitemiz ortak yeşil alanlarında gerekli görülerek yaptığımız dikimler aşağıda belirtilmiştir: 

Kemerbahçe girişi duvar sınırına ve belediye alanı sınırına 7 Adet  Cupressocyparis leylandi 

dikilmiştir.   

Lalebayırı 1’ deki tadilat nedeniyle bozulan yeşil alana çim tohumu atılarak, seramız taşınmadan önce 

çelik yataklarımızda üretip yetiştirilen Viburnum lucidum ( Parlak Yapraklı Kartopları ) bitkisi 

dikilmiştir.                                                                                                                                      
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ÇİM BİÇİMİ VE YABANİ OT TEMİZLİĞİ 

 

Sitemiz yeşil alanlarında çim alanları  rutin olarak biçilmiştir. Ayrıca, granit küp taş aralarındaki otlar 

ve çim makinesinin giremediği dar kısımlar motorlu tırpanlarla biçilmiştir.  

    
                                                 Lineer Park’ da çimlerin biçilmesi 

 

Eski golf sahasındaki yeşil alanlarda çim biçimi, taşerona toplamda 3 kez biçtirilmiş, çıkan otlar 

istiflenerek peyzaj personelince toplanmıştır. Kemerboyu ve Ormanboyu’ ndaki site sınır 

bölgelerimizde, dere kenarındaki tali yol boyunca tel örgüleri aydınlatmak üzere konmuş olan 

projektörleri ve güvenlik kameralarının görüş açılarını engelleyebilecek şekilde gelişen ağaç dalları, 

dikenlik ve otlar rutin olarak motorlu tırpanla biçilmiştir. 

  
                                 Eski golf sahasının taşeron tarafından biçilmesi ve sonrası 
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BİTKİ BUDAMA 

Sitemiz ortak yeşil alanlarında, ana cadde ve sokaklardaki bordür bitkileri ve ağaçlarda, form 

budamaları rutin olarak yapılarak gerekli bakım ve temizlik sağlanmıştır. Mevsimsel geçişlerde 

budama gerektiren dönemlerdeki tüm bitki grupları da budanarak bakımları yapılmıştır. 

                                           
Residence orta yeşil alan ve çevresindeki çalı formlu bitkiler budanmış, bakım ve temizliği yapılmıştır.   

      

Sitemiz yaya yollarında, yürüyüşü engelleyebilecek şekilde gelişen bitki grupları ve yeşil alanlardaki 

bitkiler düzenli olarak budanarak gerekli bakım ve temizlik sağlanmıştır.  

Sosyal Merkez, Sedir Evleri, Residence, Kemerbahçe havuz çevreleri ve Köy Meydanı ortak yeşil 

alandaki bitkilerin budama ve bakımları havuzlar faaliyete girmeden önce yapılmıştır. 

Site genelindeki Boylu ağaç, Meyve ağaçları, Çiçekli bitkiler ve Sarılıcı bitkilerin budama ve bakımları 

yapılmıştır.   

Sitemizde konutlara ve garaj girişlerine zarar verebilecek büyük boylu ağaçların dalları budanmıştır. 

Ayrıca, site genelinde görüşü engelleyecek şekilde ayna, tabela ve güvenlik kameralarına doğru 

gelişen bitkiler budanmıştır. 
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                     Sedir Evleri budama sonrası açılan tabela ve güvenlik kameraları                        

 

Sitemiz blok girişleri ve sokaklarında çalı-bordür  ve çit bitkilerinde formal budamalar yapılmıştır. 

Sitemizin Ormanboyu, Kemerboyu ve Su Kemeri sınırında güvenlik tedbirleri için tel örgülere doğru 

gelişen ağaç, bitki, dikenli bitki ve sarılıcı bitkiler budanmıştır. 

 

SULAMA 

Site genelindeki mevcut bitki gurupları, çim alanları, dikim yapılan bitki ve  mevsimlik çiçeklerin su 

ihtiyacı, kiralanan 18 tonluk 1 adet su tankeriyle sağlanmaya çalışılmıştır. Gelecek yıl içerisinde 

Lineer Park, Kemerbahçe, Residence gibi otomatik sulama sistemine uygun geniş yeşil alanlarımızda 

suyu doğru zamanda daha verimli kullanabilmek için otomatik sulama sistemine geçilmesi amacıyla 

mevcut ve halihazırda kullanılmayan su borularının onarılması planlanmıştır. 

 

                            Kemerboyu yeşil alanların sulanması          Sulama tankeri 

BİTKİ İLAÇLAMA 

Mevsimsel geçişlerde hava koşulları nedeniyle tekerrür eden mantar hastalıkları ve kimi zaman 

özellikle çevresel faktörlerin etkisiyle bitkilere gelen zararlı böceklere karşı, ortak yeşil alanlarımızda 

uygun hava koşullarında rutin olarak bitki ilaçlamaları yapılmıştır. Bitki ilaçlamaları, ana cadde-ara 

sokaklar ve yeşil alanlarda traktöre takılan büyük ilaçlama tankı ile, traktörün giremediği yerlerde ise 

ilaçlama pompası ile yapılmıştır.            
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YABANİ OT VE YEŞİL ALAN TEMİZLİĞİ  

İlkbaharda doğanın uyanışıyla ana cadde ve sokaklardaki bordür bitki dipleri, mevsimlik çiçek 

parterleri, sert zemin ve çim alanlarda gelişebilen yabani otlar, Şubat- Temmuz döneminde Peyzaj 

ekibi tarafından çapalanarak ve motorlu tırpanlarla biçilerek temizlenmiştir. 

  
                        Yalıkonaklar ve Tali yollarda  yabani otların motorlu tırpanla biçilmesi                             

 

YILBAŞI SÜSLEMELERİ 

2014 yılı Kasım- Aralık aylarında, sitemizde kapı girişleri, ana yollar, ara sokaklar ve meydanlarda 

gerekli görülen ağaç, aydınlatma direkleri ve saçaklara lamba takarak 2015 yılını karşılamak için 

hazırlık yapılmıştır. Peyzaj ekibimiz tarafından takılan yılbaşı süslemeleri kontrol ve onarımları              

( yapılabilecek durumlarda ) yapılarak kutulara dizilip depomuza kaldırılmıştır. 

 

BİTKİSEL ATIKLARIN TOPLANMASI 

2014’te de her yıl olduğu gibi, site sakinlerimizin bahçelerinden çıkartmış oldukları bitkisel atıkları 

Salı ve Cuma günleri öğleden sonraları, çoğu zaman Çarşamba ve Cumartesi günleri de dahil olmak 

üzere haftada 4 gün, 3 kişilik Peyzaj ekibi tarafından toplanmış ve sert zemin temizliği sağlanmıştır. 

 

GÖLET VE DERELERDE TEMİZLİK 

Gölet ve derelerimizde düzenli olarak yosun, kuru yaprak ve balçık temizliği yapılmıştır. Su 

bitkilerinden olan Nilüfer ve Lotusların bakımları yapılarak, sağlıklı gelişimleri ve göletlerimizin 

temiz kalması sağlanmıştır. Gölet kenarlarında bulunan sazların budama ve bakımları yapılmıştır. 
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                                         Yalıkonaklar gölet çevresinde budama yapılan bitkiler 

Kemerbahçe orta yeşil alanında bulunan süs havuzunun üzerinde biriken yosunlar rutin olarak 

temizlenmiştir. 

Lineer Park, Yalıkonaklar ve Kemerboyu göletlerinde su yüzeyinde biriken kuru yaprak ve diğer 

atıklar, file ekipmanıyla rutin olarak temizlenmiştir. 

 

KARLA MÜCADELE 

2014 yılında yılbaşı ve yılsonunda yağan kar yağışı nedeniyle araç ve yaya yolları, konut ve blok 

girişlerinde kar küreme çalışması yapılmıştır. İhtiyaç duyulan alanlarda tedbir amaçlı tuzlama 

çalışması yıl içerisinde leasing ile aldığımız yeni aracımız ile yapılarak, kalan tuz çuvallarımız 

depoda istiflenmiştir.  
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5. TEKNİK SERVİS BÖLÜMÜ 
 

2014 yılında Teknik Servis bölümü 1 Baş Teknisyen, 1 Teknik Servis Ofis Elemanı,  5 Mekanik 

Teknisyeni, 1 Elektrik Ekip Şefi, 5 Elektrik Teknisyeni, 1 Telefon Teknisyeni, 5 İnşaat Teknisyeni, 1 

Bobcat Operatörü, 2 Kuka Teknisyeni ile toplamda 22 kişilik kadrosu ile hizmet vermiştir. 

Yıllar içinde sitenin yaşlanması ile birlikte sıklıkla ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak, alt 

yapı sorunlarına bir plan çerçevesinde çözüm getirmek amacıyla bu yönde arazide detay bir çalışma 

yapılmış ve 2014 acil alt yapı, elektrik, mekanik ve inşaat işleri onarımları projelendirerek,  yılsonuna 

kadar bu proje çerçevesinde bitirilmesi hedeflenen işleri ve onarımlar organize edilmiştir. Gelecek 

yıllarda onarılması veya yenilenmesi gereken altyapı ve inşaat işlerini vaziyet planı üzerinde 

işaretleyerek bir planlama yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi sitemizdeki konutların İSKİ bireysel 

aboneliğe geçirilmesi projesi  2014 yılında sonuçlandırılmıştır. 

 

SİTE GENEL İSKİ ÇALIŞMALARI 

Ağustos ayı itibari ile sitemizde başlatılan İSKİ bireysel aboneliğe geçiş işlemlerinin kazı ve bina 

şebeke bağlantıları ve sayaçların konut dışarısına alınması işlemleri tamamlanmıştır. 
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SİTE GENELİ PİS SU VE DRENAJ ALT YAPI ÇALIŞMALARI 

Site genelinde pis su ve drenaj hatların çökmesinden dolayı kaynaklanan alanların kazısı yapılarak 

çalışır duruma getirilmiştir. 

Site genelinde mazgal ve rögar temizlikleri rutin olarak yapılmıştır. 

 

 Lale Bayırı, Sipahi Sokak ve Hızır  Caddesindeki drenaj  ve pis su hatlarında oluşan ağaç 

köklerinin temizle işlemleri devam yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde planlanan çalışmalar 2015 

yılında da devam edecektir. 

 Drenaj ve pis su hatlarını görüntülemek ve künke girmiş ince ağaç kökleri için  robot testere 

ile görüntüleme makinesi alınmıştır  

 
 

SERT ZEMİN ÇALIŞMALARI 
 

Yeni Burgaz girişindeki 140 metre bordür taşı, Kemerboyu 1 ile 3 arası 150 metre bordür taşı, Çoban 

yıldızı 16-18 arası kayrak taşları , Mimar Sinan Caddesi 1. faz ve 2. faz yürüyüş yolları yenileme 

çalışmaları yapılmıştır.  
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Sosyal Merkez kapalı garajda araç yıkama yeri tamamlanmış,  Sosyal Merkez kapalı garaj içindeki 

drenaj hatları yenilenmiştir. 

 

 

ORTAK ALAN BOYA İŞLERİ ÇALIŞMALARI 

 
 Site genelinde aydınla direkleri boyanmıştır.  

 Yönetim kampüsünde ofiler boya ve bakım işleri yapılmıştır. 

 Site genelinde yol çizgi boyaları yapılmıştır.  

 Yalıkonakları Doğu yolu otopark çizgileri yenilenmiştir  

 Kemerbahçe garaj içi yol çizgi boyaları yenilenmiştir 

 Sosyal tesisler kapalı garajda boya çalışmaları yapılmıştır. 
 



                                                                                

- 24 -  

2014 Yılı Faaliyet Dosyası  
 

 

 Kullanma suyu hidrofor dairesinin boya işleri tamamlanmıştır  

 Residence garajda bulunan personel WC’ lerin boya işleri tamamlanmıştır  

 Sedir blokları 54 ile 76 blok arası garaj girişleri boyanmıştır.  
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 Teknik ve Peyzaj Personeli için duş odaları, sorunma/giyinme kabinleri ve giysi dolapları 

tamamen yenilenmiştir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON ALT YAPI ÇALIŞMALARI 
 

Site genelinde dahili telefonların kontrolleri ve alt yapı saha dolaplarının bakımı yapılmış, yer altı 

kablolarının eklerinin yenilenmesi devam etmiştir. %50 oranında tamamlanmış, anakapı 22 saha 

dolabı-Santral arası şebeke ilavesi 100'lük kablo çekilmiştir. Sedir Evlerine ait telefon şebeke 
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eklerinin yenilenmesi ve Mimar Sinan 38 önü - Anakapı 22 saha arası eklerin yenilenmesi 

yapılmıştır. 

   
 

  
Site Yöneticiliği ana binada bulunan eski santral sistemi kaldırılarak yerine merkezi kontrollü, ip 

dijital santral sistemi kuruldu ve tüm konsollar yenilendi.  
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ELEKTRİK ALT YAPI ÇALIŞMALARI 
Sarnıç sokak hidrofor dairesinden beslenen sokak aydınlatmaların 100 metrelik kablosu değiştirilmiş, 

Kemerboyu bahçe sulama hattından Kemerboyu 2 nolu trafoya kadar 170 metrelik kablo döşenmiş, 

Kemerboyu sonu 84 nolu konutun bahçesinde bulunan ana şebeke hattının bulunarak tamiri 

yapılmıştır. 

 

Gelecek yıllarda onarılması veya yenilenmesi gereken altyapı ve inşaat işlerini vaziyet planı üzerinde 

işaretleyerek bir planlama yapılmıştır. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde Teknik hizmetlerle ilgili 

planlanan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

 2015 YILI ALT YAPI PİS SU VE DRENAJ HAT YENİLEME 

 2015 YILI ELEKTRİK ALT YAPI YENİLEME İŞİ 

 2015 YILI TELEFON ALT YAPI İŞLERİ 

 

ALT YAPI PİS SU VE DRENAJ HAT YENİLEME 

• Yalıkonakları Güney yolu pis su hattında, künk araların açılmasından dolayı hattın 4 

metrelik bölümünün kazı yapılıp değiştirilmesi, 

• Sipahi sokak pis su hattının10 metrelik alanın değiştirilmesi, 

• Lineer parktan geçen pis su kollektör temizliği, 

• Ormantepe yolu 13 ile 15 konutlar arası pis su hattının onarımı, 

• Çoban yıldızı  1 ile 3 arası ana kollektör hattının sökülüp yerine yeni hat döşenmesi, 

• Yalıkonaklar Güney yolu 4 ile 6 nolu blok arasına 28 metrelik mesafe için yeni bir direk 

hat çekilmesi, 

• Çoban yıldızı 7 ile 9 arası oynamalardan dolayı hat %80 oranında tıkalı olan hattın 

onarımı, 

• Lalebayırı 6 -30 nolu konutların bahçe tarafından geçen bina drenaj hatlarındaki 

tıkanıklığın giderilmesi, 

• Mimar Sinan 9 ile 15 nolu konutların bahçesinden geçen ana kolektör hattının temizliği, 

• Sarnıç sokaktaki söğüt ağacı kökü pis su kolektör hattının robot ile temizliği, 

• Lale Bayırında pis su kolektör hattının testereli robot ile temizliği.  
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ELEKTRİK ALT YAPI YENİLEME İŞİ 

• Kemerboyu 2 nolu trafonun 5 nolu depor çıkışının arıza tespit ve onarımı. 

• Kemerköşk garaj girişi 229 nolu trafonun 2 nolu depor çıkışının arıza tespit ve onarımı. 

• Kemerboyu bahçe sulama elektrik tesisatının güç arttırımı ve kompenze pano yapımı  

• Ara sokaklardaki bolart ve armatürlerin yenilenmesi, 

• Kullanma suyu hidrofor dairesi kompanze revizyonu, 

• Linerpark kompanze revizyonu - 93 trafo yanı, 

• Ormanboyu besleme hatlarının arıza ve onarımları 

• Ormanboyu enerji hattının orta noktasına transfer panosu ve yeni sözleşmeli enerji alımı, 

• Linerpark aydınlatma ve yapılan direklerin sıfırlanması, 

• Kemerboyu aydınlatma hatlarında çıkan arıza ve onarımlar, 

• Yalıkonaklar yürüyüş yolu ve ada aydınlatma revize çalışması, 

• Yalıkonaklar aydınlatma direkleri arıza ve onarım çalışmaları, 

• Sedir evler aydınlatma arıza ve onarım çalışması, 

• Sedir evler şantiye kapıya enerji hattı çekimi, 

• Lifez aydınlatma hatları arıza ve onarımları, 

• 2.faz aydınlatma bakım ve onarım çalışmaları, 

• 3.faz aydınlatma bakım ve onarım çalışmaları, 

• Sitedeki tüm DP panolarının yenilenmesi, 

• Sitedeki tüm YAT panolarının yenilenmesi, 

• Sitede doğabilecek arızalar için 4x6 / 4x10 / 4x16 / 4x25 / 4x35 kablo ve malzeme tedariği,  

• Site genelinde aydınlatma lamba ve armatür revize işleri. 

 

TELEFON ALT YAPI İŞLERİ 

• Santral Kart arızaları için; anakapı 22 saha dolabı-Santral arası şebeke ilavesi 100'lük 

kablo çekilmesi, 

• Sedir Evler ait yapı şebeke eklerin yenilenmesi, 

• Mimar Sinan 38 önü - Anakapı 22 saha arası eklerin yenilenmesi, 

• Batıyolu 47 altına giden kablo eklerin yenilenmesi. 
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6) KALİTE GÜVENCE 

A- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI 

2014 yılında 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası çerçevesinde sitemizde çalışmalar 

yapılmıştır. Yönetim Kurulu ve işveren vekili talimatları ile bünyemizde bulunan A grubu çalışma 

uzmanı tarafından; makine, inşaat, elektrik, mutfak gibi site bünyesinde bulunan “çok tehlikeli işler 

grubu” ile “az tehlikeli” peyzaj çalışanlarının güvenliğinin ortak alanlarda sağlanmasını hedefleyerek 

site için risk analizi ve acil eylem planları hazırlanmış ve bu planlar çerçevesinde 21 kişiyi çeşitli 

dallarda eğitimlere gönderilmiştir. Yasa gereği yapı bloklarında da her blok için risk analizleri 

yaparak bloklar itibariyle çalışanların güvenliği ve dolayısıyla sakinlerin güvenliğini sağlamak üzere 

bir dizi tedbir alınmış ve bu doğrultuda 2015 yılında yapılacak çalışmalar planlanmıştır.  

 

 Sitemizin risk analizi oluşturulmuş risk değerlendirme rehberi hazırlanmıştır. 

 Sitemiz 7 bölgeye ayrılarak her bölge için acil durum eylem planları hazırlanmıştır. 

 21 Personele Yangın Söndürme eğitimi verilmiştir. 

 9 Personele Arama-Kurtarma eğitimi verilmiştir. 

 9 Personele İlk Yardım eğitimi aldırılmıştır. 

 Sitemizde Yangın Söndürme tatbikatları yapılmıştır. 

 Sitemizde Arama-Kurtarma- Tahliye tatbikatları yapılmıştır 

 Çalışan tüm personele İSG eğitimleri verilmiştir. 

 8 Personele Asansör Kurtarma eğitimleri aldırılmıştır. 

 Teknik servis bünyesinde görev yapan personellerin bir kısmına Halk Eğitimlerden Mesleki 

Eğitim sertifikaları aldırılmıştır. 

 Mesleki eğitimler kapsamında havuz operatörüne, Halk Eğitim’den Havuz Operatörü 

Sertifikası ve Sualtı Federasyonundan Cankurtaran Sertfikası aldırılmıştır. 

 Restaurant mutfak personellerine Hijyen Eğitimi aldırılmıştır. 

 İş makinesi kullanan 3 operatör için G sınıfı Ehliyet başvurusunda bulunulmuş bu günlerde 

eğitim ve sınavları tamamlanacaktır. 

 Restaurant’ta görev yapan 1 personele İstanbul İtfaiyesi’nden Yangın Söndürme Eğitimi 

aldırılmıştır. 

 Site genelindeki tüm asansörlerin TSE onayları aldırılmıştır. 

 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalışan personellere, Tehlikeli işlerde çalışır sağlık raporları 

düzenlenmiştir. 
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 Tüm personelin sağlık raporları düzenlenmiştir 

 Tüm personelin Akciğer Grafisi- Solunum Fonksiyonu Testleri, Göz Taramaları ve Tam kan 

sayımları sağlık taramaları yaptırılmıştır. 

 Ecza dolapları icerisindeki malzemeler yenilenmiştir. 

 Personel özlük dosyaları düzenlenmiştir. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmuş ve toplantılarını gerçekleştirmiştir. 

 İşveren vekili ve çalışan tamsilcileri belirlenmiştir. 

 Haftada 2,5 saat ayda 10 saat olmak üzere İşyeri Hekimi istihdamı sağlanmıştır. 

 Personellerin periyodik muayene ve kontrolleri iş yeri hekimi tarafından yapılmıştır. 

 Site ortak alanlarına ve tüm güvenlik kulübelerine yönetmelikler doğrultusunda yangın 

tüpleri, acil durum aydınlatmaları konumlanmıştır. 

 Mevcut yangın tüplerimizin bakımları ve yıllık kontrolleri yaptırılmıştır. 

 Personel çalışma ve dinlenme alanlarına İSG kapsamında bilgilendirici afişler ve tabelalar 

asılmıştır. 

 Personellerin kullanacakları tüm kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş ve personellere 

dağıtılmıştır. 

 Site ortak alanlarında kullanılacak, kaçak akım rölesi, yalıtkan paspas, kaymaz bant, tabela vb 

malzemeler temin edilmiş peyder peye site ortak alanlarına konumlanmıştır ve çalışmalar 

devam etmektedir. 

 Sitemiz ortak alanlarında konumlu bulunan elektrik panolarının, yangın tüplerinin, yangın 

dolaplarının, basınçlı kapların, genleşme tanklarının, hidrantların envanteri çıkarılmıştır. 

 Ortam ölçümü yapılacak yerlerin ölçüm türleri ve sayıları çıkarılmıştır. 

 Topraklama ölçümü yapılacak yerlerin sayıları çıkarılmış ve tedarikçi firmalardan teklifler 

alınmıştır. 

 Basınçlı kapların yerleri ve sayıları belirlenmiş yıllık periyodik test ve kontrollerin yapılması 

için akredite kurumlardan fiyat teklifleri alınmıştır. 

 

Site ortak alanlarında, yapı bloklarında ve villarda yapılan inşaai ve diğer teknik çalışmalar İSG 

yönünden bölümümüz tarafından incelenmiş, eksikler tespit edilmiş ve eksiklerin tamamlanması için 

ilgili tedarikçi, iş veren ve kendi personellerimize sözlü ve yazılı ikazlarda bulunulmuştur.  

 



                                                                                

- 31 -  

2014 Yılı Faaliyet Dosyası  
 

Site genelinde bulunan tüm yapı blokları sakinlerine, Site Genel Güvenliği ve İş Sağlığı Güvenliği 

Bölümlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hale KULACAOĞLU ve Genel Müdür Ekim 

Kıvılcım İKİTİMUR başkanlığında, İSG alanında bilgilendirmelerde bulunulmuş bütün bloklarla ayrı 

ayrı toplantılar yapılmıştır. 

Tüm yapı bloklarının İSG anlamında eksikleri blok ve garaj olarak çıkarılmış, maliyetlendirmiş ve 

bütçelenerek yapı bloklarına karara sunulmuştur. 

2014 yılı içerisinde site genelindeki tüm elektrik odaları, kazan daireleri, garajlar, hidrofor tesisleri, 

depolar, bölümümüz tarafından incelenmiş, proses bazlı riskler tespit edilmiş, ancak elektrik ve 

mekanik personeli eksikliğinden ve araç sıkıntısından dolayı elektriksel/mekaniksel vb. ekipman ve 

faaliyetlerden kaynaklanan riskler ortadan kaldırılamamıştır, 2015 yılında araç ve personel 

eksiklerinin giderilmesi ile birlikte bu risklerin ortadan kaldırılması planlanmaktadır. 

 

Ayrıca 2015 yılında tüm eğitim ve tatbikatları, periyodik kontroller,sağlık taramaları, asansör fenni 

muayeneleri, kurul toplantıları, saha kontrolleri, yangın tüpleri, dolapları ve sistemleri, blok ve garaj 

içi isg uygulamaları tekrarlanacak, yapılamayan topraklama ölçümü ve basınçlı kap testleri ve 

blokların isg eksikleri  tamamlayacağız. 
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B-KALİTE YÖNETİMİ İSO 9001:2008 ÇALIŞMALARI  

ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemimizdeki aksayan noktalar, periyodik olarak yapılan iç 

denetimler sonucunda tespit edilmiş, aksayan noktalarımızda sakinlerimizin memnuniyetini ve 

hizmet kalitesini arttırıcı yönlerde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.Talimatlar, prosedürler, prosesler, 

görev tanımları, organizasypon şemaları, formlar revize edilmiştir. Bu düzenlemeler doğrultusunda 

personellere gerekli eğitimler, bölüm amirleri ve kalite güvence tarafından sürekli olarak verilmiştir. 

Ayrıca tüm kalite sistemimiz içindeki prosesler, iç denetlemeye tabii tutulmuştur. ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemimiz, yıl içinde 001 numara ile UKAS akrediteli  LLOYD’S REGİSTER 

tarafından dış denetlemelere tabii tutulmuş ve denetimden başarı ile geçmiştir. Yeni iş başı yapan 

personellere bölümümüz tarafından oryantasyon eğitimleri düzenlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. 

 

C- SU ANALİZİ ÇALIŞMALARI   

Kullanma Suyu Analiz Faaliyetleri: 

Yıl içinde hidrofor tesisinden ve bazı konutlardan düzenli olarak su numunesi alınıp mikrobiyolojik 

ve kimyasal analizleri laboratuvarımızda yapılmış, raporlanarak imza altına alınmıştır. 

Gölet Sularında Analiz Çalışmaları 

Yaz aylarında gölet sularından numuneler alınarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmış, 

göletlerde çözünmüş oksijen, kimyasal oksijen ve biyolojik oksijen değerleri ölçülmüştür.. 
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Kazan-Boyler Sistemlerinde Su Analiz Çalışmaları 

Sıcak suların zaman zaman kirlenmesi ile birlikte konutların sıcak sularından numune alınıp kimyasal 

analizleri yapılmış, sıcak sudaki bulanıklık oranları takip edilerek boiler yıkamaları planlanmıştır. 

Ortak Alan Havuzlarında Su Analiz Faaliyetleri 

Ortak alan havuzlarının yazlık ve kışlık dezenfeksiyonları yapılarak havuz suları şartlandırılmıştır. 

Sosyal Tesis Havuzda 1 Kimya Mühendisi, 1 cankurtaran, 1 havuz operatörü,bir güvenlik 

personeli,bir temizlik elemanı görev yapmıştır. 

Sosyal Tesis Havuz, Sedir Havuz, Residence Açık ve Residence Kapalı Havuzlarında ve 

Kemerbahçe yüzme havuzlarında, Haziran – Temmuz –Ağustos ve Eylül aylarında günde 2  sefer 

klor, 2 sefer pH, 1 sefer bağlı klor ve 1  sefer siyanürik asit testleri yapılarak analiz sonuçları günü 

birlik olarak havuz analiz panolarına yazılmıştır. 

Site Geneli Haşere İlaçlama Faaliyetleri:  
Site geneli açık ve kapalı ortak alanlarında haşere ilaçlama faaliyetleri verilmiştir.Haşere ilaçlama 

faaliyetleri 6 ana başlık altında yapılmıştır. 

Yürüyen Haşere İlaçlaması  

Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 43 Servis  

Uçan Haşere İlaçlaması 

Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 69 Servis 

Kemirgen Kontrolü 

Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 91Servis 

Larvasit İlaçlaması 

Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 38 Servis 

Sürüngen İlaçlaması 

Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 8 Servis 

Kene Uygulaması 

Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 11 Servis 

 

D- SOSYAL TESİSLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  

Havuz ve Havuz Çevresinde Yapılan Çalışmalar 

Sosyal Tesis Havuz soyunma odaları, kapıları, ahşap ve demir aksamları boyanmıştır. 

Sosyal Tesis Havuz çevresindeki demir ve ahşap kapılar, boyanmıştır. 
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Sosyal Tesis Havuz şemsiye beton altlıkları boyanmış, havuz çevresinde kabaran, kalkan, derzleri 

dökülen taşlar onarılmıştır. 

Sosyal Tesis Havuz soyunma odalarında yanmayan lambalar, bir adet batarya ve 1 adet pisuar 

değiştirilmiştir. 

Sosyal Tesis Havuz duş kabinleri zeminlerinin bakımı ve temizliği yapılmıştır. 

Havuz taşma savaklarındaki su kaçakları onarılmıştır. 

Havuz çevresi çiçeklendirilmiştir. 

Bar balkonundan sosyal tesis wc tavanlarına olan su sızıntıları giderilmiştir. 

Wc’lerde deforme olan klozet kapakları, musluklar, sifonlar, kapılar, kapı kolları, aydınlatma 

elemanları yenilenmiştir. 

Basketbol sahası potaları boyanmış ve fileler yenilenmiştir. 

Havuz çevresi ve duvarları basınçlı su motorları ile yıkanmıştır. 

Tüm tesis duvarları boyanmıştır. 

Çoçuk havuzu bakımı yapılarak havuz işletmeye alınmıştır. 

Ecza dolapları ve içindeki tüm malzemeler yenilenmiştir. 

Tenis Kortlarında Yapılan Çalışmalar 

2 adet basketbol pota filesi yenilenmiş, zemin yıkama çalışmaları ve günlük mıntıkları düzenli olarak 

yapılmış, kış sezonu boyunca kar temizleme faaliyetleri yürütülmüştür. 

 

Kapalı Garajda Yapılan Çalışmalar 

Sosyal Tesis kapalı garajda  arızalanan lambalar değiştirilmiş, 

araç yıkama su motorunun hortumu yenilenmiş,arızalanan  

su moturu bakıma gönderilmiş,garaj günlük temizlik mıntıkları  

yapılmıştır. 

 

Makro Market Mal Kabul Alanında Yapılan Çalışmalar 

Düzenli olarak havuz bakım personeli tarafından temizlik, 

haftada bir Pazartesi günleri alan yıkaması, konteynırların  

boyama işlemi yapılmıştır. 
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Sedir Havuzda Yapılan Çalışmalar 

Sedir havuz çevresindeki kayrak taşları arasındaki derzler yenilenmiştir. 

Sedir havuz makine dairesinde bakım çalışmaları yapılmış yanmayan aydınlatmalar onarılmış ve 

boya işleri yapılmıştır. 

Sedir havuzda 1 adet duş fıskiyesi yenilenmiştir. 

Sedir havuz ahşap duş kabinleri boyanmıştır. 

Sedir havuz ahşap duş kabini kapı kolları yenilenmiştir. 

Savak temizlikleri yapılmıştır. 

 

Lokantada Yapılan Faaliyetler 

Yaz aylarında Pazartesi günleri ilaçlama ekipleri tarafından Köy Meydanı Lokantası ilaçlanmıştır. 

Lokantada 4 ayda bir baca temizliği faaliyetleri yapılmıştır.  

Lokanta personelinin sağlık taramaları ve hijyen eğitimleri yaptırılmıştır. 

Yağ bağlamış yangın riski yaratan armatürler yenilenmiştir.  

Teras korkulukları boyanmıştır.  

Dış alandaki sandalye ve masaların bakımları ve boyaları yapılmıştır. 
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7) S.O.S INTERNATIONAL ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

2014 yılı boyunca Kemerköy Sitesi sakinlerine sağlık hizmeti ve Acil Ambulans Hizmeti 

sunulmuştur.  

2014 yılı süresince 24  saat olarak verilen revir hizmetlerine ek olarak, yoğun bakım donanımlı acil 

yardım ambulansı hizmeti uygulamasına devam edilmiştir. Revirde 24 saat yeterli eğitim ve tecrübeye 

sahip Doktor, Acil Tıp Teknisyeni ve acil eğitimi almış sürücüden oluşan medikal ekip ile sağlık 

hizmeti verilmiş, acil durumlarda müdahalelerde bulunarak, site sakinlerinin hastaneye transportu 

sağlanmıştır.  

Acil olan veya olmayan tüm sağlık problemlerinde,  Kemerköy Sitesi site sakinleri,   0212 239 96 95 

S.O.S Revir numarasından direkt S.O.S acil sağlık ekibine, 444 4 505 numaralı telefondan S.O.S 

Alarm Merkezi’ne ulaşan çağrılara S.O.S Alarm Merkezi’nde 24 saat görev yapmakta olan hekimler, 

gelen tüm çağrıları cevaplamışlardır.  

Gelen çağrının acil, tıbbi danışma ya da evde muayene olması durumuna göre, bölgede bulunan sağlık 

ekibini en kısa sürede adrese yönlendiren hekim, aynı zamanda tıbbi danışmanlık ve hastane 

organizasyonları hizmetlerini de sağlamıştır. Adrese giden sağlık ekibi, hastanın durumuna göre 

yerinde tedavi yapmış, gerekli gördüğü durumda, hastanın hastaneye transferini sağlamıştır.  

 

 

S.O.S. Ambulans 
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GENEL DEĞERLENDİRME 

2014  yılı süresince Kemerköy site sakinleri ve personeli tarafından yapılan çağrılar sonucunda toplam 

2.232 vakaya müdahale edilmiştir. Vakaların aylık dağılımına ve ayların birbirine oranlamasına 

bakıldığında aylık ortalama 186 müdahalenin olduğu ve en fazla müdahalenin Şubat (320) ayında 

yapıldığı görülmektedir. Kemerköy Sitesinde, S.O.S Sağlık Ekibi tarafından verilen poliklinik ve 

muayene hizmetleri, gelen çağrılar sonucunda çoğunlukla hastanın ikametgah adresinde verilmekte olup 

enjeksiyon, tansiyon takibi, kan şekeri ölçümü ve küçük cerrahi uygulamalar gibi müdahaleleri 

kapsamaktadır. 

   

 
 

AYLAR 
 
EVDE MUAYENE (ACİL) REVİRDE MUAYENE 

 
DİĞER (ENJ.- PANS.) HASTANEYE  

              ( POLİKLİNİK )   TRANSPORT 

OCAK 120 17 108 5 

ŞUBAT 122 10 184 4 

MART 80 5 122 2 

NİSAN 61 9 104 3 

MAYIS 90 5 109 7 

HAZİRAN 55 5 106 9 

TEMMUZ 24 6 102 5 

AĞUSTOS 42 4 90 4 

EYLÜL 38 7 65 2 

EKİM 67 23 61 10 

KASIM 55 24 69 10 

ARALIK 67 30 79 6 

TOPLAM 821 145 1199 67 
       

Kemerköy aylık vaka dağılımı 
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2014  yılında Alarm Merkezimize gelen çağrılar sonucunda yapılan müdahaleler; poliklinik 

hizmetleri (enjeksiyon, pansuman, tansiyon, kan şekeri, ıv infüzyon…) muayene, hastane 

transportları ve cerrahi müdahaleler  (sütur alma, sütur atma, apse drenajı …) şeklinde olmuştur. 

 

 AYLAR 

HASTALIK ADI   

ÜSYE TANSİYON AKUT  KARD. NÖROLJ. TRAVMA PSİKYATR. YANIK TRAFİK DİĞER 

  HİPO-HİPER BATIN PROB. PROB.   PROB.   KAZASI PROB. 

OCAK 20 51 3 2 1 0 0 0 0 55 

ŞUBAT 9 73 2 7 0 0 0 3 0 34 

MART 7 30 0 4 4 1 0 2 0 35 

NİSAN 6 15 3 2 0 4 0 0 0 37 

MAYIS 0 9 5 5 11 6 0 4 0 48 

HAZİRAN 8 12 0 2 3 5 0 0 0 21 

TEMMUZ 8 8 0 2 0 4 0 0 0 3 

AĞUSTOS 0 10 2 6 2 2 0 4 0 16 

EYLÜL 5 12 0 2 4 3 0 3 0 14 

EKİM 6 25 4 3 8 2 0 1 0 31 

KASIM 7 12 5 0 8 4 0 2 0 38 

ARALIK 4 20 2 1 7 0 1 2 0 54 

TOPLAM 80 277 26 36 48 31 1 21 0 386 
 

Kemerköy 2014 yılı vakalarının genel hastalıklara ve aylara göre dağılımı 

 

 

 

Hastalıklara göre dağılım 
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Gerek hastanın ikametgâhında, gerekse revirde ve ambulansta S.O.S ekibi tarafından yapılan 

müdahaleler sonucunda; ekip doktorunun karar vermesi durumunda hasta ambulansa alınarak 

anlaşmalı sağlık kuruluşuna ya da en yakın sağlık kuruluşuna transferi gerçekleştirilmiştir. Acil 

niteliği taşımayan hasta transferleri de olmakla birlikte bu tür transferler çoğunlukla hastanın isteği 

doğrultusunda gerçekleşmektedir. 
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9.  GÜVENLİK HİZMETLERİ  
 

2014 Yılı Mayıs ayı itibariyle SECURİTEK GÜVENLİK SİS. VE DANŞ. HİZ. LTD ŞTİ’ inden 

SERCURİTAS GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ’ine geçiş yapılmış ve 4 ay boyunca SECURİTEK 

GÜVENLİK firmasından hizmet alındıktan sonra  01.06.2014-31.05.2017 tarihlerini kapasayacak hizmet 

sözleşmesi yapılarak  SECURİTAS GÜVENLİK firmasından hizmet alınmaya başlanmıştır. Güvenlik 

hizmeti, 5188 sayılı kanun ve İstanbul Valiliği’nin onaylamış olduğu koruma planına göre günlük 3 vardiya 

düzeninde verilmiştir.  

 

Kemer Country güvenlik kurgusu, Entegre Güvenlik Çözümlerini (EGÇ) oluşturan, temel 

taşların doğru tasarlanmasından oluşmaktadır. Yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı sitemizde, kendine 

özgü ihtiyaç ve sınırlamalar mevcuttur. Temelde bu tür yaşam alanlarında amaç; güvenli bir alan 

yaratarak izinsiz girişleri engellemeye yönelik özel güvenlik çözümleri tasarlamaktır. Bu 

kapsamda 2014 yılında yapılan çalışmalar özetle aşağıda sunulmuştur. 

 2014 de varolan şartlar gereği güvenli giriş/çıkış sağlanabilmesi için kapılarda girişlerin teyit 

edilmesi ve teyit ihtiyacı olmayan site sakinlerinin araç etiketlerini taşımaları/göstermeleri 

sağlanmıştır. 

 Geçmiş yıllarda toplam 108 güvenlik görevlisi ve köpekler ile icra edilen güvenlik hizmeti; 

entegre güvenlik çözümleri hayata geçmeden önce 87 güvenlik görevlisi tarafından, ileri 

teknoloji ile donatılmış entegre güvenlik çözümlerinin devreye alınması ile beraber ise özel 

ihtiyaçlar haricinde(81), toplam 77 güvenlik görevlisi tarafından sağlanmıştır.  

 Orman Boyu RVS ÇÖZÜMÜ -toplam 29 kamera, 2 megapixel çözünürlükte IP kameralar, 

her kamera için özel video analiz yazılımı ile harekete karşı alarm,uzaktan anons sitemi ile 

kayıt ve alarm için ayrı sunucular devreye girmiştir. 

 Kemerboyu /Dereboyu RVS ÇÖZÜMÜ (toplam 21 adet CCTV, 2 megapixel çözünürlükte 

IP kameralar, her kamera için özel video analiz yazılımı ile harekete karşı alarm, uzaktan 

anons sistemi, kayıt ve alarm için ayrı sunucular devreye girmiştir. 

 Akıllı analitik yazılım ile yön ve boyut farklarını hesaplayıp asgari ölçüde yanlış alarm 

verme,sesli ikaz ile müdahale ve mobil devriye, gece gündüz sistemi devreye alınmıştır. 

 2 adet HAS, Golf girişi ve altyapı ile enerji gerektirmeyen noktada hareket algılama sonucu 

10sn video görüntüsünü merkeze aktarmış, doğrulama yapılmıştır. 

 Ana 5  kapıda(Hızır Cd., Ana kapı, Kemerboyu, Sedir, Yalıkonaklar kapıları) site sakinleri ve 

misafirler dışında network (ağ içinde) bazlı kartlı geçiş sistemi ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir.  

 Hız kontrol sistemi; hız ihlallerinde raporlanabilen caydırıcı sistem uygulamalarına 

başlanmıştır.  

 Smart Mobile raporlama sistemi devreye alınmıştır. 
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 Tüm kapılarda araç etiketi yerine, PTT HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) 2015 yılında hayata 

geçirilmek üzere projelendirilmiştir. 

 Ömrünü doldurmuş CCTV altyapısının yenilenmesi ( IP)  ile 5 kapı dışındaki diğer kalan 

kapılarda (Residence, Kemerbahçe) site sakinleri ve misafirler dışında network (ağ içinde) 

bazlı kartlı geçiş sistemi  2015 yılında hayata geçirilmek üzere  projelenmiştir. 

 Site içerisindeki bazı kritik noktalara şişe ağzı kamera sistemi yerleştirme işi 2015 yılında 

hayata geçirilmek üzere projelendirilmiştir. 

 

Bütün bu sistemlere rağmen, site sakinlerinin çalıştırdıkları hizmetli ve sair diğer üçüncü şahıslar 

nedeniyle oluşabilecek diğer riskleri azaltabilmek adına, güvenlik önlemlerinin kalbi olan tüm 

konutlara alarm sistemlerinin takılması ve özellikle gece ve konutlar boşken kurulması mutlaka 

tavsiye edilmiştir. 

 

 

Securitas devriye aracı 
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GÜVENLİK VE KORUMA İLE İLGİLİ DEVAM EDEN HİZMETLER 

Smart Cihazları: Site içerisinde, devriye görevi yapan güvenlik personelinin sorumluluk sahalarını 

daha disiplinli ve sistematik biçimde kontrol edilmesi maksadıyla 7 devriye noktasına verilmiş olan 

smart cihazları sistemi kullanılmaya başlanmıştır.  

 

 

Smart Cihazı 
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CCTV Kamera sistemi: 2014 Yılında Site sınır bölgelerine 51 adet yeni kamerailave edilerek 

kamera  sistemi yenilenmiş ve geliştirilmiştir.  

  

Kamera sistemi çalışmaları 

 

 

   

Kamera sistemi çalışmaları 

 

Çevre Tel Örgüler: Çevre güvenliği için sınır bölgelerinde bakım onarım çalışmaları devam etmiş 

bazı bölgelere demir parmaklık, projektör, jiletli ve dikenli tel takviyesi yapılmıştır.  

Güvenlik Giriş Bariyerleri: 2014 Yılı içerisinde 22 giriş bariyerinin bakım ve onarımları 

yaptırılmıştır.  

 

10. ULAŞIM HİZMETLERİ  

2014 yılında da, sakinlerimizin site dışında ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, yönetimimiz 

tarafından Akmerkez Servis  hizmeti vermeye devam etmiştir. 
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Akmerkez Servisi;  Geçmiş yıllarda olduğu gibi belirlenen servis güzergâhı ve saatlerinde, site 

sakinlerinin şehir merkezindeki belirli noktalara  gidiş gelişi sağlanmış; hafta içi beş, Cumartesi günü 

dört sefer olarak hizmet verilmiştir. . Ücretsiz olarak site sakinlerimiz için verilen bu servisi site 

sakinlerimizin yanında görevli olarak çalışan kişiler kullanamamaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. EVSEL ATIK ( ÇÖP ) TOPLAMA HİZMETİ 

Kemerköy Sitesi içindeki konutların evsel atıkları ile evlerin bahçesinden ve ortak alanlardan 

çıkartılmış çim atıkları ile ortak alanlardan toplanmış yaprak torbalarının Yeni Araz Gıda ve 

Temizlik Şirketi tarafından alınarak, belediyece gösterilen bertaraf tesislerine götürülmesi işidir.  

Sistem bir adet çöp kamyonu, 3 personel ile 7 gün üzerinden Yeni Araz Gıda ve Temizlik şirketi 

tarafından yürütülmektedir. 

 
Evsel Atık Çöp Aracı 

 

Hafta İçi 

Kemer Country Akmerkez 

Kemerboyu Çıkış Ulus Kapı Hareket 

10:00 11:30 

13:00 15:00 

15:00 17:00 

17:30 19:00 

Cumartesi 

Kemer Country Akmerkez 

Kemerboyu Çıkış Ulus Kapı Hareket 

11:00 13:00 

14:00 16:00 

17:00 18:30 

19:30 22:00 
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13. YATIRIMLAR  

Sitemiz içerisinde kullanılmak üzere 1 adet Bobcat, 1 adet Traktör ve ekipmanları alınmıştır. 

                             

                                   Bobcat                                                                                Traktör 

   

  

Traktörün Ekipmanları 

Su Tankeri, Tuzlama, Ot Biçme ve Burgu  



                                                                   

 

 


