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Değerli Komşularımız, 

Bir yılı daha geride bırakırken, görevde 
olduğumuz yıllar içinde edindiğimiz 
deneyimler, sizlerin görüş, öneri ve talepleri 
doğrultusunda, 2017 yılında da Kemerköy 
yaşam kalitesinden sapmadan şeffaf, 
sürdürülebilir ve sakin memnuniyetini esas 
alan anlayışla faaliyetlerimizi devam ettirdik.  

Kemerköy Sitesinin sakinlerine vadettiği tüm 
olanakları daha iyiye taşıma gayretinde 
olduğumuz bu yıl da teknolojiyi kullanarak 
inovatif düşünce ile kaynaklarımızı daha 
verimli kullanmaya ve mevcut insan 
kaynaklarımızdan da en verimli şekilde 
yararlanmaya çalıştık. Yürüttüğümüz tüm 
çalışmaları hesap verilebilirlik ilkesi 
doğrultusunda belirli aralıklarla “Ara Dönem 
Faaliyet Raporları” içeriğiyle sizlerle 
paylaşmaya özen gösteriyoruz. Site Yönetim 
Ofisi, sizlerin gerçek bilgileri kaynağından 
alabileceğiniz, sitemiz ile ilgili her konuda bilgi 
alışverişi yapabileceğiniz, sorun ve çözümleri 
sunabileceğiniz deneyimli ve kalifiye 
personelden oluşmaktadır. Bu sayede 
yaşadığımız Site’nin işleyişi, sunulan hizmetler, 
yapılan çalışma ve yatırımlar konusunda ilk 
elden bilgi sahibi olmanız, yapılanları takip 
etmeniz,  bizlerin düşünemediği değişik ve 
hepimize faydalı olabilecek önerilerde 
bulunmanız, kısacası sitemizin gerçek sahipleri 
olarak katılımcı olmanız amaçlanmaktadır. Bu 
çerçevede 2017 yılı içinde yaptığımız 
çalışmaları kısa bir özetle sizlere aktarmak 
istiyorum; 

Ülkemizin değişen nüfusu ve sitemizin sosyo-
demografik yapısı dikkate alındığında hepimiz 
için en önemli konunun güvenlik olduğu 
kaçınılmaz bir gerçek. Bu sebeple 2014 
yılından itibaren yatırımına ve yerleşimine 
başladığımız entegre güvenlik çözümleri 
kapsamında devam eden çalışmalara ek olarak; 
site sınırımız ve başta olmak üzere sitenin 
muhtelif yerlerine 2.500m² yeni panel çit 
yapılarak yerleştirildi, mevcut çitler 
iyileştirildi. Site giriş çıkışlarını daha güvenli 
hale getirebilmek için, tüm site giriş çıkışlarına 
yerleştirdiğimiz Hızlı Geçiş Sitemi ile toplamda 
4.280 araca HGS tanımlaması yapıldı. Böylece 
tanımlaması yapılmış tüm araçların siteye 
giriş-çıkışları kontrollü hale getirilirken 

sakinlerimizin de kapılardan beklemeksizin 
geçişi sağlanmış oldu. Ek olarak yıl içinde site 
güvenli geçiş sistemi revizyonu doğrultusunda; 
fiziki yapısı uygun olan sekiz kapıya HGS anteni 
yağmurlama şeklinde yerleştirilerek geçişlerin 
hızlanması sağlandı. Site güvenli giriş-çıkışı 
kapsamında personellerin geçişlerini sağlamak 
üzere konut personellerinin bilgileri kayıt 
altına alınarak giriş kartları tanımlandı ve 
teslim edildi. Site içi çalışanlara ek olarak, 
komşularımıza hizmet veren ve site içine 
düzenli giriş yapan tüm firma çalışanlarının 
bilgileri kayıt altına alınarak site içerisinde 
giriş çıkışları güvenli hale getirilmiş oldu.  

Yurt dışı ve içi siyasi gelişmeler, güvenlik 
kaygıları ve jeopolitik riskler sebebiyle yaşanan 
göç dalgası ve diğer sosyal değişimler 
nedeniyle bulunduğumuz bölge,  özellikle son 
dönemlerde hırsızlık ve asayiş açısından 
yüksek risk taşımaya başladı. Bu nedenle 
bugüne kadar site sınırlarımızı korumak için 
yapılan güvenlik yatırımlarına ilave yapılması 
gerekliliği ortaya çıktı. 2017 yılında sadece 
Göktürk’de resmi olarak bildirilmiş 350 
civarında hırsızlık vakası meydana geldi ve 
bunlardan üç tanesi, alınan tüm önlemlere 
rağmen maalesef sitemizde gerçekleşti. Bu üç 
vak’a haricinde geçtiğimiz yıllarda konutlarda 
yaşanan hırsızlık olaylarının tamamına yakını 
ise dışarıdan giriş olmaksızın site içinde 
yaşandı. Bu nedenle, 11 kapı, orman alanları, 
açık golf sahaları ile çevrili sitemiz her ne kadar 
üst düzeyde ve son teknoloji güvenlik 
sistemleri ile donatılmış olsa da, bu tedbirlere 
ilave olarak kendi evlerimizi de bireysel alarm 
sistemleri ile koruma zaruriyetinin de olduğu 
kanıtlanmış oldu. 2014-2017 yılları arasında 
cadde, sokak içleri ve gerekli noktalara 
konumlandırılan kameralara ek olarak 2018 
yılı hedefimiz; tüm sınır hatlarımızı alarmlı, 
yüksek çözünürlüklü ve gerekli yerlerde termal 
kamera sistemleri ile donatarak yaşam 
alanımızı daha güvenli hale getirmek olacaktır. 
Bununla ilgili yatırım kararı yıl içinde yapılan 
Anataşınmaz Malikler Kurulu Toplantısında 
alındı ve Mayıs 2018 tarihine kadar 
tamamlanmak üzere altyapı çalışmaları 
başlatıldı. 

Site içerisinde dolaşan sahipsiz sokak 
hayvanları için ilgili komşularımızla birlikte bu 
soruna çözüm üretmeye çalışarak yaptığımız 
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görüşmeler ve toplantılar neticesinde; bakımı, 
kontrolü ve idamesi sitemizde yaşayan bazı 
komşularımız tarafından yapılacak şekilde 
Yönetim Kampüsü’nde maksimum 15 köpeğin 
bulundurulabileceği geçici bir konaklama, 
bakım/gözetim ve kontrol alanı oluşturuldu. 
Aynı zamanda sokak hayvanlarının siteye 
girişini engellemek için Kemerboyu ve 
Yalıkonaklar kapılarında perde bariyer 
sistemine geçildi. Bölgede yer alan 2B arazisine 
iki tane motorlu kapı yerleştirildi. 

1992 yılında yaşamın başladığı sitemizde 
zamanla alt yapının eskimesi ve bazı 
bölümlerinin yetersiz hale gelmesi sebebiyle 
2017 yılı içerisinde bir dizi yenileme 
çalışmaları yapıldı. Bu doğrultuda site Köy 
Meydanı zemini komple kaldırılıp alt zemine 
izolasyon çalışması yapıldı. Koruma betonu 
kaplanarak drenaj hattı oluşturdu ve küp taşlar 
döşendi. Ayrıca tenis kortları ve basketbol 
sahası zemini temizlenerek akrilik kaplama 
yapılıp site sakinlerimizden Sn. Bülent 
Yılmaz’ın sponsorluğu ile su yalıtımı ve zemin 
yenilemesi yapıldı, çevre telleri ve boyaları 
yenilendi. Komşumuza bir kez daha sizlerin 
huzurunda sitemiz adına teşekkür ediyoruz. 

Yaz aylarında ortak alan ve bahçelerin 
sulanabilmesi ve göletlerin su takviyesi için 
mevcut kuyulara ilave olarak Yalıkonaklar 
sonunda, Kemerboyu girişinde ve Residence’ta 
kullanılmak üzere üç adet su kuyusu açıldı. 
Sitenin kullanılmayan eski hidrofor dairesi 
yenilenerek kuyu suları ile 1.Faz, 2. Faz ve 3. 
Faz bahçe sulama sistemleri bağlandı ve 
devreye alındı. Kemerboyu ve Yalıkonakları 
bahçe sulama sistemlerinde göletler yerine 
kuyu suyuna geçilmesi için hidrofor dairesi 
yapıldı, motor ve pompa sistemine dahil 
edilerek çalışır hale getirildi. Bu sayede kurak 
geçebilecek yaz aylarında bahçe sulama su 
rezervinin ve göl debisinin azalmasının önüne 
geçilmiş oldu. 

2015 yılından beri kullanılan Site Entegre 
Yönetim Programı, ihtiyaçlar dahilinde 
güncellenerek yönetim, saha, personel, ödeme, 
muhasebe ve stok kontrol alanlarında bazı 
ilaveler yapıldı. Bu kapsamda; yıllardır manuel 
olarak hazırlanan Nakit-Akış tablosu sisteme 
entegre edilerek hızlı, güvenilir, doğru ve 
anında  raporlanabilme imkanına kavuşuldu. 

Satın alma sürecine Yapı Blokları Temsilcileri 
de dahil edilerek özel alanı ilgilendiren 
alımlarda Temsilcilerin onayı alınacak şekilde 
sistem düzenlendi. Yapılan tüm sözleşmeler 
sisteme aktarılarak elektronik arşiv oluşması 
ve verilere hızlı erişebilirlik sağlandı. Ayrıca 
Kemerköy Sitesi web online işlemler 
kanalından sisteme uzaktan erişim sağlanarak 
‘Satınalma Onay Talep - Takip Süreci’ ne erişim 
sağlandı. 

Site sakinlerinin birlikte vakit geçirdikleri Köy 
Meydanı’nda yeni alanlar oluşturularak 
sakinlerimizin hizmetine sunuldu. Köy Meydanı 
mekanlarının, gayrimenkul gelirlerimize ve 
dolayısı ile yatırım harcamalarına katkı 
sağlamasının yanı sıra site sakinlerimizin 
ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler sunması 
ana amacı ile hareket ederek, mevcut 
işletmelere ilave olarak “ kuru temizleme-terzi-
lostra” hizmeti veren mekan açıldı. Ayrıca 2018 
yılında iki adet yeni mekanın daha faaliyete 
geçmesi planlanmaktadır. Köy Meydanı 
hepimizin ortak alanı ve komşularımızın 
birbirlerini tanıyabilecekleri, sohbet 
edebilecekleri, şehrin gürültü ve 
karmaşasından uzak, arkadaş ve aileleri ile 
güven içinde vakit geçirebilecekleri, sitemizin 
yaşam felsefesini yansıtan bir bölgedir. Bu 
nedenle, buradaki mekanların hizmetlerini 
sürdürebilmeleri ve bizlerin de güven ve huzur 
içinde hep birlikte yaşamaya devam edebilmesi 
için, geçmiş-mevcut-gelecek Yönetimler 
tarafından bizlere sunulmuş ve sunulacak olan 
bu olanakları mümkün olduğunca kullanmamız 
önemlidir.  

Geçtiğimiz yıllarda yenilenerek daha işlevsel 
hale getirmeyi hedeflediğimiz Livingroom’da 
sakinlerimizin sevdikleriyle bir araya gelip, 
birlikte zaman geçirebilecekleri, tüm spor 
karşılaşmalarını izleyebilecekleri, özel gün 
etkinliklerini yapabilecekleri bir yaşam alanı 
oluşması sağlandı. Mülkiyeti Kemer Country 
Golf Club’a ait olan ve yıllardır kullanılamayan 
Macro arkasındaki eski çocuk oyun parkı 
alanına, KGCC ile yapılan görüşme ve 
mutabakat ile büyük bir satranç oyun parkı 
yapıldı, ilerleyen günlerde ilaveleri de 
tamamlanarak tüm alanın işlevsel bir oyun 
parkı haline getirilmesi sağlanacaktır.  
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Sakin memnuniyetini ön planda tuttuğumuz 
yaklaşımımız gereği sizlerden gelen tüm 
şikayet ve talepler kayıt altına alınarak, 
birimlere iletilmesi, çözümlenmesi ve geri 
dönüşlerinin yapılması sağlandı. Bu doğrultuda 
üç aylık ve yıllık süreçte gelen şikayet ve 
taleplerin istatistiğinin tutulması ve kayıt altına 
alınması sağlanmış oldu. 

Kemerköy Yönetim Ofisi personelimiz, tüm 
komşularımız için mevsiminde sitemizdeki 
ıhlamur ağaçlarından topladıkları ıhlamurları 
özenle kuruttular ve değerli komşularımızın 
soğuk kış günlerinde içebilmeleri için 
emeklerini ilave ederek güzel bir yılbaşı 
hediyesi oluşturdular. Tüm çalışanlarımıza ince 
düşünceleri ve doğal dönüşüme katkılarından 
dolayı teşekkür etmek isterim. 

Site sakinlerimizin yaşam alanlarını daha iyi 
tanıyabilmeleri için lineer parklarda 
konumlandırılmak üzere dört ayrı içerikte bitki 
panosu hazırlandı ve yerleştirildi. Ayrıca 
sitemizde bitki çeşitliliğini tanımlayabilmek 
adına ağaçlarımıza kimliklendirme yapılarak 
üzerlerine asılması sağlandı. Çocuk-genç-yaşlı 
tüm sakinlerimizin sınırlarımız içindeki bitki 
çeşitlerini tanımaları ve bilgilendirilme 
ihtiyaçları için peyzaj müdürümüz ve 
danışmanımız öncülüğünde botanik turları 
düzenlendi. Önümüzdeki sene daha çok katılım 
olması dileği ile bu turların tekrarlanması 
planlanmaktadır. Sera konstrüksiyonu tümüyle 
yenilenerek, bitkisel çelik ve mevsimlik çiçek 
üretimi çalışmaları yapıldı. Gelecek yıllarda 
hedefimiz dışa bağımlı bitki alımını en aza 
indirerek saha geneline üretim 
gerçekleştirmektir. Tüm yıl boyunca site 
genelinde budama, temizlik, çiçek dikimi 
faaliyetleri düzenli aralıklarla yapılarak 
yaşayan site doğamızın canlı tutulması 
sağlandı. 

Çalışanların motivasyonunu arttırıcı yönde bir 
dizi aktivite ve organizasyon düzenledi. Yapılan 
tüm bu düzenlemeler eşliğinde sitemiz 
çalışanlarında revizyona gidilerek toplam iş 
performansını arttırıp, iş gücünde marjinal 
fayda sağlanması amaçlandı. 

Villa parselleri ile kurulan sitemizin yıllar 
içinde yeni parseller eklenerek genişlemesi ve 
beraberinde getirdiği bütçe büyümeleri, 
Yönetim Planımız içindeki katsayı oranları ile 
ilgili tartışmaların başlamasına neden oldu. 
Değişik parsellerin talepleri ile müşterek 
paydada buluşulabilecek ve her bağımsız 
bölümü mümkün olan en hakkaniyetli 
hesaplama değerleri ile katılımcı yapacak yeni 
katsayı formülasyonu, üzerinde komite 
çalışmaları yapılarak Temsilciler Kurulu 
Toplantısında sitemiz maliklerinin azami 
çoğunluğunun onayı ile kabul edildi.  

Yukarıda sizlere özetle bahsettiğim ve burada 
yer almayan birçok detaya bölümlerimizin 
faaliyet başlıklarından ulaşabilirsiniz. 

Sitemizde huzur ve güven içinde yaşayabilmek 
için eriştiğimiz konum; uzun yıllardır süregelen 
katılımcı yönetim şeklimiz ve yaptığımız tüm 
çalışmalarda büyük rolü oynayan 
çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve değerli 
katkıları sayesindedir. Bu vesile ile gönüllü 
olarak sitemizi yönetme görevini şahsıma ve 
değerli Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma 
güvenerek layık gören tüm Temsilci ve 
Denetim Kurulu Üyelerine ve onların nezdinde 
siz değerli komşularımıza, birlikte görev 
aldığım Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma 
ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ve 
şükranlarımızı sunuyorum. Herhangi bir 
konuda, farkında olmadan yanlış, hatalı, eksik , 
kusurlu davranmış isek hoşgörü ile 
karşılanacağını umar , sitemizdeki iyi komşuluk 
ve  arkadaşlık ilişkilerinin her yerde örnek 
olmasını dilerim. Unutmayalım ki “iki insanın 
iyi geçinmesi, hiç kusursuz olmaları ile değil, 
birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleri ile 
sağlanır.”  

2018 yılının insanlık, ülkemiz, bölgemiz ve 
dünyamız için iyi bir yıl olması dileklerimle... 

Sevgi ve Saygılarımla, 

                          YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

                               RIZA TEVFİK MOROVA
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2017 YLI SİTE YÖNETİM KURULU 

ÜYELERİ 

RIZA TEVFİK MOROVA  (Yönetim Kurulu Başkanı)  

MEHMET KARADAYI  (Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.) 

MEHMET İMRE  (Yönetim Kurulu Üyesi)  

RAUF ÇAĞATAY  (Yönetim Kurulu Üyesi)  

F. ÜLKÜ BÜYÜKGÖNENÇ  (Yönetim Kurulu Üyesi)  

ÖZLEM ÇETİNKAYA  (Yönetim Kurulu Üyesi)  

ÖZTÜRK ŞEREFOĞLU  (Yönetim Kurulu Üyesi) 

 

 

 

 

 

 

2017 SİTE DENETİM KURULU ÜYELERİ 

PARSEL 

 NO 

ADI SOYADI  

378 MUHLİS ARVAS  

388 BÜLENT YILMAZ 

396 RANA ANDAÇ 

424 AYDOĞAN TAPŞIN 

427 DAVİD KOHEN 

430 ÖZALP ERKEY 

435 MEHMET ÇETİN YÜCEULUĞ 

436 FURKAN GÖZALAN 

456 MEHMET POLAT 

458 ZEYNEP SİNEM ŞANLI 

463 SARP KORAY ERDİLEK 

542 MAHMUT KARAMAN 

601 DİDEM KARADENİZ 

1570 SÜRAYYA AHMET KİP 

1650 LEON BENZESİN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 KEMERKÖY SİTESİ ANATAŞINMAZ PARSEL TEMSİLCİ 

LİSTESİ 

PARSEL 

 NO 

ADI SOYADI  

PARSEL 

 NO 

ADI SOYADI  

378 BÜLENT SABUNCU 435 MERYEM ARSAY 

378 A. KORAY SELÇUK 436 BİJEN ZAMANPUR 

378 VOLKAN ERGÜLEN 436 
N. GÜLİZ 
BUYRUKBİLEN 

378 AYŞE ARDALI 436 ÖMER İPEKER 

387 YAŞAR EŞGİN 438 AHMET KABAKCI 

387 GÜNİZ ALPER 456 ÇİĞDEM YAMAK 

388 NEVZAT BAYZIN 456 HALUK CAN ÖZEL 

388 GÖNÜL LEVENT 456 MEHMET İMRE 

396 M. FAZIL ESEN 456 ÜLKÜ BÜYÜKGÖNENÇ 

396 RAUF ÇAĞATAY 458 MERGÜL KOTİL 

396 ZÜMRÜT A. BOSTAN 458 MORİS KOHEN 

396 NEVZAT ÖZDEMİR 459 MORDO KANDİYOTİ 

396 SANDRO MORENO 460 TUĞRUL TİMUR 

397 HÜSEYİN TÖMEN 460 BAHADIR BALKIR 

397 MURAT ÖZKAN 461 HALE KULACAOĞLU 

397 ÖZLEM ÇETİNKAYA 461 AYDIN BAŞYURT 

424 DİLA BEZMEN 461 BÜLENT EJDER 

424 MARK MİNASYAN 461 TULİN YURDAKUL 

424 LÜTFİ BAYRAV 463 ÖZTÜRK ŞEREFOĞLU 

424 LÜTFÜ PAKER 463 KIRAL KARABÜK 

424 MEHMET KARADAYI 542 ERDAL DUMANLI 

424 GÜL FANSA 542 HENRYK DROWNIAK 

427 M. HAKAN KIRAN 542 HALUK ŞARDAĞ 

427 İSMAİL DARCAN 542 İSMAİL BADUR 

427 NURGÜL SİLAHLI 542 ESTERKONFİDAN 

430 RIZA MOROVA 542 ÖZGÜR ÖZCAN 

430 
SEMAVİ 
YORGANCILAR 601 M. BÜLENT ERTAN 

430 DİLEK GÜNDOĞ 601 UFUK TALU 

430 AYLA GÜRSOY 601 CEM HANCIOĞLU 

430 OĞUZ PEKER 601 A.SELAHATTİN KALIN 

430 MEHMET SUBAŞI 1570 MERAL AKYEL 

435 M. ÇETİN DURUK 1650 TAYFUN ATEŞ 

435 A.TURAN ALTINER  1650 
EFSANE 
SİLAHTAROĞLU  

mailto:bsabuncu@kemeryonetim.com.tr
mailto:rtmorova@kemeryonetim.com.tr
mailto:hdrowniak@kemeryonetim.com.tr
mailto:rcagatay@kemeryonetim.com.tr
mailto:tates@kemeryonetim.com.tr
mailto:mkaradayi@kemeryonetim.com.tr
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KEMERKÖY SİTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

YÖNETİM KADROMUZ 

SİTE YÖNETİCİSİ                                           :FATOŞ SAFDİL KAYA 
HUKUK DANIŞMANI                                                             :AV. ÖMER SÜHA PAŞALIOĞLU 
MALİ MÜŞAVİR                                                         :SMMM BURHAN KARA 
PEYZAJ DANIŞMANI                                                             :YKS ORM. MÜH. METİN GÜLENÇ 
MUHASEBE MÜDÜRÜ                                           :SMMM GÜLCAN SARIKUŞ 
PEYZAJ VE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ                            :OSMAN AKSU 
TEKNİK MÜDÜR                              :SÜREYYA ŞAHİN 
KURUMSAL İLETİŞİM                                           :SEVAL YILDIZ 
HALKLA İLİŞKİLER                                                                  :ŞENAY SÜLÜN 
SATINALMA SORUMLUSU                                          :YÜKSEL BAŞ 
İDARİ AMİR (GÜNDÜZ)                                           :OSMAN NURİ KARACA 
İDARİ AMİR (GECE)                              :HİKMET ALTUN 

                                                    
       
YAPI BLOKLARI SORUMLULARI 
RESİDENCE YAPI BLOK SORUMLUSU                           :DURSUN AKBULUT 
KEMERBAHÇE YAPI BLOK SORUMLUSU                           :MUSTAFA AKANPINAR 
YALIKONAKLAR ve KEMERBOYU YB. SORUMLUSU       :HALİT AKIN 
SEDİR ve KEMERKÖŞK SORUMLUSU                                :YÜCEL ALTUNAY 
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1.KURUMSAL İLETİŞİM ve HALKLA İLİŞKİLER 

2017 yılında, tüm kanallardan gelen sakin şikâyetleri ve talepleri Kurumsal İletişim Birimi tarafından 

kayıt altına alınarak ve ilgili birimlere yönlendirildi. Sakin şikâyetlerinin çözümlenmesi konusunda 

gereken özen ve hassasiyeti gösteren birimlere ek olarak, alınan şikâyetlerin çözümlenmesi ve 

taleplerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak tüm süreç Kurumsal iletişim birimi tarafından takip 

edilerek site sakinlerine geri bildirimleri yapıldı. 

 

Yıl içinde kayıt altına alınan şikayet ve taleplerin aylara göre dağılımı ve ana başlıkları; 

2017 YILI AYLARA GÖRE SAKİN ŞİKAYET VE TALEP DAĞILIMI 

  OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN  TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  EKİM  KASIM ARALIK 

YÜZDELİK 
ORANI 

%9.7 %8.6 9% %8.7 %9.3 %6.2 %6.9 %8.6 %10.3 %8.6 %7.2 %6.9 

 

 

 

10% 
6% 

12% 

10% 

8% 18% 

6% 

4% 
4% 

22% 

ŞİKAYET VE TALEPLER 

1. SİTE İÇİ YOL BAKIMI

2. SİTE İÇİ PEYZAJ DÜZENİ

3. SİTE GENEL DÜZENİ

4.SİTE GENEL TEMİZLİĞİ

5.HAVA MUHALEFETİ

6.SOKAK HAYVANLARI

7.KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

8.HAVUZ

9.İLAÇLAMA

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

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

parsel toplantıları ve diğer toplantılar için; Yönetim Kurulu, Hukuk Danışmanı, Mali Müşavir ve ilgili 

diğer birimlerle koordineli olarak toplantı davet yazıları hazırlandı, iadeli taahhütlü olarak gönderildi, 

toplantı organizasyonları yapıldı, toplantı tutanakları hazırlandı, ilgili kişilerin imzaları alınarak karar 

defterlerine eklendi ve gerektiğinde noter tasdikleri yaptırıldı.. 

Site sakinlerimize yapılan tüm duyurular birimimiz tarafından hazırlanarak Paylaşım Platformunda e-

mail olarak, gerektiğinde elden, gerektiğinde SMS veya WhatsApp mesajı gönderildi. Tüm gönderiler 

kaydedilerek arşivlendi. 

Yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporları 2017 yılında Kurumsal İletişim Birimi tarafından üç aylık 

periyotlar halinde hazırlanarak Ana Taşınmaz Temsilcileriyle paylaşıldı. 

 

 

 Site İçi Çalışmalar ve Etkinlikler 

Site Yönetimine ait olan kapalı otopark ile ilgili kiralamalar, sözleşmeleri ve organizasyonları yapıldı. 

Buradan elde edilen kiralama gelirleri site gelir bütçesine aktarıldı.  

Site konut çalışanlarının, site sakinlerinden tekraren teyit alınmaksızın site kapılarından güvenli 

şekilde geçiş yapmasını sağlayan RFID kart sistemi ile ilgili giriş kayıt işlemlerine devam edildi. Site 

sakinleri tarafından Kurumsal İletişim Birimine yönlendiren konut personelleri için giriş kartları 

oluşturuldu ve teslimleri sağlandı. Bu kapsamda, ortalama bir yıldır yapılan çalışma ile site 

sakinlerimizin evlerinde çalışılan personellerine toplamda 1400 çalışan kartı hazırlanarak teslim 

edildi. Ayrıca Site içi çalışanlara ek olarak, komşularımıza hizmet veren ve site içine düzenli giriş 

yapan tüm firma çalışanlarının bilgileri kayıt altına alınarak site içerisinde giriş çıkışları güvenli hale 

getirilmiş oldu.  
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2018 yılı emlak vergi oranlarının artışı ile ilgili olarak site sakinlerimizin itirazları doğrultusunda 

sakinlerimize ilgili e-mailler gönderildi, bilgi almak isteyen site sakinlerine tüm süreç aktarıldı ve 

alınan kararla birlikte yürütülen çalışmalar Yönetim Kurulu bilgisi dahilinde devam ettirildi ve 

açılacak davalar ile ilgili tüm evraklar hazırlanarak hukuk birimine iletildi. 

Sitemiz acil müdahale gerektiren ve olası afet zamanlarında doğru, hızlı ve etkin müdahalesi için Acil 

Müdahale ve Koordinasyon çalışmaları yapıldı. Acil durumlarda personelin olay mahalline daha hızlı 

ulaşabilmesi, etkin çalışabilmesi ve hızlı sonuç alabilmesi için teknik, peyzaj ve idari işler birimi ile 

toplantılar yapıldı. İlgili prosedür ve çalışma planı oluşturularak acil müdahale ekibi koordine edildi 

ve ilgili personellere bilgi aktarımı sağlandı. 

Site sakinlerimizin günlük koşturmacasında ödemelerini ve aidat bilgilerini Yönetim Ofisine gelmeden 

web ortamında kolayca yapabilmelerini sağlayan geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Kemerköy Sitesi 

Web Online hizmeti sorunsuz şekilde yürütülmeye devam edildi. Site sakinlerimizin sitemiz 

hakkındaki tüm haberlere ulaşabilecekleri web sayfamızın tüm tasarım ve güncellemeleri de 

birimimiz tarafından yürütüldü. 

Site içi yapı bloklarında görev alan personellerin görev alanları ve sorumluluklarını içeren, eskimiş 

olan tabelaların tasarımı birimimiz tarafından yeniden yapılarak yapı bloklarında gerekli yerlere 

yerleştirilmesi sağlandı. 

Site Yönetim Ofisi giriş kapısının her iki yanında bulunan duvarlara site yönetimi tarafından yapılan 

duyurular için bilgi panosu tasarlandı ve yerleştirilmesi sağlandı. 

 

Ocak ayında yağan yoğun kar sebebiyle sitemiz çocukları için tatil günlerini en iyi şekilde 

değerlendirmeleri amacıyla “Kardan Adam Yarışması” düzenledi. Site sakinlerine konu ile ilgili 

duyurular yapıldı. Tüm çocuklara ufak hediyeler verildi, ikramlar yapılarak çocukların ve ailelerin 

eğlenceli bir gün geçirilmesi sağlandı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları havanın yağmurlu olması sebebiyle Köy Meydanı Living 

Room’da yapıldı. Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutlamak üzere sms, mailing ve reklam 

raketlerimize yerleştirilen duyurularla tüm site sakinlerimiz etkinliğe davet edildi. Yoğun katılımın 

olduğu 29 Ekim kutlamaları bu sene önceki yıllara göre daha coşkulu kutlandı. 
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Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ölümünün 79. yıl dönümünde 10 Kasım günü 09.05’de 

Köy Meydanı’nda Yönetim personeli ve Kemerköy Sitesi sakinleri ile birlikte saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı eşliğinde anıldı. Gün boyunca Köy Meydanında günün anlam ve önemine uygun yayınlar yapıldı. 

Tören sonunda hüzünlü ve minnet dolu bir 10 Kasım daha geride bırakıldı. 

 



 
2017 YILI FAALİYET DOSYASI 

10 

 

 

2017 yılında revize edilen Köy Meydanı Livingroom ve Kemerköy Sitesi Yönetim Kampüsü büyük 

toplantı salonunda çeşitli konular da, konuklarla söyleşiler ve workshoplar yapıldı. Tüm bu 

organizasyonlara site sakinleri davet edilerek, organizasyon süreçleri birimimiz tarafında yürütüldü.  
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Birlikte yaşama kurallarını hatırlatmak ve düzenin sağlanması için konut çalışanlarıyla bahçe bakımı, 

evcil hayvanların gezdirilmesi ve sitemiz genel işleyişi ile ilgili toplantı yapılarak birçok konuda 

bilgilendirme yapıldı. 

Site Yönetim Ofisinin kullandığı yönetim programın yazılımcısının, yazılım güncellemeleri ve 

programa gelen yenilikler ile ilgili bilgileri çalışanlara aktardığı ve uygulamalı olarak gösterdiği bir 

toplantılar organize edildi. 

 

Göktürk’ün gelişmesinde büyük emeği olan sitemizin kurucusu merhum R. Esat EDİN ’in adını 

yaşatmak üzere Eyüp Belediyesi’nin organizasyonu ve Kemerköy Sitesi Yöneticiliğinin katkıları  ile 26 

Mart 2017 Pazar günü/10.00-12.00 saatleri arasında ESAT EDİN HALK KOŞUSU  düzenlendi. 

Organizasyonun site sakinlerine duyurusu ve reklam çalışmaları birimimiz tarafından yönetildi. 

Yarışmaya katılan yarışmacıların ödülleri ile ilgili hediyelerin alımları, organizasyon fotoğraflarının 

çekilmesi ve sosyal medyada yayınlanması sağlandı. 
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Yıl içinde Arda Aygen Meydanı ve Köy Meydanı’nda araç lansmanı organizasyonu yapıldı ve site 

gelirlerine katkı sağlandı 

 

 

 

 

Lineer Park girişlerine dört farklı içerik 

oluşturularak bitki panoları hazırlandı, tasarımı 

yapıldı, montajı sağlandı. Aynı zamanda yıl içinde 

yeni bir proje hayata geçirilerek site sakinlerinin 

yaşam alanları ve peyzaj uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi olmaları ve site yaşam alanlarını daha 

iyi tanıyabilmeleri için Kemerköy Sitesi Peyzaj 

Uygulamaları Gezisi organize edildi. 
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 Bilgilendirme Mailleri 

Birimimiz tarafından önemli gün ve haftalarda site sakinlerine mailing yoluyla kutlama, anma vb. 

duyuruları gönderildi. Aynı zamanda sitede bulunan reklam panolarına asılmak üzere önemli gün ve 

haftalarda afişler hazırlanarak asıldı. 

   

 

Sitemiz doğal yaşamında yetişen ıhlamurlar 

mevsiminde toplanarak özenle kurutuldu ve 

tasarımı Kurumsal İlişkiler birimi tarafından 

yapılan keselere yerleştirildi ve tüm site 

sakinlere dağıtımı sağlandı. 
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Her yaz olduğu gibi, Köy Meydanı Sosyal Tesisleri içinde bulunan büyük havuzların, ilgili personeller 

tarafından son hazırlıkları tamamlanarak uygun tarihte açıldı, site sakinlerine duyuruları yapıldı. 

Ayrıca havuza site sakinleri dışında girişleri engellemek amacıyla hazırlanmış olan havuz kartlarının 

dağıtımları birimimiz tarafından yapıldı. 

 

 Personel Eğitimleri ve Organizasyonları 

Site Yönetimi Binası içinde bulunan büyük toplantı salonunda tüm site çalışanlarına İSG kapsamında 

Temel İş Sağlığı Eğitimi, Temel İş Güvenliği Eğitimi düzenlendi. Ayrıca mevzuatın gerekli gördüğü 

sayıda personel İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitici Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimlerini aldı. 

Tüm bu organizasyonların iletişim koordinasyonu birimimiz tarafından takip edildi. 
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Ramazan Ayının sıcak yaz günlerine denk gelmesi ile birlikte, Yönetim Kampüsü bahçesinde site 

yönetim personelleri ve çözüm ortakları için iftar yemeği düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu davette 

misafirlerimiz keyifli müzikler eşliğinde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca yıl içinde 

site personelinin kendi arasında iletişimini arttırmak için çeşitli organizasyonlar yapıldı. 

 

 Postane Hizmetleri 

2017 yılı içinde site yönetiminin yapmış olduğu duyurular, promosyon amaçlı site geneline dağıtılmak 

istenen dergi, katalog ve benzeri evraklar postane personelimiz tarafından dağıtıldı. Ayrıca 

firmalardan gelen talepler doğrultusunda site içinde bulunan reklam panolarımız bedeli karşılığında 

kiraya verildi. Gerekli tüm organizasyon birimimiz tarafından sağlandı. 

 

Posta Türlerine Göre 2017 yılı Posta Dağıtım İstatistikleri  

Yönetim Duyuruları: 2017 yılında, Kemerköy Sitesi’ne dağıtılmak üzere, 108.000 adet özel ve 

genel duyuru, çeşitli yazışmalar, teslimleri alındı ve dağıtımı posta dağıtım elemanı tarafından 

gerçekleştirildi.  

Ekstre, Tahsilat Makbuzları, Diğer Evraklar: 2017 yılında, Kemerköy Sitesi’ne dağıtılmak üzere, 

32.150 adet ekstre ve diğer muhasebe evrakları, tahsilat makbuzu alındı ve dağıtımı gerçekleştirildi.  

Özel Şirketlerin Reklam/Tanıtım Malzemeleri: 2017 yılında, Kemerköy Sitesi’ne ücretli 

olarak dağıtılmak üzere, özel şirketlerin reklam, tanıtım amaçlı 23.462 adet broşür, katalog, dergi, vb. 

alındı ve dağıtımı bir posta dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirildi.  

Postane Birimimiz, 2017 yılında Kemerköy Sitesi’ne, 1 Posta Dağıtım Elemanı ile toplam 163.612 adet 

evrağın dağıtımı sağlandı. 
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2.MUHASEBE 

 İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Faaliyetleri ve Genel İşleyiş 

Şirketin muhasebe sisteminde Novafortis Entegre yönetim programı kurulu olup, 631 sayılı Kat 
Mülkiyet Kanunu çerçevesinde sürekli güncel tutularak, muhasebe kayıt sistemi günlük olarak takip 
edilmektedir. İç denetim faaliyetleri aylık, üç aylık ve yıllık dönemler halinde yönetim kurulu ve mali 
müşavir tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 

Prosedürüne uygun olarak sistemden işleyen stok ve satınalma sürecine “Bütçe Seçme” sekmesi 

eklenerek, bölüm müdürlerine personellerinin açtığı talepleri onaylarken talebi bütçe ile 

ilişkilendirme zorunluluğu getirildi. Bu sayede, talebi onaylayan bölüm müdürü, talep edilen mal 

ve/veya hizmetin bütçe kalemini seçtiğinde, ilgili harcamanın bütçesinin rakamsal değerini ve o 

andaki harcamasının ne kadar olduğunu görüp geri kalan kısmın planlamasını buna göre 

yapabilmektedir. 

 

Satın alma sürecine Yapı Blok Temsilcileri de dahil edilerek, sadece yapı blok özel alanını ilgilendiren 

alımlar için ilgili Yapı Blok Temsilcisinin onayı alınacak şekilde Novafortis Entegre Yönetim 

sisteminde ek geliştirme yapıldı. 
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Bu yıldan itibaren imzalanan tüm sözleşmeler düzenli olarak ekleriyle birlikte Novafortis sistemine 

taranarak eklendi. Bu sayede elektronik arşiv ve verilere hızlı erişilebilirlik sağlanmış oldu. Bunun 

yanında, sözleşme süresinin dolmasına iki ay kala sistemden otomatik olarak ilgililere 

hatırlatma/uyarı mesajı gönderilmesi sağlandı. 

 

2017 yılından itibaren “HURDA PROSEDÜRÜ” uygulamaya konuldu. Uygulanan prosedür ile birlikte 

site genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış, kullanılma veya tamir imkânı olmayan kırpıntı, 

döküntü ve atık parçaların elden çıkarılarak, gelir elde edildi.  

Yıllardır excel programında manuel olarak hazırlanan Nakit-Akış tablosu, Novafortis’te yapılan ek 

geliştirme ile 01.06.2017 tarihinden itibaren sistemden anında alınabilmesi sağlandı. Bu sayede iş 

gücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, bilgilerin hızlı, güvenilir ve doğru raporlanabilmesi sağlandı.  
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Sözleşmeler modülünde olduğu gibi sigorta poliçelerinin de vade başlangıç ve bitiş dönemleri takip 

edilebilen ve poliçe süresi bitmeye yakın sistemden hatırlatma mesajı gelen ‘Sigorta Poliçeleri’ modülü 

aktif olarak kullanılmaya başlandı. 

 

Sigorta hasar tazminatlarının takip edildiği “HASAR DOSYALARI” modülü oluşturuldu. Bu sayede, 
sigortaya yapılan hasar tazminat talepleri ve sonuçları hızlı ve doğru bir şekilde raporlanabilmesi 
sağlandı. 
 
Kemerköy Sitesi web online işlemler kanalından sisteme uzaktan erişim sağlanarak “Satınalma Onay 

Talep – Takip Süreci” ne erişim sağlanmış oldu. 
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3.HUKUK 

2017 yılında Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş. ve Kemerköy Sitesi Yöneticiliği ’ne ait 

tüm hukuki işler Av.Ömer Süha Paşalıoğlu Hukuk Bürosu tarafından takip edilmiştir. Ayrıca eski 

hukuk müşaviri Av.Onat Yıldırım ile de kendisinin takip ettiği mevcut davaların takibi bakımından 

dava bazında çalışılmaya devam edildi. 

Paşalıoğlu Hukuk Bürosu tarafından takip edilen davalar ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır: 

 Davalar 

İş Mahkemeleri Nezdindeki Davalar 

 Sitemize daha önce hizmet vermiş eski güvenlik şirketi personelinin işçilik alacakları istemi ile 

ikame ettikleri toplam 25 adet davadan 13’ü derdesttir. Bu davalardan 9 tanesi Kemerköy 

Sitesi Yöneticiliği tarafından ihbar olunan sıfatı ile takip edilmektedir. 2017 yılı itibariyle 

karara bağlanan diğer 12 adet davanın 3 tanesinde davacılar davaya konu alacak taleplerinden 

feragat etmiş, diğer 9 adet davada bir kısım işçilik alacaklarının kabulüne karar verilmiştir. 

İstinaf yoluna müracaat edilmiş olup, tarafımıza isabet eden alacak tutarları icra dosyalarına 

ödenmiştir. Eski personeller tarafından işçilik alacakları istemi ile ikame edilen toplam 13 adet 

davanın 9’uderdesttir. 2 adet davanın reddine karar verilmiş, diğer 2’sinde alacak istemlerinin 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararlar henüz kesinleşmemiştir. 

 İş akitleri sona erdirilen 6 eski personelin işe iade davalarının 5’inde işe iade isteminin reddine 

karar verilmiş olup, 1 adet davada işe iade isteminin kabulüne karar verilmiştir. Kararlar henüz 

kesinleşmemiştir. 

 Eski personellerden 3’ünün hukuka aykırı fiilleri nedeniyle maruz kalınan zararın tazmini 

talebi ile ikame edilen dava derdesttir. 

Asliye Hukuk Mahkemesi Nezdindeki Davalar  

 Sitemizdeki konutların müteahhit firması aleyhine alacağımızın takip tarihinden itibaren 

işleyecek avans faizi ile birlikte tahsili talepli davamız kabul edilmiş olup,  karar kesinleşmiştir.  

 Sitemize taşeron hizmeti veren bir firma tarafından site yöneticiliğimiz aleyhine başlatılan icra 

takibine yaptığımız kısmi itirazımızın iptali talepli davadır. Dava derdesttir. 

 Bir site sakinimizin konutunda meydana gelen hırsızlık nedeniyle sigorta şirketi tarafından 

ödenen tutarların tahsili amacıyla güvenlik şirketi Securitas aleyhine açılan ve halen derdest 1 

adet dava Kemerköy Sitesi Yöneticiliği tarafından ihbar olunan sıfatıyla takip edilmektedir. 

Sulh Hukuk Mahkemesi Nezdindeki Davalar 

 Bir bağımsız bölüm malikinin ortak alana ilişkin haksız müdahalesinin tespiti ile tecavüzün 

giderilmesi istemiyle ikame ettiğimiz dava derdesttir.   

 Bir bağımsız bölüm maliki hakkında gider ve avans alacaklarının tahsil talebi ile başlatılan icra 

takibine itiraz eden dosya borçlusunun, itirazının iptali istemi ile ikame edilen davanın kabulü 

ile itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmiştir. 

 Bir bağımsız bölüm malikinin 14.10.2017 tarihli temsilciler kurulu kararının iptali talebiyle 

ikame ettiği dava derdesttir. 
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Tüketici Mahkemesi Nezdindeki Davalar 

 Site sakinlerimizden dördünün konutunda meydana gelen hırsızlık nedeniyle uğranılan zarar 
karşılığı olarak sitemiz aleyhine açılan maddi ve manevi tazminatın ödenmesi istemli 4 adet 
dava derdesttir. 

 Bir site sakinimizin aracının çalınması nedeniyle sigorta şirketi tarafından ödenen tutarların 
tahsili amacıyla güvenlik şirketi ile Kemerköy Sitesi Yöneticiliği aleyhine açılan 1 adet dava 
derdesttir. 

Ceza Mahkemesi Nezdindeki Davalar 

 Sitemiz eski personellerinden üçü hakkında “hizmet görevini kötüye kullanma, özel belgede 
sahtecilik” suçlamaları ile başlatılan soruşturma dosyası kapsamında tanzim edilen iddianame 
ile şüphelilerin cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Asliye Ceza Mahkemesi esasına 
kaydedilmiş dava dosyası derdesttir.  

Savcılık Nezdindeki Soruşturma Dosyaları 

 Sitemiz server sistemine kimliği bilinmeyen şahıs/şahıslarca yapılan tecevüz nedeniyle, bunlar 
hakkında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, yağma ve şantaj suçlamalarına 
konu şikayetimiz uyarınca başlatılan 1 adet soruşturma dosyası derdesttir. 
 

 İCRA TAKİPLERİ 
 Gider ve avans alacaklarının tahsili istemi ile bağımsız bölüm malikleri ile bu bağımsız 

bölümlerden istifade eden kiracılar aleyhine 2017 yılı itibariyle başlatılmış 15 adet icra 
takibinden; 6 adet icra dosyası alacağı tamamen tahsil edilmek suretiyle infaz edilmiş, 1 adet 
icra dosyasında borçlunun itirazı üzerine takip durmuş, 8 adet icra dosyasında ise takip 
işlemlerine devam olunmaktadır. 

 2017 yılı öncesinde başlatılmış icra takiplerinden; 25 adet icra dosyası alacağı tamamen tahsil 
edilmek suretiyle infaz edilmiş, 2 adet icra dosyası borçlularının itirazı nedeniyle durmuş, 
bunlardan 1 tanesinde itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmiş, diğer 1 tanesinde 
ise takip dosyasına konu alacaktan feragat edilmiştir. 

 3 adet icra dosyasında ise takip işlemlerine devam olunmaktadır. 
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4.TEKNİK 

2017 yılında Teknik Servis bölümü 1 teknik müdür, 1 başteknisyen, 3 mekanik teknisyeni, 1 elektrik 

ekip şefi, 3 elektrik teknisyeni, 2 telefon teknisyeni, 5 inşaat teknisyeni, 2 boya teknisyeni, 2 iş 

makinesi/bobcat operatörü, 2 kuka teknisyeni ile toplamda 22 kişilik kadrosu ile site geneline hizmet 

verdi. 

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

sorunlarına bir plan çerçevesinde çözüm getirmek amacıyla, bu yönde sitede detay bir çalışma yapıldı  

ve 2017 acil alt yapı, elektrik, mekanik ve inşaat işleri onarımları projelendirerek,  yılsonuna kadar bu 

proje çerçevesinde bitirilmesi hedeflenen işler ve onarımlar organize edildi. 

 

 Site Geneli Pis Su ve Drenaj Altyapı Çalışmaları 

Site genelinde pis su ve drenaj hatların çökmesiyle oluşan arızalar, kazı ve onarımları yapılarak çalışır 

duruma getirildi. 

Kanalizasyon sisteminde çökme, tıkanma vs. gibi durumlar nedeniyle çalışmayan hatlardan acil olarak 

yapılması gereken yerlere müdahale edildi; 

 Kazısız CIPP tekniği ile rehabilite edilebilen kısımlar yerinde kaplama yapıldı, 

 Hızır Caddesi 103 - 105 numaraları arası kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle kazı 

yapılarak hat tamir edildi, 

 Lale Bayırı 24 – 26 – 28 – 30 – 32 numaraları arası hattın temizliği yaptırılarak 24 numaranın 

arkasında kalan ve çökme yapan kısım kazılarak tamir edildi, 

 Lale Bayırı 27 – 29 numaraları arasındaki çökme yapan kanalizasyon hattı kazı yapılarak tamir 

edildi. 

Hızır Caddesi 11 numaranın önünden geçen yağmur hattındaki çökme nedeniyle, kazı yapılarak hat 

tamir edilip kapatıldı. 

Site geneli yağmur ve drenaj hatlarının temizlik ve görüntüleme çalışmaları yapılarak 6.500 metrelik 

hat temizlenerek görüntüleme yapıldı ve raporlandı. 

Temizlik ve görüntüleme yapılan yağmur hatlarının baca mazgal kovaları yenilendi, mazgallar 

temizlendi. 

Site geneli yağmur drenaj mazgalları ve kanalizasyon hatları kuka ile temizlenerek bakımları yapıldı, 

gerekli durumlarda evlere vidanjör ile kuka hizmeti verildi. 
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 Sert Zemin ve İnşaat Çalışmaları 

Hızır Caddesi, Atlı Spor ayrımı yol çalışması yapılarak bariyer sistemi yenilendi. 

Kemerboyu ve Yalıkonaklar bahçe sulama sisteminin göletler yerine kuyu suyuna geçilmesi için 

hidrofor dairesi yapıldı. Motor ve pompa sistemi, sisteme dâhil edilerek çalışır hale getirildi. 

Kemerboyu ve Yalıkonaklar bahçe sulama hatları için elzem kazı ve boru hatları çalışmaları yapılarak 

bahçe sulamalarının kuyu suları ile yapılması sağlandı. 

Site geneli sert zemin, kayrak ve küp taş tamirat ve çalışmalarına başlandı; 

 Gölbaşı Sokak İle Lineerpark arası bozuk alan sökülerek kayrak döşemesi yapıldı. 

 Sosyal Merkez eski çocuk havuzu çevresi deforme olan zemin sökülerek kayrak kaplama 

yapıldı. 

 Hızır Caddesi Ana Kapı girişinden itibaren deforme olmuş kaldırımlar kayrak kaplama 

yapılarak yenilendi. 

 Lale Bayırı 3 ve 5 numaraların önünde deforme olan kaldırım sökülerek kayrak döşemesi 

yenilendi. 

 Rana Sokak deforme olan kaldırım ve merdiven kayrak tamiratı yapıldı. 

 Kemerboyu yol boyu taş duvar tamiratları yapıldı. 

 Kemerboyu kaldırımlarında dökülen betonlar tamir edildi. 

 Sarnıç Sokak bahçe sulama hidrofor dairesi girişinde kayrak kaplama ve çevre düzenlemesi 

yapıldı. 

Site geneli yollardaki çatlayan kısımlar asfalt dökülerek tamir edildi; 

 Atlıspor çıkışı yol ayrımında çalışma yapılarak asfaltlama yapıldı. 

 Hızır Caddesi 2 numaranın önündeki yağmur gideri tamiratı yapılarak asfaltlama yapıldı. 

 Kemerboyu sonunda çalışma yapılarak asfaltlama yapıldı. 

 Ormantepe girişi çöken mazgal kenarları asfaltlama yapıldı. 

 Hızır Caddesi boyunca çökmüş ve deforme olmuş kısımlar asfaltlandı. 

Site geneli eskiyen ve ses yapan mazgallar sökülerek yenileme çalışmaları başlatıldı; 

 Sosyal Merkez kapalı garaj giriş mazgalı yenilendi. 

 Kemerboyu 2 numaralı önündeki mazgal yenilendi. 

 Çobanyıldızı yolundaki deforme olan mazgal kaldırılarak eğim oluşturuldu ve gider yan 

mazgallara verildi. 

 Lale Bayırı yolundaki mazgal yenilendi. 

Köy Meydanı zemini komple söküldü, kaldırılıp alt zemine izolasyon yapılarak koruma betonu 

kaplandı, drenaj hattı oluşturularak küp taşlar döşendi. 

Tenis kortları ve basket sahası zemini temizlenerek akrilik kaplama yapılarak su yalıtımı ve zemin 

yenilemesi yapıldı, çevre telleri ve boyaları yenilendi. 

Lineerpark sonundaki ufak göl çevresi tamirat yapılarak yapay şelale oluşturuldu. 

Hızır Caddesi 61 numaranın karşısı ormanboyu yoluna çıkış yolu, beton atılarak genişletildi ve 

güvenlik mobosu yeri değiştirildi. 
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Sosyal Merkez binalarının çatılarında yenileme, tamir ve bakım çalışmaları yapıldı. 

Kemerboyu girişine yaya geçişi için yürüyüş yolu yapıldı. 

Site geneli bordür, küp taş, kayrak taşı tamiratları ve bakımları yapıldı. 
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 Ortak Alan Boya İşleri Çalışmaları 

 Sosyal Merkez çevresi (havuz, duş, WC vs.) boya, bakım onarım ve yaz hazırlıkları yapılarak yaz 

sezonuna hazır hale getirildi. 

 Site geneli ahşap güvenlik kulübeleri boyanarak bakımları yapıldı. 

 Yönetim binası ofisleri boyandı. 

 Site geneli, Kemerboyu, Yalıkonaklar, Kemerbahçe, Sedir ve Hızır Caddesi boyunca yol yazıları 

boyaları yenilendi. 

 Site genelinde aydınlatma direkleri boyandı. 
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 Telefon Altyapı Çalışmaları 

Site genelinde alt yapı bakım, onarım ve tamiratları kapsamında; 

 Site geneli dahili santrali ve hatların bakımı periyodik olarak devam edildi. 
 Site geneli telefon ev servisi hizmetleri yıl boyunca devam edildi. 

 Site geneli fiber internet kablo çalışmaları yapıldı. 

 Yapı Blokları asansörleri acil durum telefon santral bakım ve tamirleri yapıldı. 

 Site içi kablolu TV ve internet çalışmalarında Superonline, TTnet, Kablotv gibi firmalarla 

koordineli çalışıldı. 

 Site içinde çıkan arızalar ve ye yeni aboneliklerin yapımları santral odasından daire içlerine 

kadar yapılarak devreye alındı. 

 

 Elektrik Çalışmaları 

 Site geneli aydınlatma direkleri ve panolarında periyodik bakım ve arıza onarım çalışmaları 

yapıldı, 

 Asansör firması ile koordineli çalışarak 45 adet asansörün uygunluk kontrolleri tamamlanarak 

elektriksel arızalar giderildi, 

 Site geneli kamera alt yapı çalışmaları ve elektrik kablo arızalarına destek verildi, 

 Site içerisinde bulunan drenaj, gölet, fosseptik vs. pompaların arıza ve problemleri giderildi, 

 Site içerisine yeni açılan 3 adet derin su kuyusu için elektrik hattı döşenerek enerjileri verildi. 

Toplam 11 kuyunun elektrik pano arızalarına müdahale edildi, 

 Site içi panoların rutin bakım ve kontrolleri yapılarak kompanzasyon değerleri gerekli 

değerlerde tutulacak şekilde çalışmalar yapıldı. Elektrik faturalarındaki reaktif ve kapasitif yük 

cezaları önlendi, 

 Site ortak alanlarından geçen ve planlanmamış yer altı hatları değişimleri yapılarak devreye 

alındı, 

 Site geneli yılbaşı süslemeleri ilaveleriyle birlikte kontrollü şekilde montaj edilerek enerjileri 

verildi, 

 Siste giriş çıkış bariyer ve HGS sistemi elektrik enerji hat arızalarına müdahale edildi, 

 Site geneli ortak alan aydınlatmalarında 300 adet elektrik direği İş Sağlığı ve Güvenliği 

mevzuatına uygun şekilde elektrik kaçaklarına göre kaçak akım rölesi takılarak uygun hale 

getirildi, 
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 Site geneli ortak alanlardaki elektrik tesisatlarında topraklama ölçümleri yapılarak 

uygunsuzluklar raporlandı ve gerekli çalışma planları yapıldı, 

 Site geneli 10 adet jeneratörün periyodik kontrolleri yapılarak bakımcı firmayla koordineli 

şekilde bakımları yaptırılarak aktif halde tutuldu, 

 Site geneli dağıtım ve aydınlatma panolarında mevcut durum tespitleri yapıldı ve raporlandı. 

 

 
 

 Mekanik Çalışmaları 

 Sitenin kullanılmayan eski hidrofor dairesi yenilenerek kuyu suları ile Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 

bahçe sulama sistemine bağlandı ve devreye alındı. 

 Kemerboyu girişi ortak alanlarda otomatik sulama sistemi yapılarak devreye alındı, 

 Kemerbahçe genel ortak alanlarda bahçe sulama hattı tesis edilerek devreye alındı, 

 Site geneli ortak alanlarda otomatik sulama sistemi devreye alınarak yaz dönemi boyunca 

bahçe sulamaları yapıldı, bağımsız birim bahçelerine bahçe sulama suyu verildi, gerekli 

durumlarda kaçak ve hat arızalarına müdahale edildi, 

 Sosyal Merkez havuz makine dairesinde eskiyen ve kaçak yapan çekvalfı sökülerek yenilendi, 

 Göletlerin havalandırma hatlarının bakım ve tamirleri yapılarak eksiklikler giderildi, 

pompaların bakımları yapılarak çalışır hale getirildi, 

 Sosyal Merkez Livingroom altında bulunan eski tuvaletlerin tamiratları yapılarak boyandı. 
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5.DİĞER FAALİYETLER 

 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümantasyon Çalışmaları 

Forum İSG ile yürüttüğümüz iş birliği ile sitemiz için hazırlanan risk analizi ve risk değerlendirme 

rehberinde yıl içerisinde; personele temel iş güvenliği ve temel iş sağlığı eğitimleri verildi. Çalışanların 

sağlık muayeneleri yapılarak gerekli durumlarda çalışanlar hastaneye yönlendirilerek tedavi süreçleri 

kontrol altına alındı. Personellere eğitim vermek üzere iki personele ‘Yangın Eğitici Eğitimi’ ve 

‘Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi’ aldırıldı. Site geneli ortak alanlardaki elektrik tesisatlarında 

topraklama ölçümleri, basınçlı kaplar, personel titreşim maruziyet ve ortam ölçümleri yapıldı. İş 

Güvenliği Uzmanı tarafından saha gözlemi yapılarak çalışmaların iş güvenliği tedbirlerine uygun 

işleyişi sürdürüldü. 
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 Gölet Sularında Analiz Çalışmaları 

2017 yılı içerisinde belirli aralıklarla gölet sularından numuneler alınarak kimyasal ve mikrobiyolojik 

analizleri yapıldı. Canlılığın ve kirliliğin takibi açısından göletlerde çözünmüş oksijen, kimyasal oksijen 

ve biyolojik oksijen değerleri ölçüldü. 

 

 Ortak Alan Havuzlarında Su Analiz Faaliyetleri 

Ortak alan havuzlarının yazlık dezenfeksiyonları yapılarak havuz suları şartlandırıldı. Sezon boyunca 

Sosyal Tesis Havuzda 1 cankurtaran, 1 havuz operatörü, 1 güvenlik personeli, 1 temizlik elemanı ve 

diğer ortak alan havuzlarında, Sualtı Federasyonundan belgeli cankurtaranların görev alması sağlandı. 

Sosyal Tesis Havuz, Sedir Havuz, Residence açık ve kapalı havuzlarında ve Kemerbahçe Yüzme 

Havuzunda günlük, haftalık ve aylık olarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapıldı. 

 Site Geneli İlaçlama Faaliyetleri 

Yıl içinde site geneli düzenli aralılarla açık ve kapalı ortak alanlarında haşere ilaçlama faaliyetleri 

yürütüldü. Bu kapsamda haşere ilaçlama faaliyetleri 7 ana başlık altında yapıldı; 

 Yürüyen Haşere İlaçlaması; yaz başı itibari ile ayda bir tüm site ortak alanlarında, yapı 

blokları ve garajlarda yürüyen haşereye karşı ilaçlanma yapıldı, 

 Uçan Haşere İlaçlaması; yaz başı itibari ile haftada 3 akşam; pazartesi, çarşamba ve cuma 

akşamları tüm site genelinde uçan haşereye karşı ilaçlama yapıldı,  

 Kemirgen Kontrolü; yıl boyunca düzenli aralıklarla site genelindeki kemirgen istasyonları 

güncellendi ve yemleri kontrol edilerek yerine yenileri konuldu, 

 Larvasit İlaçlaması; bahar aylarından itibaren başlanan uygulama, 10 günde bir site 

genelindeki tüm su birikintilerinde sivrisinek larvalarına karşı devam ettirildi, 

 Sürüngen İlaçlaması; yaz başı itibari ile site genelinde ilgili yerlerde (site ile orman sınırı hattı 

boyunca) ayda bir sürüngen uygulaması yapıldı, 

 Kene Uygulaması; yaz başı itibari ile site genelinde ilgili yerlerde ayda bir kene uygulaması 

yapıldı, 

 Kara Sinek Uygulaması; yaz başı itibari ile site genelindeki tüm çöp konteynırları ve çevreleri 

haftada bir karasinek oluşumuna karşı ilaçlandı. 

 

6.YAPI BLOKLARI 

Aşağıda yapılan tüm çalışmalar Yapı Bloklarının kendi özel gider bütçesinden karşılanacak şekilde 
organize edildi. 
 

 Yalıkonakları & Kemerboyu 

Temmuz ayından itibaren Yalıkonaklar ve Kemerboyu sitelerinde yapı blokları özelinde hizmet 
vermek için kadroya dahil edilen yapı blokları sorumlusu önderliğinde verilen hizmetler; 

Kazan 1 

 Garaj giriş sağ kapı yayı değiştirildi, 
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 Garaj çıkış kapısı alt panel değişimi yetkili firma tarafından yapıldı, 

 Garaj girişi anahtar dolabı ve çekiç montajı yapıldı. 

 

Kazan 2 

 56-58-60-62-64 numaralı binaların çatı onarım ve aktarmaları yapıldı, 

 Garaj 2 pimaşlarından akan suyun gider hattı kuka ile açıldı, 

 Kalorimetre ve sıcak su sayaçları değiştirildi, 

 Garaj sağ - sol kapılarının kırık olan yayaları değiştirildi, 

 Üç aylık periyodlarla su arıtma sisteminin bakımı yapıldı, 

 56. Blok merdiven sahanlığı boyandı ve aplikleri değiştirildi, 

 64. Blok merdiven sahanlığı boyandı, 

 64. Bloğun 16 adet radar sensorü değişimi yapıldı.  

 

Kazan 3  

 Kazan dairesinde basınç ölçümlemeleri yapıldı eksikler giderildi, 

 Üç aylık periyodlarla su arıtma sisteminin bakımı yapıldı, 

 Yeni endüstriyel tip garaj kapısı takıldı. 
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Kazan 4 

 6. Blok su basan garajı tahliye edilip temizlendi, 

 11 Blok 5 numaralı dairenin çatı onarımı yapıldı, teras su gideri genişletilerek yeni hat çekildi, 

 4. Blok kırık çatı kapısı tamir edildi, 

 13. Blok çatı çıkış merdiveni yenilendi, 

 11. Blok giriş merdiveni alın travertenleri değiştirildi, 

 Kalorifer, sıcak su, yangın hatları değiştirdi, 

 Kalorimetre ve sıcak su sayaçları montajı yapıldı, 

 4. Blok önüne 15 adet duba monte edildi. 

 

Kazan 5 

 13. Blok 1, 3, 5 numaralı dairelerin tıkalı olan fancoil drenaj hatlarının değişimi yapıldı, 

 7, 9 ve 11 numaralı dairelerin tıkalı olan çatı pimaşları açılarak yerlerine takıldı, 

 2 numaralı su kaçıran kazan tamir ettirildi. 

 

Kazan 6 

 2, 4 ve 6. Blok çatıları için teklifler toplandı, 

 2. Blok kırmızı cephesi boyandı, 

  Kırık olan garaj kapı sistemi değiştirildi, 

 2. Blok 1,3,5 numaralı dairelerin çatı onarımları yapıldı ve kaya yünü serildi. 
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Kazan 7 

 35/5’in çatı mahyaları harçlandı ve membran yapıştırıldı, 

 Kazan dairesi paslanmış vanaları değiştirildi, 

 Kırık olan garaj kapı sistemi değiştirildi. 

 

Kazan 8 

 Garaj 8A girişi mazgal içi temizliği yapıldı, 

 12, 14/4, 14/6 numaralı dairelerin sıcak su, soğuk su sirkülasyon hatları değiştirildi, 

 47. Blok alt teras gideri ve pimaş borusu değiştirildi. 

 

 Residence 

Uzun yıllardır Residence sitesine hizmet veren personeller ile birlik 2017 yılı içerisinde yapılan 

başlıca işler; 

 Kazan dairesinde bulunan ve arızalı olan 22 adet kelebek vananın değişimi yapıldı. 

 Hidrofor ana motorunda meydana gelen su kaçağını engellemek için salmastra değişimi 

yapıldı. 

 Depo bağlantılarının paslanmaza dönüştürülmesi sağlandı. 
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 Üst garaj kapı motoru ve alıcısı değiştirildi. 

 Residence için alınan yer temizleme makinasıyla sosyal tesis ve garajlar düzenli aralıklarla 

temizlendi. 

 Su deposunda meydana gelen izolasyon problemi çözüldü. 

 

 

 F Blok dış duvar trabzanları güvenlik açığını engelleyecek şekilde iyileştirildi. 

 B ve C bloğunda bulunan yangın merdiveni bölümünde bulunan pencere doğramalarının 

tadilatı yapıldı. 

 Çatı yağmur oluk inişlerinde meydana gelen tıkanmalar tespit edilerek tamiratı yaptırıldı. 

 Spor salonunda bulunan küçük spor aletlerinin tamiratları teknik servis tarafından kaynak 

atılarak giderildi. Aletlerin yağlanma ve temizlenme işlemleri yapıldı. 
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 Blok girişlerine metal camlı pano alımı ve montajı gerçekleştirildi. 

 Peyzaj ve Teknik birimleri tarafından yılbaşı süslemelerinin konumlandırılması sağlandı. 

 Depoda meydana gelen su kacağı için ilgili mühendislik firması çağrılarak enjeksiyon sistemi 
arızasının giderilmesi sağlandı.                                        

 Residence’ta açılacak kuyu için yer belirlenmesi yapıldı ve sondaj çalışmalarına başladı. 
 Yapılan sondaj çalışmasından sonra peyzaj ekibinin temizlik ve bitki ekim çalışması yapması 

sağlandı. 

 Residence zemin etüdü için ilgili firma ve İTÜ yetkilileri ile birlikte keşif yapıldı. Rapor sonucu 

ilgili sözleşme hazırlanarak çalışmalara başlandı. 

 Zemin çalışmaları doğrultusunda üç ayrı noktada 20 metre derine inilip numuneler alındı. 

 Asansörlerin fenni muayeneleri yapıldı.  

 

 Kemerbahçe 

Uzun yıllardır Kemerbahçe sitesine hizmet veren personeller ile birlik 2017 yılı içerisinde yapılan 

başlıca işler; 

 Süs havuzunun deforme olan yüzeyi yeniden betonlanarak düzenlendi. 

 Kemerbahçe havuzusun filtreleri değiştirilerek sezona hazır hale getirildi. 

 

 Site İSKİ hattına içme suyu şebekesi ve yangın hidrat şebekesi yerleştirildi. 

 Havuz makine dairesinde bulunan yedek su deposunun genleşme hidrant tankı yenisi ile 

değiştirildi. 
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 3. Blok çatı terasının fayans ve klima tesisatı yenilendi. 

 Havuz makine dairesine havalandırma sistemi yapıldı. 

   

 

 

 Sedir ve Kemerköşk 

2017 yılı Ekim ayında istihdam edilen Sedir ve Kemerköşk Yapı Blokları Sorumlusunun takibinde 

yapılacak olan çalışmalara 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer verilecektir. 
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7.PEYZAJ 

Peyzaj ve Temizlik Departmanı olarak 2017 yılında, 2 yönetici, 14 kişilik saha personeli ve saha ve 

blok temizlik bünyesinde de 15 kişilik ekibimizle site içerisinde çalışmaları sürdürdük. 

 

 

 Lineer Park’ta geçen yıl başlatılan bitki budamalarına devam edildi. 

 Küçük Lineer Park tüm bitki budamaları, yaprak-döküntü temizlikleri ve kısmi çakıl serimleri 

yapıldı. 

 Yalıkonaklar-Kemerboyu dere dış sınır-kanal içi ve ormanboyu sınırı yabani ot, saz biçim 

çalışması yapıldı. 

 Sosyal Merkez ağaç altları ve askı saksılara çuha çiçeği, hercai menekşe ve aranjman bitki 

dikimleri gerçekleştirildi. 

 Mevsimlik çiçek parterlerine, kaya bahçelerine, kütük içlerine ve saksılara çiçek, lale, sümbül 

soğanlarının dikimleri yapıldı. 

 Fırtına, yağmur ve kar sonrası yıkılan ağaç ve dalların kesimleri ve temizlikleri gerçekleştirildi. 

 Sosyal Merkez meydan yılbaşı hazırlıkları sonrası süsleme, söküm işlemleri ve temizlik işleri 

gerçekleştirildi. 

  Hızır Caddesi - Kemerboyu girişinden itibaren kısmi ağaç budamaları yapıldı. 

 Büyük gölet çevresi, Uzunkemer Yolu- golf sınırı ot kesimleri ve döküntü temizlikleri yapıldı. 

 Lineer Park büyük gölet üstü ahşap yol çevresi bitki budamaları ve genel temizlikleri 

gerçekleştirildi. 
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 Kar yağışı nedeniyle bina ve otopark girişlerinde kar küreme ve yol boyu tuzlama çalışmaları 

yapıldı. 

 Hava şartlarından etkilenen bahçelerde kırılan, devrilen ağaçların kesimleri ve bağlamaları 

yapıldı. 

 Yalıkonaklar, Kemerboyu, Rezidans, Kemerbahçe ortak alanlarındaki tüm bitkilerin kar yükü 

temizlikleri, budamaları ve sabitlemeleri yapıldı. 

 Küçük Lineer Park dere içi bitki döküntüleri ve balçık temizlikleri yapıldı. 

 Sera üretim yastıkları için dişli kum dolguları ve üretim çeliği alımları yapıldı. 

 Kemerkapı girişi ortak alan yüzeyi hedera çeliği dikimi ve ikinci bariyer çevresi için mevsimlik 

çiçek dikimi ve çalı grubu düzenlemeleri yapıldı. 

 Kemerboyu - İstanbul Caddesi sınırı ortak alan bitki budamaları, yabani ot, döküntü 

temizlikleri gerçekleştirildi. 

 Hızır Caddesi 33 numara, Sevgi Sokak tarafı devrilen ağaç ve bitki kesimleri, aynı bölge bitki 

budamaları ve transplantasyonları, kısmi yeni bitki dikimleri yapıldı. 

 Yeni Burgaz – İstanbul Caddesi arası ortak alan bitki budamaları ve malzeme atımları yapıldı. 

 Hızır Caddesi ve cadde bağlantı yolları ortak alanları periyodik ve rotasyonlu, çit-bitki 

budamaları, döküntü temizlikleri ve malzeme atımları gerçekleştirildi. 

 Kemerbahçe ortak alana gübre serimi, bitki budama, kuyu yeri temizliği ve toprak serimi 

yapıldı. 
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 Hızır Caddesi 69, 71, 73 numaralarının karşı ortak alan bahçe sınırı bitki budamaları, yabani 

sarmaşık temizlikleri yapıldı. 

 Gölbaşı2-Lineer Park sınırı devrilen leylandi, fıstık çamı ağaçlarının bitki kesimleri 

gerçekleştirdi ve leylandi budamaları yapıldı. Aynı bölgeye yeni bitki grupları dikimleri yapıldı. 

  Kemerboyu -İstanbul  Caddesi sınırı kanal boyu ve çevresi yabani sarmaşık ve bitki kesimleri,  

Ana Kapıdan itibaren yol boyu manolya ağaçları budamaları yapıldı. 

 

 Kemerboyu - İstanbul Caddesi sınırı ortak bitki parteri, Lale Kasrı-Atlıspor kavşağı, Büyük 

Gölet çevresi ilave bitki dikimleri, örtü bitkisi olan acem halısı ve mevsimlik çiçek dikimleri 

gerçekleştirildi. 

 Tüm saha geneli yol içleri yabani otların misinalı tırpan kesimleri ve tüm yüzey biçimleri 

yapıldı. 

 İzmir Bayındır Orman Fidanlığından bitki alım organizasyonları gerçekleştirildi. 

 Sedir Evleri üst sınır boyu leylandi dikimleri, tüm havuz çevreleri kadife, begonya dikimleri ve 

sezon düzenlemeleri yapıldı. 

 Sosyal Merkez şelale çevresi genel budama, temizlik ve ilave bitki dikimleri gerçekleştirildi. 

 Ormantepe yolu, Rana Sokak, Başak Sokak yol ağacı budamaları, Lale Bayırı yolu çit-bitki 

budamalar yapıldı. 

 Lineer Park orta gölet içi balçık, döküntü ve yabani ot temizlikleri, diğer tüm gölet içleri ve 

kıyılarının periyodik temizlik ve bakımları yapıldı.  

 Kemerbahçe ortak alan sulama hattı, Kemerboyu - Yeni Burgaz girişi, Büyük Gölet çevresi 

sulama hattı yenilemeleri sonrası çim tohumu atımları yapıldı. 

 Kemerboyu - Yalıkonaklar ortak golf alanları traktör makinası biçimleri,  gölet çevreleri saz, ot 

kesimleri, Yalıkonaklar gölet çevresi panel çit sonrası düzenlemeleri gerçekleştirildi. 

 Traktör tankeri ile bitki parteri periyodik sulamaları, tüm bitki gruplarına fungusit ve insektisit 

uygulaması yapıldı. 

 Tüm ortak alanlar ve yeşil alanlara periyodik haşere ilaçlamaları yıl içinde düzenli aralıklarla 

gerçekleştirildi. 

 Güvenlik kameralarını kapatan tüm bitkilerin kesimleri periyodik olarak yapıldı. 

 Mevsim normallerinin üzerinde yağışlı geçen yaz döneminde; tüm ortak alan bitki 

budamalarına Kemer Kapıdan başlanarak tüm Hızır Caddesi, Lale Kasrı, Kemerboyu, 

Yalıkonaklar, Yeniburgaz, Kemerbahçe, Rezidans boyunca devam edildi. 
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 Yalıkonaklar - Kemerboyu dış sınır dere ve kanal içi, orman boyu sınırı yabani ot, saz biçimi 

yapılarak artık malzemelerin atımları gerçekleştirildi. 

 Sosyal Merkez Köy Meydanı altyapı çalışmaları sonrasında; ağaç altlarına dolomit çakıl 

serilmesi,  orman sınırı, kemer önü sınır boyu, Büyük Gölet çevresi, Uzunkemer yolu- golf sınırı 

ot kesimleri yapıldı ve döküntü temizlikleri gerçekleştirildi. 

 Lineer Park kaynak göleti içi balçık ve döküntü temizlikleri, kaynak şelalesi süs havuzu yapımı 

gerçekleştirildi. 

 

 
 

 Kemerboyu, Lale Kasrı-Atlıspor Kavşağı’na ladin, Büyük Gölet çevresine ilave söğüt, iğde fidanı 

dikimleri yapıldı. 
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 Tüm saha geneli yol içlerine misinalı tırpanla yabani ot kesimleri ve tüm çim yüzey biçimleri 

işlemleri gerçekleştirildi. 

 Sarnıç çevresi düzenlemeleri, eski kayıkhane çevresi acem halısı dikimleri, Hızır Caddesi yol 

boyu ligüstrüm çiti ilave dikimleri yapıldı. 

 Site genelinde yüzme havuzu çevreleri ilave çiçek dikimleri, Kemerboyu-Yalıkonaklar göletleri 

nilüfer ve lotus seyreltmeleri, saz, ot, döküntü ve balçık temizlikleri gerçekleştirildi. 

 Gül parterlerine ilave meiland gülleri dikimleri yapıldı. 

 Sosyal Merkez  Tenis Kortlarındaki tadilatı nedeniyle, kort sınırlarındaki bitkisel düzenlemeler 

yapıldı. 

 Yalıkonaklar gölet kıyıları ve ada içi bitki budamaları,  Yalıkonaklar şelalesi çevresi bitkisel 

budamalar ve şelale bakımı yapıldı. Ayrıca Hisar Okulları sınırı ağaç üzeri sarmaşık 

budamaların gerçekleştirildi. 

 Yağışlar nedeniyle tüm ızgara kovaları ve drenaj kanallarının balçık ve döküntü temizlikleri 

yapıldı.  Lale Bayırı yolu çit, bitki budamaları ve tüm mevsimlik çiçek parterleri içi yabani ot 

temizlikleri yapıldı. 

 Traktör tankeri ile bitki parteri periyodik sulamaları ve tüm bitki gruplarına fungusit ve 

insektisit uygulaması yapıldı. 
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8. GÜVENLİK ve İDARİ İŞLER 

Sitemizde güvenlik hizmeti 5188 Sayılı Kanun ve İstanbul Valiliği’nin onaylamış olduğu koruma 

planına göre günlük 3 vardiya düzeninde verilmeye devam edildi. Kemerköy Sitesi 1 Güvenlik Proje 

Müdürü, 1 Güvenlik Proje Müdür Yardımcısı, 3 Vardiya Amiri ve 81 Özel Güvenlik Görevlisi olmak 

üzere toplam 86 Personel ile hizmetler yürütülmektedir.  

KEMERKÖY SİTESİ GÜVENLİK KADROSU VE GÖREV 

NOKTALARI 

VARDİYA ÇALIŞMA 
SAATLERİNE GÖRE 
PERSONEL SAYISI 

PLANLAMASI 

  
SIRA NO GÜVENLİK NOKTASI 

HİZMET  
SAATİ 

08.00  
20.00 

20.00 08.00 

1 Proje Müdürü 12 1 - 

2 Proje Müdür Yardımcısı 12 1 - 

3 Vardiya Amiri 12 1 1 

4 Ana Kapı 12 4 3 

5 Kemer Kapı 12 2 2 

6 Atlı Spor Kapı 12 2 2 

7 Şantiye Kapı 12 1 1 

8 Sedir Kapı 12 1 1 

9 Kemer bahçe Ön Kapı 12 1 1 

10 Kemer bahçe Arka Kapı 12 1 1 

11 Rezidance Kapı 12 1 1 

12 Yalı Konakları Ön Kapı 12 1 1 

13 Yalı Konakları Arka Kapı 12 1 1 

14 Kemer boyu Ön Kapı 12 2 1 

15 Kemer boyu Arka Kapı 12 1 1 

16 Meydan Devriye 32 12 1 1 

17 Meydan Devriye 31 12 1 - 

18 Mimar Sinan Devriye 12 1 1 

19 Lale Kasrı Devriye 12 1 1 

20 Sedir Devriye 12 1 1 

21 Kemer bahçe Devriye 12 1 1 

22 Residance Devriye 12 1 1 

23 Yalı Konakları Devriye 12 1 1 

24 Kemer boyu Devriye 12 1 1 

25 Yeni Burgaz Devriye 12 - 1 

26 Sedir Gof Devriye 12 - 1 

27 CCTV 12 2 1 

TOPLAM PERSONEL SAYISI 
 

32 
 

28 
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Yaklaşık 5.000 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 2017 yılında sitemiz entegre güvenlik çözümleri 

kapsamında yapılan çalışmalar özetle aşağıda sunulmuştur. 

2015’den beri devam eden güvenli giriş/çıkış sağlanabilmesi için kapılarda hızlı geçiş sistemi (HGS) 

ile geçişler yapılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında da sakinlerimize ait araçların sisteme giriş 

kayıtları yapılmaya devam edildi ve 4.800 taşıta araç tanıma sistemi tanımlandı. 

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve 2017 yılında da devam eden kapı güvenlik noktalarında konut 

personellerin geçişlerini sağlamak üzere personellerin bilgileri kayıt altına alındı, giriş kartları 

tanımlandı ve 1400 kart teslim edildi. Site içi çalışanlara ek olarak, site sakinlerine hizmet veren ve 

site içine düzenli giriş yapan tüm firma çalışanlarının bilgileri kayıt altına alınarak site içerisinde giriş 

çıkışları güvenli hale getirilmiş oldu.  

Site geneline konumlandırılan; 2 megapixel full HD çözünürlükte kapalı devre 195 adet IP kamera, 50 

adet harekete duyarlı sensörlü sınır kamerası, 1 adet radar kamera ile ortalama 60 gün kayıt 

tutabilecek kapasiteli 13 NVR kaydı 24 saat boyunca Güvenlik Ana Kumanda ve İzleme Merkezi ve 

Güvenlik Firması Merkezince izlemektedir. 
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2017 yılında site genelinde yaşana olaylar güvenlik firması tarafından günlük raporla halinde kayıt 

altına alınarak acil durumlarda ilgili birimlere bilgi verilerek, olay yerine intikali ve müdahalesi 

sağlandı. Ancak alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen yıl içinde üç hasarlı hırsızlık vakası yaşandı.  

OLAY ADET AÇIKLAMALAR 
 

Hatalı Araç Parkı 2650 Gerekli uyarılar yapılarak araçların kaldırılması sağlandı. 

Araç Alarmları 18 Olumsuz bir durum olmadığı tespit edildi. 

Konut Alarmı 129 Sosyal konutlarda gerekli kontroller yapılarak, site 
sakinlerine bilgisi iletildi. 

Maddi Hasarlı Kaza 14 Çevre güvenliği sağlanarak Trafik ekiplerine bilgisi 
iletildi. 

Hırsızlık Teşebbüsü 3 Gerekli Önleyici ve Fiziki Güvenlik tedbirleri alındı. 

Ortak Alanda Araç Yıkama 41 Yönetime bilgisi verildi. 

Hasarlı Araç Tespiti 12 Hasarların dışarıdan kaynaklı olduğu tespit edildi. 

Buluntu Eşya 21 Buluntu eşyanın sahipleri tespit edilerek teslimi 
sağlandı. 

Yangın 2 Hemen müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. 

Yangın İhbarı 9 BB İtfaiye Birimine bilgisi aktarıldı. 

Kayıp Çocuk 4 Çocuk ailesine teslim edildi. 

Kayıp Köpek 2 Görüntüleri tespit edilerek sahibine bilgisi verildi. 

Şüpheli Şahıs 37 155 Polis Birimleri ile bilgisi paylaşıldı. 

Şüpheli Araç 28 155 Polis Birimleri ile bilgisi paylaşılarak sorgulamaları 
yapıldı. 

Tartışma, Kavga ve Bıçaklama 4 Orantılı bir şekilde müdahale edildi. 

Köpek Isırması ve Saldırı 5 Saldırı önlenerek, SOS Ambulans’ın olay yerine intikali 
sağlandı. 

Gaz Kaçağı 3 Çevre güvenlik tedbirleri alınmış ve İGDAŞ’a bilgi verildi. 

Yüksek Sesle Müzik Dinleme 5 Şahıslar uyarılarak gürültü engellendi. 

Fotoğraf ve Kamera Çekimi 3 Site Sakinleri veya misafirleri olduğu tespit edildi. 

Evlere ve Araçlara Yumurta Atma 2 Çocuklar uyarılarak ailelerine bilgisi iletildi. 

Giriş Kapılarına Çarpma 20 Kamera tespiti yapılarak tutanakları tanzim edildi. 

Açık Kapı Tespiti 4 Konut Sahipleri bilgilendirildi. 

Ortak Alan Zararları 2 Şahıslar tespit edilerek tazmin işlemleri için tutanakları 
tutuldu. 

Aşırı Hız 890 Gerekli uyarılar yapıldı. 

Asansörde Kalma 11 Teknik ekiplere, en seri şekilde bilgisi aktarılarak 
müdahalesi sağlandı. 
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Site genelinde yıl içinde yapılan idari işler ve güvenlik bünyesinde yapılan faaliyetler; 

 Tüm sitede 1 Aralık 2017 tarihinde aydınlatacak şekilde var olan yılbaşı ışıklandırmalarına ek 

olarak, 280 ilave direk aydınlatması ve ağaç süslemesi yaptırılarak tüm cadde ve sokak 

aralarına konumlandırıldı. 

 Sitenin muhtelif yerlerine 2.500 m² panel çit yapılarak yerleştirildi. 

 Hızlı geçiş sistemi kapsamında fiziki yapısı uygun olan 8 kapıya yağmurlama sitemi getirildi. 
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 Güvenli geçiş sistemi kapsamında fiziki yapısı uygun 9 kapıya ardışık geçişi engellemek için çift 

bariyer sistemi getirildi. 

 Sokak hayvanlarının siteye girişini engellemek için Kemerboyu ve Yalıkonaklar kapılarında 

perde bariyer sistemine geçildi. Aynı bölgede yer alan 2B arazisine 2 tane motorlu bariyer kapı 

yerleştirildi. Yalıkonaklar çocuk oyun parkı kapısı yenilendi. Eski İstanbul gol sahası geçişleri 

sokak hayvanlarının geçişini engellemek için tel örgüler ve servis kapılarıyla kapatıldı. 

 Site genelinde bakım onarım çalışmaları doğrultusunda tüm güvenlik mobolarının bakımları 

yapılarak, boyama işlemleri tamamlandı. 
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 Site içerisinde dolaşan sahipsiz sokak hayvanları için Yönetim Kampüsünde geçici konaklama, 

bakım ve gözetim alanı oluşturuldu. 

 Güvenli geçiş revizyonu doğrultusunda Atlıspor Kapı güvenlik mobosunun yeri değiştirilerek, 

araçlar için manevra alanı oluşturuldu. 

 Güvenlik firmamız olan Securitas ile yapılan anlaşma gereği ilave yapılacak sınır kamera 

sistemleri için alt yapı çalışmalarına başlandı. 
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9. SOSYAL TESİSLER 

 Köy Meydanı Sosyal Tesisleri site sakinlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ortak sosyal yaşam 

alanlarına eklenen yeni işletmelerle alanın daha da kullanılabilir hale gelmesi amaçlandı. Bu 

doğrultuda mevcut işletmelere ilave olarak “ kuru temizleme-terzi-lostra” hizmeti veren mekan 

açıldı. 

 

 Kemerköy Sitesi Yönetim Ofisi tarafından site sakinlerimizi bilgilendirme amaçlı hazırlanan 

duyuru ve görsellerin sakinlerimizin yaşam alanı olan Köy Meydanında konumlandırmak 

amacıyla 8 adet pano yaptırılarak Köy Meydanına asıldı. 

 

 Macro arkasındaki eski çocuk oyun parkı alanına, büyük bir satranç oyun parkı yapıldı, 

ilerleyen günlerde ilaveleri de tamamlanarak tüm alanın işlevsel bir oyun parkı haline 

getirilmesi sağlanacaktır. 
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 Yaz sezonu başlamadan Sosyal Tesis Açık Havuzunda zarar görmüş çevre terakotaları 

değiştirildi, duş bataryalar tamir edilerek yenilendi ve duş alanları boyandı. Eskiyen şezlong ve 

şezlong minderleri değiştirildi ve alan sezona hazır hale getirildi. 

 

 Yıllar içinde alt yapının eskimesi ve bazı bölümlerinin yetersiz hale gelmesi sebebiyle Köy 

Meydanı Sosyal Tesislerinde bir dizi yenileme çalışmaları yapıldı. Köy Meydanı zemini komple 

kaldırılıp alt zemine izolasyon çalışması yapıldı. Koruma betonu kaplanarak drenaj hattı 

oluşturdu ve küp taşlar döşendi. Tenis kortları ve basketbol sahası zemini temizlenerek akrilik 

kaplama yapıldı ve site sakinlerimizin hizmetine sunuldu. 
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10.S.O.S INTERNATİONAL ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 

Yıl içerisinde S.O.S sağlık hizmetleri tarafından Kemerköy Sitesi sakinlerine 24 saat olarak verilen 

revir hizmetlerine ek olarak, yoğun bakım donanımlı acil yardım ambulansı hizmeti uygulamasına 

devam edildi. Revirde 24 saat boyunca yeterli eğitim ve tecrübeye sahip doktor, acil tıp teknisyeni ve 

acil eğitimi almış sürücüden oluşan medikal ekip ile sağlık hizmeti verildi. Acil durumlarda 

müdahalelerde bulunarak, site sakinlerine hastaneye ulaşımı sağlandı. Acil olan veya olmayan tüm 

sağlık problemlerinde, 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 çağrılara cevap verdi. Gelen 

çağrıların acil, tıbbi danışma ya da muayene olması durumuna göre, bölgede bulunan sağlık ekibi 

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

hizmetlerini de sağlandı. Adrese giden sağlık ekibi, hastanın durumuna göre yerinde tedavi yapıp, 

gerekli gördüğü durumda hastanın hastaneye transferini sağladı. 

 

 
 

AYLAR 
EVDE MUAYNE 

(ACİL) 

 
 

REVİRDE MUAYENE 

 
 

DİĞER (ENJ.- 
PANS.) 

HASTANEYE 
TRANSFER  

TOPLAM 
HASTA SAYISI 

OCAK 26 18 102 4 150 

ŞUBAT 17 20 70 1 108 

MART 51 28 73 5 157 

NİSAN 95 65 81 4 245 

MAYIS 65 68 41 5 179 

HAZİRAN 68 59 41 8 176 

TEMMUZ 22 37 53 2 114 

AĞUSTOS 57 34 80 9 180 

EYLÜL 52 36 95 8 191 

EKİM 86 33 21 3 143 

KASIM 51 15 10 5 81 

ARALIK 66 36 35 4 141 

TOPLAM 
HASTA 
SAYISI 656 449 702 58 1865 

 
Kemerköy Sitesi 2017 yılı vakalarının müdahale şekline göre dağılımı 
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Kemerköy Sitesi vakalarının genel dağılımı 
 

 

 

EVDE MUAYENE 656 35,17% 

REVİRDE MUAYENE 449 24,08% 

HASTANEYE TRASPORT 58 3,11% 

DİĞER (ENJ.+PANS.) 702 37,64% 

TOPLAM 1865 
  

AYLAR 

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

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

OCAK 15 14 1 0 0 6 1 0 0 7 

ŞUBAT 7 20 - 3 2 3 - 2 - - 

MART 21 12 3 6 0 0 1 2 0 34 

NİSAN 18 19 16 3 0 8 1 2 0 93 

MAYIS 19 21 6 1 0 17 1 1 0 67 

HAZİRAN 5 7 2 0 1 3 1 0 0 108 

TEMMUZ 3 6 0 5 0 0 1 0 0 44 

AĞUSTOS 3 9 1 3 4 7 1 0 0 63 

EYLÜL 4 16 5 1 0 3 1 0 0 58 

EKİM 10 13 11 2 1 6 1 - 1 74 

KASIM 7 2 3 0 2 3 0 2 0 47 

ARALIK 2 3 1 1 2 2 0 0 0 91 

TOPLAM 114 142 49 25 12 58 9 9 1 686 
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11. AKMERKEZ SERVİSİ 

2017 yılında da, sakinlerimizin site dışında ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, site yönetimi 

Akmerkez Servis hizmeti vermeye devam etti. Akmerkez Servisi;  geçmiş yıllarda olduğu gibi 

belirlenen servis güzergâhı ve saatlerinde, site sakinlerinin şehir merkezindeki belirli noktalara gidiş 

gelişi sağlandı; hafta içi beş, cumartesi günü dört sefer olarak hizmet verilmeye devam etti.   

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

12. 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 alınarak, belediyece 

gösterilen bertaraf tesislerine götürülmesi işidir.  Sistem 2017 yılında bir adet çöp kamyonu, 3 

personel ile 7 gün üzerinden taşeron firma tarafından yürütülmeye devam edildi. 

 

Hafta İçi 

Kemerköy Sitesi Akmerkez 

Kemerboyu Ulus Kapı 

10.00 11.30 

 11.30 13.00 

13.00 15.00 

15.00 17.00 

17.30 19.00 

Hafta Sonu 

Kemerköy Sitesi Akmerkez 

Kemerboyu Çıkış Ulus Kapı 

11.00 13.00 

14.00 16.00 

17.00 18.30 

19.30 22.00 


