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Değerli Komşularımız, 

Birlikte bir yılı daha geride bırakırken görevde 
olduğumuz yıllar içinde edindiğimiz deneyimler, 
sizlerin görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda 
2018 yılında sitemizin yaşam kalitesinden 
sapmadan güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve 
sürdürülebilir bir anlayışla faaliyetlerimizi devam 
ettirdik. 

Temsilci ve denetçilerimizle üç aylık periyodlar 
halinde faaliyet raporlarını paylaştık, ayrıntısıyla 
hepsine değineceğiz ancak öncelikle sizlere, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitemiz içindeki golf 
alanlarının imar planı değişikliğini içeren askı 
tutanağı ile başlayan ve devamında yaşanan süreç 
hakkında özet bir bilgi aktarmak isterim. 

Hepiniz gibi biz de Kemerköy Sitesinde yaşamaya 
karar verdiğimizde, sitemizin lüks yapılardan 
oluşan bir toplu yapı olmadığını, bizlere hayal 
ettiğimiz yaşamı sunan bir ideali satın aldığımızın 
farkındaydık. Doğal ve fiziksel yapısı ile ülkemizde 
bir ilk olan sitemiz, Göktürk ve çevresinin de 
gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ancak bu 
durum beraberinde bir yandan sosyal ve kültürel 
bazı yararları sunarken diğer yandan da çevresel 
bakımdan bazı sakıncalar içermektedir. Bunun 
nedeni ise yirmi yıl önceki Göktürk ve çevresinin 
yeşil alanı ile günümüzdeki durumunun 
kıyaslanamaz derecede azalmasıdır. Hızla kentleşen 
bir sistemde sağlıklı ekolojik dengeden söz etmek 
oldukça güçtür. Yetersiz çevre politikaları, sosyal ve 
ekonomik problemler sürdürülebilir olmayan 
yapılaşmaya, çevre koruma çalışmalarının 
aksamasına dolayısıyla da yeşil alanların kaybına 
neden olmaktadır. Dünyada birçok gelişmiş şehirde 
görülen ve imar planı aşamasında oluşturulan yeşil 
alan sisteminin benzeri, sitemizde otuz sene önce 
kendine özgü nitelikleri olan özel spor sahası olarak 
adlandırılan golf alanlarıyla oluşturulmuştur. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11.09.2018 tarihinde 
sitemizin içinde bulunan özel spor alanlarının 
konut, sosyal tesis alanı ve ticari alana 
dönüştürülmesine ilişkin askıya çıkardığı imar planı 
değişikliği ile sitemizin içinde bulunan golf alanları 
yeşil alan olma özelliğinden çıkacaktır. Bildiğiniz 
gibi bu durum karşısında öncelikle maliklerimiz 
tarafından imzalanan itiraz dilekçeleri ilgili 
bakanlığa gönderilmiş, ardından maliklerimiz ve 
hem Site Yöneticiliği hem de Kemer A.Ş. tarafından 
yürütmeyi durdurma ve iptal istemi ile davalar 
açılmıştır. Davalarla ilgili genel bilgi Hukuk 
bölümünde yer almaktadır. 

Hızla betonlaşan dünyamızda yeşeren bir filizin, bir 
dalın, bir ağacın önemini anlayacağımız gün bizden 
sonraki nesillerin hayatından artık çalmayacağımız 

gün olacaktır. Yönetim Kurulu olarak bizler, bu 
konunun çalıştayı olan değerli komisyon üyeleri, 
konu hakkında bize yardımcı olan müşavirlerimiz, 
danışmanlarımız ve site çalışanlarımız gerekli özen 
ve hassasiyet ile çalışmalara titizlikle devam 
etmektedir. 

2018 yılı içinde yaptığımız çalışmaları da kısa bir 
özetle sizlere aktarmak isterim; Günümüz kent ve 
sosyal yaşamında hepimiz için en önemli konunun 
güvenlik olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu 
sebeple 2018 yılı yatırımları içerisinde yer alan 
Entegre Güvenlik Çözümleri ilaveleri kapsamında 
Harmanlar Caddesi, İstanbul Caddesi, Sedir Evleri, 
Kemer Kapı ile Sarnıç Sokak arası, Atlı Spor Kapı ile 
Lale Kasrı arası, Kemerbahçe dış çevresine 
toplamda 5.500 m alt yapı, 106 kamera direği ve 
106 kamera konumlandırıldı. Bu kapsamda sitedeki 
tüm sınır boyu IP ve termal kameraların sistem 
testleri yapılarak mevcut yapıya entegrasyonu 
sağlandı. UPS, switch gibi değiştirilmesi gereken 
donanımlar tamamlandı. Sitenin muhtelif yerlerine 
870 m 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 
5.173 araca HGS tanımlaması yapıldı. Böylece 
tanımlaması yapılmış tüm araçların siteye giriş-
çıkışları kontrollü hale getirilirken sakinlerimizin 
de kapılardan beklemeksizin geçişi sağlanmış oldu. 
Site güvenli giriş-çıkışı kapsamında personellerin 
geçişlerini sağlamak üzere site giriş kartları 
tamamlandı. 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. Yapılan tüm yatırımlar ve 
alınan önemler ile 2018 yılının site güvenliğimiz 
bakımından sorunsuz bir yıl olduğunu gönül 
rahatlığı ile söylemek isterim. 

Sitemizde zamanla alt yapının eskimesi ve bazı 
bölümlerinin yetersiz hale gelmesi sebebiyle 2018 
yılı içerisinde bir dizi yenileme çalışmaları yapıldı. 
Bu doğrultuda Sosyal Merkez havuz çevresi 
taşlarının deforme olması, yaşanan ciddi izolasyon 
sorunları, makine dairesine akan sızmalar ve kırık 
taşların tehlike arz etmesiyle havuz çevresi ve 
havuz tuvaletleri tamamen yenilendi. Mal kabul 
bölümünde bulunan, eski ve kötü durumdaki çöp 
toplama alanı kaldırılarak çöp toplama odası 
hazırlandı ve bu alan revize edildi. Mal kabul 
koridoru girişinde Köy Meydanı işletmeleri ve 
personel kullanımı için erkek ve kadın personel 
tuvaletleri yapıldı. Sosyal Merkez Spor Salonunun 
bir bölümünde bulunan kiracının ayrılması ile 
birlikte spor salonu revize edilerek genişletildi ve 
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boyandı. Böylelikle site ortak kullanımında olan 
tüm sosyal alanlar yenilenerek yeni döneme 
hazırlanmış oldu ve yaz başı itibari ile 
sakinlerimizin kullanımına açıldı. 

Tüm yıl boyunca site genelinde budama, temizlik, 
çiçek dikimi faaliyetleri düzenli aralıklarla 
yapılarak yaşayan site doğamızın canlı tutulması 
sağlandı.  Geçtiğimiz yıl tümüyle yenilenen Sera 
konstrüksiyonunda bitkisel çelik ve mevsimlik 
çiçek üretimi çalışmaları yapılmaya devam edildi ve 
sahanın muhtelif yerlerinde dikimleri sağlandı. 
Gelecek yıllarda hedefimiz, dışa bağımlı bitki 
alımını en aza indirerek saha geneline üretim 
gerçekleştirmektir.  

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; 2018 yılından itibaren imzalanan tüm 
protokoller düzenli olarak ekleriyle birlikte sisteme 
taranarak yüklendi. Yapılan aktarımla elektronik 
arşiv geliştirildi. Aktifimizde kayıtlı ve 
kullanılmakta olan tüm demirbaşlar, programda 
oluşturulan demirbaşlar modülüne toplandı. Bu 
sayede sahada kullanılan tüm demirbaşların 
bilgisine hızlı bir şekilde ulaşılması sağlandı. 

Site sakinlerinin birlikte vakit geçirdikleri Köy 
Meydanı’nda yer alan mekanların, 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 “çocuk oyun evi ve pastane” hizmeti veren 
iki ayrı mekan açıldı. 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, sakinlerimizin 
sevdikleriyle bir araya gelip, birlikte zaman 
geçirebilecekleri, tüm spor karşılaşmalarını 
izleyebilecekleri, özel gün etkinliklerini 
yapabilecekleri gerçek bir yaşam alanına dönüştü.  
Tüm site sakinlerimizin bir arada olabilecekleri 
ulusal bayram kutlamaları, Köy Meydanında 

etkinlikler düzenlenerek gerçekleştirildi. 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 şikayet ve taleplerin istatistikleri 
tutuldu ve kayıt altına alınması sağlandı. Kemerköy 
Yönetim Ofisi çalışanlarımız, tüm komşularımız için 
siteden toplanan peyzaj atıklarıyla kendi el 
emekleri ile yılbaşı hediyesi oluşturdular ve 
dağıtımını sağladılar. Çalışanlarımıza ince 
düşünceleri ve doğal dönüşüme katkılarından 
dolayı teşekkür etmek isterim. Çalışanların 
motivasyonunu arttırıcı yönde bir dizi aktivite ve 
organizasyon düzenledi. Yapılan tüm bu 
düzenlemelerle sitemiz çalışanlarının toplam iş 
performansını arttırıp, iş gücünde marjinal fayda 
sağlanması amaçlandı.  

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

Siz değerli site sakinlerimizden ricam, lütfen 
mümkün olduğunca Köy Meydanımızda vakit 
geçirelim, sosyal mekanlarımızı kullanarak 
komşuluk ilişkilerimizi geliştirelim, birliğimizden 
kuvvet doğuralım, mevcut müesseseler tarafından 
bizlere sunulmakta olan hizmet imkanlarımızdan 
ihtiyacımız olanları buralardan kullanalım, şikayet, 
öneri – olumlu/olumsuz görüşlerimizi çekinmeden 
müesseselere ve Site Yönetimine bildirelim ve en 
optimum hizmeti almak için el birliği ile çalışalım. 
Elimizdeki tüm bu olanaklar ve güzellikler ile 
Kemerköy’ü örnek bir yaşam alanı olmaya devam 
ettirmek için hep birlikte elele vererek yaşatmaya 
devam edeceğimize inanıyorum. 

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 şükranlarımı sunuyorum. Herhangi bir 
konuda, farkında olmadan yanlış, hatalı, eksik, 
kusurlu davranmış isek hoşgörü ile karşılanacağını 
umar, 2019 yılının tüm sitemizin için hayırlı 
olmasını dilerim. 

Sevgi ve Saygılarımla, 

                          YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

                               RIZA TEVFİK MOROVA 
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2018 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)  

HENRYK DROWNIAK (Yönetim Kurulu Üyesi)  

DİLA BEZMEN TELCİ (Yönetim Kurulu Üyesi)  

AYDIN BAŞYURT (Yönetim Kurulu Üyesi) 

 

 

 

 

 

 

2018 SİTE DENETİM KURULU 

ÜYELERİ 

PARSEL 

 NO 

ADI SOYADI  

378 HALUK SABUNCU 

387 NESLİN DEĞER DÖLAY 

388 BÜLENT YILMAZ 

396 EROL KÖKOĞLU 

397 MURAT ÖZKAN 

424 AYDOĞAN TAPŞIN 

427 İSMAİL DARCAN 

430 ÖZALP ERKEY 

435 MEHMET ÇETİN YÜCEULUĞ 

436 FURKAN GÖZALAN 

438 KEREM GÖZALAN 

456 MEHMET POLAT 

458 VOLKAN UÇAR 

459 ESRA TÜMERTEKİN 

460 ZELİHA ÖNEN 

461 ÖMER SALİHOĞLU 

463 SARP KORAY ERDİLEK 

542 MAHMUT KARAMAN 

601 DİDEM KARADENİZ 

1570 OSMAN NURİ AKSOY 

1650 LEON BENZESİN 
 

 

 

 

2018 KEMERKÖY SİTESİ ANATAŞINMAZ PARSEL 

TEMSİLCİ LİSTESİ 

PARSEL 

 NO 

ADI SOYADI  

PARSEL 

 NO 

ADI SOYADI  

378 BÜLENT SABUNCU 435 ESRA BAŞAK GÖRELİK 

378 ENGİN AKSOY 436 BİJEN ZAMANPUR 

378 KAAN OLGUN 436 
N. GÜLİZ 
BUYRUKBİLEN 

378 AYŞE ARDALI 436 ÖMER İPEKER 

387 YAŞAR EŞGİN 438 AHMET KABAKCI 

387 GÜNİZ ALPER 438 ERDAL AKBULUT 

388 NEVZAT BAYZIN 456 HALUK CAN ÖZEL 

388 GÖNÜL LEVENT 456 MEHMET İMRE 

396 RANA ANDAÇ  456 ÜLKÜ BÜYÜKGÖNENÇ 

396 RAUF ÇAĞATAY 456 BÜLENT KAHYAOĞLU 

396 DENİZ AYŞE MUTLU 458 MERGÜL KOTİL 

396 NEVZAT ÖZDEMİR 458 MORİS KOHEN 

396 İBRAHİM İLERİ 459 MURAT TANDOĞAN 

397 ESEN DENİZ DURMAY 459 A.TAHSİN GÜRDOĞAN 

397 HÜSEYİN TÖMEN 460 TUĞRUL TİMUR 

397 ERAULD PAUW 460 AYŞE GENÇSOY 

397 BAKİ BİLGİLİ 461 HALE KULACAOĞLU 

397 ÖZLEM ÇETİNKAYA 461 AYDIN BAŞYURT 

424 EDİP BAHAR 461 BÜLENT EJDER 

424 MARK MİNASYAN 461 TULİN YURDAKUL 

424 BEGÜM BEZMEN 463 CENGİZ YEKER 

424 DEFNE KANATLI 463 RECEP GÜL 

424 MEHMET KARADAYI 542 ERDAL DUMANLI 

424 FÜGEN VURAL 542 HENRYK DROWNIAK 

427 M. HAKAN KIRAN 542 SEMA YALÇIN 

427 DİLA BEZMEN 542 İSMAİL BADUR 

427 NURGÜL SİLAHLI 542 B. ÜMİT ÖZTÜRK 

430 RIZA TEVFİK MOROVA 542 KAAN ONAT 

430 
SEMAVİ 
YORGANCILAR 601 M. BÜLENT ERTAN 

430 DİLEK GÜNDOĞ 601 UFUK TALU 

430 GÜL FANSA 601 CEM HANCIOĞLU 

430 OĞUZ PEKER 601 A.SELAHATTİN KALIN 

430 ZEYNEP ÇEÇEN  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 
MUHASEBE/FİNANS DANIŞMANI                            :SMMM BURHAN KARA 
PEYZAJ DANIŞMANI                                                             :YKS ORM. MÜH. METİN GÜLENÇ 
İŞ VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANI                                        :FORUM OSGB 
MUHASEBE MÜDÜRÜ                                           :SMMM GÜLCAN SARIKUŞ 
PEYZAJ VE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ                            :OSMAN AKSU 
TEKNİK MÜDÜR                              :SÜREYYA ŞAHİN 
KURUMSAL İLETİŞİM                                           :SEVAL YILDIZ ÇELİK 
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                                :YAKUP DEMİRTAŞ 
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1.KURUMSAL İLETİŞİM ve HALKLA İLİŞKİLER 

2018 yılında, tüm kanallardan gelen sakin şikâyetleri ve talepleri Kurumsal İletişim Birimi tarafından 

kayıt altına alınarak 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; 

2018 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 

 

 

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 Kurulları, 

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. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkartılan sitemiz onaylı vaziyet planı içerisinde yer 

alan özel spor alanlarının imar planı değişikliği ve maliklerimizin itirazları ile hukuki sürece ilişkin 

tüm toplantılar, yazışmalar, evrak takibi vb. diğer çalışmalar ilgili komisyon, Yönetim Kurulu, hukuk 

10%

8%

12%

10%
3%7%15%

4%
6%

25%

ŞİKAYET VE TALEPLER

1. SİTE İÇİ YOL BAKIMI

2. SİTE İÇİ PEYZAJ DÜZENİ

3. SİTE GENEL DÜZENİ

4.SİTE GENEL TEMİZLİĞİ

5.HAVA MUHALEFETİ
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danışmanları ve şehir bölge planlamacısından oluşan teknik heyetle birlikte birimimiz tarafından 

gerçekleştirildi.  

2018 yılında Kurumsal İletişim Birimi tarafından üç aylık periyotlar halinde hazırlanan faaliyet 

raporları Ana Taşınmaz Temsilcileriyle paylaşıldı. 

 

➢ Site İçi Çalışmalar ve Etkinlikler 

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

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 iki yıldır yapılan çalışma ile site 

sakinlerimizin evlerinde çalışılan personellerine toplamda 2229 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 alınmaya devam edildi.  

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. 
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Köy Meydanı Sosyal Tesisleri içinde bulunan büyük havuz ve sosyal merkez spor salonu bahar 

aylarında yapılan yenileme çalışmaları sonrasında yaz boyunca sakinlerimiz tarafından aktif olarak 

kullanıldı. Sosyal alanların sadece site sakinlerimizin kullanımında olmasını sağlayan ve özel olarak 

hazırlanan sosyal alan kartları sakinlerimizin talep etmeleri halinde kendilerine verilmeye devam 

edildi. 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geo Koleji’nin sponsorluğunda Köy Meydanı’nda 

kutlandı. Site sakinlerimiz yapılan etkinliğe duyurular ile davet edildi. Sakinlerimiz ve çocuklarımızın 

katılımlarıyla birbirinden eğlenceli çeşitli aktiviteler, çocuk şarkıları ve marşlar ile birlikte 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doyasıyla kutlandı.  

 

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

yaşatmak üzere geçtiğimiz yıl birincisi yapılan ESAT EDİN HALK KOŞUSU, bu sene 29 Nisan 2018 

tarihinde düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Sn. Remzi Aydın’ının teşrifleri, Edin ailesi ve Site 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile site personellerinin de katılım sağladığı koşu organizasyonu renkli 

görüntülere sahne oldu. 
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Kemerköy Sitesi olarak 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Köy Meydanında “Alışveriş ve Anneler Günü 

Festivali” düzenleyerek “Anneler Günü” kutlandı. Birimimiz tarafından organize edilen 

organizasyonumuz katılımcı firmaların stantları ile renklendi. 

 

Gelir getirici faaliyetler arasında bulunan “Araç Test Sürüş” etkinliği Gelecek İstanbul Mercedes ile 9 – 

10 Haziran 2018 Cumartesi ve Pazar günleri Kemerköy Sitesi Arda Aygen Meydanı’nda “Gelecek 

İstanbul Test Sürüşü” adı altında planlandı. Yapılan duyurular ile birlikte site sakinlerimizin ziyaretine 

açılan araç test sürüşü etkinliğine, dileyen sakinlerimize Gelecek Otomotiv çalışanları tarafından 

araçlar hakkında bilgiler verilerek iki gün boyunca devam edildi. 
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22 Haziran Cuma gecesi Köy Meydanı Havuz Alanında komşularımızdan Zafer Parlar’ın üyesi olduğu 

“Bebek Blues Band” grubunun konseri ile yaza merhaba partisi yapıldı.  

 

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Köy Meydanında hazırlanan alanda, site 

sakinlerimizin katılımları ile gerçekleştirildi.  

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ölümünün 80. 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.  
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Yılın 2. araç test sürüş etkinliği DS AUTOMOBILES ile 24-25 Kasım 2018 Cumartesi ve Pazar günleri 

Kemerköy Sitesi Köy Meydanı ve Arda Aygen Meydanı’nda gerçekleştirildi. 

 

Geçtiğimiz yıllarda revize edilen Köy Meydanı Livingroom ve Kemerköy Sitesi Yönetim Kampüsü 

büyük toplantı salonunda çeşitli konularda, konuklarla söyleşiler ve workshoplar yapıldı. Tüm bu 

organizasyonlara site sakinleri davet edilerek, organizasyon süreçleri birimimiz tarafında yürütüldü.  
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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 

haftalara ilişkin afişler hazırlanarak asıldı. 

 

 

➢ Personel Eğitimleri ve Organizasyonları 

Sakin memnuniyetinin çalışan personelin memnuniyetiyle doğru orantılı olduğu bilinciyle 

personelimiz için 2018 yılı motivasyon sağlayıcı Yılbaşı Eğlencesi etkinliği düzenlendi.  

 

Site sakinlerimize 2019 yeni yıl hediyesi olarak dağıtılmak üzere 900 adet mumluk siteden toplanan 

peyzaj atıklarının personellerimizin el emeği ile son haline ulaştı.. Halkla İlişkiler, İdari İşler ve Teknik 
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Birim çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda sakinlerimizden olumlu geri dönüşler ve beğeniler 

alındı.  

 

➢ Postane Hizmetleri 

2018 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 2018 yılı Posta Dağıtım İstatistikleri  

Yönetim Duyuruları: 2018 yılında, Kemerköy Sitesi’ne dağıtılmak üzere, 6.750 adet özel ve genel 

duyuru ve çeşitli yazışmaların dağıtımı posta dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirildi.  

Ekstre, Tahsilat Makbuzları, Diğer Evraklar: 2018 yılında, Kemerköy Sitesi’ne dağıtılmak üzere, 8.068 

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

Özel Şirketlerin Reklam/Tanıtım Malzemeleri: 2018 yılında, Kemerköy Sitesi’ne ücretli 

olarak dağıtılmak üzere, özel şirketlerin reklam, tanıtım amaçlı 28.750 adet broşür, katalog, dergi, vb. 

alındı ve dağıtımı posta dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirildi.  
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2.MUHASEBE 

İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Faaliyetleri ve Genel İşleyişi 

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. 

06.03.2018 tarihli Temsilciler Kurulunda görüşülerek kabul edilen 2018 yılına ait İşletme Projesi 

Bütçesi, Yatırım Bütçesi ve Yapı Blokları Özel Gider Bütçeleri sisteme aktarılarak akabinde yönetim 

planında yer alan dağıtım anahtarları esas alınarak sakin/maliklere düşen aidat tahakkukları yapıldı. 

Her sene olduğu gibi yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aidat rakamlarına göre tahakkuk ve tahsilatlar 

yapıldı ve yeni yıla ait bütçelerin hesaplanan aidat farkları hesaplandı. Bu farklar Mart/2018 daire 

ekstrelerine yansıtıldı.  

Diğer taraftan, 2017 yılına ait yapı blokları özel gider ve özel yatırım bütçelerine ait gerçekleşme kesin 

hesap farkları +/- hesaplanarak sonuçları Nisan/2018 dönemine tahakkuk edildi. 

➢ İşleyiş 

2015 yılından itibaren yürürlükte olan, borcunu zamanında ödemeyen site sakinlerine gönderilecek 
ihtarnameye ilişkin prosedürün 3. maddesinde geçen 60 günlük süre, Mart/2018 döneminden 
itibaren uygulanmak üzere 30 güne çekilerek, aidatların zamanında ödenmeleri hedeflendi. 

2018 yılından itibaren imzalanan tüm protokoller düzenli olarak ekleriyle birlikte sisteme taranarak 

atıldı. Yapılan aktarımla elektronik arşiv geliştirildi. 
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Kemerköy Sitesi Yöneticiliği’nde görevli tüm personellerin 2018 yılında ISG kapsamında yapılan 

sağlık tarama sonuçları Novafortis Site Yönetimi programında arşivlendi. 

 

Muhasebeden alınan verilerle Excel programında manuel olarak hazırlanan “KYSH AŞ’nin Finansal 

Açıdan Gelir Gider Tablosu”nun Novafortis sisteminden otomatik alınması sağlandı. Bu sayede bilgiler 

doğru, hızlı ve güncel raporlanabilmesi sağlandı. 

 

 

Aktifimizde kayıtlı ve kullanılmakta olan tüm demirbaşlar, Novafortis’te oluşturulan Demirbaşlar 

modülüne toplandı. Bu sayede sahada kullanılan tüm demirbaşların bilgisine hızlı bir şekilde 

ulaşılması sağlandı.  
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Taşeronlardan ve/veya kiracılardan alınan ve/veya verilen teminat mektuplarının izlenebileceği yeni 

bir modül oluşturuldu. 

 

3.HUKUK 

2018 yılında Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş. ve Kemerköy Sitesi Yöneticiliği’ne ait 

tüm genel hukuki işler Paşalıoğlu Hukuk Bürosu, Av.Ömer Süha Paşalıoğlu tarafından takip edildi. 

Geçmiş dönemde eski hukuk müşaviri Av.Onat Yıldırım’ın takip ettiği mevcut davaların takibi dava 

bazında yine kendisi tarafından yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 04.09.2018 tarihli ve 

E.152539 sayılı yazısı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (d) ve 8 (g) madde hükümleri uyarınca, NİP-

34525 ve UİP-34527 plan işlem numaraları ile onaylanan imar planı değişikliklerinin iptaline ilişkin 

davalar ile ilgili hukuki işler için Çelik Hukuk bürosundan Av. Şevket Çelik, Cengiz&Çamer&Bahar 

Hukuk Bürosundan Av. Koray Cengiz ile davalara dayanak oluşturacak arşiv ve dokümantasyon 

taramalar, ilgili argümanların hazırlanması vb. konularda Şehir Bölge Planlamacısı Menşure Işık 

Köselerli ile çalışılmaya başlandı. 

 
➢ PAŞALIOĞLU HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVALAR;  

2018 yılı sonu itibariyle; 

• İşçilik alacakları istemi ile ikame edilen 6 dava yerel mahkeme nezdinde derdesttir.  

• İşe iade istemiyle ikame edilen davalardan 3 dosyada İstinaf Mahkemesince davacıların işe 

iadesine karar verilmiştir. Diğer 2 dosyanın temyiz incelemesi devam olunmaktadır.  
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• Hukuka aykırı fiilleri nedeniyle zarara sebebiyet veren 3 eski personel aleyhine ikame edilen 

tazminat davası ile ceza davası derdesttir.  

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

takibine yaptığımız kısmi itirazımızın iptali talepli davada, davanın reddine karar verilmiştir.  

• Güvenlik hadiseleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri ile ikame edilen 6 dava 

derdest olup bir güvenlik hadisesi nedeniyle ikame edilen davanın maddi tazminat yönünden 

aleyhimize olacak şekilde kısmen kabulüne, manevi tazminat yönünden ise reddine karar 

verilmiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir.  

• Ortak alana ilişkin haksız müdahalenin tespiti ile tecavüzün giderilmesi talepli bir davamız 

mevcut olup, derdesttir.  

• Temsilciler kurulu kararının iptali istemiyle ikame edilmiş bir davamız mevcut olup derdesttir.  

• Sanal suçlara yönelik savcılık nezdinde bir soruşturma dosyamız derdesttir.  

• İdare Mahkemesi nezdinde Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine ikame ettiğimiz dava halen 

derdesttir. 

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

bölümlerden istifade eden kiracılar aleyhine 2018 yılı itibariyle başlatılmış 15 adet icra 

takibinden; 8 adet icra dosyası alacağı tamamen tahsil edilmek suretiyle infaz edilmiş, 7 adet 

icra dosyasında ise takip işlemlerine devam olunmaktadır. 

• 2018 yılı öncesinde başlatılmış icra takiplerinden; 36 adet icra dosyası alacağı tamamen tahsil 

edilmek suretiyle infaz edilmiş, 3 adet icra dosyası borçlularının itirazı nedeniyle durmuş, 

bunlardan 2 tanesinde itirazın iptaline/kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiş, 

diğer 1 tanesinde ise takip dosyasına konu alacaktan feragat edilmiştir. 2018 yılı öncesine 

ilişkin olarak 5 adet icra dosyasında takip işlemlerine devam olunmaktadır. 

 
➢ ÇELİK HUKUK GRUBU ve CENGİZ&ÇAMER&BAHAR HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAKİP 

EDİLEN DAVALAR; 

İdari Mahkeme Nezdinde Görülmekte Olan Davalar;  

İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, Kemer Country yerleşkesi içinde yer alan ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının 04.09.2018 tarihli ve E.152539 sayılı yazısı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 

(d) ve 8 (g) madde hükümleri uyarınca, NİP-34525 ve UİP-34527 plan işlem numaraları ile onaylanan 

sitemizin onaylı vaziyet planı içerisinde yer alan özel spor sahalarının ve yeşil alanları içerisinde 

bulunduğu alanlara ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 

için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Site Yöneticiliği ve site malikleri tarafından itiraz edilmiş ve 

itirazlara süresi içerisinde cevap verilmemesi sebebi ile itirazlar zımnen ret edilmiş ve hukuki sürece 

başlanmıştır. Bu doğrultuda Site Yöneticiliği, Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler A.Ş. ve sitemizdeki 

farklı parsellerden bir çok malik tarafından Çelik Hukuk Bürosu ve Cengiz&Çamer&Bahar Hukuk 

Bürosu’na verilen vekaletlerle  öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar 

verilmesi talepli ile; İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde, İstanbul 5. 

İdare Mahkemesi’nde, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde, İstanbul 2. 

İdare Mahkemesi’nde, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde, İstanbul 12. 

İdare Mahkemesi’nde davalar açılmış olup, hukuki süreç devam etmektedir. 
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4.TEKNİK 

2018 yılında Teknik Servis bölümü 1 teknik müdür, 1 başteknisyen, 2 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 olmak üzere 21 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 2018 acil alt yapı, elektrik, mekanik ve inşaat işleri onarımları projelendirerek, yılsonuna kadar bu 

proje çerçevesinde hedeflenen işler tamamlandı ve onarımlar organize edildi. 

 

➢ Sosyal Merkez ve Çevresi Çalışmaları 
• Sosyal Merkez mal kabul bölümünde bulunan, eski ve kötü durumdaki çöp toplama alanı 

kaldırılarak çöp toplama odası hazırlandı ve mal kabul bölümü revize edildi. Mal kabul 

koridoru girişinde Köy Meydanı işletmeleri ve personel kullanımı için erkek ve kadın personel 

tuvaletleri yapıldı. 

• Sosyal Merkez Livingroom içerisine engelli WC yapıldı, Livingroom altında bulunan boş ve kötü 

durumda olan alan temizlendi ve Livingroom altında bulunan kanalizasyon hattı yenilendi. 

• Sosyal Merkez Spor Salonunun bir bölümünde bulunan kiracının ayrılması ile birlikte salon 

revize edilerek genişletildi ve boyandı. Spor Salonu klimaları bakım ve tamirleri yapıldı. 

• Livingroom altında bulunan klima dış üniteleri için platform yapılarak klima dış ünite merkezi 

oluşturuldu. 

• Sosyal Merkez havuz çevresi taşları deforme olması, yaşanan ciddi izolasyon sorunları, makine 

dairesine akan sızmalar ve kırık taşların ayak kesme gibi tehlike arz etmesi nedeniyle komple 

sökülerek tamamen yenilendi. 

• Sosyal Merkez yüzme havuzu makine dairesinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı, eskiyen 

vanalar yenilendi. 

• Sosyal Merkez ve yapı blokları havuzları bakımları yapılarak yaz sezonu için açılışları yapıldı. 

• Sosyal Merkez havuz tuvaleti tamamen sökülerek yenilendi. 

• Köy Meydanında çevre düzenlemeleri ve işletmelerin bulunduğu binalar ile Livingroom’un çatı 

bakımları yapıldı. 

• Livingroom teras bölgesinde izolasyon tadilatı yapıldı. 

• Sosyal Merkezde havuz alanı ve çevresinde drenaj ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. 

• Sosyal Merkez yol boyaları yenilendi. 
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➢ Site Geneli Pis Su ve Drenaj Altyapı Çalışmaları 

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

yapılması gereken yerlere müdahale edildi. 

• Lale Bayırı Yolu 6 numaranın önündeki yağmur hattının 7 metrelik kısmı yenilendi. 

• Lale Bayırı 27 numaranın sonu kanalizasyon hattı kazı yapılarak yenilendi. 

• Eski İstanbul Yolu Sokak 17 – 29 numaralar arası 90 metre kanalizasyon hattı, kazısız CIPP 

tekniği ile rehabilite edilerek onarıldı. 

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

yapıldı, gerekli durumlarda evlere vidanjör ile kuka hizmeti verildi. 

• Kemerboyu kanalizasyon fosseptik kuyusu temizlendi. 
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➢ Site Geneli Mekanik ve Tesisat Çalışmaları 

 
• Kemerboyu ve Yalıkonakları bahçe sulama hattı revizyonlarına başlandı. 

• Residence bahçe sulama ve depo hattı çalışması tamamlandı. 

• Site bahçe sulama hatları başlatılarak gerekli durumlarda hat patlakları ve arızalarına 

müdahale edildi. 

• Bahçe sulama hidrofor ve jeneratör makine dairesinde bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. 

• Gölet havalandırma fıskiyeleri ve pompalarının bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. 

• Kanalizasyon ve yağmur drenaj hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. 

 

 

 

 

➢ Site Geneli Sert Zemin ve İnşaat Çalışmaları 

• Kemerboyu ve Yalıkonaklar arası yol düzenleme çalışmaları yapıldı. 

• Site geneli çevre güvenlik tedbirleri için dikenli tel ve panel çit yapıldı. 

• Site geneli çevre güvenlik kamera çalışmaları kapsamında alt yapı hazırlıkları yapıldı. 

• Yönetim kampüsü içerisinde çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. 

• Kemerboyu 1 numaralı jeneratör odası çatısı yenilendi. 

• Site geneli yol ve kaldırımlarda küptaş tamiratları yapıldı. 

• Site geneli yol ve kaldırımlarda kayrak kaplama tamiratları yapıldı. 
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• Kemerboyu girişinde bulunan büyük yağmur mazgalı yenilendi ve site geneli ses yapan 

mazgallar tamir edildi. 

• Site geneli deforme olan rögar baca kapakları değişimleri yapıldı. 

• Site geneli ahşap korkuluklar tamir edilerek boyandı. 

• Site geneli deforme olan duvar korkuluğu boya çalışmaları yapıldı. 

• Lineerpark göl çevresi çöp kovaları yenilendi. 

• Çocuk oyun parklarının bakımları ve boya çalışmaları yapıldı. 

• Köy Meydanı engelli otoparkına bariyerli sistem yapılarak, bakımı yapıldı. 

• Gölbaşı Sokakta bulunan çıplak beton duvara çit çekilerek peyzaj çalışması için hazırlık yapıldı. 

• Yalıkonaklar Güney Yolu ile Batı Yolu girişinde bulunan yağmur mazgalının yenilenmesine 

başlandı. 

• Site geneli yol boyaları, trafik uyarı yazıları, elektrik panoları ve aydınlatma direklerinin 

boyanmasına devam edildi. 

• Kemerboyu - Yalıkonaklar - Yeniburgaz boyunca uzanan duvarın dökülen kısımları sökülerek 

yenilendi. 

• Lineer Park ahşap yürüyüş yolunda kırılan ahşaplar tamir edildi. 

• Lale Bayırı ve Sedir Evleri ahşap tabelaları tamir edilerek boyandı. 

• Sosyal Merkez çocuk parkının kırılan ahşap kapısı yenilendi. 

• Kış hazırlığı olarak depolanan tuzlar için depo alanı oluşturuldu. 

• Güvenlik ve personel WC tamiratları yapıldı. 
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➢ Site Geneli Telefon Çalışmaları 
• Site genelinde alt yapı bakım, onarım ve tamiratlar yapıldı. 

• Site geneli dâhili 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. 
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• Site içi kablolu TV ve internet çalışmalarında Superonline, TTNet, Kablotv gibi firmalarla 

koordineli olarak çalışıldı. 

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

yapılarak devreye alındı. 

 

➢ Site Geneli 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 tamamlandı ve 

elektriksel arızaları 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 içi panoların rutin bakım ve kontrolleri yapılarak kompanzasyon değerleri gerekli 

değerlerde tutulacak şekilde çalışmalar yapılarak elektrik faturalarındaki reaktif ve kapasitif 

yük cezaları önlendi. 

• Site geneli yılbaşı süslemeleri ilaveleriyle birlikte kontrollü şekilde montaj edilerek enerjileri 

verildi. 

• Site geneli ortak alan aydınlatmalarında 200 adet elektrik direği İş Sağlığı ve Güvenliği 

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

getirildi. 

• Site geneli 10 adet jeneratörün periyodik kontrolleri yapılarak bakımcı firmayla koordineli 

şekilde bakımları yaptırılarak aktif halde tutuldu. 

     



 
2018 YILI FAALİYET DOSYASI 

29 

 

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. 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. 

➢ Gölet Sularında Analiz Çalışmaları 

2018 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 

Site geneli yıl içinde düzenli aralıklarla 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. 
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6.YAPI BLOKLARI 

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

➢ Yalıkonakları & Kemerboyu 

Yalıkonaklar ve Kemerboyu sitelerinde yapı blokları özelinde hizmet vermek için kadroya dahil edilen 
yapı blokları sorumlusu Halit Akın takibinde ve kontrolünde verilen hizmetler; 

Kazan 1 

• Garaj girişi drenaj pompası değiştirildi. 

• 24 numara önü merdiven mermerleri değiştirildi. 

• Ortak alanlar basınçlı yıkama makinesi ile yıkandı. 

• Kazan dairesi delinen boyler yenisi ile değiştirildi. 

• Garaja su kaçıran 8 numaralı villanın sıcak su hattı onarıldı. 

• Kazan dairesinde su kaçıran boru değiştirildi. 

• Kazanın periyodik bakım yapıldı. 

• Kazan dairesine karbonmonoksit cihazı takıldı. 

• Kazan dairesi drenaj kuyu pompası değiştirildi. 

 

Kazan 2 

• Kazan dairesi sıcak su sisteminde 2 adet resirkülasyon pompası, 2 adet çekvalf, 2 adet vana, 3 

adet flanş değiştirildi. 
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• Garaj motoru ve kumanda alıcısı değiştirildi. 

• Su arıtma sisteminin yıl içinde dört defa periyodik bakımı yapıldı. 

• Ortak alanlar basınçlı yıkama makinesi ile yıkandı. 

• Kazan dairesinin resirkülasyon(sıcak su)hattı yenilendi. 

• 56. Blok asansörünün halat kısaltması yapıldı ve rulmanı değiştirildi. 

• Arızalı garaj kapısı sürgüsünün değişimi yapıldı. 

• Kazanın periyodik bakımı yapıldı. 

• Yıllık çatı temizlik ve bakımları yapıldı. 

• 56. Blok asansörünün kabin içi aküsü değiştirildi. 

• 64. Blok asansörünün kapı ışık barajı(fotosel) değiştirildi. 

 

Kazan 3  

• 33. Blok üst çatısında ve 37. Blok alt çatısında bazı noktalar onarıldı. 

• 37. Blok asansör rulmanı ve dört adet distable tüp şalteri değiştirildi. 

• 27 numara önü merdiven mermeri değiştirildi. 

• Kazan dairesi kazan petek dilimi değiştirildi. 

• Su arıtma sistemine yıl içinde dört defa bakım yapıldı. 

• Ortak alanlar basınçlı yıkama makinesi ile yıkandı. 

• 35. Blok şaft boşluğu kuş girmemesi için panel çit ile kapatıldı. 

• Kazan dairesi kazan ve boyler bakımları ilgili firma tarafından yapıldı. 

• Yan duvarından içeriye su alan 37/1’in dilatasyonu yapıldı. 

• 35, 37 ve 43. Blokların bina giriş paspasları değiştirildi. 

• 35/5 ve 37. Blok giriş dereleri onarıldı. 
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• 35. Blok asansörü halat kısaltması yapıldı. 

• Kazan dairesi kazanlara hava tüpü montajı yapıldı. 

• 29 numaralı daire çatı oluk tamiri yapıldı. 

• 33. Blok ve 35. Blok arası çöken zemine beton atılarak onarıldı. 

• Yıllık çatı temizlik ve bakımları yapıldı. 

• 33. Blok asansörün kabin içi aküsü değiştirildi. 

• Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldı. 

• 43. Blok altı drenaj kuyusu pompa değiştirildi. 

 

 

 

Kazan 4 

• Güney Yolu 11. Blok ve 4. Blok arasında yer alan tünelin drenaj pompası değiştirildi. 

• Kırık olan garaj 4A sol kapı yayı ve 4B sol kapı ilgili servis tarafından değiştirildi. 

• Garaj 4A mazgal değişimi yapıldı. 

• Garaj 4B-4C önündeki ses çıkaran mazgallara kaynak yapıldı. 

• Güney yolu 11/5’in üst terasının fayanslı izolasyon yapıldı. 

• Kazan dairesi kollektör vanası değiştirildi. 
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• Ortak alanlar basınçlı yıkama makinesi ile yıkandı. 

• Güney yolu 11. Blok asansör tabanına granit yapıldı. 

• Kazan dairesi doğalgaz sayaçının muhafaza dolabı değiştirildi. 

• 6. Blok asansörü halat kısaltması yapıldı, kapı motoru onarıldı, asansör kapı kartı değiştirildi. 

• 13. Blok önü bina giriş paspası değiştirildi. 

• Yıllık çatı temizlikleri ve bakımları yapıldı. 

• 4. Blok asansörünün kapı motoru değiştirildi. 

• 6. Blok garaj drenaj pompası ve blok girişindeki pencere camı değiştirildi. 

• Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldı. 

• Kazan dairesi pompa contaları değiştirildi. 
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Kazan 5 

• Kazan dairesi otomatik doldurmanın dört adet emniyet ventili değiştirildi. 

• 13. Blok 7 numaralı daire merdiven sahanlığının mermerine makine ile silim işlemi yapıldı. 

• 13. Blok asansör fanı değiştirildi. 

• Garaj kapısı endüstriyel kapı ile değiştirildi. 

• Fan havalandırma motoru kayışı değiştirildi. 

• Kazan dairesi fan havalandırmalarına zaman sayacı takıldı. 

• Ortak alanlar basınçlı yıkama makinesi ile yıkandı. 

• Kazan dairesi doğalgaz sayacının muhafaza dolabı değiştirildi. 

• Garajdaki bir adet arızalı drenaj pompası değişti. 

• 13. Blok karşısı çöp kovasına yeni kapak yakıldı. 

• 13. Blok 1, 3, 5 numaralı dairelerin dış cephe boyası tamamlandı. 

• Kazanın periyodik bakımı yapıldı. 

• Kazan dairesinin gideri açılıp, yeni gider ağzı yapıldı. 

• Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldı. 

• 7, 9, 11. Blok ve 13. Blok 2, 4, 6, 7 numaralı dairelerin dış cephe boya işleri yapıldı. 

 

 

Kazan 6 

• 6. Blok önündeki çöp konteynırının kırılan kapağı değiştirildi. 

• 2/1, 3, 5 numaralı dairelerin çatı arasına taş yünü serildi. 

• Garaj çıkışı dış bükey ayna montajı yapıldı. 

• Kazan dairesi 3 yollu vana ve motoru değişti. 

• Ortak alanlar basınçlı yıkama makinesi ile yıkandı. 

• 2. Blok asansörünün üç adet kontaktörü değiştirildi. 

• 6. Blok asansörünün bir adet faz koruma rolesi değiştirildi. 

• Merkezi sistem çanak anten değişimi yapıldı. 

• 2, 4, 6. Blok çatı değişim çalışmaları tamamlandı. 

• Garajdaki kalorifer hatlarının vanaları değişti. 

• Kazanın periyodik bakımı yapıldı. 
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• 2, 4 ve 6. Blok asansörlerinin kuyu izolasyonları yapıldı. 

• 2. Blok önü peyzaj düzenlemesi yapıldı. 

• Kazan dairesi kazan sirkülasyon pompası, otomatik dolum ve bypass vanası değiştirildi. 

• Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldı, hidrofor basınç şarteli değiştirildi. 

• Kazan dairesi kazan panolarına iki adet regülatör takıldı ve su deposunun iki adet çekvalfleri 

değişti. 

 

Kazan 7 

• 35/8 numaralı daireye ana boru hattı arızalı sirkülasyon pompası değiştirildi. 

• 35. Blok  -1. kattaki merdiven otomat sensörü değiştirildi. 

• Ortak alanlar basınçlı yıkama makinesi ile yıkandı. 

• Garaj sol kapı yayı değiştirildi. 

• 35. Blok 2, 4, 6, 7, 8 numaralı dairelerin patlak olan sıcak su hattı değiştirildi. 

• 33. ve 35. Blok çatı çıkış merdivenine kilit takıldı. 

• 35. Blok karşısı çöp kovası yenisi ile değiştirildi. 

• 33. Blok drenaj pompası değiştirildi. 

• Kazanın periyodik bakımı yapıldı. 

• Yıllık çatı temizliği ve bakımları yapıldı. 

• Kazan dairesi 1 nolu kaskat elektrotu ve doğalgaz vana değişimi yaptırıldı. 

• Su deposu temizliği, dezenfeksiyonu yapıldı ve su deposunun çekvalfi değiştirildi. 
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Kazan 8 

• Kazan dairesi otomatik doldurma ve boyler önü çürüyen yerler değiştirildi. 

• 47. blok garaj drenaj pompası değiştirildi, sigorta ve çekvalf taktırıldı. 

• Kırılan 16. Blok garaj sol kapı yayı, 47. Blok garaj sağ kapı yayı değiştirildi. 

• 47/6’nın terasına fayanslı izolasyon yapıldı. 

• 16. Blok garaj kapısının on iki adet menteşesi ve asansör fotoseli değiştirildi. 

• 47. Blok asansör halatı kısaltıldı, manyetik şalter değiştirildi ve asansör kuyusunun 

enjeksiyonlu izolasyonu yapıldı. 

• Ortak alanlar basınçlı yıkama makinesi ile yıkandı. 

• Kazan dairesindeki patlak su hattı onarıldı. 

• Kazanın periyodik bakımı yapıldı, karbonmonoksit cihazı ve gaz alarm cihazı takıldı. 

• Yıllık çatı temizlik ve bakımları yapıldı. 
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➢ Sedir Evleri ve Kemerköşk 

Sedir Evleri ve Kemerköşk sitelerinde yapı blokları özelinde hizmet vermek için kadroya dahil edilen 
yapı blokları sorumlusu Yakup Demirtaş takibinde ve kontrolünde verilen hizmetler; 

Sedir Evleri 

• Sedir Evleri dış istinat duvarı birleşim yerlerine beton örme yapılarak, duvarın üst bölgesine 

jiletli tel çekim işlemi yapıldı. 

• Tüm binaların asansör ve kapı önlerine merdiven kaydırmaz yapıştırıldı. 

• Gerekli durumlarda kullanılmak üzere asansör bakım uyarı levhası alındı. 

• Havuz zemin çatlağından dolayı su kaybının tesbiti için ölçümler yapılara günlük kaçak 

miktarının1,5 m³ olduğu hesaplandı. 

• Bina dışı yosunlaşmayı temizleyebilmek için basınçlı yıkama makinesi alındı. 

• Yangın söndürme cihaz dolum ve değişimleri yapıldı. 

• Sedir 2. Kazan devirdaim flanş arızası, bakım sözleşmesi yapılan ilgili firma tarafından  garanti 

kapsamında giderildi. 

• Sedir 58’in çatı aktarma işlemi tamamlandı. 

• Sedir 60’ın çatı onarımı tamamlandı. 

• Sedir asansörleri acil aydınlatma kutu değişimlerine başlandı. 

• Sedir 76’nın çatı aktarma işlemi tamamlandı. 

• 2018 yaz sezonu için havuz başı duş kabini ahşap kısımlar onarıldı, metal kısımlar boyandı. 
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• 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 76 Yapı Bloklarının alt yapı gider testleri yapıldı. 

• Jeneratör yıllık periyodik bakımı yapıldı. 

• Sedir 3. Kazan yağmur iniş hatlarının alt yapısına yeni hat kazılarak bağlantıları yapıldı. 

• Sedir 1. Kazan genleşme tankı değiştirildi. 

• Sedir asansörlerinin fenni muayeneleri yapılarak mavi etiket alındı. 

• Sedir 66, 68, ,70’nın çatı onarımları yapıldı. 

• Sedir boyler bağlantı revizyonları gerçekleştirildi. 

• Sedir tüm kazanların kışlık bakımı yapıldı. 
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• Sedir 1. Kazan, kazan dairesinde olmayan havalandırma fanı tedarik edilerek montajı yapıldı. 

• Sedir 1. Kazan yangın alarm sisteminin aküsü değiştirildi. 

• Sedir asansör arızaları giderildi. 

• Sedir 66, 68, 70, 76’nın asansör kabin üst kabloları değiştirildi. 

• Sedir mermerleri yosun temizliği yapıldı. 

• Sedir girişindeki yıkık duvar onarımı yapıldı. 

• Yaya yolu üzerinde meydana gelen su patlağının onarımı sağlandı. 

• Şantiye Kapı bölgesindeki panel çit betonu onarımı yapıldı. 

• Sedir yönlendirme levhasının boya ve onarımı yapıldı. 

• Kapı girişindeki yıkık bölümler onarıldı. 

• Havuz makine dairesi kapağı ve iniş merdivenleri onarıldı. 

• Sedir 56’nın çatı tadilatı yapıldı. 

• Elektrik odalarına konulmak üzere karbondioksitli yangın söndürme cihazı alındı. 

• Garajların eksik olan 50 kg köpüklü yangın söndürme cihazları tamamlandı. 

• Sedir 1. Kazan su deposu iç temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldı. 

• Sedir 1, 2, 3. kazan dairelerine karbonmonoksit cihazı alınarak montajı yapıldı. 

• Sedir 2. kalorifer kazanının delinmiş olan dilimleri değiştirildi. 

• Sedir 2. Kazan su depo temizliği dezenfeksiyonu yapıldı. 

• Sedir 3. Kazan dairesi arızalı olduğu tespit edilen otomatik dolum cihazı ve gaz alarm cihazı 

değiştirildi. 

• Sedir 3. Kazan su depo temizliği ve dezenfeksiyonları yapıldı. 

• Sedir 54’ün çatısının kışlık bakımı yapıldı. 
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• Sedir 54’ün çatı yağmur iniş hattı onarıldı ve yönü değiştirildi. 

• Sedir 56’nın asansör kapı kartı onarıldı. 

• Sedir 66’nın asansör röle kartı onarıldı. 

• Sedir 66’nın perde beton açılması nedeniyle onarım süreci başlatıldı. 

• Sedir 68’in çatı arası temizliği yapıldı. 

• Sedir 70’in bina girişi onarıldı. 

• Sedir havuzu zemin nozulları kör tapa ile tıkanarak zemin su kontrolüne başlandı. 

• Sedir 58’in çatı bakımı ve temizliği yapıldı. 

• Sedir 56’nın çatı akıntı giderme çalışmalarına devam edildi. 
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Kemerköşk 

• Bina dış alanının yosun temizlikleri yapıldı. 

• Asansör periyodik bakımları, fenni muayeneleri yapıldı. Kabin içlerine acil durum telefon hattı 

tesis edildi. Tüm asansörler için bakım - arıza uyarı levhaları alındı. 

• Geri dönüşüm kutusu tedarik edildi. 

• Merdivenlere kaydırmaz bant uygulaması yapıldı. 

• Yangın söndürme cihaz dolum ve değişimleri yapıldı. 

• Jeneratörün yıllık periyodik bakımı yapıldı. 

• Trafo binasının ot temizliği yapıldı. 

• Dış duvarda düşen limra taşı onarıldı. 

• E 1 dairesinden garaj tavanına sızan akıntı onarıldı. 

• Trafo binasına çatı yalıtımı yapıldı. 

• A-B-C  Blok bahçelerine, sulama hattı çekildi. 

• Boyler genleşme tankının temizliği yapıldı. 

• Hidrofor sisteminin kontrolü yapıldı. 

• Kalorifer kazanının bakımı yapıldı. 

• Su arıtma sistemi filtre bakımı yapıldı 

• Su deposu dolum arızası giderildi. 

• Ultraviyole su filtre kontrolü yapıldı. 
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• Jeneratör volan dişli arızası giderildi. 

• Kemerköşk balkon bölümünde bulunan yosunlaşmanın temizliği yapıldı. 

• Garajların eksik olan 50 kg köpüklü yangın söndürme cihazları tamamlandı. 

• Kemerköşk A Blok zemininde lekeler temizlendi. 

• Kemerköşk A Blok çatısından A-3 konutuna su sızma nedeniyle izolasyon yapıldı. 

• Kemerköşk A-F Blok girişlerindeki diafonlara yağmur şapkası yapıldı. 

• Kemerköşk kazan dairesi barometreleri değiştirildi ve çatısının kışlık bakımı yapıldı. 

• Kemerköşk dış duvar aralarından emlak ofisine sızan su için yalıtım yapıldı. 

• Kemerköşk F Blok kırılan dış kapı menteşesi onarılarak kullanılır hale getirildi. 

• Kemerköşk A Blok arızalanan kapı hidroliği değiştirildi ve hidrolik kapı çek ayarları yapıldı. 

• Kemerköşk havalandırma şaftları, kemirgenlere karşı ilaçlandı. 

• Kemerköşk mevcut paratonerin kontrolü yapıldı. 
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• Kemerköşk kazan dairesinde bulunan dış ısı sıcaklık sensörü yenisi ile değiştirildi 

• Kemerköşk kazan dairesine karbonmonoksit cihazı takıldı. 

• Kemerköşk su arıtma sisteminin arızaları giderildi. 

 

 

 

 



 
2018 YILI FAALİYET DOSYASI 

46 

 

➢ Residence 

Residence yapı bloğu özelinde uzun yıllardır hizmet veren Dursun Akbulut’un takibinde ve 
kontrolünde verilen hizmetler; 

• Residence için yapılan zemin etüt çalışmasına İstanbul Caddesinden başlandı, garaj 
kolonlarından karot ve demir bağlantıları için numuneler alındı, garaj içi sütunlarının kazıldı ve 
rapor sonucuna bağlı olarak garaj içi farklı noktalarda belirlenen yerlere altı adet kuyu açıldı ve 
üzerine demir ızgara konuldu. 

• B Blok asansöründeki sık sık yaşanan arızanın giderilmesi için kartın test için servise 

gönderilmesi sağlandı. 

• Kapalı garajdaki boyler hattının güçlendirilmesinin teknik servis tarafından yapılması sağlandı. 

• C Blokta bulunan arızalı ısıtma ve kalorimetre vanalarının değişiminin teknik servis tarafından 

yapılası sağlandı. 

• Kapalı havuzda boyası kabarmış ve dökülmüş olan sütunların tamiri ve boyası yapıldı. 

• Su arıtmasının rutin bakımı ve kontörlü sıklıkla yapıldı. 

• Belirli aralıklarla yetkili firma tarafından jeneratör bakımının yapılması sağlandı.  

• Sorun yaşanan bacaların temizlikleri yapıldı. 

• Teknik servisin entegre güvenlik önlemleri kapsamında Residence için sınır kamera direklerin 

yerleştirmesi sağlandı. 

• Sakinlerimizin kapalı garajda bulunan fazla malzemelerinin kaldırılması sağlandı. 

• Tadilat olan dairelerdeki çıkan molozların kaldırılması sağlandı. 

• Asansörlerin yıllık fenni muayene eksikleri giderilip, muayene tekrarında asansörlerimizin 

tamamı mavi etiket alması sağlandı. 

• Kazan dairesinde bulunan deprem sensörü arızası giderilerek sensör aktif hale getirildi. 

• Bozulan hidrofor pompasının revizyonu sağlandı. 

 

 

• Bahçe sulama hatlarının döşenmesinin yapılması sağlandı. 

• Bahçe sulama deposu olarak kullanılan yakıt tankının temizlenmesi ve aktif hale getirilmesi 

sağlandı. 
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• Misafir otoparkına iki adet park bariyeri alınıp takıldı. 

• F blok asansörünün yanan motorunun tamiri sağlandı. 

• Şebeke suyunun dolduğu kullanım depolarından arızalı olan depoların temizliği ve izolasyonu 

yapıldı, depolar aktif hale getirildi. 

• Yürüyüş yollarındaki aydınlatma eksikleri giderildi. 

• Blok girişlerine mevsimlik çiçeklendirme yapılması sağlandı. 

• Residence sosyal tesis lavaboların gider tamiratı yapıldı. 

• İki adet dalgıç pompası bakıma gönderildi. 

• Residence açık havuz çevresi taşlarının tamirinin yapılması sağlandı. 

• Havuz bahçesinde bulunan kamelyanın bakımı ve tamiri yapıldı. 

• Kazan dairesinde yapılan hidrofor çalışmasından sonra detaylı temizlik yapıldı. 

• Yaz ayları için ortak alan ve girişlerin sulama programı hazırlandı. 

• Residence garaj girişinin kontrolü sağlanmak amacı ile hacıyatmaz yerleştirilmesi yapıldı.  

• Güvenlik kameraların görüşünü engelleyen bitkilerin budanmalarının yapılması sağlandı. 

• Arıtma siteminde meydana gelen arıza tamir ettirilip, aktif hale gelmesi sağlandı.  

• Ortak alan havuz bakımı yapılarak yaz sezonuna hazır hale getirildi. 

• Havuz operatörlük belgesi için eğitim alındı. 

• TV yayın sisteminde meydana gelen arızanın giderilmesi sağlandı.  

• E Blok ve D Blok yağmur iniş pimaşlarının tamiratı yapıldı. 

• Sosyal Tesis tavanına menfez takıldı ve tavandaki boya işleri tamamlandı. 

• Sosyal Tesis girişi merdivenlerine kaydırmaz bant çekildi. 

• Bina dışındaki saksı bahçelerinin drenaj sistemi döşenmesi tamamlandı. 

• Emanet olarak bırakılan bazı spor aletlerinin hibe yazısı alınarak demirbaş listesine alınması 

sağlandı. 

• Garajda bulunan arızalı misafir otopark bariyerleri yenisi ile değiştirildi. 

• C Blokta bulunan toplantı odasının tadilatı ve boya işlemleri yapıldı. 

• Kazan dairesinde bulunan ve rızalı olan 22 adet kelebek vana değiştirildi. 
 

➢ Kemerbahçe 

Kemerbahçe yapı bloğu özelinde uzun yıllardır hizmet veren Mustafa Akanapınar’ın takibinde ve 
kontrolünde verilen hizmetler; 

• Asansörlerin periyodik muayenesi yapıldı. 

• Siteye ait olan jeneratörün yıllık yağı, yağ filtresi, hava filtresi değiştirildi. 

• Çatıların bakım ve temizliği yapıldı. 

• Havuz şemsiyelerinin kumaş değişimi yapıldı. 

• 1. ve 2. Blokların asansör kuyu diplerinde bulunan dalgıç pompaları değiştirildi. 

• Hidrofor genleşme tanklarının bakımı yapıldı. 

• Garaj aydınlatmaları led floresan ampullerle değiştirildi. 

• Siteye ait jeneratörün arızalı olan su devir daim pompası değişti. 

• 7. blok tesisat trasının yalıtımı yapıldı. 
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7.PEYZAJ 

Peyzaj ve Temizlik Departmanı olarak 2018 yılında, 2 yönetici, 9 kişilik saha personeli ve saha-blok 

temizlik bünyesinde de 7 kişilik ekibimizle site içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. 

 

 

   

 

• Ortak alan peyzaj alanları için periyodik olarak yapılan bakımlarda öncelikle Eski İstanbul Yolu, 

Çobanyıldızı Yolu, Sedir Evleri, Kemerbahçe, Yalıkonaklar ve Kemerboyu’nun bitki budamaları, 

bitki parterlerinin ilave gül, taflan, nandina, pitos ve diğer çalı-bodur bitki dikimleri 

tamamlandı.  

• Saha genelinde eksik olan bazı ağaç ve bitkiler ve mevsimlik çiçeklerin, Yalova fidanlıklardan 

temin edilerek dikimlerine başlandı. 

• Özellikle ana kapı girişinden itibaren tüm site ortak alan çiçek parterleri, kışlık mevsimlik çiçek 

olarak hercai menekşe dikimleri yapılarak yenilendi. Tüm çiçek parterlerine ilave olarak 

Yalıkonakları, Kemer Kapı girişi, Sosyal Meydan gibi lokasyonlarda yeni çiçek dikim alanları 

oluşturuldu. 

• Ekim ayı içerisinde sitemizin kurucusu Esat Edin ve ailesi için yapılacak anma töreni öncesinde 

Köy Meydanı ve büyük gölet çevresinde, bitkisel düzenlemeler yapıldı.  

• Sonbahar dönemimde sahadaki tüm yol ağaçları ve diğer bitki gruplarının yoğun yaprak 

dökme periyodu olduğu için; saha temizliklerine daha fazla mesai harcandı. Ayrıca dönem 

itibariyle tüm su kıyısı ve su içi otsu bitki grupları derin budamaları ve temizlikleri yapıldı, 

dere ve göl içlerinin tümünün balçık-döküntüleri gerçekleştirildi.  

• Sera bitki çeliği üretimleri ve büyüyen mevcut bitkilerin saksı değişimleri için gerekli plastik 

saksılar temin edilerek değişimleri yapıldı. 
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• Ana kapı girişi bankomatları, telekom binaları çevresi ile golf tarafı ortak alan yüzeyindeki tüm 

bitkiler derin budandı, kuruyanlar söküldü. Yerlerine yeni bitkisel düzenlemeler yapılarak, 

çiçeklendirildi.  

• Yalıkonaklar ve Kemer Kapı girişlerinde yer alan bitki parterleri, tamamen yenilenerek çiçek 

dikimleri yapıldı.  

• Saha genelinde yer alan kaya bahçeleri içindeki mevsimlik çiçekler yenilendi.  

• Köy Meydanındaki tüm saksı gruplarına bakım yapıldı. İçlerindeki bitkiler ve çiçekler 

mevsimine bağlı olarak değiştirildi. 

• Yıl başından itibaren Lineer Parkta yer alan tüm bitkiler derin budandı, yabani ot-döküntü 

temizlikleri yapıldı, eksilen ve kuruyan bitkilerin yenileri dikildi, dere kıyısı bitkiler seyreltildi 

ve sahanın bu bölümü için yoğun bakım uygulandı.  

• Lale Kasrı giriş meydanındaki orta alanda bitkisel yenileme yapıldı, süs kirazları, ilave taflan ve 

mevsim çiçekleri dikildi. 

• Yalıkonaklar kapı girişinin yanında bulunan otopark yüzeyi sınır çiti çevresine yasemin, mor 

salkım, Amerikan sarmaşığı ve hanımeli sarmaşıkları dikilerek bitkisel separasyon yapıldı ve 

yine aynı bölgedeki gül parterleri küçültülerek mevsimlik hercai menekşeler dikildi.  

• Sitemiz güvenliği önceliğinde, kameraların görüş açısına engel olan tüm sınır ve ortak alan 

bitkilerinden öncelikle Kemer kapıdan itibaren tüm site genelinde ve orman boyu dış sınırı, 

dere ve kanal içi, orman boyu sınırı yabani ot, sarmaşık kesimleri, golf çiminin periyodik 

biçimleri ve temizlikleri yapıldı. 
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• Büyük gölet şelalesi çevresinin bitkisel dokusunda budama-seyreltme, kaskat içleri balçık-saz-

ot temizlikleri organize edildi. Gölbaşı-Küçük Lineer park içi bitkisel revizyonlar ve yol 

tadilatları, park içi dere balçık temizlikleri de yapıldı. Derenin orman tarafındaki toplama 

noktası temizlik ve bakımları yapıldı. 

• Kemerköy Sitesi ev bahçelerine ait bitkisel atıkların periyodik toplama ve atımları devam 

ettirildi.  

• Sonbahar mevsimi yaprak-döküntü temizliği, Sosyal Merkez mal kabul ve çöp stok alanları, 

güvenlik noktaları ve lavaboları temizliği, panolar ve aynaların temizliği gibi durumlar için 

takviye görevlendirmeler yapılarak, alan temizliği sağlandı.   

• Sonbahar döneminde havaların aşırı yağışlı geçmesi nedeniyle saha geneli yol içleri, bina 

otopark giriş noktaları ve site giriş noktalarında yer alan ızgara-mazgal yaprak-döküntü 

temizlikleri periyodik olarak sürdürüldü.  
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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  edilmiştir. Sitemizdeki güvenlik 

hizmetleri 1 Güvenlik Proje Müdürü, 3 Vardiya Amiri ve 80 Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere 

toplam 84 personel ile 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 8 1 - 

2 Vardiya Amiri 12 1 1 

3 Ana Kapı 12 4 3 

4 Kemer Kapı 12 2 2 

5 Atlı Spor Kapı 12 2 2 

6 Şantiye Kapı 12 1 1 

7 Sedir Kapı 12 1 1 

8 Kemerbahçe Ön Kapı 12 1 1 

9 Kemerbahçe Arka Kapı 12 1 1 

10 Residence Kapı 12 1 1 

11 Yalıkonakları Ön Kapı 12 1 1 

12 Yalıkonakları Arka Kapı 12 1 1 

13 Kemerboyu Ön Kapı 12 1 1 

14 Kemerboyu Arka Kapı 12 1 1 

15 Köy Meydanı Devriye  12 1 - 

16 Hızır Caddesi Devriye-1 12 1 1 

17 Hızır Caddesi Devriye-2 12 1 1 

18 Lale Kasrı  12 1 1 

19 Sedir Evleri Devriye 12 1 1 

20 Kemerbahçe Devriye 12 1 1 

21 Residence Devriye 12 1 1 

22 Yalıkonakları Devriye 12 1 1 

23 Kemerboyu Devriye 12 1 1 

24 CCTV 12 2 2 

TOPLAM PERSONEL SAYISI 

 

     30  27 
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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 2018 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 2018 yılında da sakinlerimize ait araçların sisteme giriş 

kayıtları yapılmaya devam edildi ve 5.173 taşıta araç tanıma sistemi tanımlandı. 

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve 2018 yılında da devam eden kapı güvenlik noktalarında konut 

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

tanımlandı ve 2.229 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 tüm güvenlik kameraları ile 24 saat boyunca Güvenlik Ana Kumanda ve 

İzleme Merkezi ve Güvenlik Firması Merkezince izlemektedir. 
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2018 yılında site genelinde yaşana olaylar güvenlik firması tarafından günlük raporla halinde kayıt 

altına alındı, acil durumlarda ilgili birimlere bilgi verilerek, olay yerine intikali ve müdahalesi sağlandı.  

Alınan tüm güvenlik önlemleri, güvenlik çalışanları ve site çalışanlarının özverili çalışması ve yapılan 

güvenlik yatırımlarının da katkısı ile 2018 yılı içerisinde site içinde olumsuz bir durum 

yaşanmamıştır. 

OLAY ADET AÇIKLAMALAR 

Araç Alarmları 19 Olumsuz bir durum olmadığı tespit edildi. 

Konut Alarmı 492 Kontroller yapılarak, site sakinlerine bilgi verildi. 

Maddi Hasarlı Kaza 9 
Tedbirler alınarak trafik ekiplerine gerekli bilgi 
verildi. 

Hasarlı Araç Tespiti 6 Site Yönetimine ve sakinlere bilgi verildi. 

Buluntu Eşya 38 Site Yönetimine teslim edildi. 

Yangın 2 Gerekli birimlere haber verildi. 

Yangın Alarm 8 
Gerekli kontroller yapıldı ve olumsuz bir durum 
olmadığı tespit edildi. 

Kayıp Köpek 4 Site sakinlerine bilgi verilmesi sağlandı. 

Şüpheli Şahıs 6 
Gerekli kontroller yapıldı, olumsuz bir durum 
olmadığı tespit edildi. 

Şüpheli Araç 5 
Gerekli kontroller yapıldı, olumsuz bir durum 
olmadığı tespit edildi. 

Tartışma, Kavga veya Bıçaklama 5 Orantılı bir şekilde müdahale edildi. 

Köpek Isırması veya Saldırı 3 Gerekli birimlere bilgi verildi. 

Gaz Kaçağı 3 İGDAŞ bilgilendirildi. 

Yüksek Sesle Müzik Dinleme  4 Gerekli uyarılar yapıldı. 

Fotoğraf ve Kamera Çekimi 6 Gerekli uyarılar yapıldı. 

Evlere ve Araçlara Yumurta Atma 2 Gerekli uyarılar yapıldı. 

Giriş Kapılarına Çarpma 21 Gerekli işlemler yapıldı. 

Açık Kapı Tespiti 7 Site sakinlerine bilgi verildi. 

Ortak Alan Zararları 4 Gerekli işlemler yapıldı. 

Asansörde Kalma 17 Gerekli müdahale yapıldı. 
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Site genelinde yıl içinde idari işler ve güvenlik bünyesinde yapılan faaliyetler; 

• 2018 yılı yatırımları içerisinde yer alan Entegre Güvenlik Çözümleri ilaveleri kapsamında 

Harmanlar Caddesi, İstanbul Caddesi, Sedir Evleri, Kemer Kapı ile Sarnıç Sokak arası, Atlı Spor 

Kapı ile Lale Kasrı arası, Kemerbahçe dış çevresine toplamda 5.500 m alt yapı, 106 kamera 

direği ve 106 kamera konumlandırıldı. Bu kapsamda sitedeki tüm sınır boyu ip ve termal 

kameraların sistem testleri yapılarak mevcut yapıya entegrasyonu sağlandı, UPS, switch gibi 

değiştirilmesi gereken donanımlar tamamlandı.  

• Sitenin güvenlik izin belgesi yenilenerek, Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş için 

Valilik onayı ile güvenlik izin belgesi alındı. 

• Tüm sitede 1 Aralık 2018 tarihinde aydınlanacak şekilde yılbaşı ışıklandırmaları direk 

aydınlatmaları ve ağaç süslemesi yaptırılarak tüm cadde ve sokak aralarına konumlandırıldı. 

• Sitenin muhtelif yerlerine 870 m panel çit yapılarak yerleştirildi. 

 

 



 
2018 YILI FAALİYET DOSYASI 

57 

 

• Site entegre güvenlik çalışmaları birinci etap olarak Lale Kasrı, Sedir Evleri ve Çobanyıldızı 

Sokak boyunca, Harmanlar Caddesi, Residence, Kemerbahçe’nin devamına ve İstanbul Caddesi 

üzerinde Yönetim Kampüsü boyunca toplam 3.000m güvenik alt yapısı hazırlandı ve 54 

güvenlik kamera direği yerlerine yerleştirildi. Üstlenici firma tarafından kamera yerleşimleri 

yapılarak güvenlik sistemine entegrasyonu sağlandı.  

• Sedir Evleri golf sınırı 400m uzunluğundaki alana alt yapı çalışması yapıldı ve 13 projektör 

direği ilavesi ve toplamda 16 projektör tyapıldı. 

• Sipahi Sokak trafo arkasına 2 adet IP güvenlik kamerası taktırılarak sisteme entegrasyonu 

sağlandı. 

• Yalıkonaklar Batı Yolu Sokak ile Nejat Sabuncu İlkokulu sınırına 200m panel çit yapıldı. 

• Kemerboyu İstanbul Caddesi sınırına 70 m² panel çit ve jiletli tel yapıldı. 
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• Site entegre güvenlik çalışmaları ikinci etap olarak; İstanbul Caddesi, Kemerboyu ve 

Yalıkonakları arkası ve dere kenarına 2500 m kamera alt yapısı yapıldı. 

• Yalıkonakları güvenlik kulübesi yanı, Atlıspor Kapı orman sınırı, Sedir Evler ve Lale Bayırı 

Yoluna 600 m² panel çit yapıldı. 

• Sosyal Merkez havuz kenarına ve Büyük Gölet Terası kenarına ahşap çit yapıldı. 

• Yalıkonakları, Kemerboyu, Atlıspor Kapıda bulunan güvenlik mobo tuvaletleri yenilendi. 
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• Köy Meydanı engelli otoparkı için bariyer yaptırıldı ve montajı sağlandı. 

• Sosyal Merkez meydana bir adet kamera ilave edildi. 

• Atlı Spor Kapı, Lale Kasrı ve S.O.S karşısına panel çit kapıları yapıldı. 
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9. 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. 

 

Kemerköy Sitesi 2018 yılı vakalarının müdahale şekline göre dağılımı 
 

 
 

AYLAR EVDE MUAYNE 
(ACİL) 

 
 

REVİRDE MUAYENE 

 
 

DİĞER (ENJ.- 
PANS.) 

HASTANEYE 
TRANSFER  

TOPLAM 
HASTA SAYISI 

OCAK 60 47 62 6 175 

ŞUBAT 43 42 45 2 132 

MART 70 35 18 4 127 

NİSAN 43 21 14 7 85 

MAYIS 43 11 10 1 65 

HAZİRAN 42 11 12 14 79 

TEMMUZ 22 17 22 9 70 

AĞUSTOS 25 3 5 5 38 

EYLÜL 17 1 1 6 25 

EKİM 24 4 4 4 36 

KASIM 26 15 31 8 80 

ARALIK 92 15 19 16 142 

TOPLAM 
HASTA 
SAYISI 507 222 243 82 1054 
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Kemerköy Sitesi vakalarının genel dağılımı 
 

 

EVDE MUAYENE 507 48% 

REVİRDE MUAYENE 222 21% 

DİĞER (ENJ.+PANS.) 243 23% 

HASTANEYE TRASNPORT 82 8% 

TOPLAM 1054  
 

AYLAR 

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

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

OCAK 6 7 - - - 2 - - - 92 

ŞUBAT 4 4 1 - - - - - - 66 

MART 8 2 1 - - - - - - 63 

NİSAN 6 1 1 - - 1 - - - 76 

MAYIS 6 2 - - - - 1 - - 48 

HAZİRAN 4 1 2 - - - - - - 72 

TEMMUZ 3 2 4 - - 1 - 1 - 62 

AĞUSTOS 7 1 - - - - - - - 27 

EYLÜL 1 1 - - - - - - - 23 

EKİM 1 2 - - 1 - - - - 32 

KASIM 2 3 - 3 - - - - 1 63 

ARALIK 16 9 3 2 - 3 - - 1 108 

TOPLAM 64 34 12 5 1 7 1 1 2 732 

48%

21%

23%

8%
EVDE MUAYENE

REVİRDE MUAYENE

HASTANEYE TRANSPORT

DİĞER(ENJ.+PANS.)
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10. AKMERKEZ SERVİSİ 

Site Yönetimi, 2018 yılında da sakinlerimizin site dışında ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, 

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.   

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

11. EVSEL ATIK (ÇÖP) TOPLAMA HİZMETİ 

Kemerköy Sitesi içindeki konutların evsel atıkları ile evlerin bahçesinden, ortak alanlardan çıkartılmış 

çim atıkları, ortak alanlardan toplanmış yaprak torbalarının alınarak, belediyece gösterilen bertaraf 

tesislerine götürülmesi işidir.  Sistem 2018 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 

Cumartesi 

Kemerköy Sitesi Akmerkez 

Kemerboyu Çıkış Ulus Kapı 

11.00 13.00 

14.00 16.00 

17.00 18.30 

19.30 22.00 


