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FAALİYET RAPORU 
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Raporda 2020 ARALIK Ay’ına ait Sitemizde yapılmış olan ve önümüzdeki 

aylarda yapılması planlanan faaliyetlerimiz yer almaktadır.  
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ARALIK 2020 FAALİYETLERİMİZ 

 

İŞLETME / MUHASEBE  

                                 

 Avukat Koordinasyon toplantısı icra edilerek toplam 8.058  adet sms , 0 Adet ihtarname, 0 

adet icra sms, 864 adet aidat bilgilendirme  sms, 12 adet genel bilgilendirme maili 

gönderilmiştir. 

 

 

 

 Sakinlerimizi sitemizde gelişen durumlardan bilgi sahibi olmalarını sağlayan araçlarımızdan 

bir tanesi olan Bulut Yönetim Portalında güncel duyurular paylaşılarak değerli sakinlerimizin 

sitemizdeki çalışmalardan bilgi sahibi olması sağlanmaya devam edilmiştir. 
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 Sakinlerimizin istek, talep ve şikâyetlerini ilettiği Bulut Yönetim programı devamlı takip edilerek sorunların çözümü 

ve doğru birimlere yönlendirilmeye devam edilmiştir.(Talep oluşturan sakinlerimizin İsim Soyisim  bilgileri 6698 sayılı 

kişisel verilerin  korunması maddesi gereği kapatılmıştır.) 
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TEMİZLİK 

 Bloklardaki ayrıntılı temizlik düzenli olarak temizlik personelleri tarafından yapılmaktadır. 
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 Ticari alanların temizliği düzenli olarak personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
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 Peyzaj alanı temizliği düzenli olarak temizlik personelleri tarafından yapılmaktadır.

 

 Akşam vardiyası temizlik çalışmaları devam etmektedir. 

 

 Sosyal tesis temizlik ve dezenfekte işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır. 
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 Sitemizin otopark temizliği düzenli olarak temizlik personelleri tarafından yapılmaktadır.

 

 

 Blokların koridor duvarlarının boyama işlemi devam etmektedir. 
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 Blok koridor zeminleri düzenli olarak makine ile yıkanıp cilalanmaktadır. 

 

GÜVENLİK 

 

 Sitemiz Güvenlik personelleri 5188 sayılı özel güvenlik yasasına göre hareket etmekte olup, kolluk 

kuvvetlerine önleyici hizmet olarak daima yardımcı olmaktadırlar. 

 

 Sitemizde Güvenlik personellerine günlük brifing verilerek hareket tarzları ve gün içerisinde  

yapmaları gereken devriye ve kontrol işlemleri tekrar anlatılmaktadır. 

 

 Güvenlik personelleri gece ve gündüz İlke Güvenlik Firması tarafından denetleme yapılarak 

devamlı takip edilmektedir. 

 

 Site Güvenlik personelleri 7/24 esasına göre tüm araç giriş kapılarında dışarıda personel 

bulundurarak hem karşılama vazifesi hem de dış alanı gözetleyerek oluşabilecek olumsuzluklara 

karşı hazırda bulunmaktadırlar.    

 Sitemiz güvenlik personelleri tur kontrol sistemi ile gece devreye görevini rutin olarak icra  
etmektedirler. 
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BAHÇE BAKIM / PEYZAJ 

 Peyzaj bakımları Uzun Peyzaj personelleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 

 

          

 

TEKNİK 

 T3 önü çıkan mazgal kapakları yerine takıldI. 

 

 Peyzaj kepenk kapısına kırmızı ışıklı ikaz lambası devresi montaj yapılıp testi yapıldı. Kepenk 

açılıp kapana kadar ikaz veriyor. Güvenlik arkadaşlara bilgi verildi. 
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 Halı saha açılan teller tekrar telle örülerek kapatıldı. 

 

 A5 peyzaj girişi kapı kolu tamir edildi 

 

 T7 bölgesine yeni gelen duba için elektrik hattı ve koruması yol üstünden çekildi 
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 A101 önü eğik olan direkte yapılıp beton döküldü. 
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 Gölet 2 (büyük gölet) süpürge temizliği yapıldı 

 

 Site geneli aydınlatma arızaları giderilmiştir. 
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 Bahçe sulama hidraforu arızalı transmitter değiştirildi. 
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 Botanik market önü kamera geri kaydırıldı 

 

 A1 blok sığınak havalandırma etrafından su geliyordu. Altın emlak dükkan önündeki fan 

menfezi sökülüp kontrol edildi. Foseptik kuyusu toprak la dolduğu için havalandırma 

etrafından sığınağa akıyor. Yağmur ve foseptik kuyularının temizliği için vidanjör ve kuka 

çağırıldı. 
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 Site giriş kamera açısı ve temizliği yapıldı. 

 

 B1 Blok ve otoparklar bölgesini besleyen Arıza giderildi sisteme Elekrik verildi, jeneratörler 

kontrol edildi. Faz koruma zaman filesi (GKC) yenisi ile değiştirildi. 
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 Mavera fırın önündeki yağmur mazgalları yerinden çıkmıştı. Tij atılarak kaynak yapıldı. 

Yerinden çıkan mazgala yere tij atılıp somunlu vida ile sabitlendi. 

 

 A4 blok B3 otopark katındakı drenaj pompası tıkanmıştı sökülüp iç kısmı temizlendi. Tekrar 

yerine montajı yapıldı. 

 

 B1 Blok yağ ayırıcı hattı tıkanıklığı için daireden kimyasal dökülerek tıkanıklık açılmıştır. 
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 Yangin ihbar sistemleri kontrol arıza tespit için gelen firma personeline refakat edildi. 

 

 B1 Blok, Satış ofisi, T7 Blok, otopark bölgesini besleyen jeneratör devreden çıkmama ve 

sürekli şebeke jeneratör arasında geçiş problemi giderildi. Sistem aktif Şebeke enerjisi 

devrededir. 

 

 Sosyal tesis havuz ve göletlerin bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. 
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 B2 dairelerde ki saftdaki su kaçağı için daire 110,128,146 ve 158 in mutfak pimaş 

hatlarından ve aynı şaftın çatı katından kamera salındı. Gelen ekibe eşlik edildi. 
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 A1 blok yangın hattı kollektörü flanştaki su kaçağı tespit edildi. Flanş sıkılarak kaçak 

giderildi. 

 

 Otopark içinde kırık olan dubalar sökülüp stoperlere kaynak işlemi yapıldı. 
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 B2 Blok yağ ayırıcı hattı için dairenin giderinden dökülen kimyasal ile hatta açma işlemi 

yapıldı. B1 ve B2 blok yağ ayırıcı vidanjör ve kuka ile pislik çekilip hat açıldı. 

 

 A1, A6 ve A5 blokların yağ ayırıcı tankları vidanjör yardımı ile temizlendi. Hatlara Kuka 

vuruldu. 
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 B2-104,98 ve daha alt daire mutfaklarına akan su problemi daire 110’dan müdahale 

edilerek boru çatlak olduğu tespit edilmiş ve makro ekibi tarafından sorun giderilmiştir. 
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Doluluk Oranı 

Taşınan Kat 
maliki daire 

Sayısı 

Taşınan 
Kiracı Daire 

Sayısı 

Taşınan ve 
yaşayan 

(Malik+Kiracıların) 
Daire 

Taşınan ve 

Yaşayanların 

(Malik + 

Kiracı) Kişi 

Sayısı   Daire 

İkamet 
Oranı 

353 463 816 1004 

 

%81 

 

 

    

 

 

PLANLANAN FAALİYETLERİMİZ 

1- İşletme Bakım onarım faaliyetlerinin sürdürülmesi, 

2- Bahçe bakımının yapılması. Gübre, çapa ve budama işlemleri, yeni dikilen bitki ve mevsimlik 

çiçeklerin kontrolü, gelişim takibi 

3- Kazan, asansör, eşanjör, hidrofor, yangın dairelerinin periyodik temizliklerinin yapılması, 

4- Kuyu pompalarının periyodik temizliklerinin yapılması, arızalanan kuyu pompalarının tamiri, 

5- Çatı katlarının aylık temizliğinin yapılmasına, 

6- Teknik hacimlerin, otomasyon dairelerinin ve blok içi temizlik faaliyetlerinin devamlı denetlenmesi, 

7- Otoparklarımızın temizlik, tertip ve düzenlerinin devamlı denetleme işlemi yapılması, 

8- Sosyal tesis temizlik, bakım ve denetlenmesi, 

9- Yüzme havuzu ve süs havuzlarının bakımları,  

10- Otopark yangın tesisat, atık su boru hat üstlerinin temizlenmesi, 

11- Güvenlik personelleri için günlük brifing yapılarak hareket tarzları ve etkili iletişim konularının işlenmesi, 

 

 

         Park Mavera 1 İşletme Müdürü 

          Barbaros Alpay 


