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MALİKLERİMİZE 
 
BU YIL TEMEL HEDEFİMİZ 

Ailelerimiz ve komşularımız ile yıllar içinde kurulmuş olan huzurlu ve güvenli yaşam ortamını devam 

ettirmek olacaktır. 

MALİ HEDEFİMİZ 

Sitemizin tek gelir kaynağının maliklerimiz tarafından ödenen aidatlar olduğu bilinciyle bütçeyi dikkatli takip 

etmek, öncelik harcamaları temel ihtiyaçlara ayırmak ve bugünü değil yarınlarıda düşünerek en verimli 

şekilde bütçeyi kullanmaktır. 

İŞLETME HEDEFİMİZ 

Tüm altyapı idame faaliyetleri Teknik, peyzaj ve temizlik hizmetlerinde günlük hayatımızı etkilemeyecek 

şekilde planlı çalışma ortamının sağlanması ve kaynakların verimli kullanılmasıdır. 

GELECEK HEDEFİMİZ 

Bizden sonra gelecek yeni yönetimlere daha kurumsal, mali ve idari açıdan daha sistematik bir yönetim 

yapısı bırakmak; ayrıca yapılan her türlü yatırımın uzun yıllar bizlere hizmet edebilmesi için maddi manevi 

hesaplamalarının titizlikle yapmaktır. 

 

 

Tüm site sakinlerinin huzurlu, güvenli, temiz, yeşili bol, sosyal bir yaşam ortamı içerisinde, komşuluk 

ilişkilerini artırıcı faaliyetler ile birlikte sağlık ve neşe dolu 2019 diliyoruz. 

 

Kuğu Evleri Sitesi 

Yönetim Kurulu 
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GÜVENLİK 
• Güvenlik hizmeti aldığımız Vizyon Vip firması ile düzenli toplantılar gerçekleştirilmiş, 

maliklerimizden gelen ve tarafımızdan tespit edilen uygunsuz durumlar kendilerine iletilerek eğitim 

ve denetleme faaliyetlerinin de bulunduğu iyileştirme çalışmaları talep edilmiştir. 

• Sayın Yavuz Soybakış tarafından kamera ve güvenlik sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmış ve 

farklı sistemler için teklifler alınmıştır. Bu çalışma genel kurul sırasında maliklere özet sunum 

halinde aktarılacaktır.  

• Arıtma bölgesi ve bu bölgede bulunan uydu anten istasyonu moba 2 ye doğru, moba 1 arkası, 

müştemilat ve köpek gezdirme alanı iç ve dış cephesi, acil çıkış ve ispanyol evleri sınırı sensörlü 

led projektörler ile aydınlatmaları güçlendirilmiştir. Çalışmanın tamamı Teknik Personelimiz 

tarafından uygulanmıştır.  

                                                                            

                                                                                               

• Sitemizde 20 mayıs tarihinde yaşanan hırsızlık girişimi sonrası münferit yapılacak alarm sistemleri 

ile ilgili araştırmalar yapılıp gerekli teklifler alınarak, maliklerimiz ile paylaşıldı.                                     

• Moba 1 arkasına ve kopek gezdirme alanına düz jiletli tel, ispanyol evleri sınırına düz ve helezonik 

jiletli tel güçlendirmesi yapıldı. 

              

• Güvenlik şirketi ile birlikte tüm personelin eğitimleri ve denetimleri takip edilmiş, hassasiyet ile 

üzerinde durulmuştur. 

• Site misafir araç girişlerinde mayıs ayı itibari ile ‘’Misafir Araç‘’ belgesi kullanılmaya başlanmıştır. 

• Çevre site yönetimleri ile ortak alınabilecek önlemler hakkında görüşmeler yapıldı. 
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TEKNİK HİZMETLER, BAKIM 
VE TAMİRAT 

• 1405 adeti villalar, 2359 adeti ortak alan VE 2190 genel kontroller olmak üzere toplam 5954 adet 

müdahalede bulunulmuş ve sosyal tesis tadilatında elektriksel tadilatların tamamını yapmışlardır.  

    

• Artezyen Kuyuları pompa ve motorları ile depoların yıllık bakım çerçevesinde temizlik, bakım ve 

onarımları yapıldı.  

                                                          

• Artezyen çıkışlarına ve hidrofor çıkışına sayaç takılarak, alınan ve kullanılan suyun ölçümleri 

yapılmaya başlanmıştır. 

• Artezyen kuyusu pompa motorlarından iki adeti yenilenerek kullanıma alındı. 

AY
VİLLA ÖZEL 

İŞLER

ORTAK ALAN 

İŞLERİ

O.A. GÜNLÜK 

KONTROL

AYLIK MÜDAHALE 

SAYISI

OCAK 106 143 186 435

ŞUBAT 89 190 168 447

MART 93 200 186 479

NİSAN 133 197 180 510

MAYIS 137 202 186 525

HAZİRAN 118 205 180 503

TEMMUZ 130 227 186 543

AĞUSTOS 103 201 186 490

EYLÜL 138 202 180 520

EKİM 117 190 186 493

KASIM 100 205 180 485

ARALIK 141 197 186 524

TOPLAM 1405 2359 2190 5954

2018 TEKNİK SERVİS MÜDAHALE SAYISI
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• Arıtma tesisine biyolojik arıtma sistemi kurulmuş, ayrıca üç adet logar verimliliğin artması ve 

sistematik çalışmasının sağlanması için karot ile delinerek birbirine bağlandı. 

        

                                           

• Ortak alanlarda bulunan tüm panoların arızalı olan kilitleri yenilendi. 

• Sosyal tesise hizmet veren ikinci logar bulunarak temizliğinin yapılması ve açılması sağlanmış bu 

suretle tesis içerisindeki koku giderilmiştir. 

• Site içerisin de meydana gelen İski ve bahçe sulama hatlarında oluşan su kaçakları tespit edilip 

tamiratları yapıldı. 
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• Villa 3 ve 4’ün pis su logarındaki tıkanıklığın önlenmesi için özel çalışma ile, logar içi tadilatı yapıldı, 

kuka ve vidanjör ile temizliği ve açılımı sağlandı.  

• Yağmur suyu ızgaraları içi oluklarının sağlamlaştırılması Sayın Murat Canseverin katkılarıyla 

yapılmıştır. 

• Elektrik alt yapılarında meydana gelen arızalar için defalarca (Örneğin Villa 9 – 61 - 67 önü) onarım 

yapılarak ve ilgili panoların yedek parçalırının değişimi sağlandı.   

                               

                                                                     

• Teknik personelin nezaretinde iç ve dış kameraların bakım ve onarımı ile temizliği yapılarak görüş 

açıları revize edildi. 

• Teknik personel tarafından site iç kısım aydınlatma direklerinde birçok kez tamirat gerşekleştirildi. 
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• Çatı yağmur oluklarının temizlik ve onarımları yapıldı.     

• Güvenlik mobalarının zemin tadilatı Sayın Murat Canseverin katkılarıyla tamamlanmıştır. 

                                                                 

• Site giriş-çıkış kapılarının zemin tadilatları yapılarak, kapı hareket materyallerinin tamamı 

değiştirilmiştir. Kapı motorlarının iç aksamlarında gerekli değişiklik yapılarak aynı zamanda yıllık 

bakımlarıda yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Martı sokağı bitiminde meyadana gelen yağmur suyu birikimini önlemek için bölgeye kanal takviyesi 
çalışması yapıldı. 

• Ortak alanda bulunan elektrik panoları için gerekli iç tadilat konusunda teklif alımları yapıldı ve 2019 
yılı içerisinde yapılması zorunlu olan tadilatlar listesine eklendi. 

• Site çevresi aydınlatmalar ile ilgili olarak hem armatür sorunları ile hem de alt yapı tesisatları ile ilgili 
olarak birçok kez tamirat yapıldı. Site çevresi aydınlatma armatürlerinin değişimi, iç ampullerinin led 
ile değişimi, ayrıca alt yapı kablolamasının değişim için araştırmalar yapılarak, ilerki döneme 
projelendirilmesi hedeflendi.  
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• Mevcutta bulunan hız kesicilerin tamamen silinmiş olan boyaları yenilendi. 

                          

• Ortak alanlarda yer alan panolarda ve sosyal tesis bina içi periyodik topraklama ölçümleri yapıldı. 

• Villalar için yapılacak periyodik güvenlik kontrolleri belirlenerek, uygulamaya alındı.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BÖLÜM PERİYOD SON KONTROL 

Yangın & Duman Dedektör, 
Alarm ve Güvenlik ile 

Haberleşme 
3 YIL 2017 

Deprem Sensörü 2 YIL 2019 ilk planlanan kontrol 

Yangın Tüpleri 2 YIL 2017 

Topraklama ve Kaçak Akım 2 YIL 2017 

Şömine ve Baca 1 YIL 2018 
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  PEYZAJ  
• Bu yıl Ziraat Mühendisi ile anlaşma yapılmış, Ziraat Mühendisinin planladığı şekilde  ortak 

alanlarımız ve bahçelerimiz genel ve lokal olarak ilaçlama yapıldı.    

• Peyzaj faaliyetleri planlama dahilinde devam ederek çit ve leylandi budama, çim biçme, ilaçlama ve 

gübreleme faaliyetleri düzenli yapılmış ve ayrıca villalardan gelen özel talepler karşılanmıştır. 

                                         

• Bu yıl tüm site çevresinde çit bitkisi (leylandi) budaması yapılarak bitkilerin ömrü uzatılmış, ayrıca 

jilet tel çitlerin görünür ve işlevli hale gelmesi sağlanmıştır.  

                           

                     

• Peyzaj çalışmalarında kullanılan çim biçme makine lerimizden   2 adet yenileri ile değiştirilmiş, diğer 

teçhizatlar ise efektif kullanım süresine göre ve ihtiyaca göre yenilenmelerine devam edilecektir. 
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• Koruluk ve Gölet çevresinde bulunan devrilen yaşlı ve hasta ağaçlar kaldırıldı, kurumuş olanlar 

kesilerek gerekli önlemler alınmış durumdadır. 

 

 

 

 

 

 

• Koruluk içinde bulunan gövdesi yaralı ağaçların yama macun 

tamiratları yapılarak zararlı yan unsurlar uzaklaştırıldı.2019 

Mart ayı içerisinde yüksekte çalışma sepeti gerekli ana 

mudama işlemleri gerçekleştirilecektir. 

• Artezyen kuyu sularında bu yıl kış ayının kurak geçmesinden 

dolayı azalma görülmüş, ihtiyacımızın altında su kaynağı 

olduğu için gündüzleri bahçe sularında kesinti uygulaması 

yapılmıştır. Ağustos ayı içerisinde extra olarak taşıma su 

desteği alındı. 

• Peyzaj destek personelleri Vizyon Vip ve konsept güvenlik 

firmalarından tedarik edilerek, sigortasız işçi çalıştırılmasının 

önüne geçilmiştir. 

• Martı sokak sonu dönüş göbeği çevresine bitki dikimi yapıldı. 

                

• Havuz çevresinde bitki sökümü ve 

yenileme çalışması yapıldı. 

• Site giriş bölgesi hastalıklı bitkileri 

şimşir bitkisi ile değiştirildi. 

• Havuz çevresi hastalıklı Alev bitkileri 

sökülerek yeni fidanlar dikildi. 

• Site içi ortak alanlarda ihtiyaç duyulan 

toprak için ölçümler yapıldı ve tedariği 

2019 yılı planlamasına alındı.  
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 İŞÇI SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI 
• İSG eğitimleri, kontrolleri ve danışmanlığı önümüzdeki yıldan itibaren kanunen mecburidir, ancak 

yönetim kurulu olarak aldığımız karar ile öncesinde bu çalışma başlatılmıştır. 

• İSG hizmeti alınması için MLK OSGB ile anlaşma yapılmıştır. 

• Tüm personelimizin sağlık taraması ve doktor muayeneleri yapılarak, gerekli eğitimleri verilmiştir.  

• Personelimize ihtiyaç olan tüm kişisel koruyucu donanımları tedarik edilmiştir. 

• Risk Analiz Raporu hazırlanmış ve ayrıca Acil Eylem Planı taslağı oluşturulmuştur. 

                                                                                                                                            

• Acil durum müdahale ekipleri oluşturuldu. 
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• İlgili personelimizin yüksekte çalışma eğitimleri tamamlanmıştır.  

    

• Yangın ile mücadele eğitimi alınarak ve yangın tatbikatı yapıldı.   

 

• Kuğu Caddesi toplanma bölgesi olarak belirlenmiş ve tabelaları konuldu. 

                               

• İlk yardım eğitimleri Şubat 2019 olarak planlanmıştır. 
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TEMİZLİK 
• Evsel atık ve Yeşil atık alanları için Milenyum Park Evleri ile ortaklaşa İspanyol evlerinin yanında 

bulunan Park ve Bahçelerden tahsis edilen alanlara atık istasyonları kuruldu. 

                       

• Site içerisinde biriktirmemek için bu alanlar özel olarak yapılarak kullanılmaya başlandı. 

                       

• Koruluk ve Jenaratör yanında bulunan geri dönüşüm atık istasyonu sosyal tesis karşısı misafir araç 

parkı kenarına taşınarak görüntü kirliliği sonlandırılmıştır. 
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• Konut önlerindeki çöp konteynerleri periyodik olarak yıkanarak temizliği sağlanmıştır. 

                                                            

• Arıtma tesisi pis su partikül tutucu filtrelerinin temizliği periyodik olarak yapıldı. 

                        

• Müştemilat alanında genel temizlik yapılarak, gerekli tadilatlara hazır hale getirildi. 
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• Su depolarımız ve hidroforlarımız gerekli bakımlardan geçirilip temizlikleri periyodik olarak 

yapılmıştır. 

                  

• Sosyal Tesis kalorifer petek temizlikleri yapıldı; ayrıca konutlarda yapılması için yetkili firma ile 

anlaşma yapılarak gerekli bilgilendirme sonrası talep eden konutlarda işlem gerçekleştirilmiştir. 

                                                     

• Şömine baca temizliği ve tellerinin kontrollerinin sağlanması için talep eden sakinlerimiz adına yetkili 

firma ile anlaşma yapılmıştır. Baca temizliği ve tel onarımları 35 konut ve sosyal tesiste Ekim Ayı 

içerisinde gerçekleştirildi. 
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 HAVUZ  
• Yaz dönemi boyunca kendi bünyemiz içerisinde havuz gözetmeni ve garson personel çalıştırılmıştır. 

Alınan personel yasal çerçeve ve İSG gereklilikleri dâhilinde çalıştırılmıştır. 

• Havuz suyu analizleri düzenli olarak yapılmış ve raporlanmıştır. 

• Havuz bölgesine sayın Murat Şakar tarafından 8 adet şemsiye tedarik edilmiştir. 

                                                                                                       

• Can simitlerinin bakımı yapılarak 2 adet yeni can simiti ve 15 adet şezlong satınalımı yapılarak 

kullanıma sunuldu. 

                                  

 

• Tüm şezlong minderleri uzun süreli kullanımdan dolayı özel temizliğe tabi tutulmuş, hijyen olmaları 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

• Havuz soyunma kabinine gerekili olan bakım ve onarım yapılarak kullanıma sunuldu.  
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• Havuz duşunun arkasında bulunan sundurma sökülerek genişletilmiş ve yenilenmiştir. İç kısım 

zemini fayans döşenmiş, Böylelikle daha kullanışlı ve ihtiyacı karşılar hale getirilmiştir. 

• Sundurma için kalın profil malzeme alımı sayın Yakup Kireçci tarafından karşılanmıştır. 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

• Havuz platformunda 21 m2 kadar kabaran karoların yenileme ve onarımı yapılmıştır. 

• Havuz çevresi korkuluklar boyatılarak, bulunan kapıların menteşeleri değiştirilerek gerekli tamirleri 

yapıldı.                                                                         

• Havuz çevresindeki çitlerin ve kapıların onarımları ve boyası yaptırıldı. 

• Havuz veranda da bulunan sandalye salıncak ve koltuk kılıfları yenilendi. 

                                 

 

• Çocuklara yönelik havuz eğlencesi sayın Tuğba İsapur’un katkıları ile düzenlenmiştir.  
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SPOR ALANLARI VE ÇOCUK 
PARKI 

• Çocuk parkı ünitesinde ahşap bölmelerde (dönen kaykay bağlantısı, merdiven, kule bağlantı yolu, 

2 ad. Çatı ve korkuluklar) yenilemesi yapıldı.  

                       

• Çocuk parkında bulunan ve uygun olmayan bir adet salıncak yenisi ile değiştirilmiş ve ikinci 

salıncağa emniyet kemeri tedarik edilerek eksiklik giderildi.            

• Çocuk Parkındaki taş merdiven çocukların yaralanma ihtimaline karşın Sayın Murat Cansever’in 

katkılarıyla plastik halı ile kaplanmıştır. 

                                                                                  

• Sosyal tesis içine iç mekan kullanımına yönelik yeni masa tenisi masası tedarik edilerek kullanıma 

sunuldu. 
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• Tenis kortu ve Basket sahası zemin kaplaması sökülerek gerekli izalasyon ve kaplaması 

yenilenerek kullanıma sunuldu. 

• Tenis kortu ve Basket sahası zemin oyun çizgileri yenilendi. 

 

 

 

 

 

 

 

• Tenis kortu çevresi tel örgüler üzerindeki sarmaşıklar islah edilmiş ve tüm kort çevresi ve basketbol 

sahası tel örgüleri rüzgar kesici file uygulaması yapıldı. 

• Açık spor alanlarımızda bulunan elektrik tesisatları koruma kılıfları yenilenerek yeniden düzenlendi. 

Aydınlatmalar ile ilgili temizlik ve bakımları yapıldı. 

• Açık spor alanlarındaki çitlerin gerilmesi, yeni gergilerin yapılması, paslı çit alanlarının boyanması 

sayın Murat Cansever’in katkılarıyla yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tenis kortu ve Basket sahası için zemin temizleme özel çekçek aleti tedarik edilerek kullanılmaya 

başlandı. 

• Futbol maçları için top ve takım ayırıcı forma tedarik edilerek kullanıma sunuldu. 
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• Sosyal tesis giriş kat Fitnes bölümü ile arkasında bulunan ardiye depo alanı arasındaki duvar 

yıkılarak birleştirilmiştir. Yapılan çalışma ile genişleyen Fitness alanı daha ferah ve kullanışlı hale 

getirilmiştir. 

                           

 

                                                                        

       

• Fitness salonu içerisinde bulunan spor aletlerinin bakımları yapılmış, ayrıca eksikliği belirlenmiş 

olan Dap ve Multipress satınalımı yapılarak kullanıma sunuldu. 

• Fitness salonumuzda bulunan koşu bantlarının genel bakımları ve onarımı yapılmıştır. Dambılların 

temizliği ve nikelaj kaplamaları yapıldı.  



 
 Kuğu Evleri Yönetim Faaliyet Raporu 

    

31 

SOSYAL TESİS TADİLAT VE 
YENİLEME 

• Sosyal Tesis içerisinde özellikle alt bodrum ve giriş katında duvar kırım, birleştirme, yeni bölme ve 

kullanışlı alanlar oluşturulma çalışmaları gerçekleştirildi. 

      

      

• Tesis içerisinde yapılan inşaat döneminde 10 adet büyük kamyon moloz atımı gerçekleştirildi.   

                                           

•  Tadilat bölgelerinde su, kalorifer ve elektirik tesisatları yenilendi ve Isınma ihtiyacı için kalorifer 

petek sayısı artırıldı.                                          
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• Sosyal Tesis alt katında bulunan kullanılmayan atıl durumda olan küçük depolar kaldırılarak Çok 

Amaçlı Spor Salonu genişletildi. 

       

                   

• Sosyal Tesis alt katında bulunan Çok amaçlı spor salonuda aydınlık ve havalandırma sorununun 

ortadan kaldırılması için karot çalışması ile ikinci bir pencere açılarak yeni çerçeve takıldı. 

                          

• Çok amaçlı spor salonu pencerelerine havalandırma sistemi takıldı. 

• Çok amaçlı spor salonunda yeni oluşturulan bölümün zemini özel mineflo malzeme ile kaplanarak, 

farklı spor (Pilates, box, jimnastik…) dalları için uygun hale getirildi. 

• Sosyal Tesis çok amaçlı spor salonu tavanlarında çökme riski oluşturan tüm bölümler söküldü. Bu 

bölümde yeni alçıpan tavan yapılarak sorun çözüldü. 

• Sosyal Tesis çok amaçlı spor salonu tavan aydınlatmaları sayın Yakup Kireçci katkıları ile yenilendi. 
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• Sosyal Tesis alt katında yeni yapılan bölümde Teknik malzeme ve kombi odası zemin fayans 

değişikliği yapıldı. 

• Teknik depo raf sistemleri sayın Yakup Kireçci katkıları ile değiştirilerek daha kullanışlı hale getirildi. 

                                

• Sosyal Tesis alt katında bulunan kullanılmayan atıl durumda olan duş ve soyunma odaları 

kaldırılarak çocuk oyun alanı oluşturuldu. 

     

• Çocuk oyun alanında zemin özel mineflo malzeme ile kaplanarak minikler için kullanışlı ve sağlıklı 

ortama getirildi. 
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• Sosyal Tesis alt kat avlu bölümü tavan aydınlatmaları yenilenerek led armatürlere çevrildi. Bu işlem 

esnasında tüm tavan kabloları yenilenerek sağlıklı hale getirildi. 

• Sosyal Tesis alt kat iniş merdiven bölüm duvarları kaldırılıp, gerekli tamiratları yapılarak hem daha 

aydınlık hale getirildi hem de hava sirkilasyonu arttırıldığı için nem ve koku dan uzaklaştırıldı.  

• Sosyal Tesis alt kat iniş merdivenleri alüminyum korkulukları yenilenerek sağlamlaştırıldı. 

                             

• Sosyal Tesis giriş katı ile üst kat merdiven duvarları kaldırılarak daha aydınlık ve kullanışlı hale 

getirildi. 

                  

• İSG uyarısı ile üst kat merdiven alüminyum korkulukları yenilenerek çift taraflı korkuluk montajı 

yapıldı. 

• Sosyal Tesis içi giriş, mutfak, çocuk oyun alanı ve kafeterya bölümüne kamera tesisatı kurularak, 

güvenlik ve işleyiş kayıt altına alındı. 

• Sosyal Tesis içerisinde yapılan mobilya, aleminyum, aydınlatma üretimlerinde ayrıca su tesisat, 

şap, alçıpan yapımında verdikleri maddi manevi destek için tüm site sakinlarimiz adına komşumuz 

sayın Tolga Atakan’a teşekkürlerimizi sunarız. 

• Sosyal tesis içi Teknik depo, temizlik depo, güvenlik tuvalet ve kiler bölümünde kullanılan fayans 

tedariği sayın Tolga Atakan tarafından sağlanmıştır. 
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• Sosyal Tesis alt katında yeni yapılan bölümde temizlik ekipmanları için, ayrıca temizlik 

malzemelerine ait depolama alanı oluşturuldu. 

                                               

• Sosyal Tesis giriş katı iki adet ana giriş kapıları işlevlerini yitirdiği için sökülerek, yeni doğrama ile 

sensörlü otomatik kapı haline getirildi. 

                               

• Sosyal Tesis giriş kat tuvaletleri tüm duvar fayans, zemin taşları, armatürleri, klozet, pisuvar, lavabo, 

aydınlatma, tuvalet içi ayırıcı mobilya ve temizlik aksesuarları yenilendi. 
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• Sosyal Tesis giriş kat eski mutfak bölümü yıkılarak ön kısma doğru genişletildi; Böylelikle alan 

içerisinde iki adet bağımsız bölüm oluşturuldu. Alanlardan bir tanesi yönetmeliklere uygun mutfak 

kiler ve ardiye deposu haline getirildi. 

                                           

• Kiler ve ardiye deposu metal rafları sayın Yakup Kirecci katkıları ile yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Büyütülen eski mutfak alanı içerisindeki ikinci bağımsız bölümde ise sadece güvenlik elemanları 

kullanımına açık olan tuvalet oluşturuldu. Bu tuvalet alanı için gerekli tüm tadilat işlemleri yapılarak 

kullanıma açıldı. 

• Sosyal Tesis giriş kat arşiv ve küçük toplantı odası gerkli inşaat tadilat işlemleri yapılarak birleştirildi 

ve yeni mutfak alanı oluşturuldu. 

• Tüm mutfak alanı (Zemin ve Duvar) bakanlık onaylı fayans döşendi. 

• Mutfak içerisinde bulunan tüm elektrik tesisatları yeniden projelendirilerek yapılarak, kullanılan 

ekipmanlara göre özel priz sistemleri montajı yapıldı. 

• Mutfak bölümüne yeni münferit doğalgaz tesisatı çekilmesi için projelendirme yapılmış, gerekli 

izinlerden sonra doğalgaz tesisatı döşendi.  
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• Sosyal Tesis giriş kat mutfak alanın bu bölüme taşınmasındaki amaçlar;  

1- Bahar ve yaz dönemlerinde dış mekana hizmet için, daha kullanışlı hale getirilmesi. 

2- Sağlık bakanlığı ve Belediye çalışma ruhsatlarının alınabilir konuma getirilmesi. 

3- Hijyen ve İSG kurallarına en üst seviyede uyum sağlanabilmesi. 

                                  SOSYAL TESİS ESKİ MUTFAK 

         

4- Yangın riski ve havalandırma nedeni ile rahatsız edici koku sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi. 

5- Servis edilebilecek ürün çeşitliliğinin arttırılabilmesi. 

• Mutfak ekipmanları özel bakanlık onaylı 1. sınıf endüstriyel malzemelerden oluşturulmuş, eski ve 

uygun olmayan ekipmanlar tamamı kullanımdan çıkarıldı. 

• Mutfak davlunbaz sistemi, ileriye dönük yangın söndürme sistemine uygun olarak ürettirildi. 

                                  SOSYAL TESİS YENİ MUTFAK 
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•        Mutfak havalandırma sistemi İtfaiye, belediye ve Sağlık bakanlığı normlarına uygun özelliklerde 

yaptırılarak kullanıma başlandı. 

 

• Mutfak havalandırma sistemi endüstriyel mutfak sistemi ihtiyaç 

miktarına göre hesaplanarak ürettirildive montajı yapıldı. 

• Havalandırma borularına dış çephe ile uyum sağlaması için özel 

boyama yaptırıldı. 

• Havalandırma çalıştığında dış mekanda ses kirliliği yaratıp rahatsız 

etmemesi için susturuculu kabin sistemi ile muhafazaya alındı. 

• Kuğu özel menüsü belirlenmiş ve haziran ayı itibari ile servis 

edilmeye başlanmıştır.  

• Adisyo programı kullanılmaya başlanmış, tüm mutfak kullanımları 

kayıt altına alınmıştır.2019 yılı Mart ayı itibari ile imzalı adisyon sistemi 

devreye girecektir.                       

• Sosyal Tesis alt kat ve giriş kat tüm alan duvar ve tavanlarının boya badanası yapıldı. 

 

 

 

• Sosyal Tesis üst kat tuvalet yenilemesi için fayans alımları yapılmış diğer tedarik edilecek malzeme 

alımları ve yenileme tadilat işlemleri 2019 Mart ayı içerisinde yapılması planlanmıştır. 

• Tesisimizin çok daha fazla aktif kullanılması için gerekli çalışmalar yapılmakta olup 2019 yılı 

içerisinde uygulamaya geçilecektir. 

• 2019 yılı içerisinde Sosyal Tesis ve spor alanlarında hizmet arttırıcı faaliyetler yapılması 

hedeflenmektedir., Tavla turnuvası – Tenis turnuvası – Masa tenisi turnuvası – Futbol turnuvası – 

farklı spor dallarında kurs hizmetleri – dans dersleri ve benzeri… 

• Müştemilat binası (Teknik, Bahçıvan, Hizmetli kullanımında olan) ve yine aynı bölgede bulunan 

diğer prefabrik sundurma depo (Peyzaj ekipmanları ve Malzemeleri park ve istif deposu) için İmar 

barışına başvurularak gerekli işlemlemleri yapıldı. Evrak alımı ve yapılacak ödeme 2019 yılı planına 

dahil edildi. 
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SOSYAL FAALIYETLER 
• 9 Mart Kadınlar gününde Kuğu yönetimi olarak site sakini bayanlarımız adına Açev’e bağış yapıldı. 

• Haziran ayında ‘’ Yaza Merhaba ‘’ ve Ekim ayında ‘’ Sonbahar Merhaba ‘’ partileri düzenlendi. 

                                                       

• 29 Ekim Cumhuriyet bayramında kutlama ve tören gerçekleştirildi. 

                                         

• Kasım ayında Köylüce Şarküteri sponsorluğunda ‘’Pazar Kahvaltısı’’ düzenlendi. 

                      

• Yılbaşı gecesi Noel Baba servisi ile minik sakinlerimize hediye dağıtımı yapıldı. 
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YÖNETIM KURULU 
  

Murat Cansever 

Yönetim Kurulu 

Başkanı 

(532) 261 5396 

 

 

 

 

Tuğba İsapur 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(533) 291 3553 

 

    

  

Ömür Oral 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(532) 285 3317 

 

 

 

 

Yavuz Soybaış  

Yönetim Kurulu Üyesi 

(532) 243 7401 

 

 

Yakup Kireçci 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(532) 271 7603 

 
 

Emre Özsoy 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(532) 589 4585 

 

 

 

 


