DUYURU 06/18

Tarih : 04/06/2018

SAYIN SİTE SAKİNLERİ
Mayıs 2018 ayı içerisinde gerçekleşen faaliyetler ekte bilgi ve görüşlerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Alan Panorama-2 Site Yönetimi
Mayıs 2018 ayı içerisinde gerçekleşen faaliyetler;
1. Biyosan firması personeli tarafından 05 Mayıs 2018 tarihinde, toplu yaşam alanları, merdiven
boşlukları ve sığınaklar, haşereye karşı ilaçlandı.19 Mayıs 2018 tarihinde ise kemirgen
istasyonlarında yem kontrolü yapıldı.
2. Sitemizi besleyen ana su hattındaki basınç düşüklüğünü gidermek maksadıyla, İSU personeli
tarafından, su hattımızın yeni hatta taşınması sağlandı.
3. Site girişindeki yollarda, kazı sebebi ile oluşan çukur ve engebeli kısımlar için, belediyeye
girişimde bulunulmuş ve asfaltlanması sağlanmıştır
4. Sosyal Tesis karşısındaki duvar dibinden geçmekte olan çim sulama suyu hattında oluşan boru
hattı patlağı personelimiz tarafından onarıldı.
5. Bahçe bakımı ve güzelleştirmeleri kapsamında, sitemizin değişik yerlerinde kullanmak üzere 560
adet Taflan bitkisi, 40 adet pitos bitkisi, 10 adet vangelya bitkisi, 50 kasa yağlı begonya çiçeği
alınarak dikimi yapılmıştır. Ayrıca büyük otopark duvarına sardırmak üzere 500 adet Amerikan
Sarmaşığı HDR bitkisi siparişi verilmiş olup dikim işlemi bilahare yapılacaktır.
6. Bütün çim alanlara kök geliştirici gübre atılmıştır.
7. Site içi araç ve yürüyüş yollarında oluşan yabani otları kurutmak için ilaçlama yapıldı.
8. Çim alanlarda oluşan yabani otlar ve bitkilere zarar veren salyangoz gibi zararlılara karşı zirai
ilaçlama yapıldı.
9. Sezon hazırlıkları kapsamında, her iki havuz derz dolguları asitli su ile sökülerek havuz içi
derzlerinin yeniden yapılması sağlandı. Havuz savak kanallarının içi İSONEM yalıtım maddesi ile
izole onarım işlemi yapıldı. Küpeşte mermerlerine derz dolgu maddesi verilerek cilalaması yapıldı.
10. Onarım ve bakım işleri tamamlanan havuza, su doldurma işlemi yapıldıktan sonra, havuz
kimyasalları ile suyun şartlanması sağlanarak, kullanıma hazır hale getirildi.
11. Havuz güvertesi ve duş bölümünün temizliği yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.
12. Ana su şebeke hattında bulunan su girişi pislik tutucunun patlamış olduğu tespit edildi. Yenisi
alınarak, değiştirildi.
13. Çim makinası bıçak adaptörü kırıldığı için, onarım işlemi yapıldı.
14. Meyve bahçesinde patlak olduğu görülen su devresinin onarımı yapıldı. Ayrıca sulama suyu
devresinde oluşan 4 adet patlak, personelimiz tarafından onarıldı.
15. Onarıma gönderilmiş olan havuz 4 nolu devir daim pompası, Marmara Havuz firması tarafından
yerine monte edildi
16. Ortak alan temizlik, peyzaj ve işletme bakım faaliyetlerine, yönetim tarafından planlandığı
şekilde, rutin olarak devam edilmiştir.
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