TEKNİK RAPOR GÜNCEL DURUM
UPHILL COURT A ADA
MEKANİK ve ELEKTRİK AKSAMLARINDA YAPILMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ İŞLER
27 TEMMUZ 2016

Yapılan çalışma ve saha incelemeleri sonunda Uphillcourt A Ada sitesinde çok sayıda gecikmiş
teknik sorun olduğu, bu hususların kısa süre içinde iyileştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Aşağıda öncelikli olduğu belirlenen teknik hususlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yönetim
Kurulumuzun onayını takiben çalışmalar başlatılmıştır.
İTALİK MAVİ RENK HUSUSLAR TAMAMLANMIŞ OLUP SİYAH RENKLİ HUSUSLAR İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.
1‐ Towers A ve B Blok Isıtma Sistemi :
1.1. A Blok: Sistemdeki sirkülasyon pompaları arızalı, genleşme tanklarının da değişimi
gerekmektedir. Pompaların panoları frekans kontrollü olup kumandaları çalışmamaktadır.
Kontaktörler arızalıdır.
1.2. B blok: sirkülasyon pompaları arızalı, genleşme tanklarının da değişimi gerekmektedir.
Pompaların panoları frekans kontrollü olup kumandaları da çalışmamaktadır. Kontaktörler
arızalıdır.
1.3 Towers hidrofor panoları frekans kontrollü olup kumandaları çalışmamaktadır. A blok
sosyal hattı ve B blok alt zon hattındaki Lowara hidrafor pompaları arızalıdır.

Elektrik devrelerinde ve mekanik ekipmanlardaki arıza ve yapılacak işlerin tespiti için daha
önce çalışmalarından memnun olunan Lowara Pompaları yetkili servisi olan Nerotech ile
temasa geçilerek bir saha çalışması yapmaları talep edilmiştir. Çalışma sonucunda sitemin
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ciddi bir iyileştirme ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Toplam 9 adet pano revizyonu, 32 adet
sirkülasyon pompa tamir ve bakımı (iki pompanın komple yenilenmesi) ve 7 adet komple yeni
genleşme tankı, 2 adet üst zon hidrafor pano komple değişimi 18 adet hidrafor pompa tamir
bakımı için detaylı bir birim fiyatlı teklif alınarak işin ulaşabileceği üst maliyeti tespit
edilmiştir. Ayrıca bakım sırasında çıkabilecek frekans konvertörü değişim ihtiyaç durumuna
göre ilave 5.000 TL seviyesinde harcama ihtiyacı olabilecektir. İki pompa dışında 48 adet
pompada hasarlı parçaların, salmastra, ve rulman değişimi dahil tamir‐bakımı üzerinde
çalışılmaktadır.
TOWERS POMPALARI ÇALIŞMALARI HAZİRAN AYINDA, DİĞER 9 BLOK BİNADA DA POMPA
BAKIMLARI
EYLÜL
SONU
HEDEFLENMEKLE
BİRLİKTE
TEMMUZ
AYINDA
TAMAMLANMIŞTIR. BİR YILLIK BAKIM SÖZLEŞMESİ BULUNMAKTADIR.
2‐ Sıcak Su Sistemi: Towers A Blok 2 adet, B blok 2 adet toplamda 4 ton’luk boylerlerin bakım
kapakları olmadığından dolayı iç temizlik ve bakımı yapılamamaktadır. Bu nedenle Towers
sıcak su kullanımında musluklardan kahverengi çamurlu su akmaktadır. Bu kazanlar
“Universal” Marka olup firma ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştır. Bazı katlarda
yapılan analizlerde sıcak su kullanımında bakteri olduğu tespit edilmiştir. Dairelerin şu anda
ticari ofis olarak kullanılması nedeni ile sıcak su tüketimi sınırlı olduğundan dört kazan
yerine, iki adet bir tonluk kazanın yeterli olduğu görülmüştür. Bu nedenle öncelikle iki adet
birer tonluk kazan için teklifler alınmıştır. Gelecekte ihtiyaç olur ise ilave iki kazan daha
eklenebilecektir. İki adet kazan değişim maliyeti boyler, sökme takma, kaynak işçiliği ve yeni
vanalar dahil: 14.000 TL’dir. Bu kalem için Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Kazanlardan
birisi bu arada patlamış olup hemen teklifler alınarak bütçe içinde NEROTECH ile sözleşme
yapılarak ISISAN kazanı ile (Sn. Hüseyin Şeker kaynak ustası yardımı ile ‐ tel: 05436795150 )
değiştirildi. 2. Kazan için de acil olarak aynı firma ile sözleşme yapılmıştır.
Çalışmanın tamamlanma hedef tarihi: ilk kazan Mart (montajı yapılmıştır), ikinci kazan
Haziran 2016 içinde. TOWERS A VE B BİNALARDA BİRER ADET YENİ BOİLER KONUSU
HAZİRAN 2016 İÇİNDE TAMAMLANMIŞTIR.
3‐ Towers ısıtma sistemi 4 kapalı 4 açık şafttan oluşmaktadır. Şaftlar içerisinde su kaçakları
mevcuttur. Su kaçakları izolasyonun içerisinden ilerlediğinden dolayı korozyonlar
büyümektedir. Ömrünü dolduran bu çelik boru bölümleri üzerinde yer yer izolasyon
kesilerek detay hasarlı/korozyonlu bölüm tespit çalışması yapılmaktadır. Mayıs ayında
şaftlar içinde çalışılarak kaç metre boru ve ne kadar izolasyon malzemesi ihtiyacı olduğu
belirlenecektir. Tamir işlemlerinin yaz aylarında Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması
gerekmektedir. Toplam maliyet belirlendiğinde Yönetim Kurulu onayı için ayrıca
sunulacaktır. GECİKME OLUR İSE KIŞ AYLARINDA TAMİRAT SORUN OLACAKTIR. ACİL VE
ÖNEMLİDİR, BORULARDA İNCELEMENİN TEMMUZ AYI İÇİNDE TAMAMLANMASI
GEREKİYOR.
TAMİRATLARIN tamamlanma hedef tarihi: 31 Eylül 2016

Uphill Court 1 (A Ada) Toplu Yapı Sitesi Yönetimi
Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Uphill Court Sitesi A7 Blok No: 12G/‐1 34746 Ataşehir İSTANBUL
Tel : +90 216 688 33 98 Pbx Fax : +90 216 688 33 99
www.uphillaada.com

4‐ Towers yangın hattındaki kat giriş vanaları büyük bölümü çalışmamaktadır. Mevcut su
kaçakları giderilmek istendiğinde sistemin suyunun boşaltılması gerekmektedir. Ayrıca
şaftlarda su kaçakları mevcuttur. Toplam 60 adet vana bulunmakta olup hangi vanaların
kaçırdığı araştırılarak vana değişim ihtiyacı belirlenecektir. Öncelikle 2 adet arızalı vananın
yeni vanalar ile değiştirilmesi ve vana arıza nedenlerinin tespiti üzerinde durulması
düşünülmüştür. Her bir izlenebilir kelebek vana 175 PSİ, DN100 olup iki adet fivelco vana
Ayvaz’a sipariş edilecektir, sökülen vanaların sorunu Ayvaz tarafından incelenecek ve
yapılacak tamir kararlaştırılacaktır. BU ARADA VANALAR TEK TEK İNCELENEREK KAÇ
VANANIN KAPATMADIĞI TESPİT EDİLECEK. EĞER SORUNLU VANA SAYISI AZ İSE YENİ
VANA TAKILACAKTIR.
Hedef tarih: Eylül 2016

5‐ Kamera sistemimiz, asansörlerdeki kameralarımız dijital olup diğer tüm kameralarımız
analogdur. 90 adet anolog, 48 dijital kameramız mevcuttur. Towers kameraları da bilgisayar
ve yazılım açısından sorunludur. BU KONUDA KAMERALARDA YAPILAN İYİLEŞTİRMELER
SAYISAL
OLARAK
BELİRLENECEKTİR.
TOWERS
IP
KAMERA
SORUNU
DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
6‐ A7 Blok ısıtma sisteminin ana kolon hatlarında izolasyon bulunmamaktadır. Bu durum ısı
kaybına neden olduğu gibi ısıtma kazanı daha sık devreye girip‐çıktığından sistemde
gereksiz darbeler yaratmaktadır. Bu işin boru tamiratı ile birlikte yapılması gerekiyordu.
Şimdi daha zor olacak ama ısı kayıplarının önlenerek site ısıtma giderlerinin azaltılması ve
sistemin daha rahat çalışması için önemli bir onarımdır. Malzemesi alınıp, uygulama
yapılacaktır. İzolasyon malzemeleri için bir maliyet keşif çalışması yapılmış olup uygulama
öncelikli olarak yaz aylarında yapılacaktır. Toplam 1370 metre boru için 13 mm kalınlıkta
izolasyon malzemesi 3.590 TL’dir. İşçilik maliyeti 8.000 TL dır.
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Çalışmanın tamamlanma hedef tarihi: 30 Ekim 2016
ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA, TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.
7‐ Towers asansörleri makine dairelerinde 10 adet büyük kontaktör 10 adet yardımcı
kontaktörün değişmesinin gerektiği Kone tarafından bildirilmiştir. Yedek parça satıcılarından
güncel fiyat alınmıştır. Toplam maliyet: 1.800 TL’dir
Asansörlere acil olarak yeşil etiket alımı öncelikli hedeftir. Bütün eksikler
tamamlanmalıdır. Kone ile görüşülmelidir.
Çalışmanın tamamlanma hedef tarihi: Haziran 2016
TAMAMLANDI.

8‐ Garajlarda araçlar üzerine su akması:
11.1. Site garajının yaklaşık 50 adet noktasında az su sızıntısı vardır. Bu kaçaklar için
genellikle özel bir kimyasal madde torba olarak alınmaktadır. Torbası 85,‐ TL seviyesindedir.
Site teknik elemanları tarafından beton yüzey üzerine 3 kat sürülerek uygulanmak suretiyle
bu sızıntılar önlenecektir. 10 torba için 850 TL harcanacaktır.
11.2. Yer yer araçlar üstünde branda çadırlar konarak önlenmeye çalışılan büyük sızıntının
olduğu A8 garajındaki sorunun çözümü ise farklıdır. Çünkü A8 önündeki küçük havuza ait
betonarme genleşme tankının içi fayans kaplı olup derz yerleri zamanla su kaçırdığı için bu
fayans döşeli yüzeye silikon sıvama yapılarak çatlaklar sızdırmaz duruma getirilecektir.
İzolasyon için Aksu ile sözleşme yapılmış olup uygulama devam etmektedir.
Çalışmanın tamamlanma hedef tarihi: 30 Mayıs 2016
TAMAMLANDI… YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN GARAJLARDA DOLAŞILIP VARSA
DAMLAMALAR TESPİT EDİLECEK VE ÖZEL KİMYASAL HARÇ İLE ONARIM YAPILACAKTIR.
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9‐ Sitemize ait inşaat, mekanik tesisat ve elektrik sistemleri ile ilgili projeler bulunmamaktadır.
Bu husus site eskidikçe sorunların çözümünde ve revizyonlarda önemli zorluklar
yaratacaktır. Bu konuda Site kontrollük hizmetini yapan Altınsoy Firması Sn. Turgut Altınsoy
ile bir ön görüşme yapılmıştır. Firma ile tekrar görüşülerek projelerin “Soft” olarak temin için
çalışılmaktadır. Pek istekli davranmıyorlar. Ayrıca elimizde olan 400 m2 resimlerin gelecekte
kaybolmasını önlemek için taratılarak soft ortama aktarılmıştır. SİTENİN PROJELERİNİN
TEMİNİNDE BİR GELİŞME OLMAMIŞTIR. TEKNİK YAPI İLE TEMAS EDİLMESİ UYGUN
OLACAKTIR.
10‐ Towers A, Pis Su Gideri: Arazi çökmesi sonucu pis su borusu tamamen tıkanmış olup yeni bir
güzergah kullanılarak drenaj sağlanmış ve İSKİ ile koordinasyon yapılmış, konu bir süre
çözülmüştür ancak bu pompanın da tıkanması ve arızalanması sonucu kazılarak asıl hat
onarılmıştır. Bölge temizlenmiş olup taş ile kaplanacaktır.

11‐ Havuz Kumları Değişimi: Mevcut kum filtre tanklarında üç kademe kum bulunmakta olup
kumlar kirlenmiş ve ince taneli kısmı aşınmış olup işlevini göremez duruma geldiği çeşitli
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havuz firmaları ile görüşülerek tespit edilmiştir. Sözleşme yapılmış olup 12.600 KG kum
temini ve değişim işçiliği dahil uygulama yapılmıştır.
Çalışmanın tamamlanma hedef tarihi: 15 Mayıs 2016
ZAMANINDA TAMAMLANDI.

12‐ Bina ortak alanlarda çok sayıda spot lamba ömürleri doldukça değiştirilmektedir. Yeni spot
lambaların LED olarak değiştirilmesi sayesinde giderek elektrik harcaması azalacaktır.
GEREKTİKÇE TEMİN EDİLMEYE DEVAM EDİLMEKTEDİR.
16‐ Arızalı olduğu tespit edilen A7 blok iki adet A5 blok bir adet A3 blok bir adet hidrafor panosu
için Nerotek firmasına Ocak 2016 ayında sipariş verilmiş olup imalatlar yapılmıştır. Sevkiyatı
yapılarak yerine montajı Nisan‐Mayıs ayı içinde takılacaktır. Onay verilmiştir.
MONTAJLARI HAZİRAN AYINDA TAMAMLANDI.
17‐Katlardaki mevcut hırsız alarm sisteminin durumu ve nasıl tekrar devreye alınabileceği ve
maliyeti konusunda bir çalışma yapılacaktır. Merkezlere kadar giden kablolar katlardaki
yangın alarmı için kullanılmıştır. Bu konuda uzman firmalardan iki aşamalı teklif alınacaktır.
1.aşama yanız daire içinde alarm çalması, ikinci aşama sinyalin güvenlik odasına iletilmesi
olarak iki aşamalı fiyat alınması üzerinde çalışılacaktır.
18‐ Towers telefon paneli çok kötü durumda olduğu için panel değişimi şartları ve maliyeti
üzerinde çalışılmış, teklifler alınmıştır. Önemli ve önceliklidir. Teklifler alınmış olup sipariş
verilecektir.
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19‐ Asansörlere yeşil kart takılması işlemi tamamlanacaktır.
20‐ Süs havuzu ve şelale sistemi için uygulama MAYIS AYINDA TAMAMLANDI.
21‐ Towers Asansörlerinin halatları durumu ve değişim programı konusunda Kone’den
teklifler alınmıştır. YK KARARI 26 temmuz tarihinde ALINDI. AĞUSTOS İLK YARISINDA 7
ADET ASANSÖRÜN HALATLARI KOMPLE DEĞİŞECEKTİR.
22‐ Towers asansörlerinin kartlı sisteme geçişi için Kone tarafından bedel tespit edilecektir. Bu
asansörlerin kartlı sisteme geçişi konusu fiyatı dikkate alınarak değerlendirilecektir.
23‐ Garajlardaki duman dedektörleri ve yangın vanalarının pozisyon izleme sistemi kablo ve
panelleri var ama çalışmıyor. İlsergüvenlik‐tel: 02163926400 tarafından kurulan ”Cooper
Fire System” için onarım ve işletmeye alınması konusunda firma ile görüşülerek teklif
alınacaktır. SİTE YANGIN SİSTEMLERİNİN DURUMU KONUSUNDA GENEL OLARAK UZMAN
BİR FİRMA/KİŞİ’DEN AYRINTILI İNCELEME RAPORU TEMİN EDİLMELİDİR.
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