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S‹TE VE KONUTLARLA ‹LG‹L‹ GENEL B‹LG‹LER

Sizlere yap›lan duyuru üzerine bizzat veya noter tasdikli
vekâletname verdi¤iniz vekiliniz arac›l›¤› ile konut teslimini
yapmak amac›yla görevlendirdi¤imiz personelimizle birlikte,
konutlar›n içerisinde yap›lm›fl olan tüm imalâtlar›n, beraberce
kontrol edilerek taraf›n›zdan teslim al›nmas› gerekmektedir.
Konutunuzun teslimi an›nda teslim tutana¤›na
kaydedilmemifl firmam›zdan kaynaklanan kusur ve eksikleri,
Teslim Sonras› Teknik Destek Departman›m›za iletebilirsiniz.
Teslim ald›ktan sonra konutun güvenli¤i daire sahiplerinin
sorumlulu¤u alt›nda olacakt›r.
Teslim sonras›nda yapmay› düflündü¤ünüz tadilatlarla ilgili
olarak site yönetimine baflvurman›z ve yönetim onay›
alman›z gerekmektedir.

GAYR‹MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D‹KKAT
ED‹LECEK NOKTALAR
a) Gelir vergisi yönünden: Gayrimenkullerin, iktisap
yani edinme tarihinden itibaren dört y›l içinde elden
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazanc›n "De¤er Art›fl Kazanc›"
olarak beyan edilip %20-40 aras›nda de¤iflen gelir vergisi
ödenmesi gerekmektedir. (Gelirler Vergisi Kanunu Mükerrer
Md. 80/6)
b) Harç yönünden: Al›m-sat›ma konu olan gayrimenkulün
tapu harc›na esas de¤eri, vergi de¤erinden az olmamak
üzere gerçek al›m sat›m de¤eridir.
Vergi de¤eri ise Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine
göre belirlenen ve emlak vergisine esas al›nan asgari vergi
de¤eridir.
Bu de¤er, gayrimenkulün al›nd›¤› veya bayan dönemini
izleyen y›llarda bir önceki y›l için Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belirlenen yeniden de¤erleme oran›n›n
yar›s› kadar art›r›larak bulunur. (Harçlar Kanunu Md. 63
ve Emlak Vergisi Kanunu Md. 29 )
Al›m-sat›m s›ras›nda, hem al›c› hem de sat›c› sat›fl de¤eri
üzerinden binde 15'er oran›nda "tapu harc›"
ödemektedir.

* 2000 y›l›nda binde 12,5 olan bu oran, 30.11.2000 tarih
ve 2000/1646 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile 1 Ocak
2001'den itibaren binde 15'e yükseltilmifltir.
c) Emlak vergisi bildirimi: Gayrimenkul alanlar›n,
gayrimenkulün al›nd›¤› y›l›n sonuna kadar, ilgili belediyeye
"Emlak vergisi bildirimi" vermeleri gerekmektedir.
Gayrimenkulün bütçe y›l›n›n son üç ay› içinde (örne¤in 1
Ekim 2005'ten sonra) al›nmas› halinde ise, emlak vergisi
bildiriminin, gayrimenkulün al›nd›¤› tarihten itibaren "üç
ay içerisinde" verilmesi gerekmektedir. (Emlak Vergisi
Kanunu Md. 23) Alm›fl oldu¤unuz konuta ait bina emlak
vergisi bildirimi, flirketimiz Gayrimenkul Servisi taraf›ndan
sizin ad›n›za yap›lmaktad›r. Daha sonraki vergi ödemeleri
sizler taraf›ndan takip edilecektir.
Gayrimenkulünü satanlar, ileride emlak vergisine yönelik
bir takiple karfl›laflabilirler. Bunu önlemek için gayrimenkulün
sat›fl›n› yapt›ktan hemen sonra ilgili belediyeye bir dilekçe
ile durumu bildirmelerinde yarar vard›r.
d) Emlak vergisi oranlar›: Emlak vergisi oranlar›, Emlak
Vergisi Kanunu'nun 8 ve 18. maddelerinde yer almaktad›r.
Bakanlar Kurulu konut, bina, arsa ve arazi vergi oranlar›n›,
yar›s›na kadar indirmeye ya da üç kat›na kadar artt›rmaya
yetkilidir.
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KAT MÜLK‹YET‹ VE KAT ‹RT‹FAKI
a) Genel kural: Tamamlanm›fl bir yap›n›n kat, daire, ifl
bürosu, dükkan, ma¤aza, mahzen, depo gibi bölümlerinden
ayr› ayr› ve bafll› bafl›na kullan›lmaya elveriflli olanlar›
üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri
taraf›ndan, bu kanun hükümlerine göre, ba¤›ms›z mülkiyet
haklar› kurulabilir. Yap›lmakta veya ileride yap›lacak olan
bir yap›n›n, birinci f›krada yaz›l› nitelikteki bölümleri üzerinde,
yap› tamamland›ktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas
olmak üzere, arsa maliki veya arsan›n ortak malikleri
taraf›ndan, bu kanun hükümlerine göre irtifak haklar›
kurulabilir.

b) Kat mülkiyetinin ve kat irtifak›n›n niteli¤i: Kat
mülkiyeti, arsa pay› ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle
ba¤lant›l› özel bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti, bu mülkiyete
konu olan ana yap›n›n ba¤›ms›z bölümlerinden her birine
kat irtifak›n›n kuruldu¤u tarihteki; do¤rudan do¤ruya kat
mülkiyetine geçilmesi halinde ise bu tarihteki de¤eri ile
oranl› olarak tahsis edilen arsa pay›n›n ortak mülkiyet
esaslar›na göre aç›kça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa
paylar›n›n ba¤›ms›z bölümlerin de¤erleri ile oranl› olarak
tahsis edilmedi¤i hallerde, her kat maliki veya kat irtifak›
sahibi, arsa paylar›n›n yeniden düzenlenmesi için

mahkemeye baflvurabilir. Ba¤›ms›z bölümlerden her birine
bu f›kra uyar›nca tahsis edilen arsa pay›, o bölümlerin
de¤erinde sonradan meydana gelen ço¤alma veya azalma
sebebiyle de¤ifltirilemez. 44’üncü madde hükmü sakl›d›r.
Kat irtifak› arsa pay›na ba¤l› bir irtifak çeflidi olup, yap›
tamamland›ktan sonra arsa malikinin veya kat irtifak›na
sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine
yapaca¤› yaz›l› bir istem üzerine, bu kanunda gösterilen
flartlar uyar›nca, kat mülkiyetine çevrilir.

c) Kat irtifak›n›n kurulmas›: Henüz yap› yap›lmam›fl
veya yap›s› tamamlanmam›fl bir arsa üzerinde kat irtifak›n›n
kurulmas› ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsan›n
malikinin veya bütün paydafllar›n›n buna ait bir dilekçe
veya istem ile birlikte 12’nci maddenin (a) ve (c) bentlerine
uygun olarak düzenlenen proje, plan, liste ve (d) bendindeki
yönetim plan› ile di¤er belgeleri tapu idaresine vermeleri
laz›md›r. Kat mülkiyetine geçiflte ayr›ca yönetim plan›
istenmez.
Bir arsa üzerinde kat irtifaklar› ancak sözleflmede veya
dilekçede her kat irtifak›n›n ilgili bulundu¤u ba¤›ms›z
bölüme tahsisi istenen arsa pay›, arsan›n kay›tl› oldu¤u
kütü¤ün (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur
ve yap›n›n, verilen projeye göre tamamlanmas›ndan sonra

EMLAK VERG‹S‹ ORANLARI

Büyükflehir Belediyesi S›n›rlar› ve Mücavir Alanlarda

Vergi y›l›ndaki rayiç bedel üzerinden binde 2

Vergi y›l›ndaki rayiç bedel üzerinden binde 4

Vergi y›l›ndaki rayiç bedel üzerinden binde 6

Vergi y›l›ndaki rayiç bedel üzerinden binde 2

Di¤er yerlerde

Ev

‹flyeri

Arsa

Arazi

Binde 1

Binde 2

Binde 3

Binde 1
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kat mülkiyetine konu olacak ba¤›ms›z bölümlerinin numaras›
ve bu bölümlere ba¤l› eklentiler kütü¤ün beyanlar hanesinde
belirtilir. Yap›n›n tamamlanmas›ndan sonra kat irtifaklar›n›n
kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak sahiplerinden biri taraf›ndan
istenince, tescil, kat irtifak›n›n tesciline ait resmi senede
ve 12’nci maddede yaz›l› belgelere ve ana gayrimenkulün
ba¤›ms›z bölümlerinin, evvelce verilmifl olan plana
uygunlu¤unun belediyece tasdikine dayan›larak yap›l›r.

d) Kat mülkiyetinin kurulmas›: Kat mülkiyetinin
kurulmas› için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi
hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydafllar›
taraf›ndan imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi
veya istemde bulunulmas› laz›md›r. Bu dilekçede veya
istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta,
ana gayrimenkulün kat mülkiyetine konu olacak ba¤›ms›z
bölümlerinin ayr› ayr› de¤erlerinin ve bu bölümlere de¤erleri
ile oranl› olarak tahsisi istenen arsa paylar›n›n gösterilmesi
flartt›r. Dilekçeye veya istem tutana¤›na, kanunlara göre
temliki tasarruflar için verilmesi gerekenlerden baflka,
afla¤›da yaz›l› belgeler de eklenir.
a) Ana gayrimenkulün (yap› veya yap›lar›n) d›fl cepheler
ve iç taksimat› ba¤›ms›z bölüm, eklenti ve ortak yerlerinin
ölçüleri aç›kça gösterilmek suretiyle bir mimar veya
mühendis taraf›ndan yap›lan ve ana gayrimenkulün maliki
veya bütün paydafllar› taraf›ndan imzalanan ve içinde
gösterilenlerin do¤rulu¤u belediyece tasdik olunan proje
ve birden çok yap›larda yerleflimlerini gösteren vaziyet
plan› ile belediyece verilen yap› kullanma belgesi;
b) Ana gayrimenkulün (yap› veya yap›lar›n) ön ve arka
cephelerini ve mümkünse yar› cephelerini gösteren, en
az 13x18 büyüklü¤ünde ve do¤rulu¤u belediyece tasdikli
bir foto¤raf;
c) Her ba¤›ms›z bölümün arsa pay›n›, kat, daire, ifl bürosu
gibi nevini ve bunlar›n birden bafllay›p s›ra ile giden
numaras›n›, varsa eklentisini gösteren ve ana gayrimenkulün
maliki veya bütün paydafllar› taraf›ndan imzalanm›fl noterden
tasdikli liste;

d) Ba¤›ms›z bölümlerin kullan›l›fl tarz›na, birden çok yap›n›n
varl›¤› halinde bu yap›lar›n özelli¤ine göre 28’inci maddedeki
esaslar çerçevesinde haz›rlanm›fl, kat mülkiyetini kuran
malik veya malikler taraf›ndan imzalanm›fl bir yönetim
plan›.

DA‹RELER‹N ELEKTR‹K, DO⁄ALGAZ VE TELEFON
SÖZLEfiMELER‹

a) Elektrik sözleflmeleri: Konutunuzu sat›n ald›ktan
sonra bize teslim etmifl oldu¤unuz vekaletnameler
çerçevesinde, abonelik ifllemlerini fiirketimiz Gayrimenkul
Servisi taraf›ndan ad›n›za yap›lm›flt›r.
Toprak kaça¤›n› önlemek için dairenizde, 1 adeti daire içi
elektrik panosunda di¤eri blok bodrum kat›nda bulunan
elektrik odas›nda olmak üzere toplam 2 adet kaçak ak›m
rölesi bulunmaktad›r. Daire içerisinde bulunan kaçak ak›m
rölesi elektrik kaça¤›n› önlemek için, bodrum katta bulunan
kaçak ak›m rölesi ise olas› yang›n ihtimalini önlemek içindir.
Mevcut olan elektrik mukavelenizi devretmek veya yeni
tafl›nd›¤›n›z bir yerin elektrik mukavelesini devralmak
istedi¤inizde AYEDAfi Kad›köy ‹flletme Müdürlü¤ü’ne
baflvurabilirsiniz.

AYEDAfi WEB ADRES‹: www.ayedafl.gov.tr
Gerekli belgeler
• Daire sahibi, daire tapusu ile birlikte, kirac› kira kontrat›n›n
fotokopisi ile baflvurmal›d›r.
• ‹kametgah (As›l)
• Kimlik fotokopisi (Asl› görülecek)
• Sözleflmeyi yapacak kifli kendi gelemiyorsa noterden
onayl› vekaletname
• Nüfus ka¤›d›nda TC numaras› olmayanlar için TC Kimlik
numaras› bilgileri
• Dairenin tesisat numaras› veya son gelen fatura
• Abonelik iflleminin yap›laca¤› gün sayaçtaki son de¤er
(harcanan KW de¤eri)
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b) Do¤algaz sözleflmeleri: Konutunuzu sat›n ald›ktan
sonra bize teslim etmifl oldu¤unuz vekâletnameler
çerçevesinde, abonelik ifllemlerini fiirketimiz Gayrimenkul
Servisi taraf›ndan ad›n›za yap›lm›flt›r. Ancak do¤algaz›n›z,
konutunuzda kombi monte edilmifl olmas› ve konut
içerisinde oturulmaya bafllanmas› halinde ‹GDAfi taraf›ndan
aç›lacakt›r. ‹GDAfi’tan al›nan randevu  tarihinde konutta siz
veya sizi temsil edecek birinin olmas› flartt›r. ‹GDAfi taraf›ndan
verilecek uygunluk belgesi ile yetkili do¤algaz servisine
müracaat edilecek ve ilk çal›flt›rma servis taraf›ndan
yap›lacakt›r.
    Mevcut olan do¤algaz mukavelenizi devretmek veya
yeni tafl›nd›¤›n›z bir yerin do¤algaz mukavelesini devralmak
istedi¤inizde ‹GDAfi Kad›köy ‹flletme Müdürlü¤ü’ne
baflvurabilirsiniz.

‹GDAfi WEB ADRES‹: www.igdafl.com.tr
Gerekli belgeler
• Daire sahibi, daire tapusu ile birlikte, kirac› kira kontrat›n›n
fotokopisi ile baflvurmal›d›r.
• ‹kametgâh (As›l)
• Kimlik fotokopisi (Asl› görülecek)
• Sözleflmeyi yapacak kifli kendi gelemiyorsa noterden
onayl› vekâletname
• Nüfus ka¤›d›nda TC numaras› olmayanlar için TC Kimlik
numaras› bilgileri
** Ne flekilde olursa olsun resmi gaz aç›l›fl› yap›lmadan
gerçekleflecek usulsüz kullan›mlarda ‹GDAfi kanunen sizi
sorumlu tutar ve taraf›n›za ceza tahakkuk ettirilir.

c) Türk Telekom sözleflmeleri: Konutunuzu sat›n ald›ktan
sonra bize teslim etmifl oldu¤unuz vekâletnameler
çerçevesinde, abonelik ifllemleriniz fiirketimiz Gayrimenkul
Servisi taraf›ndan ad›n›za yap›lm›flt›r. Telefon müracaat›nda
bulunurken sözleflmeyi yapacak kifli gelemeyecekse
noterden onayl› vekâletname, nüfus cüzdan› ve 1 adet
fotokopisinin yan›n›zda bulunmas› gerekmektedir.

Mevcut olan telefon hatt›n›z› kapatmak istedi¤inizde Türk
Telekom Kad›köy ‹flletme Müdürlü¤ü’ne baflvurabilirsiniz.

d) Su sözleflmeleri: Site geneli için yap›lm›fl olan sözleflme
çerçevesinde sat›n alm›fl oldu¤unuz dairenize ait süzme
sayaç de¤erlerine göre su faturalar›n›z site yönetimi
taraf›ndan sizlere ulaflt›r›lacakt›r.

Site içerisinde süzme sayaç kullan›ld›¤› için daire sahibi,
dairesini devretmek veya kiraya vermek istedi¤inde site
yönetimine haber vererek, süzme sayac›n yükümlülü¤ünü
devralana veya kirac›s›na devretmifl olacakt›r.

DASK POL‹ÇES‹ (Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu)
Ülkemiz jeolojik ve topo¤rafik yap›s› ile iklim özellikleri
nedeniyle büyük can ve mal kay›plar›na yol açan do¤al
afetlerle s›k s›k karfl›laflan ülkelerin bafl›nda gelmektedir.
Ülkemizde etkili olan do¤al afetleri önem s›ras›na göre
depremler, heyelanlar, su bask›nlar›, kaya düflmeleri,
yang›nlar, ç›¤, f›rt›na ve yer alt› suyu hareketleri fleklinde
s›ralamak mümkündür. Son 60 y›l içerisinde do¤al afetlerin
yol açt›¤› yap›sal hasar istatistikleri dikkate al›nd›¤›nda, bu
tür hasar›n üçte ikisinin deprem nedeniyle meydana geldi¤i
görülmektedir. Bu nedenle de ülkemizde do¤al afet
denilince akla öncelikle depremler gelmektedir. fiu anda
geçerli bulunan deprem bölgeleri haritas› esas al›nd›¤›nda,
ülkemiz topraklar›n›n %96's›n›n farkl› oranlarda tehlikeye
sahip deprem bölgeleri içerisinde oldu¤u ve nüfusumuzun
%98'inin bu bölgelerde yaflad›¤› görülmektedir. Bu oranlar,
ülkemizin bir deprem ülkesi oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne
sermektedir.
Depremler, baflta afetin meydana geldi¤i bölgeler olmak
üzere tüm ülkede etkisini hissettirmekte ve dolay›s›yla
ülkede yaflayan vatandafllar›n hepsi depremin sonuçlar›ndan
belli ölçüde etkilenmektedir. Ortaya ç›kan maddi zararlar›n
telafi edilmesi, deprem bölgesinde normal hayata
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dönülebilmesi, acil yard›ma ihtiyaç duyan kimselerin bu
ihtiyaçlar›n›n giderilmesi ve benzeri için yap›lan harcamalar
ülke ekonomisine ve devlete büyük bir mali yük
getirmektedir. Bunun en son örne¤ini oluflturan ve son
yüz y›l›n felaketi olarak adland›r›lan 17 A¤ustos 1999
Marmara Depremi, ekonomik ve sosyal boyutlar› ile ülkemiz
için büyük bir y›k›m olmufltur.
27.08.1999 tarih ve 4452 say›l› Do¤al Afetlere Karfl›
Al›nacak Önlemler ve Do¤al Afetler Nedeniyle Do¤an
Zararlar›n Giderilmesi ‹çin Yap›lacak Düzenlemeler Hakk›nda
Yetki Kanununun verdi¤i yetkiye dayan›larak haz›rlanan
587 say›l› "Zorunlu Deprem Sigortas›na Dair Kanun
Hükmünde Kararname" 27.12.1999 tarih ve 23919
(mükerrer) say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir.
Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül
2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için
deprem sigortas› yapt›rmak zorunlu hale getirilmifl olup
bu sigortay› sunmak üzere kamu tüzel kiflili¤ini haiz Do¤al
Afet Sigortalar› Kurumu (DASK) kurulmufltur. 9 ayl›k bir
kurulufl sürecinin ard›ndan DASK, öngörüldü¤ü flekilde 27
Eylül 2000 tarihinden itibaren teminat sunmaya bafllam›flt›r.
Halen 25 yetkili sigorta flirketi ve bu flirketlerin acenteleri
DASK nam ve hesab›na Zorunlu Deprem Sigortas›
yapmaktad›r. Oluflturulan yeni sistem, k›sa zamanda baflar›l›
bir performans ortaya koymufl olup uluslararas› kurulufllar
taraf›ndan pek çok ülke için örnek uygulama olarak
gösterilmektedir.

DASK'IN AMACI
Zorunlu Deprem Sigortas›, meskenlerde depremin neden
olaca¤› maddi zararlar›n tazmin edilmesini sa¤lamaya
yönelik olarak oluflturulan yeni bir sigorta sistemidir.
Kapsaml› bir inceleme çal›flmas› sonras›nda devletin ve
sigorta sektörünün iflbirli¤i ile oluflturulan bu sistemin
temel amaçlar› flunlard›r:
• Kapsamdaki bütün konutlar›, ödenebilir bir prim karfl›l›¤›nda
depreme karfl› sigorta güvencesi alt›na almak,
• Yurtiçinde risk paylafl›m› sa¤lamak, ayn› zamanda deprem
hasarlar›n›n neden olaca¤› mali yükü sigorta yoluyla
uluslararas› reasürans ve sermaye piyasalar›na da¤›tmak,
• Devletin depremlerden (özellikle deprem sonras› afet
konutlar› inflas›ndan) kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
• Sigorta sistemini sa¤l›kl› yap› üretiminde bir araç olarak
kullanmak,
• Deprem hasarlar›n›n karfl›lanmas›nda uzun vadeli kaynak
birikimini temin etmek,
• Toplumda sigorta bilincinin geliflmesine katk›da bulunmak.
Zorunlu Deprem Sigortas› uygulamas› ile; konut sahiplerine
konutlar› ile ilgili olarak, devletin bütçe imkanlar› ile iliflkili
olmaks›z›n ve maddi kay›plar› derhal telafi eden somut
bir güvence temin edilmektedir. Ayn› zamanda, ödenen
küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla sosyal
dayan›flman›n gere¤i en iyi flekilde gerçeklefltirilmifl olmakta,
ülke çap›nda risk paylafl›m› ve dayan›flma sa¤lanmakta,
yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir k›sm›
reasürans yoluyla uluslararas› piyasalara plase edilmekte,
deprem nedeniyle devlet bütçesi üzerinde oluflan mali
yük azalaca¤›ndan muhtemel ek vergiler önlenmifl
olmaktad›r.
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KAPSAM
a) Kapsamdaki binalar: Zorunlu Deprem Sigortas›, genel
anlamda, belediye s›n›rlar› içinde kalan meskenlere yönelik
olarak oluflturulan bir sigorta sistemidir. 587 say›l› Zorunlu
Deprem sigortas›na ‹liflkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
ikinci maddesi hükmü gere¤ince kapsamda bulunan binalar
flunlard›r:
• Tapuya kay›tl› ve özel mülkiyete tabi tafl›nmazlar üzerinde
mesken olarak infla edilmifl binalar,
• 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam›ndaki ba¤›ms›z
bölümler,
• Bu binalar›n içinde yer alan ve ticarethane, büro ve
benzeri amaçlarla kullan›lan ba¤›ms›z bölümler,
• Do¤al afetler nedeniyle devlet taraf›ndan yapt›r›lan veya
verilen kredi ile yap›lan meskenler.

Yukar›daki koflullara uyan, kat irtifak› tesis edilmifl binalar,
tapuda henüz cins tashihi yap›lmam›fl ve tapu kütü¤ünde
vasf› "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz
yap›lmam›fl kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem
Sigortas› yapt›r›lmas› gerekmektedir. Henüz ba¤›ms›z tapusu
olmayan meskenlerin sigortas›, sigorta ettirenin beyan›na
dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yap›labilmektedir.
b) Kapsam d›fl›ndaki binalar: Zorunlu Deprem Sigortas›
kapsam› d›fl›nda kalan binalar flunlard›r:
• Kamu kurum ve kurulufllar›na ait binalar,
• Köy yerleflim alanlar›nda yap›lan binalar,
• Tamam› ticari ve sanayi amaçlar için kullan›lan binalar
(ifl han›, ifl merkezi, idari hizmet binalar›, e¤itim merkezi
binalar› vs.),
• ‹nflaat› henüz tamamlanmam›fl binalar,
• 27 Aral›k 1999 tarihinden sonra mesken olarak infla
edilmifl olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inflaat ruhsat›
bulunmayan ba¤›ms›z bölümler ve binalar,
• Tapuya kay›tl› bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan
arazi ve arsalar›n -hazine arazileri vb.- üzerine infla edilmifl
binalar.

Köy yerleflim alanlar›nda yap›lan binalar için belediye
denetiminin olmamas›, buralarda yaflayanlar›n genel olarak
gelir düzeylerinin düflük olmas› ve bu aflamada bu alanlarda
sigortan›n sunumunun zorlu¤u gibi nedenlerle, sigorta
yapt›rma zorunlulu¤u bu yerler için öngörülmemifltir. Ancak,
söz konusu yerlerde bulunan yap›lar için istendi¤i takdirde
ihtiyari deprem sigortas› yapt›r›lmas› mümkün bulunmaktad›r.
Benzer flekilde, ticari ve sanayi amaçlar için kullan›lan
binalar da zorunluluk kapsam› d›fl›nda bulunmakla birlikte
bunlar için ihtiyari deprem sigortas› yapt›r›lmas› mümkün
bulunmaktad›r.

KAPSAM
a) Teminat kapsam›:  Zorunlu Deprem Sigortas› ile;
• Depremin
• Deprem sonucu yang›n›n
• Deprem sonucu infilak›n
• Deprem sonucu yer kaymas›n›n
Sigortal› binalarda do¤rudan neden olaca¤› maddi zararlar
(temeller, ana duvarlar, ba¤›ms›z bölümleri ay›ran ortak
duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanl›klar,
koridorlar, çat›lar ve bacalarda meydana gelenler de dahil
olmak üzere), DASK taraf›ndan, sigorta bedeline kadar
teminat alt›na al›nmaktad›r.
b) Teminat d›fl›nda kalan haller:
• Enkaz kald›rma masraflar›,
• Kâr kayb›,
• ‹fl durmas›,
• Kira mahrumiyeti,
• Alternatif ikametgâh ve iflyeri masraflar›,
• Mali sorumluluklar ve benzeri baflkaca ileri sürülebilecek
di¤er bütün dolayl› zararlar,
• Her türlü tafl›n›r mal, eflya ve benzerleri,
• Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
• Manevi tazminat talepleri
c) Azami teminat limiti: Zorunlu Deprem Sigortas›'nda
amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmas›d›r.
Bu nedenle DASK, her y›l yap› maliyetlerindeki art›fla paralel
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olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir.
DASK taraf›ndan verilen azami teminat tutar›, 22 fiubat
2007 tarihinden itibaren bütün yap› tiplerinde 110 Bin
YTL olarak belirlenmifltir.
Azami teminat tutar›n›n tespitinde mevcut yap› stokunun
büyük bir k›sm›n› oluflturan binalar›n yeniden infla bedeli
(arsa de¤eri hariç) dikkate al›nmaktad›r. Sigorta yapt›ranlar›n
teminat tutarlar› (sigorta bedeli), bu azami teminat tutar›n›
geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklü¤üne ve yap›
tarz›na göre belirlenmektedir. E¤er meskenin de¤eri DASK
taraf›ndan verilen teminat tutar›n› afl›yorsa sigortal›, aflan
k›s›m için sigorta flirketlerinden iste¤e ba¤l› olarak ek
teminat alabilmektedir.

Sigorta yapt›rmak için gerekli bilgi ve belgeler:
• Sigortal›n›n ad›, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
• Sigortal›n›n TC kimlik numaras›
• Sigortalanacak yerin aç›k adresi
• Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken
tapusu veya arsa tapusu)
• Binan›n infla y›l› (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 aras›,
1997 - 1999 aras›, 2000 ve sonras›)
• Binan›n yap› tarz› (çelik /  betonarme karkas, y›¤ma kagir,
di¤er)
• Binan›n toplam kat say›s›
• Binan›n hasar durumu (hasars›z, hafif hasarl›, orta hasarl›)
• Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
• Meskenin (dairenin) kullan›m flekli (mesken, ticarethane,
büro, di¤er)
Zorunlu Deprem Sigortas› tümüyle beyan esas al›narak
düzenlenmektedir. Yanl›fl beyandan do¤abilecek tüm
sorumluluk sigorta ettirene aittir.

Sigorta flirketleri
Zorunlu Deprem Sigortas› poliçeleri yetkili sigorta flirketleri
ve bu flirketlerin acenteleri arac›l›¤› ile DASK nam ve
hesab›na düzenlenmektedir. Halen 25 yetkili sigorta flirketi
ve bu flirketlerin acenteleri DASK nam ve hesab›na Zorunlu
Deprem Sigortas› yapmaktad›r.

fi‹RKET ADI ADRES‹ TELEFON NO

AIG Sigorta Afi: Emirhan Cad. No: 145 Atakule A Blok
Kat: 1-7-8-13 34349 Dikilitafl, Befliktafl-‹STANBUL
0212 236 49 49

Aksigorta Afi: Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 34347
F›nd›kl›-‹STANBUL 0212 393 43 00

Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi: Büyükdere Cad.
‹fl Kuleleri Kule 2 Kat: 22-26 80620 4. Levent-‹STANBUL
0212 350 03 50

Ankara Anonim Türk Sigorta fiirketi: Abide-i Hürriyet
Cad. Bolkan Center No: 285 A Blok Kat: 3-4 34381
fiiflli-‹STANBUL 0212 224 01 01

Aviva Sigorta Afi: Fahrettin Kerim Gökay Cad. 72-74 K.
Çaml›ca-Üsküdar-‹STANBUL 0216 326 94 40

Axa Oyak Sigorta Afi: Meclis-i Mebusan Cad. Oyak Han
No: 81 34427 Sal›pazar›-‹STANBUL 0212 334 24 24

Baflak Sigorta Afi: Halaskârgazi Cad. No: 15 34373
fiiflli-‹STANBUL 0212 231 60 00

Birlik Sigorta Afi: Ankara Cad. No: 126/B. 34430 Sirkeci-
‹STANBUL 0212 455 03 00

Finans Sigorta Afi: Rüzgarl›bahçe Mah. Cumhuriyet Cad.
Acarlar ‹fl Merkezi C Blok Kat: 6-7 34805 Kavac›k-Beykoz-
‹STANBUL 0216 538 60 00

Garanti Sigorta Afi: Mete Cad. Park Han No: 34 34437
Taksim-‹STANBUL 0212 393 10 00

Generali Sigorta Afi: Bankalar Cad. No: 31/33 Generali

10

Han 34420 Karaköy-‹STANBUL 0212 251 27 88

Günefl Sigorta Afi: Günefl Plaza Büyükdere Cad. No:
110 34394 Esentepe-‹STANBUL 0212 355 65 65

Güven Sigorta TAfi: Bankalar Cad. No: 81 34420
Karaköy-‹STANBUL 0212 313 55 55

HDI Sigorta Afi: Büyükdere Cad. C.E.M. ‹fl Merkezi No:
23 Kat: 7-8-9 34361 fiiflli-‹STANBUL 0212 368 60 00

Hür Sigorta Afi: Büyükdere Cad. 15/A
Hürhan fiiflli-‹STANBUL 0212 232 20 10

Ifl›k Sigorta Afi: Fevzi Çalmak Cad. Do¤an Sok. No: 8
34846 Gülsuyu-Maltepe-‹STANBUL 0216 427 47 57

Ergoisviçre Sigorta Afi: Kofluyolu Tophanelio¤lu Cad.
‹smail Zühütpafla Kona¤› No: 11 34662
Altunizade-‹STANBUL 0216 554 81 00

Koç-Allianz Sigorta Afi: Ba¤larbafl›, K›s›kl› Cad. No: 11
34662 Altunizade-‹STANBUL 0212 556 66 66

Ray Sigorta Afi: Haydar Aliyev Cad. No: 35 34457
Tarabya-Sar›yer-‹STANBUL 0212 363 25 00

fieker Sigorta Afi: Meclisi Mebusan Cad. No: 87
34433 Sal›pazar›-‹STANBUL 0212 251 40 35

T. Genel Sigorta Afi: Meclis-i Mebusan Cad. No: 91
34433 Sal›pazar›-‹STANBUL 0212 334 90 00

Teb Sigorta Afi: Meclis-i Mebusan Cad. No: 127 Kat: 6
34427 F›nd›kl›-‹STANBUL 0212 393 16 00

Ticaret Sigorta Afi: Teflvikiye Cad. No: 119
Niflantafl›-‹STANBUL 0212 231 06 56

Toprak Sigorta Afi: Y›ld›z Posta Cad. No: 17/2
Cerraho¤ullar› ‹fl Merkezi 34394 Esentepe-‹STANBUL
0212 347 41 00

Yap› Kredi Sigorta Afi: Büyükdere Cad. Yap› Kredi Plaza
A Blok 34330 Levent-‹STANBUL 0212 336 06 06
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DASK ‹LET‹fi‹M

DASK Ça¤r› Merkezi
Tel: 0212 368 08 00
Faks: 0212 219 71 88
Adres:
Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu
Rumeli Caddesi No: 48/7 34365
fiiflli / ‹STANBUL
e-posta: webadmin@dask.gov.tr

ÖNCE GÜVENL‹K
Yan›c›, parlay›c› ve patlay›c› maddeleri do¤algaz yak›c›
cihazlar›n›zdan, sayaçlar›n›zdan ve tesisat›n›zdan uzak
tutunuz.
Elektrik tesisat ve cihazlar› ile telefon ve k›zg›n su borular›n›n
do¤algaz tesisat ve cihazlar›na olan mesafesi en az 30
cm olmal›d›r. Bu nedenle elektrikli alet ve kablolar› asla
do¤algaz tesisat›na asmay›n›z ve sarmay›n›z.
Do¤algaz tesisat borular›n›n aktif inflaat malzemeleri ile
temas›na engel olunuz. Tesisat›n›z› korozyona karfl›
koruyunuz.
Binan›z›n ana kapama vanas›n›n yerini ö¤renerek ani bir
müdahale durumunda yapacaklar›n›z› tasarlay›n›z.
Do¤algaz tesisat›n› kendi amac› d›fl›nda (elektrik, topraklama
hatt› vb.) kullanmak kesinlikle tehlikeli ve yasakt›r.
Do¤algaz tesisat› borular›n› tafl›y›c› yap› eleman› olarak
kesinlikle kullanmay›n›z.
Do¤algaz tesisat› borular›n› dolap veya asma tavan içinde
b›rakmay›n›z.
‹GDAfi taraf›ndan mühürlenmifl vanalar, sayaçlar ve
regülatörler yaln›zca ‹GDAfi yetkilileri taraf›ndan aç›labilir.
Do¤algaz tesisat›n›zda veya cihaz›n›zda yapmak istedi¤iniz
tadilatlar›, yeterlilik alm›fl firmalara yapt›rman›z zorunludur.
Ehliyetsiz ve yeterlili¤i olmayan firmalara kesinlikle tadilat
yapt›rmay›n›z.
Do¤algaz cihazlar›n›z›n bak›m›n› yetkili servislerine yapt›r›n›z.
Gaz veya ›s› üreten cihazlar›n›z›n yan›na veya ayn› odaya
benzin solventler, cila sprey boyalar, spreyli böcek ilaçlar›
ve benzer bas›nçl› kutular gibi patlay›c› ürünler koymay›n›z.
Bu tip uçucu ve patlay›c› ürünleri gaz cihazlar›n›n yan›ndan
uzak tutmakla birlikte çocuklar›n ulaflamayaca¤› kapal› bir
yerde muhafaza ediniz.

DO⁄ALGAZIN GÜVENL‹ KULLANIMI
Evinizde a¤›r bir gaz kokusu duyarsan›z ne yapmal›s›n›z?
Asl›nda kokusuz bir gaz olan do¤algaz, do¤algaz kaça¤›
olmas› durumunda kolayca anlafl›labilmesi için çürük
sar›msak kokusuyla kokuland›r›lm›flt›r. Benzer bir koku
duydu¤unuzda;
• Kap› ve pencereyi aç›p, ortam› havaland›r›n›z.
• Ana vanay› kapat›n›z.
• Çakmak - kibrit yakmay›n›z.
• Elektrik ekipmanlar›n› açmay›n›z, kapamay›n›z veya fiflten
çekmeyiniz.
• Kap› zilini kullanmay›n›z ve kulland›rmay›n›z.
• K›v›lc›m ç›karabilece¤i için telefonunuzu kullanmay›n›z.
• Gaz kokusu olan mekân› herkesin boflaltmas›n› sa¤lay›n›z.
• Komflunuzdan veya en yak›n yerden ‹GDAfi 187 Do¤algaz
Acil Hatt›n› aray›n›z.
• 187'ye ulaflamazsan›z itfaiyeyi aray›n›z.
• Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.
• Ar›zay› kendiniz gidermeye çal›flmay›n›z.
• E¤er gaz cihaz›n›z›n yak›n›nda hafif bir gaz kokusu
hissederseniz pilot atefliniz ar›zal› demektir. Cihaz›n›z›,
onar›m için servisine gösteriniz.

Binalar›n d›fl›nda gaz kokusu duyarsan›z ne
yapmal›s›n›z?
• Binalar›n d›fl›nda gaz kokusu alg›lad›¤›n›zda hemen 187
Do¤algaz Acil Hatt›n› arayarak ihbar ediniz.
• Bu mekândaki insanlar› uyar›n›z.
• Afl›r› bir gaz kaça¤› varsa o bölgenin elektri¤ini kestiriniz.
• Trafi¤in durdurularak bölgenin güvenli flekilde kordon
alt›na al›nmas›n› sa¤lay›n›z.
• Gaz kokusu bina d›fl›nda olsa dahi, gaz kaça¤› çevredeki
yak›n binalarda ve özellikle de
bodrum katlar›nda olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma
girmeyip 187 Acil Müdahale Ekibini uyar›n›z.

‹hbar verilirken dikkat edilecek hususlar flunlard›r:
• Ad›n›z, soyad›n›z ve telefon numaran›z
• Gaz kokusu al›nan bölgenin adresi ve tarifi
• Gaz kokusunun yo¤unlu¤u (az, çok, afl›r› vb.)
 ‹GDAfi Acil Müdahale Ekibi geldi¤inde kendilerine yard›m
ediniz.

Apartman bofllu¤unda gaz kokusu duyarsan›z ne
yapmal›s›n›z?
• Ortam› havaland›rmak için bina girifl kap›s› ile ayd›nl›¤a
aç›lan tüm pencereleri aç›n›z
• Bina giriflindeki ana do¤algaz girifl vanas›n› kapat›n›z
• Sigara içmeyiniz, kibrit, çakmak ve atefl yakmay›n›z.
• Elektrikli cihazlar›n›z› çal›flt›rmay›n›z, çal›fl›r durumda olanlar›
kapatmay›n›z.
• Elektrik dü¤melerini ve kap› zillerini kullanmay›n›z.
• Asansör ve benzeri cihazlar› çal›flt›rmay›n›z.
• Gaz kaça¤›n›n oldu¤u binada telefonlar› kullanmay›n›z.
• ‹GDAfi 187 Do¤algaz Acil Hatt›na haber veriniz.
• Apartman yöneticisine haber veriniz.

Do¤algaz yang›nlar›nda al›nacak önlemler
Hemen söndürülmesi gereken di¤er birçok yang›n
çeflidinden farkl› olarak, gaz yang›nlar›n›n söndürülmesinde
uygulanacak genel kural önce gaz ak›fl›n› kesmek, sonra
söndürmektir. Bu nedenle, gaz yang›n›n› derhal söndürmeye
kalk›flmamal›, gaz ak›fl› kesilene kadar yanmas›na izin
verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yang›n söndürülünceye
kadar, yak›ndaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yay›lan
›s›y› absorbe ederek tutuflmas›n› önlemek için mümkünse
uzaklaflt›r›lmas› veya çevresi su ile so¤utularak korunmas›
gerekmektedir. E¤er akan gaz› kesecek vanay› kapamak
için, yang›n›n söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok k›sa
bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapat›lmal›d›r.
Gaz alevleri karbondioksitli ya da di¤er tip söndürücülerle
söndürüldü¤ünde, yanmam›fl gaz akmaya devam ederse,
çok büyük bir olas›l›kla, havayla patlay›c› bir kar›fl›m yaparak
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herhangi bir tutuflma kayna¤›na eriflti¤inde patlamaya
neden olur. Bu patlama ise gaz›n yanmas›ndan dolay›
oluflabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana
getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz ak›fl›n›n kesilmesine
büyük önem gösterilmelidir.

Deprem güvenlik önerileri

Deprem öncesinde
• Do¤algaz tesisat›n›z›n ana kapama vanas› yerini ö¤reniniz.
• Kombinizin ve su ›s›t›c›n›z›n duvara veya yere,
sallanmayacak flekilde monte edilmesine dikkat ediniz.

Deprem sonras›nda
•Do¤algaz ana kesme vanas›n› veya di¤er vanalar› hemen
kapat›n›z.
•Do¤algaz yak›c› cihazlar›n›z›, su ›s›t›c›lar›n›z›, duman
bacalar›n›, havaland›rma menfezlerini kontrol ediniz.
•Gaz s›z›nt›s›n›n tamam›yla giderildi¤inden emin olmadan
elektrik dü¤melerini aç›ksa kapatmay›n›z, kapal›ysa
açmay›n›z.
•Telefonu kullanmay›n›z, atefl ve k›v›lc›m üreten aletleri
yakmay›n›z veya açmay›n›z.

KOMB‹ MONTAJI VE KALOR‹FER TES‹SATI
Konutunuzu teslim ald›¤›n›zda kombi montaj› ve do¤algaz
aç›l›m› yap›lm›fl olacakt›r. Kombinizin ilk çal›flt›rmas›n›
yapt›rman›z için kombi sat›fl›n› yapan firma ile (Bkz. Ad›güzel
Mühendislik, sayfa 35) temasa geçerek randevu al›nmal›d›r.
Randevu günü, size daire teslimi esnas›nda verilen do¤algaz
uygunluk belgesi ile ilgili servisle temas kurarak kombinizin
garanti kapsam›nda ilk çal›flt›rmas›n› yapman›z
gerekmektedir. Konutunuzun ›s›tma tesisat› müdahale
sorumlulu¤u aç›s›ndan iki bölüme ayr›lmaktad›r. Konutunuz
içindeki tüm borulama tesisat› ve kombiye kadar olan
k›s›m, firmam›z›n sorumlulu¤undad›r. Kombi cihaz›n›z ise,
kombi firmas›n›n sorumlulu¤u alt›ndad›r. Herhangi bir ar›za
olufltu¤unda, ar›zan›n bulundu¤u bölgeye göre, A¤ao¤lu
Teslim Sonras› Teknik Destek Departman›n› ya da kombi

ilk çal›flt›rmas›n› yapan servis ekibini aray›n›z. Daireniz
içinde yap›lm›fl bulunan kalorifer tesisat› ilk aflamada bas›nç
testine tabi tutulmufl ve tesisat içerisinde su b›rak›lm›flt›r.

Kombi cihaz›n›z›n kullan›m› ve bak›m›
Kombi çal›flt›r›ld›ktan sonra s›cak su sirkülasyonu ile birlikte,
özellikle radyatör ve kolektör girifl ç›k›fl›ndaki ekleme
noktalar›nda ›s› ile genleflmelerden dolay› su kay›plar›
oluflabilir. Bu nedenle yaklafl›k 1 ay süre ile kombinizin su
bas›nc›n› ve ba¤lant› noktalar›n› gözlemlemeniz
gerekmektedir.

Bu süre içerisinde cihaz›n›za çok miktarda su basarak
yüksek bas›nçlar›n oluflmas›na neden olmay›n›z. Kombi
cihazlar›n›n normal bas›nç seviyesi 1,5-2,0 bar
seviyelerindedir. Is›tma sistemimizde bu seviyenin üzerinde
(3,0 bar ve üzerinde) su bas›nc› oluflmas› halinde kombi
cihaz›n›z çal›fl›rken, oluflan genleflme nedeniyle fazla suyu
otomatik olarak tahliye edecektir. (bkz. kombi cihaz›n›z›n
kullanma k›lavuzu) Bu durumda, konutunuza ve/veya alt
kattaki komflunuza zarar verebilecek koflullar oluflabilir.

Kombi cihaz›n›z›n uzun süre sorunsuz olarak kullan›labilmesi
aç›s›ndan y›ll›k bak›mlar›n›n aksat›lmadan yapt›r›lmas›
gerekmektedir. Aksi takdirde, tesisat›n›z›n içinde dolaflan
suda zaman içerisinde oluflabilecek partiküller nedeniyle,
kombi cihaz›n›z›n pislik tutucu filtresinde ve /veya radyatör
panellerinizin su girifl noktalar›nda t›kan›kl›klar oluflabilir.
Böyle koflullar alt›nda da ›s›tma sisteminiz düzgün faaliyet
gösteremeyecektir.

Tesisat›n›zda bas›nç kayb› ve kaçak olmas› halinde
TESL‹M SONRASI TEKN‹K DESTEK DEPARTMANINA
baflvurabilirsiniz. Dairenizin salon k›sm›nda program saatli
oda termostat› bulunmaktad›r. Kombi yetkili servisi ilk
aç›l›ma geldi¤inde cihaz›n›z› ayarlatabilirsiniz. Ayr›ca cihaz›n
kullanma k›lavuzu daire teslimleri esnas›nda sizlere
verilecektir.
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Radyatör panellerinizin kullan›m› ve bak›m›
Kombi cihaz›n›z›n alt›nda bulunan kolektörde her radyatör
paneline ait s›cak su gidifl ve so¤uk su dönüflünü kontrol
eden iki adet mini vana bulunmaktad›r. Bu vanalar›n kapal›
olmas› durumunda, hatt›n ba¤l› oldu¤u radyatör paneli
›s›nmayacakt›r. Böyle bir ar›za olufltu¤unda kombi cihaz›n›z›n
alt›nda bulunan kolektördeki mini vanalar›n›z›n aç›k olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Radyatör panellerinizin üzerinde su ak›fl›n› kontrol eden
iki adet vana bulunmaktad›r. Sol alt k›s›mdaki s›cak su girifl
vanas›, sa¤ alt k›s›mdaki vana ise dönüfl vanas›d›r. Radyatör
panellerinizin ›s›nabilmesi için her iki vanan›n da aç›k olmas›
gereklidir. Kapal› oldu¤u takdirde radyatörünüz yar›m
›s›nacakt›r.
Radyatör panelleriniz, ›s›tma sisteminiz devrede iken
homojen olarak ›s›nm›yor ve/veya ses yap›yor ise panelin
içerisinde bir miktar hava s›k›flm›fl demektir. Hava alma
purjör anahtar› ile purjör noktas›ndan panelde s›k›flan hava
tahliye edilebilir. Hava alma ifllemi s›ras›nda purjör
noktas›ndan hava ile birlikte bir miktar su da ç›kabilir. Bu
nedenle bu ifllemi yapmadan önce gerekli tedbirleri alman›z
gerekmektedir.
Radyatör panellerinizin de kombi cihaz›n›zla birlikte y›ll›k
bak›mlar›n›n yap›lmas›, sisteminizin uzun süre problemsiz
çal›flabilmesi aç›s›ndan önemlidir. Dairelerde hermetik
kombi kullan›lm›flt›r.

BA⁄IMSIZ BÖLÜMLER‹N KULLANIMI

Ba¤›ms›z bölümler iflyeri olarak kullan›lamazlar. Detayl›
aç›klamalar Yönetim Plan›nda aç›k bir flekilde belirtilmifltir.
Konut sahipleri konutlar›n› kiraya verirken de tüm bu
hususlar› göz önünde bulundurmas› gerekmektedir.

Balkonlar
Dairelerde mevcut olan balkonlar hiçbir flekilde kapat›lamaz.
Güvenlik amac›yla konulmufl demir korkuluklara ekleme
yap›lamaz. Balkonlara kurutmak amac› ile dahi çamafl›r
as›lamaz. Çiçekler ancak balkonun iç taraf›na saks› içerisinde
konulabilir. Parapetlere saks› kesinlikle konulamaz. Ayr›ca
balkonlara günefllik, flemsiye, tente konulamaz. Bina d›fl
cephesinden camlara panjur yap›lamaz.

Klimalar
Her konutta, biri ebeveyn yatak odas›nda di¤eri salonda
olmak üzere 2 adet klima tesisat alt yap›s› haz›r
bulunmaktad›r. Klimalar›n›z›n d›fl ünitelerini cihaz için
ayr›lm›fl olan yere monte ettirmeniz gerekmektedir. Bu
amaçla, gerekli elektrik tesisat› haz›rlanm›flt›r.
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(*) A1 T‹P‹ BLOKLARDA 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37 NO'LU DA‹RELER,

 A2 T‹P‹ BLOKLARDA 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43 NO'LU DA‹RELER

KL‹MA BÖLÜMÜ TEK DA‹REYE A‹T OLDU⁄UNDAN ‹STE⁄E BA⁄LI OLARAK MONO T‹P C‹HAZ KULLANAB‹L‹RLER. C‹HAZ
KULLANAB‹L‹RLER.

1-BÜTÜN ELEKTR‹K BESLEMELER‹ ‹Ç ÜN‹TEYE YAPILMIfiTIR. ‹Ç-DIfi ÜN‹TE ARASINDA 7x1,5 mm2 S‹NYAL KABLOSU
MEVCUTTUR
2- BORU ÇAPLARI P‹YASADA KULLANILAN KL‹MALARIN ÇO⁄UNA UYUMLUDUR. ANCAK KL‹MA MARKASI SEÇ‹L‹RKEN
TEKN‹K SERV‹S MUTLAKA DA‹REY‹ GÖRMEL‹D‹R.

C‹HAZ SEÇ‹M‹, ‹Ç VE DIfi ÜN‹TELER‹N KONULACA⁄I YER, BORU ÇAPLARI VE ARADAK‹ MESAFE D‹KKATE ALINARAK
YAPILMALIDIR.

KL‹MA BAKIR BORU ÇAPLARI

BLOK
T‹P‹

DA‹RE T‹P‹ MAHAL ALAN
(m2) Min.KAPAS‹TE BORU ÇAPI C‹HAZ T‹P‹

A1 3+1
SALON+MUT. 56 16.000 1/2" - 1/4"

Y. ODASI 19 5.000 3/8" - 1/4"

SALON+MUT. 62 17.000 1/2" - 1/4"

Y. ODASI 21 6.000 3/8" - 1/4"

SALON 32 8.500 3/8" - 1/4"

Y. ODASI 21 5.000 3/8" - 1/4"

SALON 26 7.000 3/8" - 1/4"

Y. ODASI 18 5.000 3/8" - 1/4"

SALON 35 9.000 3/8" - 1/4"

Y. ODASI 19 5.000 3/8" - 1/4"

SALON+MUT. 32 9.000 3/8" - 1/4"

Y. ODASI 17 5.000 3/8" - 1/4"

SALON 29 8.000 3/8" - 1/4"

Y. ODASI 17 5.000 3/8" - 1/4"

SALON 50 13.000 1/2" - 1/4"

Y. ODASI 23 6.000 3/8" - 1/4"

SALON+MUT. 49 13.000 1/2" - 1/4"

Y. ODASI 16 4.000 3/8" - 1/4"

SALON 50 13.000 1/2" - 1/4"

Y. ODASI 23 6.000 3/8" - 1/4"

MULT‹ (*)

A2 4+1

B

2+1 KÖfiE

2+1 ORTA

3+1

1+1

2+1

3+1

2+1

4+1

D1

D2

MULT‹ (*)

MULT‹ (*)
(2+1)

MULT‹ (*)
(2+1)

MULT‹ (*)
(2+1)

MULT‹ (*)
(2+1)

MULT‹ (*)
(2+1)

MONO (*)
(1+1)

MULT‹ (*)
(2+1)

MONO (*)
(1+1)

KL‹MA BAKIR BORU ÇAPLARI

BLOK
T‹P‹

DA‹RE T‹P‹ MAHAL ALAN
(m2) Min.KAPAS‹TE BORU ÇAPI C‹HAZ T‹P‹

SALON 38 11.000 1/2" - 1/4"

Y. ODASI 18 5.000 3/8" - 1/4"

SALON+MUT. 64 18.000 1/2" - 1/4"

Y. ODASI 26 7.000 3/8" - 1/4"

SALON 57 16.000 1/2" - 1/4"

Y. ODASI 31 4.000 3/8" - 1/4"

3+1

5+1
(zemin dubleks)

4+1
(çat› dubleks)

E

MULT‹ veya
MONO

MULT‹ veya
MONO

MULT‹ veya
MONO
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Konuta yerleflirken dikkat edilecek hususlar
Bloklar›n inflaat› tünel ve konvansiyonel kal›p teknolojisiyle
yap›lm›fl olup, d›fl duvarlarda izotu¤la kullan›lm›flt›r. ‹zolasyon
uygulamas› ise d›fltan yap›lm›flt›r. Konutunuzun ›s›
izolasyonunun bulunmas› ve pencere do¤ramalar›n›n PVC
esasl› olmas› konutunuza d›flar›dan hava giriflini
engellemektedir. Bu nedenle birtak›m dairelerde, duvarlarda
küflenmeler, camlarda bu¤ulanmalar ve hal› kapl› odalarda
hal›lar›n kenarlar›nda kararmalar yaflanabilmektedir. Bunun
sebebi havaland›rman›n yeterli olmamas›ndan dolay›
ortamdaki ba¤›l nemin artmas›d›r. Oluflan ba¤›l nemin
etkisiyle, eflyalar›n›z›n arka yüzlerinde küflenmeler meydana
gelmemesi için, hiçbir eflyan›z› tam olarak duvara
yaslamayarak, bir miktar hava bofllu¤u b›rak›n›z. Daire
içindeki ortam flartlar›ndan da (kaloriferli olmas›, yemek
piflirme, çamafl›r-bulafl›k y›kama, çamafl›r kurutma, banyodan
yay›lan su buhar›, insan›n kendisi, ev bitkileri vb.) ba¤›l
nem önemli ölçüde artacakt›r. Yukar›da say›lan bu tip
problemlerle karfl›laflmaman›z için daire kullan›ls›n ya da
kullan›lmas›n, belirli periyotlarla havaland›r›lmas› ve konut
içerisindeki nem oran›n›n kontrol alt›nda tutulmas›
gerekmektedir.
Konutlar içerisindeki tesisat polipropilen ve polietilen esasl›
borular kullan›larak yap›lm›flt›r. Borular döfleme içerisinden,
k›smen de duvar içerisinden geçmektedir. Bu nedenle
duvarlarda ve zeminde gelifligüzel aç›lan delikler tesisata
zarar verebilmektedir. Daire sahipleri yukar›daki hususlar›
da göz önüne alarak, kendi ba¤›ms›z bölümlerinde binan›n
ana tafl›y›c› sistemine zarar vermemek ve d›fl cephesinde
de¤ifliklik yapmamak suretiyle tadilat yapabilirler.

Beyaz eflyalar› yerlefltirirken dikkat edilecek hususlar
Konutunuzda, sat›fl sözleflmesinde yer alan mutfak eflyalar›
sizlere monte edilmifl olarak teslim edilmifltir. Beyaz
eflyalarla ilgili kullan›m kitapç›klar› konut teslimleri s›ras›nda
sizlere verilmifltir. Beyaz eflyalar›n›z› devreye alabilmeniz
için kitapç›¤›n arka sayfalar›nda irtibat numaralar› bulunan

servislerden randevu alman›z gerekmektedir.
Buzdolab›n›n mutfa¤a girifli s›ras›nda, e¤er buzdolab›n›n
eni mutfak kap›s›ndan genifl ise kap›dan boylamas›na
geçirmeniz gerekmektedir. Bu s›rada da problem
yaflan›yorsa buzdolab›n›n kapa¤› aç›larak ya da sökülerek
mutfa¤a yerlefltirmeniz mümkün olacakt›r.
Konutlar›n›zdaki ocaklar›n›z ankastre (gömme) olarak
tasarland›¤›ndan arkas›ndaki ve yan›ndaki yüzeylere zarar
vermemek amac›yla bu yüzeylere yak›n yerlerdeki ocaklar›n
afl›r› alevli kullan›lmamas› gerekmektedir. Aksi taktirde afl›r›
›s› bu yüzeylere zarar verebilir.

Parke yüzeyleri kullan›rken dikkat edilecek hususlar
Konutlar›n›zda zemin kaplamas› olarak laminat ve lamine
parke kullan›lm›flt›r. Parkenin kullan›m›nda, di¤er zemin
kaplamalar›na k›yasla daha özen gösterilmesi gerekmektedir.

Laminat parke döflemesi için bak›m önerileri
Parkeler silinirken boyuna do¤ru silinmesi gerekir. Enine
yap›lan temizliklerde terra yüzeyler aras›nda kir kalabilir.
Temizlik s›ras›nda parkelerin kesinlikle sulu olmayan, nemli
bir bezle temizlenmesi gerekir. Parke üzerindeki eflyalar›n
sürülerek tafl›nmas› parke üzerinde çizilmelere sebebiyet
verecektir. S›cak haldeki malzemelerin de do¤rudan parke
üzerine konulmas› yine parkenin zarar görmesine neden
olacakt›r. Ayr›ca do¤al malzeme oldu¤undan çivili topuklu
ayakkab› ile bas›lmamas› önerilir. Mobilyalar›n›z›n parke
ile temas eden ayaklar›n›n keçe ile kaplanmas› çizilmeye
karfl› yerinde bir önlemdir. Temizlik için süpürmek ve do¤al
temizleyici ürünler kullanmak yeterlidir. Do¤al olmayan
deterjan ve metal parçac›kl› temizlik bezleri kullan›lmamal›d›r.
Tabii ki direkt olarak su ile temas etmemesine dikkat
edilmelidir.
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Islak hacimlerde dikkat edilecek hususlar
Islak hacimlerde duvar ile yer kaplamalar›n›n birleflim
yerlerinde vitrifiye elemanlar›n seramik/fayans ile birleflim
yerlerinde, izolasyon malzemesi olarak kullan›lan
antibakteriyel silikon ve poliüretan mastikler, malzeme
ömürlerinden ya da kullan›mdan kaynaklanan
y›pranmalardan dolay› zamanla deforme olarak görevini
yerine getiremez hale gelebilir.
Konut sakinlerinin de bu durumu fark etmemesi halinde
bu mekanlarda kulland›¤›n›z y›kama ve y›kanma sular›
afla¤›daki daireye/kata gidecek ve hasar verecektir. Bu
nedenle ›slak hacimlerinizi elinizden geldi¤i ölçüde silerek
temizlemenizi, zeminde y›kama yapmaman›z›, yukar›da
anlat›lan bölgelerdeki silikon ve mastik dolgular›n›z› kontrol
ederek belli periyotlarla tamirlerini ve/veya yenilenmelerini
yapt›rman›z› önemle hat›rlat›r›z.
Dairelerinizde temizlik yap›l›rken, ›slak hacim yüzeylerinde
lekeler görüldü¤ü takdirde tuz ruhu, çamafl›r suyu gibi
afl›nd›r›c› temizlik malzemelerini kullanmay›n›z. Bu
malzemeler hem kaplama malzemelerine,  hem de
aralar›ndaki derzlere sökücü etki yapmaktad›r. Seramik
temizli¤inde, iri taneli deterjanlar kullan›lmamal›d›r. Normal
ev tipi deterjanlar kullan›lmal›d›r. Köpüksüz deterjanlar›n
tercih edilmesi, temizleme s›ras›nda iflinizi kolaylaflt›r›r.
Çabuk silmenizi ve kurulaman›z› sa¤lar.
Islak hacimlerinizde mevcut olan yer süzgeçleriniz, pis su
sistemindeki kokuyu geri vermemek amac›yla bir su
haznesine sahiptir. Kullan›lmayan dairelerde bu suyun
zamanla buharlaflmas› nedeniyle daire içine pis koku
yay›labilmektedir. Bu nedenle belli periyotlarda yer

süzgeçlerine su dökmeniz gerekmektedir.
Islak hacimlerinizde kullan›lan vitrifiye malzemelerinize ait
bataryalar ve rezervuar iç tak›mlar› üretici firmalar›n›n
garantisi alt›ndad›r. Bu nedenle bataryalar ve rezervuar iç
tak›mlar› ile ilgili sorunlar yaflad›¤›n›z taktirde sorunlar›n›z›n
çözümü için kitapç›¤›n arka sayfas›ndaki ilgili servis
numaralar›n› arayabilirsiniz.
Banyolar›n›zda bulunan dufl tekneleri ve/veya kompakt
kabinli akrilik küvetlerin su giderleri zamanla pislikle dolabilir
ve t›kanabilir. Bu gibi durumlarda kesinlikle su giderini
(troblen) sökmemeniz gerekmektedir. T›kan›kl›¤› gidermek
için marketlerde bulabilece¤iniz kimyasal ürünlerden
kullanabilirsiniz.
Bu ürünleri kullan›rken, uygulama esnas›nda ç›kan buhar›
solumamaya ve el ile direkt temas halinde bulunmamaya
özen göstermenizi rica ederiz.

Dufl tekneleri ve kompakt kabinli akrilik küvetlerin
bak›m› ve temizli¤i:

Önemli özellikler
• Akrilik asit ve alkalinlere dayan›kl› olmakla birlikte ürün,
organik materyal, boya sökücü, aseton ve di¤er çözücülerle
temas ettirilmemelidir.
• Yanan sigaray› üründen uzak tutunuz.

Temizleme
Tüm ürünlerin temizli¤i için;
• Kullan›mdan hemen sonra, ürününüzü yumuflak bir bez
ve ›l›k su ile temizleyiniz.

Yiyecek, içecek lekeleri. Az nemli bir bezle, tercihen ahflap temizleyici ile siliniz.

Katran, asfalt, yap›flkan madde, mürekkep, ruj,
karbon, daktilo flerit sürtünme izleri gibi.

Önce ahflap temizleyici ile ovarak siliniz. Ard›ndan
mineral suyu ile nemlendirilmifl bez ile
temizleyiniz.
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• Aksi durumda, sabun ile kir ya da kireç sökücü maddeler
akrilik plaka üzerinde ince bir tabaka oluflturdu¤undan
temizli¤i güçlefltirebilir.
• Temizlikte tuzruhu, afl›nd›r›c› toz deterjan ve toz ihtiva
eden krem deterjan, arap sabunu ve sert / çizici temizlik
süngeri kullanmay›n›z.

Alüminyum ve PVC do¤ramalar› kullan›rken dikkat
edilecek hususlar

Konutlar›n›zda ›s› kay›plar›n› minimize etmek maksad›yla
tüm pencereler ile balkon ç›k›fllar›nda PVC ve alüminyum
do¤ramalar kullan›lm›flt›r. Do¤ramalar, (özellikle PVC) imal
edildikleri malzemelerin özelliklerine ba¤l› olarak, mevsimsel
s›cakl›k de¤iflimlerinden olumsuz etkilenebilir. Bu durum,
aç›l›r kanatlarda ayar bozulmalar›na, aç›p kapat›rken sorunlara
neden olabilmektedir.
Konut içinde ve d›fl cephede do¤ramalar›n›z›n bina ile
birleflti¤i arakesitlerde (içeride) poliüretan mastik (d›fl
cephede) silikon uygulanm›flt›r. Poliüretan mastik ve silikon
da yap›lar› itibariyle, hava koflullar›ndaki de¤iflimin etkisiyle
orta vadede ilk performanslar›n› kaybedebilen
malzemelerdir. Bu olay sonuç olarak ya¤›fllar›n daireye
s›z›nt› yapmas›na, rüzgar sesinin rahats›z edici boyutlara
ç›kmas›na neden olabilmektedir.
Bu nedenle do¤ramalar›n›z› kullan›rken, özellikle rüzgarl›
havalarda kanatlar› aç›k b›rakmaman›z (çarpma ve / veya
uzun süre durma sonucunda ayarlar› bozulmaktad›r) ve
her y›l silikon-mastik ayar ve bak›mlar›n› yapt›rman›z ürünün
uzun süre sa¤l›kl› kullan›m› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

Temizleme
Alüminyum do¤rama: Profillerde afl›nd›r›c› ve çizici malzeme
kullan›lmamal›d›r. Yüzeyleri s›v› sabunlarla temizlenmelidir.
Camlar gümüfl reflektedir. ‹çten ve d›fltan temizlik için s›v›
sabun kullan›lmal›d›r. Kesici ve çizici aletlerle cephede
kaz›ma, temizlik vb. yap›lmamal›d›r.

PVC do¤rama: Pencere profilleri, düz yüzeyleri sayesinde
kolayca temizlenebilir ve bak›m yap›labilir. Toz ve ya¤murdan
kaynaklanan genel kirlenmeler piyasada bulunan bulafl›k
deterjanlar› ve ›l›k su ile kolay ve h›zl› flekilde temizlenebilir.
Bu maddeler, yüzeyleri pürüzsüzlefltirdi¤inden, kum içeren
ve törpüleyici etkiye sahip temizlik maddeleri ile kaba
temizlik maddeleri kullan›lamaz. Örne¤in metal aksam
ya¤lar› veya üretim iflaretlemeleri gibi (kurflun ürün,
tükenmez ürün) pencere üretimi s›ras›nda ortaya ç›kan
kirlenmeler de su ve piyasada bulunan bulafl›k deterjanlar›yla
temizlenebilir. Benzin ve suland›r›lm›fl nitrojen kesinlikle
kullan›lmamal›d›r. Pencere temizli¤i s›ras›nda camlar›
d›flar›dan silerken güvenlik için kesinlikle sövelerin üzerine
ç›k›lmamal›d›r.

Bak›m
Pencereleri uzun süre korumak için, düzenli bak›m
gerekmektedir. Afla¤›daki bak›m ifllemleri y›lda en az bir
kez uygulanmal›d›r.
Metal aksamlar›n hareketleri ve kullan›labilirli¤i kontrol
edilmeli ve hareketli tüm metal aksam parçalar›
ya¤lanmal›d›r. Contalar kontrol edilecek ve muhtemelen
hasarl› contalar de¤ifltirilmelidir. Kasa su tahliyesi aç›kl›klar›
kontrol edilmeli, gerekti¤inde temizlenmelidir. Camlar
kontrol edilmeli, örne¤in yal›t›m lifleri, mühürleme vs. gibi
muhtemel kusurlar giderilmelidir. Yüzey kontrol edilmeli
ve temiz tutulmal›d›r.

Havaland›rma
Hijyenik nedenlerden dolay›, bir odan›n zararl› maddeler
ile yüklü havas›n›n yeterince havaland›r›lmas› zorunludur.
Geçmifl y›llara k›yasla, nem miktarlar›ndaki art›fl, problemler
 yaratmaktad›r. Su buhar› bir insan›n nefesinden, yemek
kaynarken, banyoda veya çamafl›r y›karken ortaya ç›kabilir.
Bu nem daha önceleri, yal›t›lmam›fl pencereler üzerinden
hava de¤iflimi ile oldukça kolay giderilmekteydi (hava
cereyan›). Modern, yal›t›lm›fl pencereler hava ak›m›na izin
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vermemektedir. Böylece, biriken nem, havan›n doyma
noktas›na geldi¤inde buharlaflarak, nemli lekelere ve küf
oluflumuna yol açabilir. Bu durumda, düflük s›cakl›¤a ve
yüksek nem oranlar›na sahip odalar özellikle tehlike
alt›ndad›r. Bu nedenle, düzgün bir havaland›rma, rahat bir
oda klimas› için zorunludur. Sabahlar› tüm odalar› iyice
havaland›r›n. (yakl. 5-10 dakika, pencereler tamamen
aç›lm›fl flekilde) Gün içerisinde (imkâna göre 2-3 kez)
pencereleri aç›p kapayarak veya ayarlanabilir havaland›rmalar
ile tekrar havaland›r›n. Havaland›rma s›ras›nda ›s›tma
cihazlar›n› kapat›n.
Pencereleri aç›p kapayarak veya ayarlanabilir havaland›rma
ile, odan›n içerisi sadece düflük oranda so¤ur. Sonras›nda
temiz havayla tazelenen ortam az bir enerji tüketimi ile
tekrar ›s›n›r. Böylece, yal›t›lm›fl pencereler ile ba¤lant›l›
olarak enerji ve ›s›tma masraflar›ndan tasarruf edebilirsiniz.

Konutunuzdaki montajl› mobilyalar› ve kap›lar›n›z›
kullan›rken dikkat edilecek hususlar
Mutfak, banyo ve vestiyer dolaplar›n›z›n kapaklar›nda
problemler yaflamamak için özellikle kullan›lmayan
dairelerde, kapaklar›n uzun süre aç›k kalmamalar›na özen
gösteriniz. Kullan›lmayan konutlarda çamafl›r ve bulafl›k
makinesi ba¤lant›s› için b›rak›lan tesisat a¤›zlar›ndan gelen
kirli s›cak hava dolaplar›n›za zarar verebilir. Bulafl›k
makinesinin ba¤lant›s› taraf›m›zdan yap›lm›flt›r. E¤er uzun
süre çamafl›r makinesi ba¤lant›s› yap›lmayacak ise tesisat
a¤z›n›n kapat›lmas› gerekir. Ayr›ca,  kirli s›cak havan›n neden
oldu¤u kötü bir koku oluflmaktad›r. Bunu önlemek için ad›
geçen giderin pimafla ba¤lant› noktas›na makinenizi takan
yetkili servis taraf›ndan Ø 50 mm adaptör conta tak›lmas›
gerekmektedir.
Uzun süre kullan›lmayan konutlarda iç kap›lar›n sürekli aç›k
b›rak›lmas› halinde, s›cakl›k ve ba¤›l nem oranlar›ndaki
de¤iflimlere ba¤l› olarak, formlar›nda bozulmalar görülmekte
ve kap›lar kapat›lamamaktad›r. ‹ç kap›lar›n sürekli kapal›
tutulmas›na özen gösteriniz.

‹ç kap›lar (Nergiz Dekorasyon)
Lake kap›lar›n kullan›m›
Kap›lar›n her türlü sert darbelerden korunmas›
gerekmektedir.
Kap›lar sirkülasyon alan› içinde kalmamal›d›r.
Kap›lar ›slak bezle de¤il, nemli bez ile silinmelidir.
Yüzeyde leke, kir oluflmas› durumunda ise yüzeyde s›v›
ve toz temizleyiciler (pril, cif vb.) ürünler kullan›labilir.
Kap›lar›n temizli¤inde çamafl›r suyu kullan›lmamal›,
temizleme iflleminden sonra kurulama yap›lmal›d›r.

Kaplamal› kap›lar›n kullan›m›
Kap›lar›n her türlü sert darbelerden korunmas›
gerekmektedir.
Kap›lar sirkülasyon alan› içinde kalmamal›d›r.
Kap›lar ›slak bezle de¤il, nemli bezle temizlenmelidir.
Kaplamal› kap›lara hiçbir flekilde s›v› ya da kat› temizleyici
uygulanmamal›, çamafl›r suyu kullan›lmamal›d›r.

‹ç kap›lar (Diker Ahflap)
1. Uzun süreli kapal› kalan mekanlarda rutubet oluflmas›
halinde iç kap›lar esneme yapabilir, bozulabilir. Ortam›n
havaland›r›lmas› gereklidir.
2. ‹ç kap›lar sudan etkilenir. Su s›zmas›, su basmas› levha
ve kaplama malzemesini bozar. Ürünlerin su ile temas›
kesinlikle engellenmelidir.
3. Yüzeyler ›slak, kimyasal eriyik veya deterjanla ve telli
malzemelerle silinmemelidir.
4. Sert yüzey temizleme malzemeleri kullan›lmamal›d›r.
Ovma cilalama yap›lmamal›d›r.
5. Sert cisim çarpmalar›ndan ürünler korunmal›d›r.
6. Kanatlar ve kasa gövde üzerlerine yüksek h›zla
kapat›lmamal›d›r. Çarpmadan do¤an kuvvet mentefle
ba¤lant›lar›n› esnetir ve kanatlarda sarkmalar, sürtmeler
görülür. Kanatlar›n düflük h›zla kapanmas› sa¤lanmal›d›r.
7. Ürünlerde kullan›lan cila malzemeleri ve lake malzemeler
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çizilmelere karfl› mukavemetsizdir. Sert ürünler ile temas›
engellenmelidir.
8. Yüksek ›s› ürünlere, lake ve cilaya zarar verece¤inden
ürünlerin yüksek ›s›yla temas› engellenmelidir; (örne¤in
60º lik ›s› kayna¤› lake yüzeyde veya lam yüzeyde 15
dakikal›k temasla renk bozulmas› meydana getirir.
9. Kullan›lan tüm malzemelerde insan ve çevre sa¤l›¤›na
zararl› madde yoktur.

Çelik kap› kullan›m›nda dikkat edilmesi
gereken hususlar
1. Çelik kap›larda kullan›lan mentefleler özel ithal-poliamid
iç destekli olarak dizayn edildi¤i için ya¤land›rma
gerektirmemektedir.
2. Kanat ve pervaz yüzeyleri PVC esasl› kaplama
malzemesinden üretildi¤i için tafl›nma ve kullan›m esnas›nda
yüzeylerin çizilmemesine dikkat edilmelidir.
3. Ahflap görünümlü yüzeylerin temizli¤inde kaplamaya
zarar verebilecek kimyevi maddeler kullan›lmamal›, nemli
bir bez ile yüzeyde s›v› kalmayacak flekilde temizlenmelidir.
4. Kap› üzerindeki mevcut aksesuarlar›n temizli¤i de, renge
zarar gelmemesi aç›s›ndan kimyevi malzemeler
kullan›lmadan nemli bir bez ile yap›lmal›d›r.
5. Kanattaki kilit bölümleri ya¤lama ve bak›m gerektirmez.
Fakat kap› afl›r› tozlu bir ortamda bulunuyorsa dil k›sm›n›n
rahat çal›flmas› için ya¤lanabilir ya da toz giderici sprey
kullan›labilir.
6. Ürünün periyodik bak›m› yoktur. Herhangi bir sorunla
karfl›lafl›ld›¤›nda Türkiye'nin her yerinden 24 saat 0543
SOS KAPI servis hizmetiyle irtibata geçilmelidir.
7. Ürün kifliye ba¤l› kullan›m hatalar› haricinde üretici firma
taraf›ndan 5 y›l garanti kapsam›ndad›r.

Mutfak dolaplar›n›n kullan›m› ve bak›m› ile ilgili
bilgiler

Mutfak bak›m
Mutfa¤›n›z ister kaplama, ister gerçek ahflap malzemeden
olsun, keskin s›v› temizleyici ve köpüklü temizlik deterjanlar›
gibi malzemeler kesinlikle kullanmamal›d›r. Ayn› flekilde
parlat›c›, balmumu ve solvent içeren maddeler ile buharl›
temizleyici malzemeler de mutfak sistemlerinin yüzeyleri
için uygun de¤ildir.

Koruma folyolar›
Koruma folyolar› nakliye esnas›nda parçalar›n hasar görme
tehlikesini azalt›r ve böylece yüksek kaliteli mobilya
yüzeylerinin düzgün flekilde korunmas›n› sa¤lar. Yüzeyler
üzerindeki folyolar ç›kar›ld›ktan sonra kalan yap›flkan art›klar›,
alkollü çözeltiye bat›r›lm›fl yumuflak bir bez ile kolayca
temizlenebilir. Yap›flkan art›klar›n› temizlemek için kesinlikle
keskin kimyasal madde kullanmay›n. Yüzeyleri çok ›slak
silmeyin. Piflirme ifllemi öncesinde ve sonras›nda oluflan
buhar nedeniyle yüzeylerin sürekli nemli kalmas›n› önleyin.
Bu nedenle bütün yüzeyleri kuru tutun!

Dolaplar›n temizlenmesi
Dolaplar, raflar ve çekmecelerin/büyük çekmecelerin
temizlenmesi ifllemini, ev temizli¤inde kullan›lan s›v›
temizleme malzemesi/cam temizleme malzemesine
hafifçe bat›r›lm›fl bir bez ile gerçeklefltirin. Mutfak
möblelerinin temizlenmesinden sonra yüzeyleri mutlaka
yumuflak bir bez ile kurulay›n. Temizleme iflleminde çok
›slak bez kulland›¤›n›zda yar›klar içine su girebilir ve bu su
mobilyalar›n fliflmesine sebep olur. Piflirme esnas›nda
oluflan buhar ve kokular›n mutfak sistemleri içinden
temizlenmesi için dolaplar› düzenli aral›klar ile aç›p mutfa¤›
yo¤un bir flekilde havaland›rman›z› tavsiye ederiz.

22

Kulplar›n do¤ru temizlenmesi
Baz› temizleyiciler içinde bulunan solventli, alüminyuma
zarar veren maddeler ile sirkeli ve çelik parça içeren
temizleme maddeleri, giderilemeyecek lekeler oluflturur.
Bu nedenle temizlikte bu gibi maddeleri kullanmaktan
kaç›n›n. Yüzeylerin temizlenmesi için çizen temizleme
malzemeleri veya bütün nitro ve suni reçineli solvent
malzemeleri veya benzer malzemeler uygun de¤ildir!

Parlak ön paneller
Parlak yüzeylerin kuru olarak temizlenmemesi gerekti¤i
unutulmamal›d›r. ‹z b›rakabilen temizleme gereçleri (mikro
elyafl› bezler, sürtme süngerleri vs.) yüzey üzerinde yüksek
oranda çizik oluflmas›na sebep olur ve bu çizikler üretici
firmaya ürün hakk›nda yap›lacak flikayet sebebi olarak
kabul edilmez. Günefl ve halojen lamba ›fl›¤›nda
görülebilecek ola¤an hassas çizikler yüksek parlakl›k efektine
ba¤l›d›r ve bunlar yüzey hasar› de¤ildir. Bu nedenle toz
bar›nd›rmayan, nemli cam silme derisi kullan›lmal›d›r. Cam
silme derisi yüzeye zarar vermeden siler ve arkas›ndan
yap›lacak kurulama ifllemi için de uygundur. Ön paneller
üzerindeki koruyucu folyolar› ancak montaj ve ilk temizleme
ifllemi sona erdikten sonra ç›karman›z› tavsiye ederiz.
Folyoyu ç›kard›ktan sonra bu k›lavuzda anlat›ld›¤› gibi
temizleyebilirsiniz.

'Nature' yüzeylerin bak›m bilgileri
Yüzeyleri vaksl› ahflap ön panel özelli¤ine yak›n olan ön
paneller özel mat bir boya ile ifllenmifltir. Bu yüksek
derecedeki mat boyan›n yüzey yap›s›, parlak ve düz boyaya
k›yasla daha pürüzlüdür. Bu nedenle bu tür ön panellerin
temizleme iflleminde flu noktaya dikkat edilmelidir: Kahve,
çay, hardal, k›rm›z› flarap gibi büyük oranda renk maddesi
içeren g›dalar›n lekeleri yüzey üzerinde kurudu¤unda,
folyonun hafif derecede renk de¤ifltirmesine sebep olurlar.
Bu tür lekeler mümkün oldu¤unca en k›sa zamanda bol
su / sabunlu su ile silinmelidir! Lekenin yüzey üzerinde

kurumas› mutlaka önlenmelidir! Mevcut lekeler çok s›cak
su, seyreltilmifl sabunlu su ve f›rça ile temizlenmelidir. Bu
s›rada yanma tehlikesine dikkat edilmelidir. Plastik yüzeylerin
temizlenmesi için ev temizli¤inde kullan›lan temizleme
maddeleri kullan›labilir. Temizleme maddesi ile silindikten
sonra yüzeyler temiz su ile durulanmal› ve sonra
kurulanmal›d›r! Çizen temizleme maddesi kullan›lmamal›d›r.
‹natç› lekelerde seyreltilmifl alkol veya alkollü temizleme
maddeleri de (örne¤in camsil gibi) kullan›labilir. Bu
malzemelerin, önce mobilyan›n görünmeyen bir yerinde
test edilmesi önerilir. Alkol birçok boyaya, uzun süre
boyal›yüzey üzerinde kald›¤›nda zarar verdi¤inden temizleme
iflleminde sadece bez ile bast›rmadan silinmelidir.

Çal›flma tezgâhlar›
Mutfak sistemlerinde kullan›lan bütün çal›flma tezgâhlar›,
yüksek kaliteli ürünlerdir. Çal›flma tezgâhlar› üzerinde genel
olarak kesim yap›lmamal›d›r, zira b›çak sert malzeme
üzerinde dahi iz b›rak›r. Tencere ve tavalar› ocaktan indirip
k›zg›n flekilde çal›flma tezgâh› üzerine koymaktan da
kaç›n›lmal›, mutlaka nihale kullan›lmal›d›r! Yüksek kaliteli
boya ile boyanmas›na ra¤men edinilen tecrübelerde
pervazlar›n çal›flma tezgâhlar›na k›yasla daha hassas oldu¤u
görülmüfltür. Bu nedenle pervazlar›n çizilmeye ve duran
suya karfl› itinal› bir flekilde korunmas› ve hasar gören
bölümlerin düzenli olarak uzman bir boyac› taraf›ndan
boyanmas› gerekmektedir. Pervaz ve tezgâh ba¤lant›
yar›klar›n›n direkt olarak ›s› etkisinde kalmas›ndan
kaç›n›lmal›d›r. Su art›klar› en k›sa zamanda kuru bir bez ile
silinmelidir! Parlak tezgâhlar›n yüzeyleri üzerinde kullan›m
izleri daha çok görülebilir ve bu tamamen normaldir. Bu
izler malzeme hatas› olarak kabul edilmez.

Çelik yüzeyler (eviye ve ocak arkas› paslanmaz
panel)
fiebeke suyunun pasland›rma etkisine karfl›, paslanmazl›k
özellikleri vard›r. Ancak klor veya asit oran› yüksek olan
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Vestiyer ve banyo dolaplar›n›n kullan›m› ve
bak›m› ile ilgili bilgiler
(Görhan ‹nflaat)
1) Vestiyer kapaklar›n sert kapanmamas› ve kapan›rken
ses ç›karmamas› için gövde ön kenarlar›na yavafllat›c› küçük
pistonlar konmufltur. Çünkü kapaklar›n h›zla kapat›lmamas›,
mobilyan›z›n ömrünü uzatacakt›r.
2) Vestiyerlerin kapak ve pervaz yüzeylerine sivri, metal
cisimlerin çarpmamas›na dikkat ediniz.
3) Ahflap kaplamal› ve lake boyal› yüzeylerin temizli¤ini
nemli, temiz bir bezle yapabilirsiniz. Temizlikte, cif türü kir
ç›kar›c›lar ve çamafl›r suyu cinsinden a¤art›c›lar› kullanmay›n›z.
4) Ahflap kapakl› vestiyerlerin pervazlar› ve taçlar› özel deri
laminat kapl›d›r. Sivri ve sert cisimlerin çarpmamas›na
dikkat ediniz. Temizli¤inde, sadece nemli bez kullan›n›z.
Çamafl›r suyu, cif, tiner, aseton gibi maddeleri KES‹NL‹KLE
KULLANMAYINIZ !
5) Banyo dolaplar›n›n tezgâhlar› sudan etkilenmeyecek
biçimde özel olarak tasarlanm›flt›r. Tezgâh kenarlar›n›n alt
taraf›na yap›lan damlal›klar sayesinde tezgâh üzerine
s›çrayan sular›n, gövde içine girmesi ve dolab›n sudan
hasar görmesi önlenmifltir. Tezgâh üzerine sert cisimlerle
darbe gelmemesine, lavabo sifonunda su kaça¤›
olmamas›na dikkat ediniz.
6) Banyo dolaplar›n›n çekmecelerinde (blumotion)
kendinden frenli raylar kullan›lm›flt›r. Çekmeceyi
kapatt›¤›n›zda son noktada yavafl yavafl kendili¤inden
kapanacakt›r.
7) Banyo dolaplar›n›n baz› modellerinde paslanmaz çamafl›r
sepetleri kullan›lm›flt›r.
8) Çamafl›r makinesi dolaplar›nda, kapak altlar›nda sökülebilir
(ç›tç›tl›) bazalar vard›r. Makinenizi yerine monte etmeden
önce, bazay› ç›tç›tlar›ndan söküp ç›kart›n›z. Makine montaj›
bitince, tekrar yerine tak›n›z.
9) Baz› banyo dolab› modellerinde, duvara monte edilmifl
raflar vard›r. Bu raflar, küçük ve hafif eflyalar›n konmas›
içindir. A¤›r eflyalar koymay›n›z.

10) Duvara as›lan (ayaks›z) lavabo tezgâhlar›n›n üzerine
ÇIKMAYINIZ, BASMAYINIZ !
11) Tüm mobilyalar›n en büyük düflman› su ve nem
oldu¤undan, mobilyalar›n›z› su ve nemden koruyunuz.

Diker Ahflap
1. Ürünler sudan etkilenir. Su s›zmas›, su basmas› levha
ve kaplama malzemesini bozar. Ürünlerin su ile temas›
kesinlikle engellenmelidir.
1. Yüzeyler ›slak, kimyasal eriyik veya deterjanla ve telli
malzemelerle silinmemelidir.
2. Sert yüzey temizleme malzemeleri kullan›lmamal›d›r.
Ovma, cilalama yap›lmamal›d›r.
3. Ürünler, sert cisim çarpmalar›ndan korunmal›d›r.
4. Kanatlar dolap gövde üzerlerine yüksek h›zla
kapat›lmamal›d›r. Çarpmadan do¤an kuvvet mentefle
ba¤lant›lar›n› esnetir ve kanatlarda sarmalar, sürtmeler
görülür. Kanatlar›n düflük h›zla kapanmas› sa¤lanmal›d›r.
5. Ürünlerde kullan›lan cila ve lake malzemeleri, çizilmelere
karfl› mukavemetsizdir. Sert ürünler ile temas›
engellenmelidir.
6. Yüksek ›s› ürünlere, lake ve cilaya zarar verece¤inden
ürünlerin yüksek ›s›yla temas› engellenmelidir (örne¤in
60º lik ›s› kayna¤› lake veya lam yüzeyde 15 dakikal›k
temasla renk bozulmas› meydana getirir.
7. Kullan›lan hiçbir malzemede insan ve çevre sa¤l›¤›na
zararl› madde yoktur.

afl›nd›r›c› özellikte temizlik maddeleri ve benzerleri veya
bu maddelerin buhar› ile temas› halinde, lekelenme ve
paslanma gözlenebilir. Çelik yüzeyler duru su, sabunlu su
ve özel çelik parlat›c› kullan›larak nemli bir bezle
temizlenmelidir.

D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
1. Mobilyalar ve laminat tezgâhlar›n imal edildi¤i MDF ve
yonga levha malzemeler, a¤aç esasl›d›r. Bu malzemeler
üretim esnas›nda suya karfl› maksimum korumaya sahip
hale getirilir. Fakat k›lcal ve montaj boflluklar›ndan suyun
s›zmas› ile malzemelerde fliflme ve ayr›lma oluflabilir. Bunu
önlemek için mutlaka mobilyalar›n›z› kullanmaya
bafllamadan önce tesisat›n›zda su s›zmas› ve mobilyalar
üzerinde su birikmeleri olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
(Kontrol edilmesi gereken yerler afla¤›da s›ralanm›flt›r).
Böyle bir durumla karfl›laflt›¤›n›z takdirde öncelikle su
birikmesi olan bölümleri silerek kurutunuz ve A¤ao¤lu
Teslim Sonras› Teknik Destek Departman›na baflvurunuz.
E¤er su birikintisinin kald›¤› bölümleri zaman›nda
temizlemezseniz, ileride kabarma ve fliflme problemi
yaflayabilirsiniz. Bu kontrolü yapaca¤›n›z bölgeler:
a. Tezgâh üstü, özellikle tezgâh birleflim yerleri, süpürgelik
kenarlar› ve tezgâh al›nlar›n›n üst birleflim k›s›mlar›.
b.Tezgâh alt› dolaplar›n kapaklar›n›n üst k›s›mlar›
c. Tezgâh alt› dolaplar›n gövde içi alt tablalar›
d.Eviye dolaplar›n›n arka kay›t üzeri ve gövde alt tablalar›
e.Tezgâh yan›nda yer alan boy dolaplar›, tezgâh taraf›
yanlar› ve alt köfleleri
f. Tezgâh yan›nda yer alan yanaklar ve panellerin alt k›s›mlar›
2. Kapaklar›n›z›n hareketini sa¤layan mentefleleriniz kapak
yükünü tafl›mak üzere dizayn edilmifltir. Belli bir toleransa
sahip olmalar›na ra¤men kapaklar›n›za ek yüklerin gelmesi
menteflelerde ileriye dönük sarkma ve iflleme problemleri
yaratabilir. Ayr›ca menteflelerinizin daha uzun ömürlü ve
sorunsuz çal›flmas› için 6 ayda bir, az miktarda makine
ya¤› ile ya¤layabilirsiniz.
3. Davlumbaz›n›z›/aspiratörünüzü mutlaka kullan›n›z.

Özellikle kaynayan sudan ç›kan buhar panellere ve dolap
yanlar›na zarar verebilir. E¤er bu yüzeyler üzerinde buhar
yo¤unlaflmas› oluflmuflsa yüzeyleri mutlaka kurulay›n›z.
4. Raflar›n›z ve raf pimleriniz 25 kg. yük tafl›yacak flekilde
dizayn edilmifltir. Raflar›n›z› yerlefltirmeden önce bu s›n›r›
göz önüne al›n›z ve özellikle raf›n›z› tutan 4 adet raf piminin
düzgün flekilde monte edildi¤ini ve iyice yuvas›na yerleflti¤ini
kontrol ediniz. Yerini de¤ifltirdi¤iniz raflar›n pimlerini takarken
mutlaka yuvas›na tam olarak oturmas›n› sa¤lay›n›z.
5. Kapa¤a monte çöp kutular› doldu¤unda çöpleri bast›rarak
s›k›flt›rmay›n›z. Aksi takdirde hem kapa¤›n›z›n sarkmas›na
hem de çöp kutular›n›z›n ba¤lant› yerlerinden k›r›lmas›na
yol açabilirsiniz.
6. Eviyelerinize bak›m ifllemlerini önceki bölümde aç›klanan
malzeme tan›mlar›na uyan flekilde gerçeklefltirebilirsiniz.
Akrilik esasl› tezgâhlar gevrek malzeme olduklar› için
özellikle ›s›l floklardan koruyunuz.
7. Ocak bölgesinde mutlaka alüminyum folyo koruma
yap›lm›fl olmal›d›r. Ocak seviyesi tezgâh seviyesinden
afla¤›da ise tezgâh kenarlar›nda kavrulma gerçekleflebilir.
Ani ›s› de¤ifliklikleri tezgâh›n›z›n çatlamas›na ve tamiri
mümkün olmayan ar›zalara sebep olabilir.
8. Mobilyalar›n›zla ilgili herhangi bir ifllemi mutlaka firma
yetkili servislerine yapt›r›n›z. Yetkili servisler d›fl›nda yap›lan
müdahaleler garanti d›fl›ndad›r.
9. Mobilyalar›n›zla beraber gelen cihazlar›n›z›n kullanma
ve bak›m talimatlar› için cihaz›n›zla birlikte verilen
dokümanlar› referans al›n›z.
10. Tabakl›k ve bardakl›k raflar›na kesinlikle ›slak tabak
ve/veya bardak koymay›n›z. Islak tabak ve/veya bardaklardan
süzülen sular raf üzerinde hasara neden olacakt›r ve
fliflmeler oluflacakt›r. E¤er ›slak tabak ve/veya bardak
koyduysan›z su biriken bölgeyi en k›sa zamanda kurulay›n›z.
11. Mobilyalar›n›zda bulunan elektrik aksamlara kesinlikle
müdahale etmeyiniz.
12. Bazalar, arkas›n›n temizli¤ine imkân verecek flekilde
sökülüp/tak›labilir özelli¤e sahiptir.
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Banyolarda kullan›lan vinil esasl› duvar ka¤›d›n›n
temizli¤i ve bak›m›

Suwide bak›m talimat›
Suwide az bak›ma ihtiyaç duyan bir üründür. Oluflabilecek
lekelerin birço¤unu sadece saf deterjanl›* su ile (aç›c›,
amonyak, çamafl›r suyu vb. içermeyen) kolayca
temizleyebilirsiniz. Sabun art›klar›n› da temiz su ve nemli
bez ile silerek ç›karabilirsiniz. Lütfen afl›nd›r›c› kullanmay›n›z..

Konuta eflya tafl›nmas›
Konutunuzu teslim al›p tafl›nmaya bafllamadan önce site
yönetimi ile temas kurman›z gerekmektedir. Tafl›y›c›lar›n
yönetim taraf›ndan belirlenmifl kurallara riayet etmesinin
sa¤lanmas› ve tafl›ma s›ras›nda verilecek hasarlar›n
sorumlulu¤u daire sahibine aittir. Bu sebeple tafl›nma
s›ras›nda hassasiyet gösterilmesi önemlidir. Bloklarda
bulunan asansörlerin sadece biri eflya tafl›nmas› için
tasarlanm›flt›r. Asansörle eflya tafl›ma s›ras›nda, asansörün
yük kapasitesinin göz önünde bulundurulmas› ve bu
kapasitenin üzerinde eflya tafl›nmamas› önemle rica olunur.

GÜVENL‹K S‹STEM‹
Dairenizde tesis edilmifl olan interkom sistemi blok kap›s›,
site girifli ve güvenlik ile irtibat kurman›z amac›yla
kullan›lmaktad›r. Sisteminizin do¤ru kullan›m› ve Yönetim
taraf›ndan belirlenen kurallara uyulmas› daire sahiplerinin
emniyeti aç›s›ndan önemlidir. Site sakinlerinin siteye girifl
ve ç›k›fllar› 24 saat güvenlik görevlisi bulunan kap›dan
yap›lmaktad›r. Site otopark›ndan faydalanan araçlar›n
Yönetime ve dolay›s›yla güvenlik birimlerine kay›tl› olmas›
gerekmektedir. Site sakinlerine ait araçlar›n girifl ç›k›fl
organizasyonu Yönetim taraf›ndan yap›lacakt›r.

Çevre güvenlik-CCTV Sistemi
Ada çevre güvenlik sistemi olarak, istinat duvar› boyunca
her 40 - 50 m.'de bir, renkli yüksek çözünürlüklü ve
"day&night" özellikte kameralarla, tüm ada çevresi ve site
girifli görüntülerinin izlenmesi ve dijital ortamda kay›t alt›na
al›nmas› tasarlanm›flt›r. Kay›t cihazlar›n›n sahip oldu¤u
teknoloji ile önceden belirlenen noktalarda herhangi bir
olumsuzluk, istenmeyen bir hareket tespit edildi¤inde
güvenlik noktas›na uyar› verir ve çevre güvenlik kontrolü
maksimum düzeyde tutulur. Çevre güvenlik sistemlerinden
gelen olumsuzluklar tüm gün boyunca ada baz›nda bir
noktada kurulan geliflmifl bir güvenlik noktas›ndan izlenir
ve gerekti¤inde müdahale edilir.
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H›rs›z ihbar alarm sistemi
Zemin ve 1. normal katlarda bulunan tüm dairelerde H›rs›z
Alarm Sistemi kurulmufltur. Sistemde tüm odalarda p›r
dedektör kullan›lm›fl olup, giriflte bulunan LCD keypad
yard›m›yla devreye al›n›p devreden ç›kart›l›r.
Alarm sistemini kurmak veya devre d›fl› b›rakmak için flifre
girmek yeterlidir. Sistem flifre girilmesine müsaade edecek
kadar bir süre tan›r; bu süre içerisinde flifre girilerek alarm
devre d›fl› b›rak›lmazsa, telefon aray›c› yard›m›yla belirlenen
6 adet numaraya sinyal gönderilir.
Ayr›ca sistemi uzaktan kumanda cihaz› ile kontrol etmek
veya cep telefonunu aratarak sesli mesaj iletilmesi ifllemleri
iste¤e ba¤l› olarak ve ilave malzeme kullan›larak
yap›labilmektedir. Opsiyon olarak belirtilen bu cihazlar
sistemi kuran firma taraf›ndan temin edilebilecektir.
(Çilingir Elektronik bkz. Sayfa 35)

Kimlik bildirimi
Konutlarda yaflayan kiflilerin kimlik bildirimlerinin ba¤l›
bulunulan Mahalle Muhtarl›¤› ve Yönetime yap›lmas›
zorunludur. Konut sahibinin, konutunu kiraya vermesi
halinde, kira kontrat› fotokopisi ve kirac› ile ilgili tüm kimlik
bilgilerinin Yönetime verilmesinden yine konut sahibi
sorumludur. Ayn› flekilde sizlere verdi¤imiz hizmetlerin
çabuklaflmas› aç›s›ndan kirac› ve/veya mal sahibi
de¤iflikliklerinde, tafl›nma esnas›nda Yönetim taraf›ndan
verilen aile bilgi formu eksiksiz doldurularak teslim
edilmelidir.

Kan
Adi lekeler
Mürekkep
Büyük mürekkep lekesi
Kozmetik kremi
Ayakkab› boyas›
Dudak nemlendiricisi
Pas
Mum lekesi

Su ve saf deterjan
Su ve saf deterjan
Su ve saf deterjan
Alkol
Beyaz ispirto
Beyaz ispirto
Alkol
Oksalit asit
Alkol ve beyaz ispirto

D‹⁄ERLER‹

* Saf deterjan: Aç›c›, amonyak, çamafl›r suyu vb. içermeyen.
* Lekeler derhal temizlenmedi¤i takdirde kal›c› olabilir.



2928

TV S‹STEM‹
Digital paket yay›n altyap›s›nda merkezi uydu
anten sistemi:
Sistem, 45 QPSK/PAL/BG tv kanal› ,15 QPSK/FM radyo
kanal›, 20 dijital (QPSK) paket  (Digitürk dahil) yay›n›n› ve
2 QPSK/QAM paket yay›n›n› bir merkezde toplam›flt›r. 47
ile 2150 MHz. aral›¤›nda kar›fl›k fiber-koaksiyal (HFC)
altyap›s› ile da¤›t›m› yap›lmaktad›r.

Ortak anten tv sistemi, 1 ana merkezli olarak 3361 ada
B1 blok çevresinde yap›lacak ba¤›ms›z birimde tesis
edilmifltir. Bu merkezden di¤er adalara da¤›t›m yap›lacakt›r.
Balkon ya da blok d›fl cephelerine ve çat›lara çanak anten
konulmas›na izin verilmeyecektir.

YANGIN ‹HBAR VE SÖNDÜRME S‹STEM‹
Bloklarda, blok girifllerine deprem sensöründen ald›¤› sinyal
ile çal›flacak selenoid vanalar monte edilmifltir. Bu vanalar
olas› bir deprem an›nda bina gaz giriflini kesecektir.

Digital adresli yang›n alarm sistemi
Sistemde her dairede mutfa¤a ›s› dedektörü, antreye
duman dedektörü konulmufltur. Ayr›ca her kat holüne
alarm butonu, duman dedektörü ile her iki katta bir siren
kullan›lm›flt›r. fiaftlarda her üç katta bir duman dedektörleri
kullan›larak, olas› bir yang›n ihtimaline karfl› her noktada
önlemler al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Sistemde kullan›lan tüm
dedektör ve butonlar, noktasal olarak adreslenmifltir ve
blok altlar›nda kurulan panellerde nokta adres bilgisi olarak
görülebilir. Ayr›ca network olarak tüm panellerdeki bilgiler,
site girifl noktas›nda güvenli¤e konulacak PC'ye
aktar›labilecektir. Böylece blok altlar›ndaki panellerden
izlenen tüm olaylar güvenlik taraf›ndan da görülebilecektir.
Olas› bir yang›n durumunda binada yaflayanlar›n yang›n
mahalini derhal boflaltmalar› için gerekli olan acil durum
ayd›nlatmalar› aç›lacak, duman kontrol sistemleri ve pozitif
bas›nçland›rma sistemlerinin bir senaryo dahilinde

3 0 5

J J J J

Kontrast ayar›

Parlakl›k ayar›

Ahize
LCD ekran

Kap›c› arama butonu
Güvenlik arama butonu
Kap›y› açma butonu

* Güvenlikten ve zil panelinden arand›¤›nda, daire içindeki
cihaz›n görüntüsü otomatik olarak gelir. Cihaz›n ahizesini
kald›rarak konuflma yapabilir, kap› açma butonuna basarak
kap›y› açabilirsiniz. Ahizeyi kapatt›ktan sonra, cihaz otomatik
olarak kapan›r.

Bölgeler;
Bölge1, 2 ve 3

LCD ekran Elektrik
kesintisi ve
batarya
düflüklü¤ünü
gösteren led

Alarm

Ar›za

Pencere ya
da kap› aç›k
göstergesi

Alarm kurulmas›ndan
sonra iptal edilen
bölge varsa, led yanar

** Kullan›c› evden ç›karken sistemi kurmak için, hangi
bölgeyi kuracak ise kendisine verilen o bölgeye ait flifreyi
girip, o bölgenin tufluna basar. Sistem haz›r sinyali verir
ve kendisine ç›k›fl süresi tan›n›r. Böylece sistem aktif hale
gelmifl olur.
** E¤er tüm bölgeler kurulacak ise kullan›c› kendisine
verilen genel flifreyi girerek total tufluna basar ve sistem
aktif hale gelir.

 ** Kullan›c› eve döndü¤ünde, kurmufl oldu¤u bölgenin
flifresini girip, o bölgenin iflaretine basarak, sistemi devre
d›fl› b›rak›r.

KEYPAD

1855/11 KAPI TELEFONU

‹NTERKOM S‹STEM‹

Tüm adalarda renkli interkom sistemi kurulmufltur.
Sistemde blok önlerinde sabit kameral› konuflma modülü,
keypad'li elektronik kodlama içeren LCD ekranl› Türkçe
karakterli isim arama özellikli blok önü panelleri vard›r.
Site giriflinde bulunan cihaz vas›tas›yla güvenlik tüm
dairelerle görüflebilir. Gelen ziyaretçiler site giriflinde
bulunan güvenlik arac›l›¤›yla daire sakinleriyle irtibat
kurabilir. Daire sakini, gelen ziyaretçiyi görüntülü kap›
telefonu üzerinden görebilecektir. Ayn› flekilde blok
önündeki panelden de sesli ve görüntülü konuflma
imkân›na da sahiptir.

1038/13 Z‹L PANEL‹

Daire zilini çalmak için: Daire numaras›n› tufllad›ktan
sonra "Z‹L" tufluna bas›n›z.

Kap›y› açmak için: "ANAHTAR" tufluna bast›ktan sonra,
4 haneli flifreyi girerek tekrar "ANAHTAR" tufluna bas›n›z.
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çal›flt›r›lmas› sa¤lanacakt›r. Sistemde ayr›ca alarm an›nda
tüm asansörler zemin kata indirilecektir. Yang›n esnas›nda
kesinlikle asansörler kullan›lmamal›, bas›nçland›r›lm›fl yang›n
merdivenlerinden bina tahliye edilmelidir.
Sistemde gaz alarm› olarak dairelerin içinde mutfakta
ba¤›ms›z çal›flan gaz dedektörleri kullan›lm›flt›r. Dairede
bir gaz kaça¤› olmas› durumunda, gaz dedektörü sesli ve
›fl›kl› uyar›da bulunacak ve daire sahibi bu uyar› üzerine
gerekli noktalar› arayarak müdahale edilmesini isteyecektir.
Olas› bir yang›n durumunda yang›n alarm› izlenirken ayn›
zamanda springler sistemi ile de sulu söndürme yap›lacakt›r.

YANGIN SÖNDÜRME TES‹SATI
1- Otomatik yang›n söndürme spring sistemi
Bodrum ve çat› dahil 51,5 metreden daha yüksek olan
binalarda yang›n an›nda s›cakl›¤›n etkisiyle genleflip k›r›lan
springler sistemine göre çal›flan yang›n söndürme sistemi
mevcuttur. Sistem merkezi, yang›n suyu deposundan ald›¤›
suyu, yang›n pompalar› ile tesisata gönderir. Sistemde
sürekli spring uçlar›na kadar bas›nçl› su mevcuttur. Spring
k›r›l›p, söndürme suyunu püskürtmeye bafllad›¤› zaman,
sisteme ba¤l› olan ak›fl anahtar›, ak›fl›n oldu¤u zonu tespit
edip izleme merkezine haber verir. Böylece yang›n›n hangi
bölgede ç›kt›¤›, izleme merkezindeki görevliler taraf›ndan
tespit edilmifl olur.
Afla¤›da ad› ve blok numaralar› belirtilmifl olan dairelerde,
daire içerisinde banyo veya koridordaki asma tavanlarda
bir adet spring kesme vanas› mevcut olup, sadece
bulundu¤u dairenin spring tesisat›n› ana sistemden
ay›rmaktad›r.
Suncity (3337 ada) D1/1, D1/2, D2/1 ve D2/2 bloklar
Moontown (3342 ada) D2/2 A1/1 A1/2 A2/1 A2/2
bloklar
Highpark (3345 ada) B1, B2 ve B3 bloklar
Diamond (3353 ada) V2/1 ve V2/2 bloklar
Equinox (3361 ada) B1 blok
Yine afla¤›da ada ve blok numaralar› belirtilmifl olan

dairelerde, spring kesme vanalar› kat holünde bulunan
yang›n flaft›n›n içerisinde olup, o katta bulunan dairelerin
tamam›n›n spring tesisat›n› ana sistemden ay›rmaktad›r.
Andromeda (3339 ada) C1, C2, C3 ve C4 bloklar
Moontown (3342 ada) D2/1 blok
Southside (3344 ada) D1/1 blok
Starland (3357 ada) D1/1 ve B1/1 blok
Equinox (3361 ada) B2 ve B3 bloklar
Gerek daire içerisinde gerekse kat hollerindeki flaftlarda
bulunan spring kesme vanalar›, dairenizi teslim ald›¤›n›zda
aç›k pozisyonda olacakt›r. Bu vanalar yönetimden habersiz
olarak kesinlikle kapat›lmamal›d›r. Unutulmamal›d›r ki vana
kapal›yken meydana gelecek bir yang›nda, spring sistemi
çal›flmayacakt›r.
Daire içerisinde tavan ve duvarlarda bulunan yang›n
springlerine kesinlikle hiçbir flekilde vurmay›n›z (sert cisimler,
sopa, top, ç›plak elle vb). Springlere s›cak bir madde
yaklaflt›rmay›n›z. Springlerin uç k›sm›nda bulunan cam
t›kaç darbe veya s›ca¤›n etkisiyle k›r›l›nca spring gereksiz
yere su püskürtmeye bafllar, dairenize ve eflyalar›n›za zarar
verir.

2- Yang›n dolab› tesisat›
Tüm bloklarda kat hollerinde 1" hortumlu yang›n dolaplar›
bulunmaktad›r. B tipi bloklarda her katta 2 adet yang›n
dolab› mevcuttur. Yang›n dolab› sistemi de springler sistemi
gibi yang›n suyu pompas› taraf›ndan beslenmektedir.

BLOK TEM‹ZL‹K H‹ZMETLER‹
Dairelerden ç›kan çöplerin toplanmas› ve siteden
uzaklaflt›r›lmas› ifli, site yönetimi taraf›ndan organize
edilmektedir. Uygulama flekli site yönetimi taraf›ndan
belirlenecektir. Dairelerde çöplerin, a¤z› s›k›ca ba¤lanm›fl
naylon poflet içerisinde ve ka¤›t, cam, plastik ve di¤er
at›klar ayr›lm›fl flekilde görevliye verilmesi, kesinlikle daire
kap›s› önüne çöp konulmamas› gerekmektedir.
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BLOK SERV‹S H‹ZMETLER‹
Dairelerin gazete, süt vb. temel ihtiyaçlar›n›n Yönetim
taraf›ndan organizasyonu yap›lacak flekilde karfl›lanmas›
düflünülmüfltür. Uygulama flekli site yönetimi taraf›ndan
belirlenecektir.

KONUT ‹Ç‹ TEM‹ZL‹K H‹ZMETLER‹
Konut sahipleri, konutlar›nda yapt›racaklar› temizlik iflleri
için Yönetime bilgi vermek kayd›yla kendi bulacaklar›
temizlik görevlisinden faydalanabilirler. Konut sahiplerinin,
çal›flt›raca¤› eleman›n özlük bilgilerinin güvenlik aç›s›ndan
site yönetimine verilmesi gerekmektedir.

S‹TE ORTAK MAHALLER‹NDEN FAYDALANMA
Otoparklar
Tüm dairelere otopark yeri verilecektir. Tüm ada girifllerinde
yüksek h›zl› aç›labilen aktif bariyerler, araçlarda OGS (TAG)
türü araç tan›ma sistemi ve/veya uzaktan kumanda aleti
kullan›lacakt›r. Sistemin organizasyonu ve cihazlar›n temini
yönetim taraf›ndan yap›lacakt›r. Otoparklarda uygun yerlerde
otomatik yang›n söndürme sistemi ve yang›n dolaplar›
konulmufltur.

Yüzme havuzlar›
Sitede bulunan yüzme havuzlar› genel olarak site sakinlerinin
faydalanmalar› amaçl›d›r. Site haricinde gelen misafirlerin
site sakinleri ile birlikte olmak kayd›yla havuzdan
faydalanmalar› için site yönetiminin koydu¤u kurallar
geçerlidir. Bu konuda daha kapsaml› bilgi için site yönetimi
ile temas kurulmas› gerekmektedir.

Site temizlik-bak›m iflleri
Site içerisinde yer alan yollar, otoparklar, yeflil alanlar,
yüzme havuzu ve çevresinin temizlik hizmetleri site yönetimi
taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Ortak mahallerin temiz ve
bak›ml› tutulmas› konusunda site sakinlerinin gereken
önemi göstermeleri önemle rica olunur.

Yönetim - hizmet binas›
Bloklar›n bulundu¤u bölgede site yönetiminin hizmet
verece¤i yönetim ofislerinin yan› s›ra görevli personelin
giyinme, malzeme stoklar›, yemek ve atölye hizmetleri için
gerekli ofislerin de yer ald›¤› bir yönetim binas› mevcuttur.

Jeneratör
Elektrik kesintilerinde, çevre ayd›nlatma, merkezi sistemler,
ortak teknik altyap› cihazlar›na ve tüm dairelerin %100
enerji gereksinimini karfl›lamak üzere jeneratör ve tesisat›
tesis edilmifltir. Jeneratörler trafo merkezlerinde
konumland›r›lm›flt›r.

Asansör
Blok içlerinde bulunan asansörler genel olarak blok
büyüklü¤üne göre yolcu trafi¤ini karfl›layacak flekilde
hesaplanm›fl olup, yüksek h›zl› ve tam otomatiktir.
Asansörlerde güvenlik birimi ile irtibata geçilebilmesi için
interkom modülü mevcuttur.  Olas› bir yang›n an›nda
asansörler zemin kata inecek, itfaiye birimlerinin
kullanabilece¤i flekilde haz›r bekleyeceklerdir.

Hidroforlar
Günümüzde yüksek katl› ve yayg›n binalarda, endüstriyel
tesislerde, otellerde temiz suyu yeterli bas›nçta ve miktarda
istenilen kullan›m yerine ç›karmak ve flehir flebekesi
suyunun yeterli olmad›¤› veya bas›nc›n›n yeterli olmad›¤›
hallerde hidrofor ad› verilen bas›nç yükseltici ekipmanlar
kullan›lmaktad›r. A¤ao¤lu My World projesinde de her site
için ayr› su depolar› ve hidrofor daireleri tesis edilmifltir.
‹flletme ve bak›m› site yönetimi taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Bodrumlar
Bloklar›n alt›nda mevcut olan bodrumlar s›¤›nak olarak
tasarlanm›flt›r. Bu alanlara hiçbir flekilde malzeme, eflya
vb. konulamaz.
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Yang›n merdivenleri
Her blokun içinde hava ile bas›nçlanm›fl yang›n merdiveni
yer almaktad›r. Bu alanlar her zaman kilitli olmayacak
flekilde kapal› tutulacak ve bu alanlara herhangi bir eflya,
malzeme, bisiklet vb. konulmas›na izin verilmeyecektir.

Blok içi koridorlar ve merdivenler
Blok içi koridorlar ve merdivenler blok kat maliklerinin
ortak mekânlar›d›r. Buralara eflya, malzeme, bisiklet, çöp
vb. konulamaz.

Evcil hayvanlar
A¤ao¤lu My World Site Yönetim Plan›n›n beflinci maddesi,
j bendinde belirtildi¤i flekilde, ba¤›ms›z bölümlerde köpek
vs. hayvan beslenmesi, ancak komfluluk hukuku ve
hüsnüniyet kaidelerine ayk›r› olmamak; bahçede, site
dahilinde veya ba¤›ms›z bölüm balkonlar›nda bu hayvanlar›
bulundurmamak, ba¤lamamak, gezdirmemek flart› ile
mümkündür. Bu konuda ana flart, bu gibi hayvanlar›n blok
yap›larda, ana tafl›nmazda ve A¤ao¤lu My World projesinde
oturan di¤er ba¤›ms›z bölüm maliklerini rahats›z
etmemesidir. Aksi takdirde site sakinleri bu gibi hayvanlar›
besleyemezler. Ayr›ca spor ve çocuk oyun alanlar›na evcil
hayvanlar sokulamaz.

S‹TEYE M‹SAF‹R G‹R‹fi ÇIKIfiI
Site sakinlerine gelecek misafirlerle ilgili olarak, site yönetimi
taraf›ndan belirlenecek kurallar çerçevesinde uygulama
yap›lacakt›r.

S‹TEYE EMLAKÇI G‹R‹fi-ÇIKIfiI
Site sakinlerinin dairelerini kiraya vermek veya satmak için
emlakç› ile anlaflmalar› halinde, ilgili site sakininin emlakç›
ile ilgili kimlik ve akit bilgisini Yönetime bildirmesi zorunludur.
Aksi takdirde emlakç›lar siteye al›nmayacaklard›r.

MARKALAR VE SERV‹SLER

ANKASTRE ÜRÜNLER
Bulafl›k makinesi, f›r›n, ocak, (mikro dalga f›r›n 5+1
daireler için)

Siemens AG
Marmara bölgesi
Amiral Orbay Cad. No: 6 Ayd›nl›kevler/‹stanbul
Siemens servis:
Tel: 444 66 88
hizmet@siemens.com

DAVLUMBAZ

Blanco Öztiryakiler Mutfak Donan›m› San. Tic. Afi
Cumhuriyet Mahallesi, Eski Had›mköy Yolu, No: 39,
Beylikdüzü B.Çekmece, 34520 ‹stanbul
Tel : 0212 886 57 13 (Pbx)
Faks: 0212 886 57 21
info@blanco.com.tr

Blanco servis
Emek Servis Ltd. fiti. ‹SMA‹L B‹ÇER
Eski Bakkalköy Yolu, No: 47 ‹çerenköy-‹stanbul
Tel: 0216 573 21 78 - 573 21 86 - 574 09 90

EV‹YE

Teka Teknik Mutfak Aletleri San. ve Tic. Afi
Büyükdere Cad. No: 24/13 34394 Mecidiyeköy - ‹stanbul
Tel: 0212 288 31 34
Faks: 0212 274 56 86
teka@teka.com.tr
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ÇÖP Ö⁄ÜTÜCÜ

Enkay Group
Candan Servis
Kavisli Sok. No: 31 Suadiye/‹stanbul
Tel : 0216 380 97 02
Faks: 0216 380 96 97

GÖMME REZERVUARLAR

Vitra, Önalanlar ‹nflaat San. Tic. Afi
Ortaklar Cad. Önalanlar ‹fl Merkezi,  No: 14
Mecidiyeköy/‹stanbul
Tel: 0212 347 01 71
Faks: 0212 288 07 40
info@onalanlaryapi.com.tr

‹Ç TAKIM, KLOZET VE LAVABOLAR

Duravit Yap› Ürünleri Afi
Tuzla Organize Deri San. Bölgesi, 10. Yol,
1-4 Parsel, Tuzla 81464 ‹STANBUL
Tel: 0216 394 12 33
Faks: 0 216 394 12 32
info@tr.duravit.com

BATARYALAR

E.C.A. Presdöküm Sanayii Afi
Cumhuriyet Cad.Kervansaray Apt. 80200 No: 30/12-A
Harbiye/‹STANBUL
Tel: 0212 248 83 76 (4 hat)
Faks: 0212 248 32 63
e.c.a@superonline.com.tr

HAVLUPAN

Heatpan Is› Sist. ‹ml. Tic. San. Ltd. fiti.
Ankara Asfalt› 33. km, Akalan Mevkii,
Kemalpafla, ‹zmir, 35170
Tel: 0232 876 10 59
Faks: 0232 876 10 64
info@heatpan.com

E.C.A.
E.C.A. Presdöküm Sanayii Afi
Cumhuriyet Cad. Kervansaray Apt. 80200 No: 30/12-A
Harbiye/‹stanbul
Tel: 0212 248 83 76 (4 hat) Faks: 0212 248 32 63
e.c.a@superonline.com.tr

PANEL RADYATÖR

E.C.A. Presdöküm Sanayii Afi
Cumhuriyet Cad. Kervansaray Apt. 80200 No: 30/12-A
Harbiye/‹stanbul
Tel: 0212 248 83 76 (4 hat) Faks: 0212 248 32 63
e.c.a@superonline.com.tr

Airfel Is›tma&So¤utma Sistemleri
Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: 57
34876 Kartal/‹STANBUL
Telefon : 0216 453 27 00 (Pbx)
Faks: 0216 671 06 00-01
Müflteri hizmetleri 444 0 248

DUfi TEKNELER‹ VE KOMPAKT KAB‹NL‹
AKR‹L‹K KÜVETLER

Polat ‹nflaat Malzemeleri Ticaret A.fi
Büyükdere Cad. Polat Han No: 87 Kat: 1
34387 Mecidiyeköy / ‹stanbul
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Tel: 0212 211 99 19
Faks: 0212 211 98 71
pim@polatholding.com

DUVAR KA⁄IDI

Hazer Mümessillik Pazarlama ve ‹nflaat A.fi.
Çekmeköy Merkez Mah. Çavuflbafl› Cad. No: 64
34782 Ümraniye/‹STANBUL
Tel: 0216 642 56 60 (10 hat)
Faks:0216 642 56 69
hazer@hazerproducts.com

MUTFAK DOLAPLARI

Nolte Mutfak, Arçelik Afi
444 0 888

‹Ç KAPILAR

Nergiz Dekorasyon Tasar›m Ltd. fiti.
Esenbo¤a Yolu, Çubuk Ayr›m› 1. km,
ÇUBUK 06145 - Ankara
Tel: 0312 398 11 03 (pbx)
Faks: 0312 398 11 06
nerdeko@dafadoor.com

Diker Ahflap Sanayii Ve Mimarl›k Ltd. fiti.
Ramazano¤lu Mah. Kaynarca Cad. Nar Sok.
No: 2 fieyhli Pendik / ‹STANBUL
Tel: 0216 378 88 50 - 51 / 378 27 16 / 378 61 68
Faks: 0216 378 58 74

VEST‹YER VE BANYO DOLAPLARI

Diker Ahflap Sanayii Ve Mimarl›k Ltd. fiti.
Ramazano¤lu Mah. Kaynarca Cad. Nar Sok.

No: 2 fieyhli Pendik / ‹STANBUL
Tel: 0216 378 88 50 - 51 / 378 27 16 / 378 61 68
Faks: 0216 378 58 74

Görhan ‹nflaat Ve Mobilya Sanayi Ticaret Afi
Gül Sok. No: 16/1-2 Ac›badem Üsküdar 81020 - ‹stanbul
Tel: 0216 326 43 29 - 30
Faks: 0216 326 39 19
info@gorhan.net

DA‹RE G‹R‹fi KAPISI

Asd Kap›/Tür-Mak Makine ve Yedek Parça San. ve
Tic. Afi
Yukar› Dudulu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 9
Ümraniye/‹stanbul
Tel: 0216 540 30 04-05-07
Faks: 0216 540 30 06
SOS kap› 0543 767 52 74

PARKELER

Forin D›fl Tic. Ltd. fiti.
Fikirtepe H›z›rbey Caddesi, No: 207 Kad›köy - ‹stanbul
Tel: 0216 567 63 67 Pbx
Faks: 0216 567 63 66
info@forinparquet.com

fierifo¤lu Afi
Karanfil Cad. Yeflil Çimen Sok. No:1 2. Levent - ‹stanbul
Tel: 0212 284 95 25
Faks: 0212 284 95 27
parke@serifoglu.com.tr
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PVC DO⁄RAMALAR

Propen Afi
Cendere Bostan Sok. No: 4 Ayaza¤a Köyü
fiiflli- ‹stanbul
Tel: 0212 289 22 50 - 289 46 91 - 289 10 35
Faks: 0212 289 00 07

YANGIN ‹HBAR VE ALARM, HIRSIZLIK ‹HBAR VE
ALARM, ‹NTERKOM

Çilingir Elektronik Sistemler Tic. Ltd. fiti.
‹STANBUL BÖLGE OF‹S‹
Perpa Tic. Merk. A Blok 5. Kat No: 51
Okmeydan›/fiiflli ‹STANBUL
Tel : 0212 222 67 37 (PBX)
Faks : 0212 222 88 38
cilingir@cilingirelektronik.com.tr

UYDU(TV) S‹STEM‹

V‹ZYON ELEKTRON‹K
Bulgurlu Cad. No: 124 /1 - Çaml›ca / Üsküdar / ‹stanbul
Tel : 0216 329 74 05-06
Faks: 0216 329 74 45
Gsm : 0543 773 6666 (Teknik destek hatt› - 7/24)
vizyon@vizyonguvenlik.com

KOMB‹

Ferroli
Organize San. Böl. 1. Cad. No: 28
Y. Dudullu/‹stanbul
Tel: 0216 527 83 80 - 114
Faks: 0216 466 10 86

Kombiyi devreye ald›rmak için:

ADIGÜZEL MÜHEND‹SL‹K
Selmanipak Cad. Kuyulu Sok. No: 10 Üsküdar-‹stanbul
Tel: 0216 492 09 30 (pbx)
Faks : 0216 343 96 77

ODA TERMOSTATI
Danfoss, Cemsan Ltd. fiti.
E¤itim Mah. 1. Aç›kgöz Sok. Ö¤ün ‹fl Merk.
No: 2/1 Kad›köy-‹stanbul
Tel: 0216 349 37 39
Faks: 0216 349 37 96
cemsan@superonline.com
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A¤ao¤lu fiirketler Grubu, 1998 y›l›nda hayata geçirmeye
bafllad›¤› "My" konseptli yat›r›mlar›n›n ortak paydas›
'My Club'lar ile A¤ao¤lu sakinlerine ''Sa¤l›kl› ve Konforlu
Yaflam Merkezleri''nden yararlanma imkân› sunmaktad›r.

My Club'larda aç›k-kapal› yüzme havuzlar›, fitness
salonlar›, tenis ve squash kortlar›, masa tenisi salonlar›,
saunalar, buhar banyolar›, Türk Hamamlar›, jakuziler,
çocuk oyun salonlar›, restaurantlar, kafeler, barlar, bay-
bayan kuaförleri, güzellik salonlar›, spa merkezleri
bulunmaktad›r. Ayr›ca bünyesinde oluflturdu¤u aktivite
departman› ile çevre gezileri, barbekü partileri, trekking,
do¤a gezileri, kayak gezileri, yat gezileri, flehir içi kültür
turlar›, özel organizasyonlar› (sergi,tiyatro,imza günleri
vb.), barbekü partileri, piknikler, basketbol, mini futbol,
dart, satranç, tavla, playstation turnuvalar› ve sürpriz
partilerle de hizmet vermektedir.

Life Fitness ekipmanlar› ve uzman hocalar eflli¤inde,
dileyen herkes spor yapabilir, yeni sportif aktiviteleri
keflfedebilir. Ayr›ca My Club üyeleri müzik, dans ve
sporun bir arada bulundu¤u grup egzersiz dersleri; step
aerobik, pilates, tae-bo, latin dans ve s›n›flar›na kat›larak
sporun e¤lenceli ve sosyal yönünü doyas›ya
yaflamaktad›r.
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TESL‹M SONRASI TEKN‹K DESTEK DEPARTMANI
Tel: 0216 470 10 23-470 02 16

Faks: 0216 470 10 25
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ÖZEL SERV‹S NUMARALARI

YANGIN ‹HBAR 110
SIHHI ‹MDAT 112
ALO DOKTORUM YANIMDA 113
B‹L‹NMEYEN NUMARALAR DANIfiMA
(‹ND‹R‹MS‹Z) 11811
POSTA KODU DANIfiMA 119
ARIZA ‹HBAR 121
KABLO TV ARIZA 126
ÇA⁄RI (‹ND‹R‹MS‹Z) 133
FONO TEL 141
ALO ZABITA 153
POL‹S ‹MDAT 155
JANDARMA ‹MDAT 156
ALO SAH‹L GÜVENL‹K 158
TELEKOM BORÇ SORMA 163
KODLU ARAMA 168
ALO POST 169
ALO TUR‹ZM B‹LG‹ 170
UYUfiTURUCU B‹LG‹ 171
ALO TAEK
(Türkiye Atom Enerji Kurumu) 172
ALO ‹ZC‹ KAN B‹LG‹ MERKEZ‹ 173
ALO EMN‹YET DANIfiMA 174
ALO TÜKET‹C‹ 175
ALO GÜRÜLTÜ 176
ORMAN YANGINI ‹HBAR 177
ALO VAL‹L‹K 179
‹fi VE ‹fiÇ‹ BULMA 180
ÇEVRE B‹LG‹ 181
RUHSAL BUNALIM DANIfiMA 182
KADIN VE SOSYAL H‹ZMETLER 183
SA⁄LIK DANIfiMA 184
SU ARIZA 185
ELEKTR‹K ARIZA 186
GAZ ARIZA 187
CENAZE H‹ZMETLER‹ 188
VERG‹ DANIfiMA 189

MAHALLE MUHTARI B‹LG‹LER‹

BARBAROS MAHALLES‹ MUHTARLI⁄I
Barbaros Mah. Mimar Sinan Cad. No: 98
Kad›köy - ‹stanbul
EYÜP ERS‹N
Tel: 0216 324 33 01
Faks: 0216 470 92 04

FAYDALI B‹LG‹LER

Yang›n tedbirleri
1. Telafllanmay›n›z.
2. Bulundu¤unuz yerde yang›n ihbar dü¤mesi varsa ona
bas›n›z.
3. ‹tfaiyeye telefon ediniz.
4. Yang›n idaresine en k›sa ve do¤ru flekilde bildiriniz.
5. Mümkünse yang›n›n cinsini (bina, benzin, araç vb.)
bildiriniz.
6. Yang›n› çevrenizdekilere duyurunuz.
7. ‹tfaiye gelinceye kadar yang›n› söndürmek için elde
mevcut imkânlardan yararlan›n›z.
8. Yang›n›n yay›lmas›n› önlemek için kap› ve pencereleri
kapat›n›z.
9. Bunlar› yaparken kendinizi ve baflkalar›n› tehlikeye
atmay›n›z.
10. Görevlilerden baflkas›n›n yang›n sahas›na girmesine
mani olunuz.
11. Güvenlik otomasyon merkezine haber veriniz.

Deprem tedbirleri
1. Aile bireyleri ile acil bir durumda nas›l davran›laca¤›n›
önceden belirleyiniz.
2. Kitapl›k, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilecek a¤›r
eflyalar› duvara veya döflemeye sabitleyiniz.
3. K›r›labilecek eflyalar›n›z› koydu¤unuz dolaplar› (mutfak
dolaplar› vs) kilitleyiniz.
4. Yaflam üçgenlerinin oluflaca¤›na karar verdi¤iniz güvenli
yerlerde, ana karn›ndaki cenin pozisyonunda yere yatarak,
depremin geçmesini bekleyiniz.
5. Balkonlara ç›kmaktan, merdivenleri ve asansörleri
kullanmaktan kaç›n›n›z. Kolon ve kirifllerden uzak durunuz,
cam kenarlar›na yaklaflmay›n›z.
6. Kapal› otopark veya tünelde iseniz arac›n›zdan ç›karak,
arac›n›z›n yan›na cenin pozisyonunda yat›n›z.
7. Depremden hemen sonra elektrik, gaz, su vanalar›n›

ve e¤er ocak yan›yorsa oca¤› kapat›n›z. Olas› gaz s›z›nt›lar›
oluflabilece¤inden kesinlikle çakmak,  kibrit, mum
yakmay›n›z, el feneri kullan›n›z.
8. Bulundu¤unuz binay› kontrollü ve h›zl› bir flekilde terk
ediniz. Depremden sonra olas› artç› depremlere karfl›
haz›rl›kl› olunuz.

Binalar›m›z deprem yönetmeli¤ine ve stati¤ine
uygun bir flekilde infla edilmifltir.

Ev içi güvenli¤i
1. Elektrikli aletler kullan›lmad›klar› zaman kapal› tutulmal›,
›slak alanlardan uzakta bulundurulmal›d›r. Islakl›k, elektrik
ak›m geçirgenli¤ini art›r›r.
2. Acil durumlar için yak›nda hemen ulafl›labilecek bir
telefon bulundurulmal›d›r.
3. Zemin, kaygan olmayan bir malzeme ile kaplanmal›d›r.
4. Mutfakta çal›fl›rken uygun k›yafet kullan›lmal›d›r. Kol
a¤›zlar› dar ve k›sa olmal›d›r. Uzun, sarkan giysiler
kullan›lmamal›d›r.
5. Ocak dü¤melerinin AÇIK-KAPALI konumu  kolayca fark
edilecek flekilde iflaretlenmelidir.
6. Kullan›lan elektrikli araçlar›n kablolar› lavaboya veya
oca¤a yak›n olmamal›d›r. Aksi halde kablolar kolayca hasar
görür ve elektrik çarpmas› riski artar.
7. Yeterli ayd›nlatma sa¤lanarak tezgâh üzerinde yiyeceklerin
kesildi¤i, soyuldu¤u alan iyi ›fl›kland›r›lmal› ve kesiklerin
oluflmas› önlenmelidir.
8. Ocak ve f›r›n›n yan›nda kolay tutuflabilecek malzemeler
bulundurulmamal›d›r.
9. Yere dökülen s›v›lar hemen temizlenmelidir.
10. Uyumadan önce ›s›t›c›lar ve elektrikli battaniyeler
mutlaka kapat›lmal›d›r, aksi halde yan›k veya elektrik
çarpmas› gibi durumlar meydana gelebilir.
11. Elektrik kablolar›nda afl›nma, zedelenme varsa
de¤ifltirmelidir. Hasarl› kablolar yang›n riski tafl›r.
12. Elektrik dü¤meleri kolayca aç›l›p kapat›labilen türden
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seçilmelidir, acil durumlarda ortam›n hemen, kolayca
ayd›nlat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
13. Evdeki ›s›t›c›lar›n sabit olmas›, elektrik ba¤lant›lar›n›n
uygun yap›lmas›n› sa¤lar ve çevresinde yanabilecek
malzemelerin bulunmas›n› önler.
14. S›k kullan›lan eflyalar kolayca ulafl›labilecek raflarda
olmal›d›r. Yüksekteki eflyaya ulaflmak için kullan›lan
merdiven, sandalye vb kullan›m› düflme riskini art›r›r.
15. Kaçma, kurtulma gereken acil durumlarda kap›lar
içerden kolayca aç›labilmeli, önüne ç›k›fl› engelleyecek
flekilde eflya konmamal›d›r.
16. Pencereler gerekti¤i zaman kolay aç›labilmeli, kapal›
ortam kirlili¤inden kaç›n›lmal›d›r.
17. Evde çabuk buharlaflan uçucu maddeler
bulundurulmamal›d›r. Parlay›c›, patlay›c› madde
depolanmamal›d›r.
18. Etkin ›s›tma sa¤lanmal›d›r. Aile bireyleri ani ›s›
de¤iflikliklerinden olumsuz etkilenebilirler.
19. Zemine kayabilecek parça hal›, kilim vb konmamal›d›r.
20. Çarp›p düflmeye neden olacak kutu-koli vb
bulundurulmamal›d›r.

Bilinçli fakat basit önlemler ile ev içerisinde
karfl›lafl›labilecek kazalar›n önlenmesi mümkün
olacakt›r.




