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1. KILAVUZA HOŞ GELDİNİZ 

 
1.1. Kılavuz Beni Nasıl Yönlendirir 

 
Sayın daire sahibi, Park Mavera 2’deki dairenizi teslim almış 

bulunuyorsunuz. Burada sizi yepyeni bir hayat bekliyor. 

 
Dairenizi teslim aldığınız günden itibaren sizi hiç yalnız bırakmayacak bir kılavuz sunuyoruz size… 

 
Kılavuzdaki bölümlerde Park Mavera 2 sosyal donatı zenginliklerini daha ayrıntılı görecek, dairenizin 

doğramasından dolabına, parkesinden boya rengine tüm dekorasyon malzemelerini üretici firmaların irtibat 

telefonlarına kadar ayrıntılı bir şekilde bulacaksınız. Abonelik işlemlerinde yapmanız gerekenleri, bina yaşam 

kurallarını içeren bu kılavuz sizin için her zaman başvuracağınız önemli bir rehber olacak! 

Yeni yuvanızda uzun yıllar keyifle ve mutlulukla yaşamanızı dileriz. 

Park Mavera 2’ ye hoş geldiniz… 
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2. GENEL TANITIM 

 
2.1. Park Mavera 2 

 
İstanbul, Başakşehir’de Türkiye’nin ilk planlı kent meydanında kurulan Park Mavera 2, tüm ihtiyaçlarınıza cevap 

verecek benzersiz konumuyla size ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. 

Her sabah yeşile bakarak uyanacağınız, Park Mavera’da İstanbul’un trafiğinden uzak ama İstanbul’un en 

güvenli ilçesinde yaşamanın ayrıcalığını yaşayacaksınız. 

Yıllardır inşaat sektöründe başarılı işlere imza atan ve yüksek tecrübeye sahip Makro-Akyapı İş Ortaklığı’ nın bir 

ürünü olan bu proje, mimarisi ve malzeme kalitesi ile ev sahipleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. 

 
Park Mavera 2’de ışıklar hiç sönmez, tabi siz istemedikçe… 

 
Park Mavera 2 ’deki tüm daireler ve ortak alanlar jeneratörlü kesintisiz güç üniteleriyle desteklenmektedir. 

Dairenizdeki tüm aydınlatma ve prizler, bölgede bir elektrik kesintisi yaşanması halinde tıpkı her şey normalmiş 

gibi sizi aydınlatmaya ve cihazlarınızı çalıştırmaya devam eder. 
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Dört mevsim havuz keyfi bir başkadır… 

 
Park Mavera 2 sosyal tesisleri, evinizden 

uzaklaşmadan vakit geçirebileceğiniz, müdavimi 

olacağınız yerler haline dönüşecek. Fitness 

alanlarında günlük sporunuzu yapabilir, sevdiklerinizle 

eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. 

 
 
 
 

 

 

 
Aracınıza da büyük konfor… 

 
Park Mavera 2 ’de otoparklar da büyük ayrıcalık. 

Kapalı otoparktaki dairenize tahsis edilen yerde, 

aracınız güven içinde ve mevsimsel zararlardan 

korunarak bekleyecek. Siz de açık alana adım 

atmadan, doğrudan asansörle dairenize ulaşma 

imkânına sahip olacaksınız. Ayrıca 4+1 daire 

sahibiyseniz iki kapalı otoparka sahipsiniz. 3+1 veya 

2+1 daire sahibiyseniz bir kapalı otoparka sahipsiniz. 

Açık alanlarda bulunan otoparklarımızı da 

misafirlerinizin hizmetine sunuyoruz. 

 

Sosyal tesislerde haftanın yedi günü size 
yetmeyecek… 

 
Sadece yaz aylarında değil, dört mevsimin her 

günü havuz keyfi yaşayacağınız, dışarıdan gün ışığı 

alabilen, kapalı yüzme havuzunuz mevcuttur. Kış 

aylarında ısıtılacak kapalı yüzme havuzlarınız, Park 

Mavera 2 yaşam keyfinize keyif katıyor. İş dönüşü 

günün yorgunluğunu atmanız için bundan daha iyi bir 

fırsat olabilir mi? 

 

 

 

Mavi ile yeşilin gerçek seremonisi… 

 
Park Mavera 2 ‘de en önemli özelliklerden biri de 

peyzaj tasarımı. Doğanın renklerinin en güzel 

tasarımla bütünleştirildiği alanlarda sevdiklerinizle 

huzur içinde yaşayacaksınız. 
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Park Mavera 2’ye güvenin… 

 
Siz hayatın güzelliklerini yaşarken gözünüz arkada kalmayacak. Yaşam alanınızın 24 saat kesintisiz güvenlik 

organizasyonu sayesinde, evinizde huzurla vakit geçirmenin rahatlığını yaşayacaksınız. Siz rahatınıza bakın… 
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3. DAİRE BİLGİLERİ 

 
3.1. Daire Teslimi 

 
Daire teslimi öncesinde tüm imalatlar kontrol edilmekte ve daire sahiplerine teslim edilecek şekle 

getirilmektedir. Daire teslimleri, toplu olarak gerçekleştirilmektedir. Bizzat Konut Satış Sözleşmesi’ni imzalayan 

daire sahibimize yapılan yazılı duyuru üzerine (Bu yazılı duyuru, daire teslimine davet mektubudur. Daire 

teslimi daveti, firmamızda kayıtlı olan tebligat adresinize iadeli taahhütlü posta yoluyla tüm daire sahiplerine 

yapılacaktır.) konut teslimini yapmak amacı ile görevlendirdiğimiz personelimiz ile birlikte, konutların içerisinde 

yapılmış olan tüm imalatlar kontrol edilerek daire teslimi yapılmaktadır. Konutların teslimi esnasında herhangi 

bir imalat hatası var ise, görevli personelimizin tutanak ile kayıt alması halinde, kusur en kısa zamanda 

giderilecektir. Konutunuzun teslimi sırasında hazırlanan tutanağa kaydedilmemiş kusur ve eksiklerden firmamız 

sorumlu olmayacaktır. Konutunuzu teslim aldıktan sonra yapmayı düşündüğünüz tadilatlarla ilgili kesin olarak 

Site Yönetimine başvurmanız ve Site Yönetiminin onayını almanız gerekmektedir. Konut satış sözleşmesinde 

belirtildiği üzere Makro-Akyapı İş Ortaklığı tarafından “Geçici Site Yönetimi” kurulacak ve Kat Malikleri 

Kurulu genel toplantısı ile Asil yönetim ve Denetim Kurulu seçilinceye kadar Geçici Site Yönetimi dâhilinde 

sitenin ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. Geçici Site Yönetimi, başta güvenlik, temizlik, bahçe bakım, 

ortak alan elektrik ve su giderleri olmak üzere tüm ihtiyaçlar için Kalıcı Site Yönetimi kurulana kadar faaliyet 

gösterecektir. Aidatlar 2018 eylül ayına kadar geçici site yönetimi tarafından karşılanacak olup, eylül ayı dahil 

olmak üzere diğer aylarda daire sahipleri tarafından ödenmesi gerekecektir. Geçici Site Yönetimi tarafından 

karşılanacak bu ihtiyaçlar satış sözleşmelerinde ve kat mülkiyeti kanununda belirtildiği üzere kat maliklerinden 

toplanacak aidatlarla gerçekleştirilecektir. Sitedeki tüm imalatlar tamamlandığında ve sitede belirli bir düzen 

oluştuktan sonra Geçici Site Yönetimi faaliyetlerini Kat Malikleri Kurulu’na (Kalıcı Site Yönetimi’ne) 

devredecektir. Kat Malikleri Kurulu’nun oluşturulması için bir toplantı düzenlenecektir. Toplantıya davet mektubu 

tarafınıza, firmamızda kayıtlı olan tebligat adreslerinize iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletilecektir. 
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3.2. Teslim Sonrası Destek Hizmetleri 

 
Makro-Akyapı İş Ortaklığı daire içi sıva üzeri imalatlarda kullanım hatasından kaynaklananlar hariç, kendilerine 

iletilen tamiratları, toplu daire teslimlerinden itibaren 1 yıl boyunca giderecek veya giderilmesini sağlayacaktır. 

Ancak daire teslimi yapıldıktan sonra konutun sorumluluğu ve bakımı daire sahibine ait olacaktır. 

 

3.3. Dairelerin Kullanımı 
 

3.3.1. Daire Kullanımında Öncelikli Yapılacaklar 

 
Konutlarınızı teslim aldığınızda, Elektrik, Su aboneliklerinizin yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlemleri 

yaptırmanız için gerekli bilgiler, kitapçığımızın abonelikler bölümünde size sunulmuştur. Dairenizde montajlı bir 

şekilde size teslim edilen cihazların garantilerinin geçerli olması için yetkili servislerinin aranması gerekmektedir. 

 

3.3.2. Daireye Yerleşirken Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Dairelerin uzun süre kullanılmaması sebebiyle konutunuza dışarıdan hava girişi olmadığı için daire içi 

duvarlarda küflenmeler, camlarda buğulanmalar yaşanabilmektedir. Bunun sebebi, havalandırmanın yeterli 

olmamasından dolayı ortamdaki bağıl nemin artmasıdır. Oluşan bağıl nemin etkisiyle eşyalarınızın arka 

yüzeyinde küflenmeler meydana gelmemesi için hiçbir eşyanızı duvara tam olarak yaslamamak ve bir miktar 

hava boşluğu bırakmak gereklidir. Daire içerisinde çamaşır kurutulduğu zamanlarda bağıl nem önemli 

ölçüde artacaktır. Yukarıda belirtilen bu tip problemler ile karşılaşmamak için belirli periyotlarda dairenin 

havalandırılması ve konut içerisindeki nem oranının kontrol altında tutulması gerekmektedir. Konutlar içerisinde 

uygulanmış olan sıhhi tesisatlar, polipropilen borular kullanılarak yapılmıştır. Borular tavan içerisinde, kısmen 

de olsa duvar ve döşeme içerisinden de geçmektedir. Bu nedenle duvarlarda ve zeminde gelişigüzel açılan 

delikler tesisatlara zarar verebilir. Dairelerin cephelerine dıştan yalıtım uygulaması yapılması sebebiyle, tüm dış 

cephelerde (balkon duvarları dahil) yapılacak herhangi bir işlem yalıtımın zarar görmesine neden olabilir. 

 

3.3.3. Parke Yüzeyleri Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Konutlarımızda zemin kaplaması olarak laminant parke 

kullanılmıştır. Laminant parkelerin kullanımında diğer zemin 

parkelerin kullanımına kıyasla daha özen gösterilmesi 

gerekmektedir. Temizlik sırasında parkelerin kesinlikle sulu 

olmayan az nemli bir bezle temizlenmesi gerekmektedir. 

Parke üzerindeki eşyaların sürülerek taşınması parke üzerinde 

çizilmelere neden olacaktır. Sıcak haldeki malzemelerin de 

direkt parke üzerine konulması yine parkenin zarar görmesine 

neden olacaktır. 

 

3.3.4. Islak Hacimlerde Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Islak hacimlerde vitrifiye elemanlarının seramik ile birleşim yerlerinde yalıtım malzemesi olarak silikon 

kullanılmıştır. Silikonun malzeme ömründen ve/ veya kullanımdan kaynaklanan yıpranmalardan ötürü bu 

bölgelerdeki silikonlar zamanla deforme olarak görevini yerine getiremez hale gelebilir. Konut Sahiplerimizin bu 

durumu fark etmemesi halinde bu mekânlarda kullandığımız yıkanma ve yıkama suları aşağıdaki daireye/kata 

gidecek ve o daireye/ kata hasar verecektir. Bu nedenlerden dolayı ıslak hacimlerinizi elinizden geldiği ölçüde 

silerek temizlemenizi, zeminde yıkama yapmamanızı, yukarıda anlatılan bölgelerdeki silikon dolgularınızı kontrol 

ederek belli periyotlarda tamirlerini ve/veya yenilemelerini yaptırmanızı önemle hatırlatırız. 

Dairenizde temizlik yapılırken, ıslak hacim yüzeylerinde lekeler görüldüğü takdirde tuz ruhu, çamaşır suyu gibi 
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aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayınız. Bu malzemeler 

hem kaplama malzemelerine hem de aralarındaki derzlere 

sökücü etki yapmaktadır. Bunun yerine piyasada bulunan çok 

amaçlı temizlik malzemelerinden kullanabilirsiniz. 

Islak hacimlerde yer süzgeçleri bulunmakta olup,bununla 

beraber tüm ıslak mahallerin dışında kapı yanlarında suya 

duyarlı sensör de bulunmaktadır. Olası bir su taşması 

durumunda sensör otomasyona bağlı olup güvenliğe uyarı 

vermektedir. Gelen uyarı ile güvenlik personeli daire 

sahibine durumu bildirir ulaşamaz ise suyu daire 

vanasından keserek su taşmasını durdurur. Ayrıca daire 

sahibi interkom panelini sabit telefon hattına bağlar ise 

istediği bir cep telefonu numarasına dairesindeki su baskını 

ve hırszlık girişimini ihbar olarak 

alabilir. (İnterkom sisteminde konu daha detaylı anlatılmıştır.) 

Islak hacimlerde kullanılan vitrifiye malzemelerine ait bataryalar ve rezervuar iç takımları, üretici firmaların 

garantisi altındadır. Bu nedenle bataryalar ve rezervuar iç takımları ile ilgili malzeme kaynaklı aksaklıklar 

yaşadığınız takdirde; sorunlarınızın çözümleri için aşağıda “Üretici Firmaların İrtibat Numaraları” bölümünde 

belirtilen ilgili firmalar ile irtibata geçebilirsiniz. 

Banyonuzda yer alan duş teknesinin su gideri zamanla pislikle dolabilir ve tıkanabilir. Bu gibi durumlarda 

kesinlikle su giderini sökmemeniz gerekmektedir. Tıkanıklığı gidermek için marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz 

delici, çizici ve çözücü olmayan temizlik ürünleri kullanabilirsiniz. Bu ürünleri kullanırken uygulama esnasında 

çıkan buharı solumamaya ve el ile direkt temas halinde bulunmamaya özen göstermenizi rica ederiz. 

 

 
3.3.5. PVC Doğramaları Kullanırken Dikkat 
Edilecek Hususlar 

 
Konutunuzda ısı kayıplarını minimize etmek amacı 

ile tüm pencerelerde PVC doğramalar kullanılmıştır. 

Pencere camlarında ısıcam kullanılmıştır. PVC 

doğramalar imal edildikleri malzemelerin özelliklerine 

bağlı olarak, mevsimsel sıcaklık değişikliklerinden 

negatif yönde etkilenebilmektedir. Bu olay sonuç 

olarak; açılır kanatlarda ayar bozulmalarına, açıp 

kapatırken sorunlara neden olabilmektedir. Bu 

nedenle PVC doğramalarınızı kullanırken, özellikle 

rüzgârlı havalarda kanatları açık bırakmamanız 

(Çarpma ve/veya uzun süre durma sonucunda ayarları 

bozulmaktadır) gerekmektedir. Pvc doğramalarınız ilk  

açılımda çocuk emniyet kilidi teşkil etmesi amacıyla  

üstten yarım  olarak açılır pozisyona gelmekte olup, kolu  

yukarı döndürdüğünüzde tam açılır pozisyona gelmektedir. 

Menteşelerin tam oturmadan zorlanması ile mekanizmadaki 

Makaslar kullanım kaynaklı kırılmaktadır. Bu kusur 

sorumluluğumuz dahilinde değildir. 
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Isıcamlarda Terlemeye Karşı Alınması 
Gereken Önlemler: 

 
Kış ayları geldiğinde ISICAM (Yalıtım Camı Üniteleri) takılı binalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri 

camlardaki terlemedir. Bu terleme genellikle camın oda içine bakan yüzeyinde oluşmakla beraber az da olsa 

dış ortama (sokağa) bakan yüzeyinde de olabilmektedir. Isıcam’ın (Yalıtım Camı Ünitesinin) içinde (iki cam 

plaka arasında) olan terleme (buğulanma) ise üretim veya montaj hatasından kaynaklanan ve yalıtım ünitesinin 

özelliğini sona erdiren bir hatadır. 

İçinde yaşadığımız ve soluduğumuz havada bir miktar su buharı her zaman bulunmaktadır. Havanın içinde 

bulunabilecek su buharı miktarı, havanın sıcaklığı ile değişmektedir. Su buharı (nem) miktarının, o sıcaklıkta 

bulunabilecek en fazla su buharı miktarına oranına bağıl nem denir ve % cinsinden ifade edilir. Örneğin 

20 ºC ‘deki 1 m3 havanın içinde bulunabilecek en fazla su buharı miktarı 17,3 gramdır (% 100 bağıl nem). Bu 

miktardan fazla su buharı havada bulunacak olursa veya ortam sıcaklığı azalırsa, bu su buharı havanın içinde 

duramayacak ve bulduğu en soğuk yüzeyde yoğuşacaktır (terleyecektir). Diğer bir deyişle su, gaz halden 

sıvı hale geçecektir. Bu durum cam yüzeyinde gerçekleşen fiziksel bir olaydır ve terleme diye nitelendirilir. 

Hava içerisindeki bağıl nem miktarı, %100 bağıl neme ulaşmasa bile yeteri kadar soğuk bir yüzeyde temas 

etmesi durumunda terleme başlar. Isıcam’ın binanın dışına, yani sokağa bakan yüzeyinde oluşan terleme ise; 

dış atmosferde, yüksek nemli, yağmursuz, açık havada, geceleyin, camın kızıl ötesi ışıma ile ısı kaybından 

kaynaklanmaktadır. 

Isıcam’ın oda içine bakan yüzeyindeki terleme, belirli fiziksel koşulların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan doğal 

bir olaydır. Fiziksel koşullar değiştiğinde terleme ortadan kalkar. Geçici görüntü sorunları yaratan terlemeler 

genelde havalandırmasız koşullarda daha rahatsız edici boyutlardadır. Terleme, ortamdaki bağıl nem, ortam 

sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı ile yakından ilgilidir. Örneğin, ortam sıcaklığı, 20 ºC, bağıl nem % 50 olan bir 

odada herhangi bir yüzeydeki sıcaklık 9,3 ºC’ın altına inerse bu yüzeyde terleme başlar. 18- 20 ºC sıcaklıktaki 

ortamlarda, bağıl nem miktarı %50’den az ise ortam havası kuru, %50-60 arası normal, %50-75 arası nemli, 

%75’ten fazla ise ıslak olarak kabul edilir. 

Binalarda en önemli nem kaynakları; banyo, mutfak ve ev içinde kurutulan çamaşırlardır. PVC doğramalar oda 

içindeki havanın dış ortam ile sirkülasyonunu tamamen kesmektedir. 

 
Bu konuda alınacak önlemler: 

 
a) Ev içindeki çamaşır kurutma gibi nem üreten faaliyetlerin bir kısmı ev dışına kaydırılmalıdır. 

 
b) Evde nemin yüksek olduğu banyo, mutfak vb. nemli yerlerden başlayarak ev ortamı aspiratör, baca veya 

açılan pencerelerle havalandırılarak ev içindeki nem azaltılabilir. 

 
c) Evde fazla miktarda çiçek ve akvaryum varsa havalandırma daha fazla yapılmalıdır. 

 
e) Çok iyi contalara sahip olduğu için hava sızıntılarını önleyen ve dolayısıyla da daha iyi bir ısı yalıtımı sağlayan 

kaliteli doğramalar kullanıldığında, doğrama sistemine ankastre edilmiş havalandırma menfezleri ile ve/veya 

zaman zaman pencereleri açarak sistematik havalandırmadan yararlanılmalıdır. 
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3.3.6. Montajlı Mobilya ve Kapılarınızı Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Mutfak dolaplarınızın kapaklarında problem yaşamamak 

için özellikle kullanılmayan dairelerde, kapakların uzun 

süre açık kalmamasına özen gösteriniz. Yine özellikle 

kullanılmayan konutlarda, çamaşır ve bulaşık makinesi 

bağlantıları için bırakılan tesisat ağızlarından gelen kirli 

sıcak hava nedeni ile dolaplarınız zarar görebilir. 

Eğer uzun süre bu bağlantılar yapılmayacak ise, adı 

geçen tesisat ağızlarını kapatmanız gerekir. 

 
Uzun süre kullanılmayan konutlarda; iç kapıların açık 

bırakılması halinde, sıcaklık ve bağıl nem oranlarındaki 

değişimlere bağlı olarak, formlarında sarkmalar 

görülmekte ve kapılar kapatılamamaktadır. Bu nedenle 

kullanılmayan konutlarda iç kapıların sürekli kapalı 

tutulmasına özen gösteriniz. 

 

Temizlik yapılırken, iç kapılarınızın krom kaplamalı kapı kollarının güçlü kimyasallar ile temizlenmesi; bu 

ürünlerin dış yüzeyindeki sır tabakasının sökülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle temizlikte bu tür 

kimyasalları kullanmamanızı öneririz. 

 

3.3.7. Ahşap Yüzeyler 

 
Temizleme aracı: Pamuk esaslı nemli bez 

Temizlik Maddesi: Duru su, sabunlu su, alkollü eleman içermeyen 

sıvı temizleyiciler. 

 
Temizleme Periyodu: Periyot ile ilgili bir sınırlama yoktur. Kirlilik 

durumuna göre istenilen sıklıkta temizlenebilir. 

Temizleme Şekli: Yukarı aşağı hareketlerle bez, yüzey üzerinde 

fazla bastırılmadan hareket ettirilmelidir. Baskılı şekilde ovalama 

yapılmamalıdır. 

Durulama: Nemli bezle tamamen temizleyici malzemeden 

arındırılmalıdır. Kuru bezle kurulanmalıdır. 

 
Kısıtlamalar: 

1- Tezgâh yüzeyi kesme yüzeyi olarak kullanılmamalıdır. 

2- Ocaktan alınan veya tabanı sıcak kaplar kesinlikle tezgâh 

üzerine direkt temas ettirilmemelidir. 

3- Yüzeylere sert ve sivri cisimlerin darbesi önlenmelidir. 

4- Tezgâh birleşim yerleri özellikle evye ve süpürgelik kenarları 

mümkün olduğunca sudan korunmalıdır. Tezgâh üzerinde 

herhangi bir yerde su birikmesi engellenmelidir. 

5- Tezgâh altı ve yanı dolapların kapak üstleri ve yanakları sudan korunmalı, eğer su ile temas gerçekleşmiş ise 

en kısa zamanda kurulanmalıdır. 

6- Leke kalmaması açısından yüzeyler su ile temas etmişse en kısa zamanda mutlaka bezle kurulanmalıdır. 

Önemli Not: Laminant yüzey hasarlarının tamiratı mümkün değildir. 
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3.3.8. Boyalı Yüzeyler 

 
Temizleme aracı: Pamuk esaslı nemli bez. 

 

Temizlik Maddesi: Duru Su, sabunlu su, cam temizleyici alkolsüz ve kimyasal katkısız sıvılar. 

Temizleme Periyodu: Periyot ile ilgili bir sınırlama yoktur. 

Temizleme Şekli: Yukarı aşağı hareketlerle bez, yüzey üzerinde fazla bastırılmadan hareket ettirilmelidir. Baskılı 

şekilde ovalama yapılmamalıdır. 

Durulama: Nemli bez ile tamamen temizleyici malzemeden arındırılmalıdır. Kuru bezle kurulanmalıdır. 

 
Kısıtlamalar: 

1- Kesinlikle toz ve krem temizleyiciler kullanılmamalıdır. 

2- Boyalı yüzeylerden, kesici ve delici cisimler uzak tutulmalıdır. 

Önemli Not: Boyalı yüzeylerin çizilme direnci laminanta göre daha azdır. 

 
 

3.3.9. Masif Ahşap ve Doğal Kaplama Yüzeyler 

 
Temizleme aracı: Pamuk esaslı nemli bez. 

Temizlik Maddesi: Duru Su, sabunlu su, çizici ve çözücü olmayan temizlik malzemeleri 

Temizleme Periyodu: Çok sıklıkla silinmesi yüzeyde aşınma ve eskimeye neden olur. 

Temizleme Şekli: Ahşabın ve kaplamanın dokusu yönünde hareketle bastırmadan. 

Durulama: Nemli bez ile tamamen temizleyici malzemeden arındırılmalıdır. Kuru bezle kurulanmalıdır. 

 
Kısıtlamalar: 

1. Kesinlikle toz ve krem temizleyiciler kullanılmamalıdır. 

2. Çok nemli ya da nemsiz ortamlar masif uygulamalar için zararlıdır. 

3. Kapak yüzeyinde ve üstünde ayrıca gövde içinde ve yanaklarında su birikmesi önlenmeli, eğer su ile temas 

varsa en kısa zamanda kurulanmalıdır. 

4. Yüzeyler darbelerden ve çiziklerden korunmalıdır. Yalnızca küçük hasarlar için rötuş işlemi yapılmalıdır. 

Önemli not: Ahşap yüzeyler, ağartıcı etkisinden dolayı direkt güneş ışığından korunmalıdır. 

 

3.3.10. Çelik Yüzeyler ve Metal Kaplamalı Malzemeler 

 
Temizleme aracı: Nemli bez. 

Temizlik Maddesi: Duru Su, sabunlu su, özel çelik parlatıcı (Çelik için), Çizici ve çözücü olmayan temizlik 

malzemeleri (Metal Kulplar için). 

 
Temizleme Periyodu: İhtiyaç durumuna göre istenilen 

periyotta 

Temizleme Şekli: Çelik parlatıcı üzerinde açıklandığı 

gibi 

Durulama: Çelik parlatıcı üzerinde açıklandığı gibi 

 
Kısıtlamalar: 

1. Çelikler paslanmaz olmasından dolayı herhangi 

bir şekilde yüzeyler asitle ya da deniz suyu ile temas 

ettirmekten kaçınınız. (ÖRN. Çamaşır suyu, tuz ruhu, 

amonyaklı temizleyiciler.) Aksi halde çelik yüzeyler 

(çelik evye vb) paslanmaya sebep olabilir. Eğer bir 
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temas söz konusu ise hemen su ile iyice temizleyiniz. 

 

2. Çelik yüzeyler çizilme ve darbelere karşı hassastır. 

Küçük çizikler çelik pasta ile kapatılabilir. Ancak rötuş 

yapılan bölgedeki taşlama efekti kaybolur. 

2. Kulplar çoğunlukla dekoratif amaçlarla elektroliz 

kaplama yöntemi ile kaplanmıştır. Çok sıklıkla ve 

uygun olmayan temizleme malzemesi ile silinmesi 

halinde bu kaplamanın kalkma riski mevcuttur. 

3. Toz temizleyiciler kullanılmamalıdır. 

 
Önemli Not: Çelik Yüzeylerde ve kulplarda asitle temas etmesi sonucunda yüzeyde küçük paslanmalar 

meydana gelebilir. 
  

3.3.11. Akrilik Yüzeyler 

 
Temizleme aracı: Nemli bez, ıslak bulaşık süngeri. 

Temizlik Maddesi: Sıvı deterjan, amonyak esaslı 

temizleyiciler. 

Temizleme Periyodu: İsteğe bağlı 

Temizleme Şekli: Silerek ya da ovarak istenilen yönde 

Durulama: Su ile özellikle temizleme işleminden sonra 

 

Özel Durumlar: Çok inatçı lekeler özel yüzeyli (renkli, sert 

yüzey) bulaşık süngeri ile temizlenmelidir. 

Önemli Not: Yüzeyler darbelerden ve çiziklerden 

korunmalıdır. Küçük hasarlar için rötuş işlemi yapılabilir. 

Fakat renk tonu farkı oluşabilir. Yüzeyi çözücü ve asitli maddelerden koruyunuz. 

 
3.3.12. Laminant Tezgahlar 

 
Temizleme aracı: Nemli bez, ıslak bulaşık süngeri. 

Temizlik Maddesi: Sıvı deterjan, amonyak esaslı temizleyiciler. 

Temizleme Periyodu: İsteğe bağlı 

Temizleme Şekli: Silerek ya da ovarak istenilen yönde 

Durulama: Su ile özellikle temizleme işleminden sonra 

 
Özel Durumlar: Çok inatçı lekeler özel yüzeyli (renkli, sert yüzey) bulaşık süngeri ile temizlenmelidir. 

Önemli Not: Yüzeyler darbelerden ve çiziklerden korunmalıdır. Küçük hasarlar için rötuş işlemi yapılabilir. Fakat 

renk tonu farkı oluşabilir. Yüzeyi çözücü ve asitli maddelerden koruyunuz. 

 

 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 
1- Mutfak dolapları üretim esnasında suya karşı maksimum korumaya sahip hale getirilir. Fakat kılcal ve 

montaj boşluklarından suyun sızması ile malzemelerde şişme ve ayrılma oluşabilir. Bunu önlemek için mutlaka 

mobilyalarınızı kullanmaya başlamadan önce tesisatınızda su sızması ve mobilyalar üzerinde su birikmeleri 

olup olmadığını kontrol ediniz (kontrol noktaları aşağıda sıralanmıştır.) Böyle bir durumla karşılaştığınız takdirde 

önce su birikmesi olan bölümleri silerek kurutunuz ve su sızıntısı ile ilgili Site Yönetimine başvurunuz. Eğer 

su birikintisinin kaldığı bölümleri zamanında temizlemezseniz, ileride kabarma ve şişme problemleri ile karşı 

karşıya kalabilirsiniz. Bu kontrolü yapacağınız bölgeler: 
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a. Tezgâh altı dolapların kapaklarının üst kısımları. 

b. Tezgâh üstü, özellikle tezgâh birleşim yerleri, süpürgelik kenarları ve tezgâh alınlarının üst birleşim kısımları 

(Evye kenarlarında ve birleşim yerlerinde silikonla izolasyon yapıldığını kontrol ediniz.) 

c. Tezgâh altı dolapların gövde içi alt tablaları. 

d. Evye dolaplarının arka kayıt üzeri ve gövde alt tablaları. 

e. Tezgâh yanında yer alan boy dolapları, tezgâh tarafı yanları ve alt köşeleri. 

f. Tezgâh yanında yer alan yanaklar ve panellerin alt kısımları. 

2- Kapaklarınızın hareketini sağlayan menteşeleriniz kapak yükünü taşımak üzere tasarlanmıştır. 

Belli bir toleransa sahip olmalarına rağmen kapaklarınıza ek yüklerin gelmesi menteşelerde ileriye dönük 

sarkma ve işlem problemleri yaratabilir. Ayrıca menteşelerinizin daha uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için 

altı ayda bir az miktarda makine yağı ile yağlayabilirsiniz. 

3- Aspiratörünüzü mutlaka kullanınız. Özellikle kaynayan sudan çıkan buhar, panellere ve dolap yanlarına zarar 

verebilir. Eğer bu yüzeyler üzerinde buhar yoğunlaşması olmuş ise mutlaka yüzeyleri kurulayınız. 

4- Mobilyalarınızı temizlerken özellikle eviye montajı sonrası su izolasyonu için kullanılan silikon malzemeyi 

kesinlikle bulunduğu yerden kaldırmayınız. Eğer görüntüyü bozucu bir şekilde silikonlama işlemi 

gerçekleştirilmiş ise Site Yönetimi ile irtibata geçiniz. 

5- Evyelerinize bakım işlemlerini önceki bölümde açıklanan malzeme tanımlarına uyan şekilde (Çelik Yüzeyler 

ve Metal Kaplamalı Malzemeler) gerçekleştirebilirsiniz. 

6- Ocak bölgesinde mutlaka alüminyum folyo koruma yapılmış olmalıdır. Ocak seviyesi, tezgâh seviyesinden 

aşağıda ise tezgâh kenarlarında kavrulma gerçekleşebilir. Ani ısı değişiklikleri tezgâhınızın çatlamasına ve tamiri 

mümkün olmayan arızalara sebep olabilir. 

7- Mobilyalarınızla ilgili herhangi bir işlemi mutlaka firma yetkili servislerine yaptırınız. Yetkili servisler dışında 

yapılan müdahaleler garanti haricidir. 

8- Mobilyalarınızla birlikte gelen cihazlarınızın kullanma ve bakım talimatları için cihazınızla birlikte verilen 

dokümanları referans alınız. 

9- Tabaklık ve bardaklık raflarına kesinlikle ıslak tabak ve/veya bardak koymayınız. Islak tabak ve/veya 

bardaklardan süzülen sular raf üzerinde hasara neden olacaktır ve şişmeler oluşacaktır. Eğer ıslak tabak 

ve/veya bardak koyduysanız su biriken bölgeyi en kısa zamanda kurulayınız. 

10- Mobilyalarınızda bulunan elektrik aksamlara kesinlikle müdahale etmeyiniz. 

11- Boya, parke cilası, vernik gibi solvent olan malzemelerle yapılacak işlemler mutfak mobilyasının metal 

aksamına zarar verebilir. 

12- Mutfak dolap altlarında bulunan alüminyum alt şerit bazalar, arkasının temizliğine imkân verecek şekilde 

sökülüp takılabilir özelliğe sahiptir. 

 

3.4. Cihaz ve Sistem Kullanım Bilgileri 

 
3.4.1. TV Sistemi 

 
TV sisteminiz 5 farklı yayın sistemini barındırmaktadır. 

1- Sitenize Özel Kablo TV Sistemi 20 kanal ve 40 paket Dijital yayını, yaklaşık 150-200 Kanal (Tüm Prizlerde 

izlenebilir) 

2- DIGITURK Yayınları (Tüm Prizlerde İzlenebilir) 

3-D-SMART Yayınları (Sadece Salon TV Prizinde izlenebilir) 

4-TURKSAT Yayınları (Sadece Salon TV Prizinde izlenebilir) 

5-HOTBIRD Yayınları (Sadece Salon TV Prizinde izlenebilir) 

 

I. 20 Kanal TV Yayını İzlemek İçin Yapmanız Gerekenler 

 
TV Priziniz 2 adet çıkış vardır. Soldaki çıkış Kablo TV Yayınlarını izlemek için kullanılan çıkıştır. Yayını 

izleyebilmek için bir tarafı Dişi bir Tarafı erkek TV fişi olan RG6-U4 veya RG6-U6 standardında kablo 

kullanılması en iyi neticeyi verecektir. 

Kablonun Dişi Konektör takılı tarafı prize erkek konektör takılı tarafı Televizyonunuz tuner girişine irtibatlanacak.  
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Sonrasında otomatik kanal araması yapıldığında yayın izlemeye başlayacaksınız. 

Kalitesiz ve/veya uzun kablo kullanılması sinyal seviyesini azaltacağından kablo mesafesinin yeterinden fazla 

uzun olamaması gerektiğini hatırlatırız. 

 

 
Dijital Kablo TV Yayını 

 
Bu yayın hizmetini almak isteyen kullanıcıların DVB-C Tunerli Televizyon ya da dijital kablo TV alıcısı alması 

gerekmektedir. Standart uydu alıcıları ile yayın izlemek mümkün değildir. 
 

Dijital Kablo TV Yayınlarınızı Sağlıklı Biçimde İzlemek İçin Yapmanız Gerekenler 

 
TV Priziniz 2 adet çıkış vardır. Soldaki çıkış Kablo TV Yayınlarını izlemek için kullanılan çıkıştır. Yayını 

izleyebilmek için bir tarafı Dişi bir Tarafı erkek TV fişi olan RG6-U4 veya RG6-U6 standardında kablo 

kullanılması en iyi neticeyi verecektir. Kablonun Dişi Konektör takılı tarafı prize erkek konektör takılı tarafı dijital 

alıcınızın tuner girişine irtibatlanacak. Sonrasında ise Dijital otomatik kanal araması yapıldığında yayın izlemeye 

başlayacaksınız. Kalitesiz ve / veya uzun kablo kullanılması sinyal seviyesini azaltacağından kablo mesafesinin 

gereğinden fazla uzun olamaması gerektiğini hatırlatırız. 

 

II. DIGITURK Yayını İzlemek İçin Yapmanız Gerekenler 

 
TV Priziniz 2 adet çıkış vardır. Sağdaki çıkış Uydu Yayınlarını izlemek için kullanılan çıkıştır. Yayını izleyebilmek 

için iki ucunda F konektör takılı olan RG6-U4 veya RG6-U6 standardında kablo kullanılması en iyi neticeyi 

verecektir. 

Kablonun bir tarafı DIGITURK Kutunuzun LNB IN Girişine diğer tarafı TV Prizinizin Uydu çıkışına irtibatlanacak. 

Sonrasında DIGITURK Kutunuzun Menüsünden DIGITURK Kurulumu Yapınız. Kurulum Esnasında uydu seçimi 

yapılması gerekirse EUTELSAT W3 Kurulumu seçeneğini seçin. Otomatik kanal araması yapıldığında yayın 

izlemeye başlayacaksınız. 

Kalitesiz ve / veya uzun kablo kullanılması sinyal seviyesini azaltacağından kablo mesafesinin gereğinden fazla 

uzun olmaması gerektiğini hatırlatırız. 

 

D-SMART Yayını İzlemek İçin Yapmanız Gerekenler 

 
TV Priziniz 2 adet çıkış vardır. Sağdaki çıkış Uydu Yayınlarını izlemek için kullanılan çıkıştır. Yayını izleyebilmek 

için iki ucunda F konektör takılı olan RG6-U4 veya RG6-U6 standardında kablo kullanılması en iyi neticeyi 

verecektir. Kablonun bir tarafı D-SMART Kutunuzun LNB IN Girişine diğer tarafı TV Prizinizin Uydu çıkışına 

irtibatlanacak. Kablonun bir tarafı D-SMART Kutunuzun LNB IN Girişine diğer tarafı TV Prizinizin Uydu çıkışına 

irtibatlanacak. Sonrasında D-SMART Kutunuzun Menüsünden kurulum Yapınız. Kurulum Esnasında uydu 

seçimi yapılması gerekirse TURKSAT 2C 4A Kurulumu seçeneğini seçin. Otomatik kanal araması yapıldığında 

yayın izlemeye başlayacaksınız. Kalitesiz ve / veya uzun kablo kullanılması sinyal seviyesini azaltacağından 

kablo mesafesinin yeterinden fazla uzun olmaması gerektiğini hatırlatırız. 

 

III. TURKSAT UYDU Yayınlarını İzlemek İçin Yapmanız Gerekenler 

 
TV Priziniz 2 adet çıkış vardır. Sağdaki çıkış Uydu Yayınlarını izlemek için kullanılan çıkıştır. Yayını izleyebilmek 

için iki ucunda F konektör takılı olan RG6-U4 veya RG6-U6 standardında kablo kullanılması en iyi neticeyi 

verecektir. 

Kablonun bir tarafı Uydu alıcınızın LNB IN Girişine diğer tarafı TV Prizinizin Uydu çıkışına irtibatlanacak. 

Kurulum Esnasında uydu seçimi yapılması gerekirse TURKSAT 2C 4A Kurulumu seçeneğini seçin. Daha önce 

TÜRKSAT yayınları yüklenmişse herhangi bir kuruluma gerek kalmadan yayınları izlemeye başlayacaksınız. 
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Eğer ki herhangi bir kanal taraması yapılmamış ise otomatik kanal araması yapıldığında yayın izlemeye 

başlayacaksınız. Kalitesiz ve / veya uzun kablo kullanılması sinyal seviyesini azaltacağından kablo mesafesinin 

yeterinden fazla uzun olamaması gerektiğini hatırlatırız. 

 

 

IV. HOTBIRD UYDU Yayınlarını İzlemek İçin Yapmanız Gerekenler 

 
TV Priziniz 2 adet çıkış vardır. Sağdaki çıkış Uydu Yayınlarını izlemek için kullanılan çıkıştır. Yayını 

izleyebilmek için iki ucunda F konektör takılı olan RG6-U4 veya RG6-U6 standardında kablo kullanılması 

en iyi neticeyi verecektir. Kablonun bir tarafı Uydu alıcınızın LNB IN Girişine diğer tarafı TV Prizinizin Uydu 

çıkışına irtibatlanacak. Kurulum Esnasında uydu seçimi yapılması gerekirse HOTBIRD Kurulumu seçeneğini 

seçin. Daha önce Hotbird yayınları yüklenmişse herhangi bir kuruluma gerek kalmadan yayınları izlemeye 

başlayacaksınız. Eğer ki herhangi bir kanal taraması yapılmamış ise otomatik kanal araması yapıldığında yayın 

izlemeye başlayacaksınız. 

Kalitesiz ve / veya uzun kablo kullanılması sinyal seviyesini azaltacağından kablo mesafesinin yeterinden fazla 

uzun olamaması gerektiğini hatırlatırız. 

 

 
3.4.2. İnterkom Sistemi TC70 VIP 70 

 

 
Cihazınızın ve sizin güvenliğiniz açısından bazı güvenlik kurallarına uyulması gerekmektedir. 

1. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 

2. Güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz. 

3. Taşıma, Nakliye ve Muhafaza sırasında dikkat edilecek hususlar; 

- Taşıma ve nakliye sırasında ürünü mutlaka kutusu ile birlikte taşıyınız. Ürünün kutusu, ürünü fiziksel hasarlara 

karşı koruyacaktır. 

- Cihazın veya kutusunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Cihaz zarar görebilir. 

- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir. 

- Fazlasıyla soğuk veya sıcak üründe deformasyona neden olabilir. Elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir 

veya çalışmamasına neden olabilir. 

4. Cihazın Bakımı; 

- Cihazınız periyodik bakım gerektirmemekte olup, bakım ve onarım için sadece yetkili servislere başvurunuz. 

- Ürünü kuru bir bezle silerek periyodik olarak temizleyebilirsiniz. 

5. Cihazınızın içine yabancı madde sokmayınız veya elektrik şokuna neden olabilecek aletlerle açmaya 

çalışmayınız. 

6. Yetkili servis dışındakilerin, cihazınızın bağlantı ve montajını yapmaları, cihazda hasara sebep verebilir. 
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A. İNTERKOM BÖLÜMÜ KULLANMA KILAVUZU 

 
İnterkom ana menüsünde “ INTERKOM “ simgesine dokunulduğunda , siteme bağlı cihazların sesli görüntülü 

aranması ile ilgili sayfa belirir. Bu sayfa sistemdeki daireler, güvenlik , kapıcı gibi birimleri arama ve blok 

kapılarına bağlantının yapıldığı alandır. Aşağıda bu sayfanın görünümü verilmektedir. 

 
 
A.1 SİMGELERE DOKUNARAK İLGİLİ BİRİMLERİ ARAMA 

 
 
Bu ekranda “KAPICI ”, “ GÜVENLİK ”, “ ARAMALAR ”, “ DAİRE KAPISI ” ve “ DİĞER ARAMALAR ” simgeleri 

bulunmaktadır. 

 
• ARAMALAR: Cihazın aradığı numaraları, cihazı arayan numaraların gösterildiği Caller ID (Arayan Numarayı 

Gösterme ) özelliğidir. Bu özellik aşağıda ayrı bir bölüm olarak anlatılmaktadır. 
  

• DAİRE KAPISI: Sisteme daha önceden eklenmiş ve tanıtılmış olan “ DIP01 ” isimli daire kapısı önündeki tek 

butonlu kapı paneline bağlanmakta kullanılır. Kullanıcı bu simgeye dokunduğunda daire kapı paneline sesli ve 

görüntülü olarak bağlanır. Gelen kişiden emin olduktan sonra daire kapısını açar. 

 
• DİĞER ARAMALAR: DİĞER ARAMALAR simgesine dokunulduğunda ekrana aşağıda gösterilen yeni bir sayfa 

çıkar. Bu sayfada tek dokunuşla bağlantı kurulacak olan yerlerin simgeleri verilmektedir. 

 
• KAPI1: Ait olunan bloğun 1 numaralı kapısına bağlanır. Örnek: 2. bloğun 3. numaralı dairesi bu simgeye 

dokunduğunda , ikinci bloğun birinci kapısına bağlanır. (Bu numara aşağıdaki bölümde verildiği gibi 

programlanabilir.) 

 
• KAPI2: Ait olunan bloğun 2 numaralı kapısına bağlanır. (Bu numara aşağıdaki bölümde verildiği gibi 

programlanabilir.) 

 
• KAPI3: Ait olunan bloğun 3 numaralı kapısına bağlanır. (Bu numara aşağıdaki bölümde verildiği gibi 

programlanabilir.) 

 
• RAHATSIZ ETME: Bu özellik aktif edildiğinde daire monitörüne gelen çağrı çok kısa olarak çalar ve susar. 

Ancak kullanıcı gelen çağrılara cevap verebilir veya arama yapabilir. Bu özellik, çocuğun uyuması gibi sessizlik 

talep edilen durumlarda faydalıdır. RAHATSIZ ETME özelliği aktif edildiğinde simge üzerinde kırmızı renkte bir 

çarpı işareti belirir. Aynı simge cihazın bekleme ekranında gözükür ve cihazın HAKKINDA sayfasında mesaj 

olarak belirtilir. Bu şekilde zili kısa çalan daire sakini RAHATSIZ ETME özelliğini devreye verdiğini hatırlar. 

 
Cihazın Diğer Teknik Özellikleri; 

• Ağdaki dairelerin numarasının tuşlanarak aranması özelliği 

• Aramalar simgelerinin kullanılması özelliği 

• Telefon rehber özelliği ve telefon rehberine kendi ismini tanımlama özelliği 

• Kapı kamerasını izleme özelliği 

• Resim çekme özelliği 

• IP monitörler arasında SMS mesajlaşma özelliği 

• Alarm özelliği 

 
 

Not: Multitek Web adresinden cihazla alakalı detaylı teknik bilgilere ulaşabilirsiniz. (Ana Sayfa/Apartman 

Konuşma Sistemleri/IP Interkom Sistemi/IP İnterkom Sistemi Daire Cihazları/VIP70-Alarm) 
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3.4.3. Sigorta ve Aydınlatma 

 
Kat Maliklerine ait elektrik sayaçları her blokta elektrik için ayırılmış bir odada toplu olarak bulunmaktadır. Bu 

sayaçlara daire sahibi müdahale etmeyecek müdahale gerektiğinde site yönetimine haber verecektir. 

 
Konutunuz içerisindeki sistemler 3 faz elektrik ile desteklenmektedir. Sigorta panosunda her bir faz için kaçak  

 

akım rölesi ve ana kesici sigortası bulunmaktadır. Bu role tüm elektrik tesisatının ve beyaz eşyaların insan 

hayatı için tehlike oluşturacak kaçaklar oluştuğunda elektriği kesmek için kullanılmıştır. Dairenize hitap eden 

kaçak akım rölesinin atması, o anda kullandığınız herhangi bir elektrikli cihazda problem olduğuna işaret  

 

etmektedir. Sorunlu cihazınızın tamiratını yaptırmadan kullanmamalısınız. Daire içi dağıtımlar ise W-Otomatlar 

ile koruma altında tutulmaktadır. Hangi otomatın nereleri kontrol ettiği üzerindeki stickerlarda yazılmıştır. 

 
Konutunuza telefon aboneliği için 2 farklı hizmet sağlayıcısından hizmet alınabilmektedir. Türk Telekom 

ve Süper Online firmalarının İkitelli Müdürlüklerine veya Bölge Bayilerine müracaat edilmesi gereklidir. Bu 

sistemlerin alt yapıları hazırlanmıştır. 

 

3.4.4. Güvenlik Kameraları Sistemi 

 
Güvenlik kameraları IP tabanlı çalışacak şekilde yeni nesli teknoloji ile tesis edilmiş olup, 2Megapixel görüntü 

kalitesine sahiptir. Sitenin açık alanları, otopark, blok ve site girişleri gibi kritik noktalara tesis edilen kameralar  

kayıt yapabilme özelliğine sahiptir. 

Çocuk Oyun Alanlarındaki Kameralar sayesinde Çocuk oyun alanlarını televizyonunuzun site yönetimi 

tarafından yüklendiği kanal numarası üzerinden seyredebileceksiniz. 

 

3.4.5. Site Giriş ve Bariyer Sistemi 

 
Site giriş sisteminde siste sakinlerinin güvenliği ön planda tutularak en güvenilir sistem olan kepenk ve  

bariyer tesis edilmiştir. Site sakinlerinin araçlarına özel olarak tanımlanacak olan araç etiketleri ile site sakinleri 

otomatik giriş çıkış yapabilecektir. 

 

3.4.6. Yangın Algılama Sistemi 

 
Yangın algılama sistemi akıllı adresli olarak tesis edilmiştir. Daire içlerinde duman ve ısı, Ortak mahallerde 

duman veya karbon monoksit gazının yoğunluğunun artması ile otomatik olarak devreye girecek, güvenlik 

merkezine bilgi verecektir. 

 
Yangın algılama sistemi istenirse ortak alanlarda yer alan manuel butonlar ile site sakinleri tarafından devreye 

sokulabilir. 

 
*Ortak alanlarda bulunan yangın ihbar butonlarına acil durum olmadıkça basılmamalıdır. 

Yangın Algılama ve Acil Anons Sistemi Merkezi sistemin parçası olduğundan aşağıda belirtildiği gibi daire 

sakinleri bu sisteme kendi başlarına müdahale etmesi yasaktır. 

 
*Daire içlerinde Yer Alan Yangın Dedektörleri ve Acil Anons Hoparlörlerine yönetimin teknik elamanları haricinde 

müdahale edilmemeli ve hiçbir şekilde yerinden sökülmemelidir. Yangın anında kullanıcılara durum yangın 

sirenleri flaşör ve acil anons hoparlörleri ile ikazları ve duyuruları ile bildirilecektir. 
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3.5. Isıtma ve Soğutma Sistemleri 

 
3.5.1.1. Merkezi Isıtma ve Kat İstasyonu Kalorifer Tesisatı A BLOKLAR 

 
Isıtma sisteminiz merkezi kazan dairesidir. Sıcak su ve kalorifer sisteminiz ise kat holünüzde daire giriş 

kapınızın yanında bulunan şafta montajı yapılan Substation yani kat istasyonudur. Dairenizdeki sistem 

vanalarınızı açınca cihazınız çalışacaktır. Cihazınızı çalıştırıldıktan 

sonra sıcak su sirkülasyonu ile birlikte, özellikle radyatör ve kolektör 

giriş çıkışındaki ekleme noktalarında ısı ile genleşmelerden dolayı su 

kayıpları oluşabilir. Bu nedenle yaklaşık 1 ay süre tüm bağlantı noktalarını 

gözlemlemeniz gerekmektedir. 

 
Binanızın çatı katında konuşlandırılmış kazan dairesi sistemi, pay ölçerli 

sayaç grupları ile dairenizin içerisinde montajlı kat istasyonu cihazınızın 

senkronize çalışmasıyla aynı anda ısınıp aynı anda sıcak su alabilirken 

bunu tamimiyle kendi isteğinize göre ayarlayacak ve harcadığınız kadar 

ödeyeceksiniz. 

 

 
 
 
  

3.5.1.2. Merkezi Isıtma ve Kat İstasyonu Kalorifer Tesisatı 
B BLOKLAR 

 
Isıtma sisteminiz merkezi kazan dairesidir. 

Sıcak su ve kalorifer sisteminiz ise kat holünüzde daire giriş kapınızın yanında 

bulunan şafta montajı yapılan Substation yani kat istasyonudur. Dairenizdeki 

Sistem vanalarınızı açınca cihazınız çalışacaktır. Cihazınızı alıştırıldıktan sonra 

sıcak su sirkülasyonu ile birlikte, özellikle radyatör ve kolektör giriş çıkışındaki 

ekleme noktalarında ısı ile genleşmelerden dolayı su kayıpları oluşabilir. 

Bu nedenle yaklaşık 1 ay süre tüm bağlantı noktalarını gözlemlemeniz 

gerekmektedir. 

Binanızın çatı katında konuşlandırılmış kazan dairesi sistemi, pay ölçerli sayaç 

grupları (kat holü daire yanınızda bulunan şaft içinde) 

 
İle Dairenizin içerisinde montajlı kat istasyonu cihazınızın senkronize çalışmasıyla 

Aynı anda ısınıp aynı anda sıcak su alabilirken bunu tamimiyle kendi isteğinize göre ayarlayacak ve harcadığınız 

kadar ödeyeceksiniz. 
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3.5.2. Panel Radyatörlerin Kullanımı ve Bakımı 

 
Dairenizde Airfel marka panel radyatör kullanılmıştır. 

Radyatörünüzün temizliğini sıvı deterjan ve yumuşak bezle yapınız. 

Radyatörlerinizin üzerinde bulunan TERMOSTATİK VANA; odanızın sıcaklığını 

istediğiniz seviyede koruyan otomatik kontrol cihazıdır. Radyatörünüzün içindeki 

suyu boşaltmayınız. Kullanmayacağınız durumlarda, bakım sırasında dahi içindeki 

suyun boşalmaması için kolektörden giriş ve çıkış vanalarını kapatınız. Böylelikle 

radyatörünüzün içinde oluşabilecek korozyonu önlemiş olacaksınız. Radyatörlerinizin 

üzerini kapatan perde gibi eşyalar ile radyatöre çok yakın konumlandırılmış dolap, 

kanepe gibi eşyaların radyatöre giren ve çıkan hava dolaşımını engelleyerek, ısınma 

verimini azaltacağını unutmayınız. 

 

3.5.3. Klima Ünitelerinin Kullanımı ve Bakımı 

 
Dairenizde soğutma sistemi Arçelik marka olarak yapılmış olup, salonda split klima 

ünitesi ile sağlanmakla beraber ayrıca ebeveyn yatak odasında inverter klima altyapısı ile desteklenmiştir. Yatak 

odası kliması üniteleri daire sahibi sorumluluğundadır. Üniteler için belirlenen yerler dışında daire içi ünite yeri 

haricinde dış ünite yerinde hiçbir değişiklik yapılmaması gerekir. 

 

3.6. Sıhhi Tesisat 

 
3.6.1. Kullanım Suyu Sistemleri 

 
Her bloğun bodrum katında su deposu bulunmaktadır. Dairelerin temiz suyu ihtiyacı hidroforlarla kesintisiz bir 

şekilde depolarından dairelere su akışı sağlanmaktadır. Su kullanımı bireysel olup her daire kendi aboneliğini 

İski ile yapacaktır. 

 

3.6.2. Atık Su Sistemleri 

 
Bloklardaki pis su giderleri PVC sessiz borularıyla bina dışı kanalizasyona bağlanmış ve Mutfak PVC 

borularından gelen suların YAĞ AYIRICI’ dan ayrıştırma işleminden sonra kanalizasyona bağlanmaktadır. 

 

3.6.3. Yangın Tesisatı 

 
Bina içinde her kata yangın dolabı ve itfaiye su alma hattı bulunmaktadır. 

Daire içlerinde yangın koruma sisteminde sprinkler bulunmaktadır. 

 

3.6.4. Havlupan 

 
Havlupanlarımız alünimyum olduğundan, paslanma gibi sorunlarla karşılaşılmaz. 

Silerken çizici delici aletler kullanmamız önemlidir. 
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3.6.5. Banyo ve işlik fanları 

 

Her banyo ve işliklerde havalandırma için fan bulunmaktadır. Nemli havayı uzaklaştırmak ve mahallerin 

havalandırma ihtiyacını karşılamak içindir. Banyo fanları aydınlatma anahtarlarının yanında bulunan elektrik 

anahtarı ile çalışmaktadır. Banyo fanları timerlı olup anahtar kapatıldıktan sonra belli bir süre daha çalışmaya 

devam eder. 

 

 

 

 
3.6.6. Ankastre Ürünler 

 

Dairenizde ankastre ürün olarak SİMENS marka kullanılmış olup, Fırın, Ocak ve Davlumbaz olarak dizayn 

edilmiştir. Davlumbaz, fırın ocak daire içinde kurulu olup, servis ile irtibata geçilerek devreye alınacaktır. 

Herhangi bir arıza durumunda SİMENS gerekli müdahalede bulunacaktır. 
 

 
3.6.7. Merkezi Süpürge Sistemi Kullanımı ve Bakımı 

 
Daire içerisindeki holde 1 adet merkezi süpürge sistemi pirizi bulunmaktadır. 

Her bloğa ait merkezi süpürge teknik odası bulunmaktadır. Daire 

tesliminden sonra daire sahibi tarafından alınan temizlik hortumu prize 

takıldıktan 10 saniye sonra kullanıma hazır olacaktır. Çekmediği veya az 

çektiği durumlarda site teknik servisini arayınız. Merkezi süpürge sistemi ile 

kesinlikle su çekimi yapılmamalıdır. 

 

3.6.8. Para Kasası 
 
Para kasasında #1234 ön şifredir. Kapağı bu şifre ile açıp #  ve 4 haneli bir rakama basınca bu sizin yeni şifreniz 
olacaktır. Açma ve kapama için bu şifreyi tuşlamanız yeterlidir. 
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4. YAŞAM KURALLARI 

 
4.1. Taşınma İşlemleri 

 
Daireye taşınma ve daireden taşınma işlemleri hafta içi saat 09:00 - 18:00 saatleri arasında, cumartesi günü 

10:00-17:00 arasında yapılmaktadır. Site genelinde pazar günleri taşınma işlemi gerçekleştirilmemektedir. 

Taşınma işlemleri sırasında yolcu asansörlerin kullanımı yasak olup, sadece küçük çaplı eşyaların asansör 

fazla doldurulmadan ve meşgul edilmeden taşınmasına müsaade edilecektir. Yönetim ekipleri tarafından 

gerçekleştirilen kontrollerde uygunsuzluk tespit edilirse asansör kullanıma kapatılacaktır. 

Taşınma işlemleri sırasında gürültü yapılmamasına ve diğer kat sakinlerinin rahatsız edilmemesine dikkat 

edilmesi gerekmektedir. 

Taşınma işlemleri sırasında ortak alanlara verilecek zararlardan daire sakinleri sorumludur. Bu tür durumlarda 

zarar tespit tutanağı tutularak zararın bedeli daire sakininden talep edilecektir. Siteye yeni taşınacak kişilerin 

site yönetimine kayıt yaptırması zorunludur. Lütfen taşınmadan önce, kira kontratınız – tapu belgeniz ve kimlik 

belgeniz ile birlikte yönetim ofisini ziyaret ediniz. 

Kiracıların taşınma işlemleri sırasında kira kontratını yönetim ekiplerine ibraz etmesi mecburidir. 

Taşınma kurallarını, taşınma öncesinde taşıma firması yetkililerine belirtiniz. Kurallara riayet etmeyen taşıma 

firmaları site dışına çıkarılacaktır. Taşınmadan önce ikamet bilgilerinizi Başak Mahallesi Muhtarlığında ve Nüfus 

Müdürlüğünde kayıt altına aldırınız. 

 
Park Mavera Projesinin Bağlı Olduğu Muhtarlık Bilgileri 

Kayabaşı Mahallesi Muhtarlığı 

Tel : (212) 777 25 55 

Adres : Şahintepe, Kayabaşı Sk. 34306 Başakşehir/İstanbul 

 
Park Mavera Projesinin Bağlı Olduğu Belediye Bilgileri 

Başakşehir Belediyesi 

Tel: 444 0 669 

Adres: Başak Mah. 5. Etap Akşemsettin İÖO yanı No: 3 Başakşehir/İstanbul 
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4.2. Aidat Ödemeleri 

 
Katkı payı avansları her dönem yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda aylık olarak toplanır. Yönetimimiz 

tarafından elden ödeme kabul edilmemekte olup, aidat ödemeleri hakkında yönetim ofisinden bilgi alabilirsiniz. 

ATM cihazlarından aidat ödemesi yapmayınız. Yapmış olduğunuz ödemelerin makbuzlarını muhafaza ediniz. 

 

4.3. Ziyaretçi, Taşeron, Sipariş vb. Giriş İşlemleri 

 
Kat sakininin teyidi olmayan kişi-kişiler tesis içerisine alınmayacaktır. Telefon bağlantısı bulunmayan dairelerin 

ziyaretçilerini öncesinden danışma ekiplerine bildirmeleri gerekmektedir, aksi halde ziyaretçi, kargo vb. kişiler 

içeri alınmayacaktır. Kendi güvenliğiniz açısından tanımadığınız kişilere blok kapılarını açmayınız ve derhal 

danışma ekiplerine bildiriniz. Blok giriş kapılarının kilitlerine müdahale etmeyiniz, kilitli olmasını sağlayınız. 

 

4.4. Evcil Hayvanların Bakımı 

 
Bağımsız bölüm dışında, bahçelerde ve ortak mahallerde köpek, kedi ve benzeri hayvan beslemek yasaktır. 

Evcil hayvan beslenmesine ancak bağımsız bölüm içerisinde izin verilebilir, ortak mahallerde bu hayvanların 

serbest bırakılması yasaktır. 

Ortak mahallerde evcil hayvanların sebep olabilecekleri kirlenmeyi, hayvan sahibi temizleyecektir. 

Tesis genelinde tasmasız olarak evcil hayvan dolaştırılamaz. 

Evcil hayvanlarınızın diğer site sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde yaşam sürdürmelerini sağlayınız. Evcil 

hayvanlarınızın rahatsız edecek şekilde gürültü yapmalarını engelleyiniz. 

 

4.5. Çöp ve Atıkların Toplanması 

 
Site genelinde her gün Site Yönetiminin belirlediği saatlerde olmak üzere daire atıkları toplanmaktadır. 

Çöp toplama saatlerinden 10 dakika once dairesel atıkların poşetlenerek kat aralarındaki çöp kutularına 

bırakınız çöp poşetlerinin ağızları bağlı ve sızdırmayacak şekilde bırakılması gereklidir. 

 

4.6. Daire İçinde Yapılacak Tadilatlar 

 
Daire içerisinde yapılacak kırma, delme vb. çalışmalar hafta içi saat 10:00-17:00 arasında yapılabilecektir. 

Pazar ve Resmi tatil günlerinde bu tür çalışmaların yapılmasına izin verilmemektedir. 

Çalışmalar sırasında ortaya çıkan moloz, inşaat malzemeleri vb. atıklar ekiplerimiz tarafından toplanmayacaktır. 

İlgili firma veya daire kullanıcıları tarafından çevre koruma kanun, yönetmelik ve kurallarına uygun olarak tesis 

dışına çıkarılacaktır. 

 

4.7. Ortak Alanların Kullanımı 

 
Tesis genelinde ortak alanlara (bina koridorları, şaft odaları ve açık otoparklar) masa, ayakkabı, sandalye, 

bisiklet, çiçek, çöp kovası vb. Materyaller bırakılmamalıdır. Tespit edilen materyaller ekiplerimiz tarafından atık 

olarak değerlendirilecek ve tesis dışına çıkarılacaktır. 

Kapı önlerinde ayakkabı bırakılmamalıdır. 

Bisikletleriniz için, belirlenen bisiklet park alanlarını kullanınız. Bisikletlerinizi park alanlarına kilitlemeyi 

unutmayınız. 

Asansörler ve tüm kapalı alanlarda sigara içilmemeli, gürültü yapılmamalıdır. 

Daire içlerinde komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle radyo, teyp, televizyon vb. 

Cihazlar çalıştırılmamalıdır. 

Balkon korkuluklarına halı, kilim, çamaşır vb. asılmamalıdır. Balkonlarda korkuluklarına asılacak çiçekliklerin 

balkon içerisine bakacak şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Balkonlardan sigara izmariti, çöp, poşet vb. 
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maddeler atılmamalı, masa örtüsü, kilim vb. silkelenmemelidir. 

Daire camlarına kiralık, satılık vb. ilanlar görüntü kirliliği oluşturacağından asılmamalıdır. 

Dairelerin dış cephelerinde herhangi bir yapısal ve görsel değişiklik yapılması proje müellifi ve site yönetiminin 

onayına tabidir.(Gölgelik monte etmek, balkonları kapatmak vb.) 

Açık balkonların kapatılmasında yapılacak olan sistemin camları bronz rengi, profil aksamı ise eloksal olarak 

yapılacak olup verilen görsellere uygun imal edilmelidir. Cam balkon imalatı için Aktif Alüminyum-PVC firmasından 

hizmet ve bilgi alabilirsiniz. İletişim : 0212 694 05 55 

 

 

 

Bahçe bakım ve peyzaj uygulamaları site yönetiminin kontrolündedir. Mevcut peyzaj mimarisinde herhangi bir 

değişiklik yapılamaz, çiçek, ağaç vb. dikilemez-sökülemez. Tesis genelinde mangal yapmak yasaktır. 

 

4.7.1. Asansörlerin Kullanımı ve Özellikleri 

 
Asansörler sadece insan taşımasında kullanılmalı, yük ve eşya taşımasında yük asansörü kullanılmalıdır. 

Asansörlerin içerisine zarar verilmemelidir. Verenler uyarılmalı ve Site Yönetimi’ne bildirilmelidir. 

Asansörlerin kullanımında azami ağırlık sınırlamalarına riayet edilmelidir. 

Olabilecek bir yangın sırasında asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Asansörde kalınması durumunda paniğe kapılmadan, yardım butonuna basılarak güvenlikten yardım 

istenmelidir. 

Çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan asansöre binmesi tehlikeli ve yasaktır. 

Doğabilecek olaylardan yönetim sorumlu değildir. 

 
Asansörlerin operayonel özlellikleri 

• Alarm zili. 

• Kabin butonyerinde kapı açma-kapama operasyonu. 

• En yakın kata iniş özelliği, kapıların herhangi bir nedenle açılmaması halinde kabin bir sonraki kata gitmek 

suretiyle servis hizmetine devam etmektedir. 

• Acil Tahliye: Kontrol hizmetinde arıza meydana gelmesi durumunda, asansör düşük hızla en yakın kata 

giderek tahliye hizmetini yapar. 

• Kabin varış sinyali 

• Kabine giriş-çıkış emniyeti için ışın perdesi. 

• Acil aydınlatma düzeni 

• Aşırı yük durumunda asansörde ses ikazı. 

• Asansörler yangın halinde ana kata gelip kullanım dışı kalacaktır. 

• Asansörde elektrik kesintisi durumunda asansörü en yakın kata getiren akülü sistem. 

• Asansörde deprem durumunda asansörü en yakın kata getiren sistem. 

• Asansörde otomatik fan kapama özelliği. 

• Asansörde otomatik kabin aydınlatması kapama özelliği. 

• Konut blokları asansörlerinde kamera kayıt özelliği. 
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4.7.2. Yangın Merdivenleri Kullanımı 

 
Her bloğun içinde yangın merdivenleri bulunmaktadır. Bu alanlarda kaçış yönünde olmak üzere panikbarlı kapı 

sistemi mevcuttur. Yangın merdivenleri tehlike anında kullanılmak üzere kapalı tutulmalı ve buralara herhengi bir 

malzeme konulmamalıdır. 

 

4.7.3. Bodrum Katlar 

 
Bloklarda mevcut bodrum katlar tasdikli projede sığınak 

olarak ayrılmıştır. Bu alanlar başka bir amaçla kullanılamaz. 

Bu alanlara yanacak, koku yapacak, görüntü bozacak hiçbir 

eşya konulamaz. 

 

 
 
 

 

4.7.4. Otoparklar 

 
Park Mavera otopark alanına araç girişleri bir noktadan ve kontrollü giriş olarak planlanmıştır. Girişlerde OGS sistemi 
bulunmaktadır, ayrıca misafir girişi kontrol noktasından yapılabilecektir. 2+1 ve 3+1 konutlara bir adet, 4+1 konutlara 
iki adet otopark tahsis edilmiştir. 1.bodrum kat  b1,a5,a4,a1 bloklarına erişim sağlar. 2.bodrum kat b1,b2,a5,a4,a3 
bloklarına erişim sağlar.3.bodrum kat a1,a2 bloklarına erişim sağlar. Kapalı otoparkta misafir araç otoparkı tahsis 
edilmiş olup, misafir araçlar belirlenen otopark alanlarını kullanabilirler. Otopark kullanım şartları Site Yönetimince 
belirlenecektir. 

 

4.7.5. Gölet ve Peyzaj Alanları 

 
Park Mavera bünyesindeki gölet alanında bulunan 

su yüzeyinde bakteri ve yosun oluşumunu 

engellemek için kimyasallar kullanılmaktadır. Bu 

nedenle özellikle çocukların gölet alanındaki su ile 

oynamaları alerjik durumlara neden olabilir. 

Yeşil alanda bulunan farklı cins ve türdeki ağaçlar 

ile cim, otomatik sulama sistemi ile sulanacaktır. 

Otomatik sulama sistemi bünyesinde bulunan 

sulama başlıkları ve aparatlara dokunulmamalıdır. 

Çiçekler koparılmamalı, çiçeklere zarar 

verilmemelidir. 

Çimlerin üzerinde top oynanmamalı, bisikletle 

dolaşılmamalıdır. 

Çim alanların üzerinde piknik yapılmamalı ve 

yemek yenmemelidir. 

Site yönetiminin bilgisi dışında ortak bahçe 

alanlarına /yeşil alana çiçek, çalı formu, bitki, ağaç 

fidanı dikilmemelidir. Bahçe katlarının önünde yer alan ve projesinde gösterilen yeşil alanlar o bağımsız bölüme 

tahsislidir. Bununla birlikte tahsisli ortak alanlar gelişigüzel ve/veya kullanım amacı dışında kullanılamaz. 

Kendilerine bahçe tahsis edilmiş bağımsız bölüm sakinlerince peyzaj projesine aykırı herhangi bir ekim ve/ 

veya dikim yapılmamalıdır. Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır. Mevcut yeşil 

alandaki bitkiler kişisel düşüncelerle Site Yönetimine bilgi verilmeden sökülmemelidir.Yerleri değiştirilmemelidir. 
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4.7.6. Çocuk Oyun Alanları 

 
Park Mavera bünyesinde peyzaj alanı içerisine dağılmış çocuk oyun alanlarında; 

Emniyet, kaza önleme ve sağlık hususları açısından hazırlanmış olan kurallara uymak esastır. 

Çocuk oyun parkları kullanım saatleri site yönetimi tarafından belirlenecektir. 

6 yaşından ufak çocuklar yanlarında yetişkin veli/ refakatçileri olmadan çocuk oyun alanı aletlerini 

kullanamazlar. Bu konudaki sorumluluk velinindir. 12 yaşından büyük çocuklar çocuk oyun alanını 

kullanmamalıdırlar. Çocuk oyun alanları içinde, aletlerin kullanılmasına engel olabilecek şekilde bisiklet, 

bebek arabası, çanta vb. eşyalar bırakılmamalıdır. Çocuk oyun alanları içinde veya kenarlarındaki oturma 

gurubunda kabuklu kuruyemiş, yemek vb. tüketilmemesi, söz konusu alanların içine uygunsuz ve tehlikeli 

maddeler (özellikle cam malzemeler, meşrubat şişeleri, sigara izmariti vb.) atılmaması, bu alana çöplerin 

bırakılmaması hususunda çocuklarımız takip edilmeli ve uyarılmalıdır. Çocuk oyun alanları bölgesine, zeminin 

kayganlaşmasına yol açacak su, meşrubat vb. sıvı maddelerin dökülmemesi ve zeminin kirletilmemesi, 

güvenlik ve hijyen gerekçesiyle zorunludur. Bozuk, kırık, işlevini yerine getirmeyen çocuk oyun alanı aletlerinin 

Site Yönetimi’ne bildirilmesi gerekmektedir. Hijyen kurallarına uyulması, kullanmadan önce ve sonrasında 

çocuk oyun alanı aletlerinin üzerindeki olası ter ve kirlerin ebeveyn ya da nezaret edenlerce temizlenmesi, 

herkesin sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. 

 
  

4.7.7. Sosyal Alanlar 

 

 

 
 
 

Park Mavera bünyesinde bulunan sosyal 

alanlarda bay-bayan yüzme havuzu, fitness 

merkezi, aerobik salonu, hamam, sauna, buhar 

odası, şok duş, kafeterya ve bay-bayan mescit 

bulunmaktadır. Sosyal Tesis binasına girişler 

kontrollü olarak site yönetiminin belirlediği 

saatler içerisinde yapılacaktır. 

 
Sosyal tesis içindeki spor aletlerinin amaçlarına 

uygun kullanılması, spor alet ve ekipmanlarının 

bulunduğu yerden çıkarılması, yerlerinin 

değiştirilmesi, ve sosyal tesisin dışına 

çıkarılmaması gerekmektedir. 

 

Sosyal tesiste bulunan spor aletlerinin bir kısmı 

çocuklar için tehlikelidir.Bu nedenle, 12 yaşından 

küçük çocuklar ile velilerince yazılı muvafakat 

belgesi Site Yönetimine teslim edilmedikçe 12- 

17 yaş aralığındaki gençler, yanlarında velileri 

olmadan spor tesisine alınmayacaktır. 

Spor salonundaki sistem ve aletler kullanım 

kılavuzunda belirtilen şekilde olacaktır. 
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4.7.7.1. Yüzme Havuzlarının Kullanımı 

 
Havuzların derinlik bilgileri uyarı tabelaları ile havuz etrafında yer almaktadır. Havuz bölgesine ayakkabı 

ile girilmez. Havuza giriş öncesi duş alınması gerekmektedir. Duş alınmadan ve bonesiz havuza girilemez. 

Duşlarda şampuan, sabun ve benzeri malzeme kullanılamaz. Mayo, şort dışında hiçbir giysi ile havuza 

girilemez. Açık ve kanamalı yaralar, mantar ve bulaşıcı hastalıklar halinde kesinlikle havuza girilemez. Havuz 

bölgesinde cam şişe ve bardak kullanılamaz. Havuz çevresindeki demirbaşlara (şezlong, şemsiye, sandalye, 

masa vb.) rezervasyon yapılamaz. Havuz kenarındaki 

demirbaşlar havuz dışına çıkarılamaz ve dışarıdan şezlong 

vb. eşya getirilemez. Havuz ve çevresine hayvan sokulması 

yasaktır. Havuza ve havuz bölgesine 12 yaş altındaki 

çocuklar yanlarında yetişkin birisi olmadan giremez. Bu gibi 

durumlarda çocuklar havuz bölgesi dışına çıkarılacaktır. 

Site yönetimi belirlenen yaş grubunun altında olup havuza 

site yönetiminin bilgisi dışında giren çocuklarla ilgili hiçbir 

sorumluluk taşımamaktadır. Sorumluluk çocukların ailelerine 

aittir. 

Havuz bölgesinde ve çevresinde koşmak ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunmak yasaktır. (yüksek 

ses, şakalaşma vs.) Havuz çevresine yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır. 6 yaşından küçük çocuklar sağlık 

açısından tuvaletlere yalnız başına gönderilmemelidir. Havuz demirbaşlarına hasar verenlerden hasar bedelleri 

tahsil edilir. Daire sakinlerinin misafirlerinin havuzlara girebilmesi, site yönetiminin aldığı karar ile 

belirlenecektir.  Yüzme bilmeyenlerin havuzu kullanmaları yasaktır. Ancak öğretici gözetiminde havuzu 

kullanabilirler. 
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5. ABONELİKLER 

 
5.1. Elektrik Aboneliği 

 
Elektrik abonelik talepleri tarafımızca açılacak, kat malikleri site 

yönetiminden alınacak tesisat numarası ile mülk sahibi veya 

kiracı elektrik kurumuna giderek gerekli sözleşme bedellerini 

ve teminatlarını yatırarak abone olacaktır. Numaralanmış pano 

içerisinde sayacınızın yerini kontrol etmeniz ve taşınma işleminiz 

tamamlanıncaya kadar emniyet tedbiri olarak da sigortanızı kapalı 

tutmanız gerekmektedir. 

 

5.2. Telefon Aboneliği 
 

Telefon hatları için dairenizde Telekom ve Süper Online fiber altyapısı mevcutur. 

Telefon abonelik başvuruları daire sahiplerimize aittir. Telefon abonelikleri için Türk Telekom Abone Merkezlerine 

-Başakşehir Türk Telekom Müdürlüğüne -Süper Online Abone merkezlerine başvurabilirsiniz. Başvuru, gerçek 

kişilerde istek sahibi veya vekili, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler, Resmi Daire ve 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yetkili kişiler, reşit olmayanlar ile hacir altında bulunan kişiler adına veli veya 

vasiler tarafından yapılır. Tarifesi karşılığı alınacak ücretler (bağlantı ücreti, vergi gibi) telefonun bağlantısının 

yapılmasından sonra düzenlenecek ilk dönem faturasında tahakkuk ettirilir. Telefon abonelik sözleşmesinin 

taraflarca imzalanmasını takiben aboneye randevu verilir. Randevu günü telefonun bağlantı edileceği adreste 

abonenin veya 18 yaşından büyük bir yakınının bulunması gerekmektedir. Randevu tarihinde bağlantı adresinde 

bulunulmaması ya da bağlantı için görevli personele izin verilmemesi halinde, abonelik sözleşmesi iptal edilir. 

 

5.3. Su Aboneliği 

 
Su abonelik talepleri tarafımızca açılacak, kat malikleri site yönetiminden alınacak tesisat numarası ile mülk 

sahibi veya kiracı İSKİ’ye giderek gerekli sözleşme bedellerini ve teminatlarını yatırarak abone olacaktır. 

Herhangi bir arıza durumunda müdahale edebilmek amacı ile su sayacınızın öncesinde ve sonrasında birer 

adet kesme vanası bulunmaktadır. Eğer dairenize su gelmediğini tespit ederseniz öncelikle bu iki vananın da 

açık olup olmadığını kontrol ediniz. Aynı şekilde dairenizdeki vitrifiyeler ve lavabo musluklarına giden hatlarda 

da ara musluklar bulunmaktadır. Her hangi bir musluktan su gelmediği takdirde öncelikle ara muslukların açık 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

5.4. Doğalgaz Aboneliği 

 
Doğalgaz aboneliğiniz, merkezi olup tarafımızdan yapılmıştır. Merkezi kazan sistemi doğalgaz sözleşme 

işlemleri ve ortak mahaller İSKİ Merkezi sayaç sözleşme ve abonelik işlemleri site yönetiminin 

sorumluluğundadır. Binalarınızın ortak mahal odaları içerisine konuşlanmış Bireysel fatura paylaşım sistemi ile 

su ve doğalgaz kullanımlarınız; harcadığınız kadarı ve ortak mahalde payınıza düşen miktarı dâhil olmak üzere 

site yönetimi tarafından elektronik sistemle faturalandırılacaktır. 
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6. RESMİ İŞLEMLER 
 

 
6.1. Satış sözleşmesi ve Tapu İşlemleri Satış sözleşmesi 
Alıcı ile Satıcı arasında imzalanan Satış Sözleşmesi noter onaylı olarak yapılmaktadır. Noter onaylı satış 

sözleşmesinde, daire alım bedeli, satış ve daire teslim şartları belirtilmekte ve ekinde Teknik Şartname yer 

almaktadır. Gayrimenkul hukukunda noter onaylı satış sözleşmesi ve tapu dışında diğer hiç bir sözleşme 

geçerli değildir. Bu nedenle alıcı ve satıcı arasında noter onaylı satış sözleşmesi yapılması gerekmektedir. 

 

Tapu İşlemleri 

 
Alıcı, tüm ödemelerini tamamladığında kat irtifak tapusu almaya hak kazanır. Kat irtifak tapusunda aldığı 

dairenin bağımsız bölüm numarası, kat numarası, bulunduğu blok ismi ve arsa payı belirtilir ve bu bilgiler Tapu 

Dairesi kayıtlarına geçer. Kat irtifaklı tapu alınması için gerekli evraklar; 

• 1 adet vesikalık fotoğraf 

• T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi 

• Eğer daire sahibi tapu verilirken tapu dairesinde bulunamayacak ise, firmamızın tapuyu verebilmesi için 

daire sahibinden; firmanın belirleyeceği yetkiler dahilinde noter’den onaylı (2 Suret) vekaletname istenir. Kat 

irtifak tapunuz çıktıktan sonra tapunuzun çıkış tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde projenin bağlı olduğu 

BAŞAKŞEHİR Belediyesi’ne (emlak vergisi ödemeden) sadece ARSA beyannamesini vermeniz gerekmektedir. 

Arsa beyannamesi formunu ilgili belediyeden temin edebilirsiniz. Tapunuzun çıktığı yıla ait emlak vergisi 

firmamız tarafından ödenmiştir. Tapunun çıktığı yıldan bir sonraki yıl itibariyle emlak vergilerini ödeme 

yükümlülüğü daire sahibine aittir. Örnek; tapunuz 2015 yılında çıktı ise, 2015 yılı emlak vergisinden muafsınız. 

2016 yılı itibariyle emlak vergilerini ödemeye başlayacaksınız. Emlak vergileri, BAŞAKŞEHİR Belediyesi’ne 

yılda iki taksit olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında ödenir. İnşaatlar tamamlandığında, yapı denetim 

firması, inşaat bitim raporunu verdikten sonra İSKÂN almak için ilgili belediyeye Makro-Akyapı İş Ortaklığı 

tarafından başvurular yapılır. İlgili Belediye, gerekli incelemeleri ve tespitleri yapar. Daire sahipleri Makro- 

Akyapı İş Ortaklığı’nin önceki tarihlerde talep ettiği İSKÂN ile ilgili harçların ilgili belediyeye yatırmak üzere 

Makro-Akyapı İş Ortaklığı’ne ödemiştir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması gerekmektedir. Gerek konut satış 
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sözleşmesinde ve gerekse yeni kat mülkiyeti kanununda belirtilen harçları yatırmamak ve dolayısıyla İSKÂN 

alımını geciktirmek; cezalı harç ödeme haricinde zamanında harçlarını ödeyen kat maliklerinin uğradıkları 

zararları da karşılama zorunluluğunu da meydana getirebilir. Bu sebeple ilgili işlemlerin zamanında yapılması 

ve ertelenmemesi önem arz etmektedir. Yeni kat mülkiyeti kanununa göre: ana gayrimenkulde, yapı kullanma 

izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde 

katirtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması 

için gerekli işlemleri tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı 

sahiplerinden her birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, ilgili belediye tarafından idari para cezası verilir. 

 

6.2. Emlak Vergi Beyanları 

 
Kat irtifakı tapusu verilen konutlar 

 
Kat irtifak tapunuz çıktıktan sonra tapunuzun çıkış tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde projenin bağlı 

olduğu BAŞAKŞEHİR Belediyesi’ne (emlak vergisi ödemeden) sadece ARSA beyannamesini vermeniz 

gerekmektedir. Arsa beyannamesi formunu ilgili belediyeden temin edebilirsiniz. Satış sözleşmesi ile tapunun 

verildiği dönem arasındaki tarihlerde şirketimiz tarafından ödenen emlak vergisi; daire sahibinden tahsil 

edilmiştir. Buna istinaden tapunuzun çıktığı yıla ait emlak vergisi firmamız tarafından ödenmiştir. Tapunun 

çıktığı yıldan bir sonraki yıl itibariyle emlak vergilerini ödeme yükümlülüğü daire sahibine aittir. Örnek; tapunuz 

2015 yılında çıktı ise, 2015 yılı emlak vergisinden muafsınız. 2016 yılı itibariyle emlak vergilerini ödemeye 

başlayacaksınız. Emlak vergisi, BAŞAKŞEHİR Belediyesi’ne yılda iki taksit olmak üzere Mayıs ve Kasım 

aylarında ödenir. İnşaat Şirketi’nin çalıştığı Yapı Denetim Şirketi inşaatın bitimi ile ilgili gerekli raporu hazırlayıp 

onayını ilgili kurumlara ibraz edene kadar daireye ait beyan “ARSA” niteliğinde olacaktır. Dolayısıyla, Yapı 

Denetim Şirketi, inşaat bitim raporunu ilgili kurumlara henüz teslimini gerçekleştirmediği için tapunuzu aldıktan 

sonra dairenize ait BAŞAKŞEHİR Belediyesi’ne vereceğiniz beyan “ARSA” beyanı olmalıdır. 

Yapı Denetim Şirketi, inşaat bitim raporunu ilgili kurumlara onaylattıktan sonra Emlak Vergi Beyanı’nın “BİNA” 

niteliğinde güncellenerek yeniden verilmesi gerekmektedir. Ancak daire sahipleri, bina niteliğinde emlak 

beyannamesini öncelikli olarak Site Yönetimi, Site Yönetimi kurulmadı ise geçici yönetimin bilgisi olmadan 

yapmamalıdır. Bina niteliğinde verilecek Emlak Vergi Beyanı belirli tarih aralığında toplu bir şekilde yapılacaktır. 

Bu sebeple daire sahiplerinin; bina niteliğinde Emlak Vergisi Beyanı verilmesi gereken tarih aralığını Site 

Yönetimi üzerinden takip etmesi gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Önceki tarihlerde tapularını alan ve akabinde “BİNA” niteliğinde Emlak Vergisi Beyanı’nı veren 

daire sahiplerimizin ivedi BAŞAKŞEHİR Belediyesi’ne giderek vermiş oldukları beyanları “ARSA” niteliğinde 

Emlak Vergisi Beyanı vererek düzeltmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Kat Mülkiyetine geçiş ve İSKÂN 

sürecinde aksaklıklara, Kamu Kurumları’nca maddi yaptırımlara uğrayacaklardır. 

 

6.3. İskan Alınması 

 
İskân işlemlerinin başlatılması ve iskân alımı için inşaat şirketinin imalatlarını tamamlayarak siteden çıkmış 

olması gerekmektedir. Daire sahiplerinin iskân bedelleri ile ilgili ödemelerini tamamlamalarından sonra tüm 

iskân alımı süreci Makro-Akyapı İş Ortaklığı tarafından sürdürülecektir. 

 

6.4. Çevre Temizlik Vergisi (Çöp Vergisi) 

 
Çevre temizlik vergisi su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve fatura ile birlikte İSKİ 

tarafından tahsil edilir. Konutların çevre temizlik vergileri su faturaları ile tahakkuk ve tahsil edildiğinden 

herhangi bir işleme ve belgeye gerek yoktur. 
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6.5. DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) 

 
Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan 

bir sigorta sistemidir. Kat irtifak tapusu çıktıktan sonra DASK (Zorunlu deprem sigortası) yaptırabilirsiniz. 

 

6.6. Tapu Devri Muhatap Değişikliği Prosedürü 

 
Dairenizin tapusunu başkasına devrettiniz veya daireyi başkasından devir aldıysanız garanti süresi içinde 

dairenizde teknik hizmet verebilmemiz için devir alan yeni tapu sahibinin aşağıda belirtilen evrakları tarafımıza 

iletmesi gerekmektedir. Dilekçe (Devreden tarafından verilecek ıslak imzalı dilekçe) veya Tapu Devri ile Muhatap 

Taraf Bilgi Formu (Devralan müşteri tarafından doldurulacak ve imzalanacak) 

• Tapuyu devir alan kişinin TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi 

• Tapu Belgesi Fotokopisi (Devralan adına düzenlenmiş Tapu Belgesi) 

*Bu evraklar tamamlanmadığı sürece teslim sonrası tamirat talepleri karşılanamamaktadır. 
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Makro - Akyapı Ortak Girişimi tarafından hazırlanan bu kitapçıktaki bilgiler daire sahiplerine 

Park Mavera’daki dairesi ve yaşadığı siteyle ilgili ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri sunmak 

amacıyla hazırlanmıştır. Kitapçıkta yer alan bilgilerle Satış Vaadi Sözleşmesi ve ekleri arasında 

bir çelişki oluşması durumunda Makro - Akyapı Ortak Girişimi Satış Vaadi Sözleşmesi’nin ve 

eklerinin geçerli olacağını beyan eder. 


