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1. G R  
1.1. Klavuz Amac ve Kapsam 
Bu Klavuz, OYAKKENT 1 Sitesi sakinlerine, güvenli, konforlu ve ekonomik i letilen 
bir ortam sa lamak, konut tesliminden sonra kar la lmas muhtemel soru ve 
sorunlara cevap vermek amacyla hazrlanm tr.  
Klavuz içindeki vaziyet plannda blok yerle imleri ve ortak alanlar gösterilmi tir. 
 

2. GENEL B LG LER  
2.1. Genel Tanm 
OYAKKENT 1 Sitesi, stanbul  Ba ak ehir  ilçesi,  kitelli  bölgesinde, 740 Ada 
103.831 m² yüzölçümlü 1 No’lu Parsel üzerine kurulu, 24 blokta 1096 adet konuttan 
olu maktadr. 

2.2. Konut Kullanmnda Öncelikli Yaplacak lemler 
Konutlarnz teslim ald nzda, Do algaz, Elektrik, Su abonelikleri adnza yaplm  
ve kullanma hazr durumdadr.  
 
Bu do rultuda GDA  prosedürü gere i do algaz güvence bedeli faturalarnza 4 e it 
taksitte yanstlacaktr. Bu güvence bedelinin 1. taksiti olan 62 TL’nin 03.07.2009 
tarihine kadar ödenmesi gereklili inden dolay söz konusu bedel  (1. Taksit) OYAK 
tarafndan, sizlerden tahsil edilmi  “Tapu ve Abonelik Harçlar” bedelinden mahsup 
edilmek üzere ödenecektir. 
 

 Kombi sisteminin devreye alnmas için yetkili servisi (a a daki tabloda 
belirtilen) arayarak randevu alnz. Devreye alma i lemi srasnda OYAK 
tarafndan verilen gaz kullanm belgesini hazr bulundurunuz. 

 
 Set üstü ocak, ankastre frn ve çekmeli tip Aspiratör sisteminin devreye 

alnmas, ilk çal masnn do ru yaplmas ve ürün garantisinin geçerli olmas 
için yetkili servisi (a a daki tabloda belirtilen) araynz. Devreye alma i lemi 
srasnda OYAK tarafndan verilen gaz kullanm belgesini hazr bulundurunuz. 

 
 Klima sisteminin devreye alnmas, ilk çal masnn do ru yaplmas ve ürün 

garantisinin geçerli olmas için yetkili servisi (a a daki tabloda belirtilen) 
araynz. 

 
 Konutunuza telefon aboneli i için kitelli Türk Telekom Müdürlü ü’ ne 

müracaat etmeniz gerekmektedir. Telefon müracaatnda bulunurken; nüfus 
cüzdannz ve 1 adet fotokopisini yannzda bulundurunuz.   

  
 Türk Telekom Tel: 444 1 444  
 Adres:   kitelli Organize Sanayi Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi 
    kitelli Türk Telekom Müdürlü ü 
 Tel:   (212) 671 84 55  
 

 Konutlarda tüm TV prizlerinde kullanma hazr halde merkezi olarak 32 kanal 
TV yayn verilmektedir.  (ayrntl bilgi Madde 3.3.) 
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Ürün Ad Yetkili Servis Telefon 

Hermetik Kombi  (212) 549 48 01* 

Split Klima 
  

(216) 444 999 0 

(212) 551 95 95 

Set Üstü Ocak 

 
(216) 444 83 52  Ankastre Frn 

Çekmeli Tip Aspiratör 
* lgili numara sadece ilk devreye alma i lemi srasnda aranacaktr. Daha sonraki servis ihtiyac için 

Madde 3.12’de belirtilen 444 2 888 nolu telefonu araynz. 

2.3. Konutlarnza Yerle irken Dikkat Edilecek Hususlar 
Binalarnzn tüm duvarlar ta ycdr, herhangi bir duvarda delik, bo luk (Pencere ve 
Kap) açlamaz. Ta yc perdeleri yatayda veya dü eyde  boydan boya kesecek 
kanal (kablo kanal vb.) açlamaz.  
 
Bloklarn in aat tünel kalp teknolojisiyle yaplm  olup, bloklarda 1, 2, 3 ve 4. Kat 
Salon d  duvarlar ve mutfak balkon parapetleri prekast elemanlardan olu mu tur. 
Dairelerin cephelerinde d tan yaltm uygulamas yaplm tr.  D  yaltmlarn zarar 
görmemesi için tüm d  cephelerde (balkon duvarlar dâhil) herhangi bir i lem 
yaplmamaldr. 
 
Konutunuzun s yaltml ve pencere do ramalarnn PVC esasl olmas konutunuza 
d ardan hava giri ini engellemektedir. Dairenizin duvarlarnda küflenmeler, 
camlarnda bu ulanmalar olmamas için yeterli havalandrmann sa lanmas 
gerekmektedir. 
 
Ayrca olu abilecek ba l nemin etkisiyle, e yalarnzn arka yüzlerinde küflenmeler 
meydana gelmemesi için. Hiç bir e yanz tam olarak duvara yaslamayarak, bir miktar 
hava bo lu u braknz. Daire içinde çama r kurutuldu u zamanlarda da ba l nem 
önemli ölçüde artacaktr. Yukarda saylan bu tip problemlerle kar la mamanz için 
daire kullanlsn ya da kullanlmasn belirli aralklarla havalandrlmas ve konut 
içerisindeki nem orannn kontrol altnda tutulmas gerekmektedir. 
 
Konutlar içerisinde uygulanm  olan tesisat, polipropilen ve polietilen esasl borular 
kullanlarak yaplm tr. Borular dö eme içerisinden, ksmen de duvar içerisinden 
geçmektedir. Bu nedenle duvarlarda ve zeminde geli igüzel açlan delikler tesisata 
zarar verebilmektedir. 

2.4. Konut Tadilatlar Srasnda Dikkat Edilmesi Gerekli  Hususlar 
Tadilat ve onarm i lemini yapacak firmalar bu i lemlere ba lamadan önce Site 
Yönetimi ile temas kurmal, çal malar ile ilgili projeler i e ba lanmadan Site 
Yönetimine gönderilmeli ve onay müteakip i e ba lanmaldr. Bu i lerde çal acak 
ki ilerin isim listeleri ve çal ma zamanlar önceden Site Yönetimine bildirilmelidir. 
Ortak alan kapsamna giren mekânlarda tadilat yaplmamaldr. Mutfak, salon, hol, 
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odalarn dö emelerinde ve banyolarn duvar ve dö emelerindeki shhi tesisatlara 
zarar vermemek için site yönetimine haber verilmelidir.  
 

3. C HAZ VE S STEM KULLANIM B LG LER  
3.1. Sigorta ve Aydnlatma Sistemi 
Konutunuzun içerisindeki sigorta panosunda kaçak akm rölesi ve daire içi ana kesici 
sigortas bulunmaktadr. Kaçak akm rölesi; topraklama tesisatnn sa lkl çal p 
çal mad n kontrol eder. Bu röle tüm elektrik tesisatnn ve beyaz e yalarn insan 
hayat için tehlike olu turacak kaçaklar olu tu unda elektri i kesmek için 
kullanlm tr. 
Dairelerde iki adet kaçak akm rölesi bulunmaktadr. Bunlardan biri, dairenizdeki 
sigorta panosunda, di eri ise blok bodrum katndaki elektrik odasnda sayaç panosu 
üzerinde ana kesici sigortanz ile birlikte bulunmaktadr. Dairenize hitap eden kaçak 
akm rölelerinizin atmas, o anda kullanmakta oldu unuz herhangi bir elektrikli 
cihazda problem oldu una i aret etmektedir. 

3.2. nterkom Sistemi 
Dairenizde tesis edilmi  olan interkom sistemi, blok kaps, site giri i ve kapc dairesi 
ile irtibat kurmanz sa lar. 
 
Monitör Kullanm; 

 Daire içindeki nterkom cihaz ahizeli tip olup kap önü zil 
paneliyle görüntülü ve sesli, bina güvenlik görevlileriyle ise 
sesli görü menize imkân sa lar. 

 
 D  kap panelinden arama yapld nda nterkom cihaz çalar 

ve görüntü ekrana otomatik olarak gelir. E er ahize 
kaldrlmazsa bir süre sonra görüntü kaybolur.  

 
 D  kap panelinden arama yapld nda ahizeyi kaldrp 

ziyaretçiyle görüntülü ve sesli olarak görü ebilirsiniz. D  kapy 
açmak için görü me srasnda kilit butonuna basnz. 

 
 Sistem dijital ve güvenlikli oldu undan daire sakini d  kapyla görü ürken 

di er bir daire sakini ahizeyi kaldrp görü meyi dinleyemez. 
 

 Güvenlik görevlisini aramak için ahizeyi kaldrmadan monitör üzerindeki kilit 
butonuna basarak görevlinin size geri dönmesini bekleyin. Güvenlik görevlisi 
yaplan aramalara srayla cevap verecektir. Güvenlik görevlisi yerinde olmasa 
bile yapt nz arama güvenlik görevli ünitesinde hafzaya alnr ve görevli 
aramanz cevaplamadkça silinmez. 

 
 Güvenlik görevlisi daireyi arad nda güvenlikteki görüntü daireye gelir. 

 
 Asansör içerisindeki ahize üzerindeki kilit butonuna basarak güvenli e ikaz 

gönderilip güvenlik, asansörü arayarak sesli konu ma yapabilirsiniz. 
 

 Kapc Dairesi ile güvenlik aracl yla konu ma yaplabilir. 
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 Monitör üzerindeki F–2 tu una basarak merdiven  klarn yakabilirsiniz. 
 

 D  kap panelinden ve daire kapsnn önünden yaplan aramalarda farkl zil 
sesleri duyulur. 

 
 D  panelden aranabilmeniz için monitörünüz daima açk tutulmaldr. 

(Monitör açkken üzerinde krmz  k yanar)  
 

 Monitörü açma kapama ayarn ve zil sesinin iddetini sol alt taraftaki 
ayar butonuyla yapabilirsiniz. 

 
 Görüntünün parlaklk ve kontrast ayarlar monitör üzerindeki butonlar, 

kullanlarak ayarlanabilir. 

 
Kameral Blok Zil Paneli Kullanm; 

 Daireyi Arama;  
 Daire numarasn tu layp zil butonuna basnz.  

 
 Bina görevlisini zil panelinden aramak için bina görevlisinin 

daire numarasn tu layp zil butonuna basnz. 
 

 
ifreli Geçi ; 

Bina kaps önüne gelip daire aranmadan içeri girmek için tu  takm üzerinden 0’  
tu layp ifre yazma ksmna giriniz ve önceden belirlenen size özel ifrenizi 
tu laynz. 
 
Not: Yeni ifre almak veya ifre de i tirmek için site yönetimine ba vurunuz. 
 

3.3. SMATV Sistemi 
OYAKKENT 1 Sitesinde merkezi anten TV da tm sistemi kurulmu tur. Konutlardaki 
ihtiyaçlar dü ünülerek gerekli özellikler ile donatlm tr.  
 
32 Kanal merkezi TV yayn konutlardaki bütün TV prizlerinden alnacak ekilde 
merkezi olarak 32 kanal TV yayn verilmektedir. Bu yaynlarn izlenmesi için ba lant 
emasndaki gibi TV prizi ile Televizyon arasnda bir ucu di i di er ucu erkek TV fi i 

olan ara kablo kullanlmaldr. Yaynlarn izlenebilmesi için televizyonunuzda yeniden 
kanal aramas yaplmaldr.  Bu yaynlar uygun görüntü kalitesi ile izleyebilmeniz için 
yeterli kalitede ara kablo ve bu kablonun ucunda uygun özelliklerde konnektör 
kullanmanz tavsiye ederiz.  32 kanal TV yayn ayrca bir cihaz veya abonelik 
gerektirmeden ayn anda bütün prizlerden alnabilmektedir.  Kanal aramas 
yapt nzda merkezi sistemde yaynlanmakta olan 32 kanal TV yaynn d ndaki 
bozuk veya yeterli kalitede olmayan yaynlar televizyonun hafzasna kaydetmeyiniz. 
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Bilgi Kanal (Info): 
Bu kanal site yönetimi tarafndan yaplacak duyuru ve sizlere yardmc olacak 
bilgilerin yaynlanmasnda kullanlacaktr. Bu kanal 32 kanallk TV yaynlar ile ayn 
özellikte yaynlanmaktadr. Bu neden ile kanal ayar yapt nzda Bilgi Kanaln 
kendiniz için uygun gördü ünüz bir kanal numarasnda hafzaya alnz.  
 
Digitürk Uydu Sinyal Da tm: 
Merkezi sistemde ayn kablo üzerinden TV prizinin “SAT“  ucundan alnmak üzere 
Digitürk uydu sinyali da tm yaplm tr. Konutunuzdaki bütün prizlerde bu sinyal 
mevcut olup diledi inizde birden fazla abonelik ve dekoderi ayn anda 
kullanabilirsiniz. Da tm yaplan sinyal Digitürk HD sinyalini de kapsamaktadr. Yeni 
aboneliklerde ve adres de i ikli i i leminde ilgili Digitürk servisine merkezi sistem 
kurulu oldu unu hatrlatnz. Cihaz kurulumunda “Kolay Kurulum“ seçene inin tercih 
edilmesini öneririz. 
 
Kanal Listesi: 
 

1 TRT1   17 NTV  

2 TRT2   18 TNT 

3 TRT3   19 KANAL TÜRK  

4 TRT TÜRK  20 SKY TÜRK 
 

5 TRT ÇOCUK  21 CNN TURK  

6 A TV   22 HABER TÜRK  

7 KANAL D   23 TGRT HABER 
 

8 SHOW TV   24 POWER TURK  

9 STAR TV   25 MMC 

10 FOX TV   26 NUMBER ONE TV  

11 KANAL 1   27 KRAL TV  

12 FLASH TV   28 BBC WORLD  

13 KANAL A   29 BUSINESS CHANNEL 

14 CINE 5   30 TV5 EUROPE 

15 TV 8   31 ZDF  

16 CNBC-e  32 FASHION TV  
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Dsmart Uydu Sinyal Da tm: 
Merkezi sistemde ayn kablo üzerinden TV prizinin “ SAT “  ucundan alnmak üzere 
Dsmart uydu sinyali da tm yaplm tr. Konutunuzdaki bütün prizlerde bu sinyal 
mevcut olup diledi inizde birden fazla abonelik ve dekoderi ayn anda 
kullanabilirsiniz. Da tm yaplan sinyal Dsmart HD sinyalini de kapsamaktadr. 
Da tm yaplan Dsmart uydu sinyali Headend sistemi frekanslarn kapsamakta olup 
bireysel anten sistemi veya merkezi Satswich anten sisteminden farkldr. Ortak kablo 
üzerinden da tm yapld ndan ancak Dsmart firmas tarafndan belirlenen 
frekanslarn da tm mümkün olup bundan dolay di er tipteki abonelikler ile kanal 
saylar farkldr. Bu farkllk Dsmart firmasnn ifreli yaynlarnda olmayp di er ulusal 
ve bölgesel kanallarn bir ksmnn alnamamasndan ibarettir. Dsmart aboneli inizi 
yaptrd nzda aktivasyon i leminizi “Headend” sistemine göre yaplmas gerekti ini 
ilgili servise bildirmelisiniz. E er mevcut Dsmart dekoderinizi ta dysanz mutlaka 
Dsmart ça r merkezini arayp aktivasyon i leminizi “Headend” sistemine 
dönü türmelisiniz. 
Ayn prize Digitürk ve Dsmart dekoderinin ba lanmas için emadaki ba lant eklini 
uygulaynz. 
 

ifresiz Dijital Uydu Yaynlar ve Türksat Lig TV Paketi: 
Merkezi sistemde ayn kablo üzerinden TV prizinin “ SAT “ ucundan alnmak üzere 
Dsmart sinyal da tm kapsamnda Türksat uydusunda yaynlanmakta olan baz 
ifresiz dijital uydu yaynlar herhangi bir uydu alcs ile izlenebilecektir. zlenebilecek 

yaynlarn güncel listesini yönetimden temin edebilirsiniz. Bu yaynlar izleyebilmeniz 
için mevcut uydu alcnz veya temin edece iniz yeni bir uydu alcs kullanabilirsiniz. 
Yaynlar uydu alclarndaki standart kanal ayarlar ile alnamad ndan kanal 
aramasnn el ile yeni frekans ayarlarnn girilmesi ile yaplmas gerekmektedir. 
Kendiniz ayarlama yapamad nz takdirde bu konuda uzman firma veya ki ilerden 
ücretli servis hizmeti almanz gerekebilir.  
Türksat Lig TV yaynlar yeni frekans bilgisinin ayarlanmas ile alnabilecektir.  Bunun 
için yeni kanal ekleme i lemi ile Frekans 11.417 MHz ve Sembol Oran 15.555 
parametreleri kullanlmaldr. 
 
Uydu alcs ayarlar: 

 Uydu Ad: Herhangi bir uydu ismi altnda veya yeni bir uydu tanmlanarak 
ayarlara ba lanabilir. 

 Diseq-C konumu: Önemli de il. 
 LNB Besleme: Kapal olmas tercih edilir. 
 Polarizasyon: Yatay / Dikey önemli de il. 
 Frekans: Güncel listeden giriniz. 
 Sembol Oran: Güncel listeden giriniz. 
 Fec: Otomatik 
 ebeke Arama: Kapal 

 
Not: Konutlarda taklm  olan TV/Sat prizleri kesinlikle sökülmemeli, de i tirilmesi 
gerekti inde ayn özelliklere sahip marka ve model ile de i tirilmelidir. Aksi halde TV 
yayn kalitenizde bozulmalar olu abilir. 
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Örnek Ba lant emas:  

 

3.4. Istma ve So utma Sistemi Kullanm 
OYAKKENT 1 Sitesi'nde ba msz bölümlerin snma sistemi do algazl kombili 
modüler sistem ile gerçekle ecektir. Ayrca salonlarda stma ve so utma amaçl 
klima mevcuttur. 
 
Isnma sisteminin devreye alnmas için Vaillant kombi yetkili servisini arayarak 
randevu alnz. Devreye alma i lemi srasnda OYAK tarafndan verilen gaz kullanm 
belgesini hazr bulundurunuz. 
 
Konutlarda klima d  ünitesi balkon içlerine monte edilmi tir. Dairelere uygulanacak 
ek klima montaj i lemi ancak Yönetimin belirledi i hususlar ve yerler çerçevesinde 
gerçekle ir. Bu hususlar ve yerler d nda klimalar monte edilemez. Site sakinlerinin 
dairelerine balkon d nda bir yere klima taktrmak istemeleri halinde site yönetimi ile 
temas kurmalar gerekmektedir 
 

3.5. Kombi Cihaznzn Kullanm ve Bakm 
Kombi çal trldktan sonra scak su dola m ile birlikte, özellikle radyatör ve kolektör 
giri  çk ndaki ekleme noktalarnda s ile genle melerden dolay su kayplar 
olu abilir. Bu nedenle yakla k 1 ay süre ile kombinizin su basncn ve ba lant 
noktalarn gözlemeniz gerekmektedir. 
Bu süre içerisinde cihaznza çok miktarda su basarak yüksek basnçlarn 
olu masna neden olmaynz. Kombi cihazlarnn normal basnç seviyesi 1,5~2,0 bar 
seviyelerindedir. Istma sisteminizde bu seviyenin üzerinde (3,0 bar ve üzerinde) su 
basnc olu mas halinde; kombi cihaznz çal rken, olu an genle me nedeniyle 
fazla suyu otomatik olarak tahliye edecektir. Bu durumda, konutunuza ve/veya alt 
kattaki kom unuza zarar verebilecek ko ullar olu abilir. 
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Kombi cihaznzn uzun süre sorunsuz olarak kullanlabilmesi açsndan yllk 
bakmlarnn aksatlmadan yaptrlmas gerekmektedir. Aksi takdirde, tesisatnzn 
içinde dola an suda zaman içerisinde olu abilecek parçacklar nedeniyle, kombi 
cihaznzn pislik tutucu filtresinde ve/veya radyatör panellerinizin su giri  
noktalarnda tkanklklar olu abilir. Böyle ko ullar altnda da stma sisteminiz düzgün 
faaliyet gösteremeyecektir. 
 

3.6. Radyatör Panellerinizin Kullanm ve Bakm 
Daire içi kalorifer tesisatlarnda bulunan kolektörde, her radyatör paneline ait, scak 
su gidi  ve so uk su dönü ünü kontrol eden iki adet vana bulunmaktadr. Bu 
vanalarn kapal olmas durumunda, hattn ba l oldu u radyatör paneli 
snmayacaktr. Böyle bir arza olu tu unda kolektördeki vanalarn açk olup 
olmad n kontrol ediniz.  
 
Radyatör panelleriniz, stma sisteminiz devrede iken homojen olarak snmyor 
ve/veya ses yapyor ise panelin içerisinde bir miktar hava sk m  demektir. 
Radyatörün sa  ve sol üst kö esindeki hava alma purjör noktasndan, panelde 
sk an hava, purjör anahtar yardmyla tahliye edilebilir. Hava alma i lemi srasnda 
purjör noktasndan hava ile birlikte bir miktar su da çkabilir. Bu nedenle bu i lemi 
yapmadan önce gerekli tedbirleri almanz gerekmektedir. Radyatör panellerinizin 
yllk bakmlarnn yaplmas, sisteminizin uzun süre problemsiz çal abilmesi 
açsndan önemlidir. 
 

3.7. Klima Kullanm ve Bakm 
 Klimanzn elektrik fi ini kablosundan tutarak çkarmaynz. Kabloda olabilecek 

herhangi bir hasarda, elektrik çarpabilir. 
 

 Garanti i lemlerininiz geçerli olabilmesi ve Klimanzn ilk çal masnn do ru 
yaplabilmesi için bu i lemi AIRFEL yetkili servislerine yaptrnz.  

 
 Klimanza slak elle dokunmaynz. Klimanzn üzerinde bulunan filtrelerin 

periyodik temizli ini yaparken metal parçalara dokunmaynz. Bu sizin 
yaralanmanza neden olabilir.  

 
 Klimanz, bulundu unuz mekân so utmak, stmak, nem almak ve hava 

temizlemek d nda (elbiseleri kurutmak, gdalar muhafaza etmek, hayvanlar 
ya atmak, bitki yeti tirmek gibi) bir amaçla kullanmaynz.  

 
 Klimanzn hava giri  ve çk  menfezlerini kapatmaynz. Bu, klimanzn 

performansnn dü mesine ve düzensiz çal masna yol açar.  
 

 Klimanz, artlara ve sa lk ko ullarna göre stacak ya da so utacak sya 
ayarlaynz. Özellikle küçük çocuklarn ve ya llarn bulundu u odalarn 
scaklk düzeyine dikkat ediniz. Hava akmnn uzun süre do rudan 
vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. 

 
 Klimanz çal rken iç ve d  ünitedeki hava giri  ve çk  menfezlerine elinizi 

veya ba ka bir cismi sokmaynz. ç ksmda bulunan dönen fanlar 
yaralanmalara neden olabilir.  
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 Klimanzn yaknnda s yayan cihazlar kullanmaynz. Bu cihazlardan 

yaylabilecek s, klimanzn plastik parçalarna zarar verebilir.  
 

 Klimaya do ru yanc ve so utucu gazlar içeren spreyler skmaynz.  
 
 Gürültü ve Enerji Tüketiminin Azaltlmas; 

 Hava filtrelerini ayda bir kez temizleyin, Tkanm  hava filtreleri daha az hava 
geçi ine izin verece i için klimanzn performansn dü ürecektir. Hava 
filtrelerinin temizli ini önemle yerine getirilmesi gerekir. Tozlu ortamlarda filtre 
daha çabuk kirlenir. Temizledikten sonra filtreyi gölgede kurutunuz.  

 
 Hava giri  ve çk  menfezlerini açk tutunuz. Oda scakl n her noktada e it 

tutabilmek için, hava çk  noktalarnda engel olmad ndan veya içerideki 
hava akmnn engellenmedi inden emin olunuz.  

 
 So utma esnasnda, s kaynaklarn kontrol ediniz. E er güne     direkt 

olarak odann içine vuruyorsa, perdeleri kapatabilirsiniz. So utma srasnda, 
kap ve pencereleri gerekli olmadkça açmaynz.  

 
 Uygun oda scakl na ayarlaynz. En rahat ortam, oda scakl  ile d  

scaklk arasndaki scaklk fark 7~8°C olacak ekilde ayarland nda elde 
edilir. E er ayarlanan scaklk 1°C arttrlrsa (So utma modunda) veya 1°C 
azaltlrsa (Istma modunda) daha fazla enerji tasarrufu yaplacaktr.  

 
 Kullanm Srasnda nsan Sa l n Etkileyecek Durumlar;  

 Üflenen havann, özellikle de d  üniteden havann direkt olarak hayvanlara ve 
bitkilere gelmesine izin vermeyin. 

  
 Çama r veya benzeri eyleri hava çk  menfezlerine asmayn, çünkü 

klimann performans dü er ve arzalara neden olur.  
 

 Scak nesneleri veya stclar çevresine koymayn. Çünkü s plastik parçalara 
zarar verebilir.  

 
 E er klimanz uzun süre kullanmayacaksanz, ana elektrik ba lantsn kesin 

ve uzaktan kumandann pillerini çkartn.  
 

 Üflenen havann özellikle çocuklarn, ya llarn ve hasta insanlarn üzerine 
vurmamasna dikkat edin.  

 
 Klimay temizlerken üzerine su dökmeyin. Cihazn üzerine içi su dolu kaplar 

koymayn.  
 

3.8. Kullanma Suyu Sistemleri 
Ana ebekeden gelen kullanma suyu site içerisinde gömülü su deposuna gelecek ve 
her blok ana ebeke giri lerindeki basnç dü ürücüler aracl yla uygun basnçta su 
kullanlacaktr.  
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3.9. Atksu Sistemleri 
Atksu tesisatn destekleyen havalk tesisatmz bulunmaktadr. Havalk tesisatmz, 
atksu tesisatmzda olu an istenmeyen kokularn tahliyesini sa lamaktadr. 
Konutlarda bulunan wc, banyo ve lavabo giderleri, bina ana atksu kolon hatlarna 
ba ldr. Mutfak evye tesisat için ayr, ayr atksu kolon hatlar yaplm tr. Atksu alt 
toplama hatlarnda belirli yerlerde temizleme kapaklar bulunmaktadr. Bu kapaklar 
Tesisatn herhangi bir nedenle tkanmas durumunda kullanlmak üzere planlanm tr. 
Daire sakinleri, wc kullanmlarnda klozet içine kâ t, temizlik bezi, po et ve benzeri 
gibi maddeleri atmamaya özen göstermelidir. 
 

3.10. Gaz Alarm Sistemi 
Dairelerin mutfaklarnda aft içlerine her daire için taklan selenoid vanalar ile beraber 
çal an bir adet do algaz alarm cihaz bulunmaktadr. Mutfaktaki do algaz 
tesisatndan gaz sznts olmas durumunda do algaz alarm cihaz bunu alglayacak, 
sesli ve üzerindeki LED göstergesi ile ikaz verecek, ayn zamanda da selenoid vana 
gaz kesecektir. Selenoid vana gaz kesse bile e er gaz ortam tamamen terk 
etmemi se gaz alarm cihaz sesli ve LED göstergesi ile ikaz vermeye devam 
edecektir. Sesli ve LED göstergesi ile ikaz verme kesildikten sonra selenoid vana 
üzerindeki mandaln çekilmesi ile selenoid vana tekrar devreye girecek ve gaz ak  
dairenize kadar tekrar gelecektir. 
 
Do algaz sistemi ile ilgili olarak ayrca; bloklarda, blok giri lerine bir adet deprem 
alglama cihaz için, selenoid vana monte edilmi tir. Herhangi bir gaz kaça  olmas 
durumunda, alglama cihazlarndan gelen sinyal blo un gazn tamamen keserek 
tehlikenin büyümesini engelleyecektir. 
 

3.11. Ankastre Ürünler 
TEKA markal Ankastre Frn, Aspiratör ve Set üstü Ocak için Kullanma 
klavuzlarndan faydalannz. 
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3.12. Arzalarda Ba vuraca nz Kaynaklar 
A a da listelenen ürünler için irtibat telefonlar verilen yetkili servisler yardmc 
olacaktr. Kullanm hatalar d nda olu abilecek arzalar garanti kapsamndadr. 
 
 

Ürün Ad Marka Yetkili Servis Telefon Garanti 

Hermetik Kombi 
Vaillant 444 2 888 

3 YIL 

Panel Radyatör 10 YIL 

Split Klima Airfel Istma ve So utma 
Sist.San.Tic.A. . 

(216) 444 999 0 
3 YIL 

(212) 551 95 95 

Set Üstü Ocak Ankastre 
Frn Çekmeli Tip Aspiratör  

Teka Teknik Mutfak Aletleri 
San. ve Tic. A. . (216) 444 83 52  3 YIL 

Batarya, Musluk 

 
ntema n . ve Tes.Malz. 
Yatrm ve Pazarlama A. . 

(532) 755 75 00 5 YIL 

Lavabo,Klozet (800) 211 70 00 10 YIL 

Küvet, Du akabin Fatih TA ÇI (532) 367 70 46 3 YIL 

Su Sayac  
Cem Su Armatürleri San. ve 
Tic.Koll. ti. (212) 256 98 24-25 3 YIL 

D.Gaz Sayac Kale Kalp (212) 624 06 70 (10 Hat) 2 YIL 

Ka tlk, Havluluk, 
Bornozluk, Süngerlik  

Ekip Yap Ürünleri 
Paz.San.Tic.Ltd. ti. (216) 309 55 91 5 YIL 

ntercom GNG Elektronik (216) 527 49 50 2 YIL 

Daire Giri  Kaps (Çelik) 
 

Asta  Çelik Kap San. ve 
Tic.Ltd. ti. (256) 231 14 14 5 YIL 

Ah ap ç Kaplar 

 
Prodek Yap 
Dek.San.Tic. A. . 

(216) 622 25 81 2 YIL 

Mutfak, Banyo Dolap (216) 622 25 81 5 YIL 

PVC Do rama 
 

Vindo n .Tahh. Pvc Do . 
Müh.Tic.ve San.Ltd. ti. (232) 328 24 10 5 YIL 

Laminat Parke ve 
Süpürgelik 

Gümü  Parke Cila 
Paz.Tic.ve San.Ltd. ti. (312) 351 00 87 5 YIL 

Asansör 
 

Süper Minimak Asansörleri 
San. ve Tic. A. . (216) 359 35 87 10 YIL 

 
Ortak alanlarda tespit etti iniz arzalar OYAKKENT Site Yönetimine bildiriniz.  
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4. BA IMSIZ BÖLÜMLER N KULLANIMI 
4.1. Parke yüzeyler 
Konutlarnzda zemin kaplamas olarak laminat parke kullanlm tr. Laminat 
parkelerin kullanmnda, di er zemin kaplamalarna kyasla daha özen gösterilmesi 
gerekmektedir. Temizlik srasnda parkelerin kesinlikle sulu olmayan, nemli bir bezle 
temizlenmesi gerekir. Parke üzerindeki e yalarn sürülerek ta nmas parke üzerinde 
çizilmelere sebebiyet verebilir. Scak haldeki malzemelerin de do rudan parke 
üzerine konulmas yine parkenin zarar görmesine neden olabilir. 
 

4.2. Islak Hacimler 
Islak hacimlerde duvar ile yer kaplamalarnn birle im yerlerinde ve vitrifiye 
elemanlarn seramik ile birle im yerlerinde, yaltm malzemesi olarak bakteri 
üremesini engelleyen silikon kullanlm tr. Silikonun malzeme ömründen ve/veya 
kullanmdan kaynaklanan ypranmalardan ötürü bu bölgelerdeki mastik ve silikonlar, 
zamanla deforme olarak görevini yerine getiremez hale gelebilir. 
 
Siz daire kullanclarnn da bu durumu fark etmemesi halinde; bu mekânlarda 
kulland nz ykama ve ykanma sular a a daki daireye/kata gidecek ve o 
daireye/kata hasar verecektir. Bu nedenlerden dolay; slak hacimlerinizi elinizden 
geldi i ölçüde silerek temizlemenizi, zeminde ykama yapmamanz, yukarda 
anlatlan bölgelerdeki silikon dolgularnz kontrol ederek belli aralklarla tamirlerini 
ve/veya yenilemelerini yaptrmanz önemle hatrlatrz. 
 
Dairenizde temizlik yaplrken, slak hacim yüzeylerinde lekeler görüldü ü takdirde 
tuz ruhu, çama r suyu gibi a ndrc temizlik malzemelerini kullanmaynz. Bu 
malzemeler hem kaplama malzemelerine, hem de aralarndaki derzlere sökücü etki 
yapmaktadr. Bunun yerine uygun temizlik malzemelerinden kullanabilirsiniz. 
 
Islak hacimlerinizde mevcut olan yer süzgeçleriniz, pissu sistemindeki kokuyu geri 
vermemek amacyla bir su haznesine sahiptir. Kullanlmayan dairelerde bu suyun 
zamanla buharla mas nedeniyle daire içine pis koku yaylabilmektedir. Bu nedenle 
belli periyotlarda yer süzgeçlerine su dökmeniz gerekmektedir. 
 
Islak hacimlerinizde kullanlan vitrifiye malzemelerinize ait bataryalar ve rezervuar iç 
takmlar üretici firmalarnn garantisi altndadr. 
 

4.3. PVC Do ramalar 
Konut d  cephede, do ramalarnzn bina ile birle ti i arakesitlerde d tan poliüretan 
mastik uygulanm tr. Poliüretan mastik yaps itibariyle, hava ko ullarndaki 
de i imin etkisiyle zamanla ilk performanslarn kaybedebilen malzemelerdir. Bu olay 
sonuç olarak ya  larn daireye sznt yapmasna, rüzgâr sesinin rahatsz edici 
boyutlara çkmasna neden olabilir. Bu nedenle PVC do ramalarnz kullanrken, 
özellikle rüzgârl havalarda kanatlar açk brakmamanz (çarpma ve/veya uzun süre 
durma sonucunda ayarlar bozulmaktadr) ve her yl mastik ayar ve bakmlarn 
yaptrmanz ürünün uzun süre sa lkl kullanm açsndan yararl olacaktr. 
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4.4. Ah ap Kaplar 
 Uzun süre kullanlmayan konutlarda iç kaplarn sürekli açk braklmas 

halinde, scaklk ve ba l nem oranlarndaki de i imlere ba l olarak, 
formlarnda bozulmalar görülmekte ve kaplar kapatlamamaktadr. Bu nedenle 
kullanlmayan konutlarda iç kaplarn sürekli kapal tutulmasna özen 
gösteriniz. 

 
 Temizlik yaplrken, iç kaplarnzn krom kaplamal kap kollarnn güçlü 

kimyasallar ile temizlenmesi; bu ürünlerin d  yüzündeki sr tabakasnn 
sökülmesine neden olmaktadr. Bu nedenle temizlikte bu tür kimyasallar 
kullanmamanz öneririz. 

 

4.5. Lake Boyal Mutfak/Banyo Dolaplar 
Bilindi i üzere, ah ap ya ayan bir malzemedir. A r nem ah apta deformasyonlara 
neden olabilir. Kullanlan ah ap malzemeler 18~21 °C oda scakl nda ve %50~70 
ba l nem’e göre tasarlanm tr. Kullanlan ah ap renkleri ve yaplan tüm yüzeysel 
i lemler sonras dahi, ürünün do all ndan kaynaklanan sebeplerle renk tonu, desen 
yaps gibi farkllklar gösterebilir. Malzemenin do al görüntüsünü zenginle tiren bu 
özellikler size ahenkli ve natürel bir görünüm sa lamak için standartlar çerçevesinde 
seçilip üretilmektedir. 
 
Kullanmda Uyulmas Gereken Kurallar; 

 Kapaklarn hareketini sa layan mente eler yalnzca kapak yükünü ta mak 
üzere tasarland  için kapaklara ek yük gelmesi mente elerde sarkma ve 
i levsel problemler yaratabilir. Bu sebeple kapaklara ek bir kuvvet 
uygulanmamaldr. 

 
 Boya, Parke cilas, vernik gibi çözücü malzemeler, mobilyann kulp gibi metal 

aksamlarna zarar verebilir. Bu nedenle bu tür malzemelerin kullanlaca  
çal malar, mobilyann montajndan önce tamamlanmaldr. 

 
 Ah ap yüzeylere sert ve sivri cisimlerin darbesi önlenmelidir. 

 
 Çekmece ve dolap içlerine durulanmam , slak herhangi bir malzeme 

koymaynz. 
 
 Çekmeceleri ta acak ekilde doldurmaynz, çekmecelerin ta ma yükü 30kg 

dur. Hzlca çarparak kapatmaynz. 
 
 Muhteviyatnda yüksek alkol, neft, tiner, aseton içeren ürünler kullanmaynz. 

 
 Buhar nedeni ile mobilyaya zarar vermemek için bula k makinenizi tamamen 

so utmadan kapa n açmaynz. 
 
 Mutfak dolaplarnn buhar ve dumandan etkilenmemesi için yemek pi irme 

sürecinde aspiratörü mutlaka çal r konumda tutunuz. 
 
 Ah ap yüzeylerde leke kalmamas ve kabarmalarn olu mamas için su ile 

temas etmi  yüzeylerin mutlaka en ksa sürede kurulanmasna dikkat ediniz. 
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 Üst dolaplarn ta yabilece i en fazla yük, hacimlerini dikkate almakszn 

80kg’dr. Üst dolaplara ta yabilecekleri yükten fazlas konulmamal, a rlklar 
fazla olan e yalar tezgâh alt dolaplara konulmaldr. 

 
 Kullanm süresinin ksalmasn ve zamanndan önce bozulmasn önlemek için 

halojen ampullere dokunmaynz. 
 
 Bazalarn arkasn temizledikten sonra bazalarn birle ti i elemanlar klips ile 

sabitleyerek hareketsiz konuma getiriniz. 
 
Temizleme ve Bakm Kurallar; 
 
Ah ap Yüzeyler: 
Temizleme Arac: Pamuk esasl nemli bez. 
Temizlik Malzemesi: Sabunlu veya duru su ile çizici ve çözücü etkisi olmayan sv 
 temizlik malzemeleri kullanlmaldr. 
Temizleme ekli: Nemli bez ile yüzey üzerine ovalama yaplmadan silinmeli daha 
 sonra tüm yüzey kuru bir bez ile kurulanmaldr. 
Dikkat! : Yüzeye zarar verebilecek çelik yünlü parçalar (tel, sünger vb.), asitli ve 
a ndrc krem ve toz içeren ürünler (çama r suyu, amonyakl temizleyiciler, tuz 
ruhu) kullanlmamaldr. 
 
Çelik Yüzeyler: 
Temizleme Arac: Pamuk esasl nemli bez. 
Temizlik Malzemesi: Sabunlu veya duru su ile çizici ve çözücü etkisi olmayan sv 
 temizlik malzemeleri kullanlmaldr. 
Temizleme ekli: Nemli bez ile yüzey üzerine ovalama yaplmadan silinmeli daha 
 sonra tüm yüzey kuru bir bez ile kurulanmaldr. 
 
Dikkat! : Yüzeye zarar verebilecek çelik yünlü parçalar (tel, sünger vb.), asitli ve 
a ndrc krem ve toz içeren ürünler (çama r suyu, amonyakl temizleyiciler, tuz 
ruhu) kullanlmamaldr. 
 
Tezgâhlar: 
Temizleme Arac: Pamuk esasl nemli bez. 
Temizlik Malzemesi: Sabunlu veya duru su ile çizici ve çözücü etkisi olmayan sv 
 temizlik malzemeleri kullanlmaldr. 
Temizleme ekli: Nemli bez ile yüzey üzerine ovalama yaplmadan silinmeli daha 
 sonra tüm yüzey kuru bir bez ile kurulanmaldr. 
 
Dikkat! : Tezgâh yüzeyleri kesme yüzeyi olarak kullanlmamaldr. Leke olu mamas 
için sitrik asit ihtiva eden yiyecekler (limon vb.) tezgâh üzerinde braklmamaldr. 
Taban scak bir halde iken ocaktan alnan tencere, çaydanlk türü gereçler, tezgâh 
üzerine direkt olarak konulmamal, mutlaka so umas beklenmelidir.  
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5.  ORTAK ALANLARIN KULLANIMI 
Kat maliki, ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerinin de malikidir. Ortak yerlerden 
kanun ve Yönetim Plan hükümlerine göre kullanma ve yararlanma haklarna sahiptir. 
Tüm kullanclar tesisin mimari durumuna ve bakmna itina göstermekle 
yükümlüdürler. Kat maliki ve Yönetim Kurulu onay olmadkça ortak alanlar kendi 
özel amaçlar do rultusunda depo, kafeterya, kabul ve bekleme odas v.b. amaçlarla 
kullanamazlar, buralara tadilat ve dekorasyon yapamazlar. 
 

5.1. Asansörler 
OYAKKENT 1 Sitesinde yer alan 24 Blok içlerinde bulunan asansörler genel olarak 
blok büyüklü üne göre yolcu trafi ini kar layacak ekilde hesaplanm tr. Her blokta 
2 adet olmak üzere interkom sistemine ba lantl toplam 48 adet asansör 
bulunmaktadr. 
 
Blok içerisindeki asansörler 1 m/sn sabit hzda, adedi 630 kg (8 ki i) kapasitede olup 
insan ve yük ta yabilecek ekilde tasarlanm tr. Asansörler ebeke elektri i ve 
jeneratör sisteminden beslenmektedir. 
 
Asansör Kullanm; 

 Asansör kabinine girdikten sonra sadece gidece iniz katn numarasna 
basnz. Bu, asansörün gereksiz katlarda durmasn önleyerek zaman ve enerji 
tasarrufu sa layacaktr. 

 
 Asansörde kaldysanz pani e kaplmadan alarm dü mesine basnz ve 

asansör içerisinde bulunan telefon ile güvenlik odasn ikaz ediniz. Bu sayede 
ilgili personel en ksa sürede yardmnza gelecektir. 

 
 Asansörü gereksiz yere durdurmaya almaynz. 

 
 Daire içlerinde tadilat yaplaca  zaman ta nacak olan moloz, kum, yaltm 

malzemeleri, harç, alç vb gibi toz ve pislik çkaran malzemeler torbalar içinde 
ve asansör kabini izole (karton, köpük vb. ile) edilerek ta nmaldr. 

 
 Toz asansör kabin elemanlarna zarar verece inden dolay (fotoseller 

tozland nda özelli ini kaybedecektir) torbalarn a zlar kapal olarak 
ta nmaldr. Asansör kabinine zarar verecek (duvarlarn çizilmesi, aynann 
krlmas vb.) nitelikteki ta ma i lemleri yaplmamal ya da gerekli tedbirler 
alnd ndan emin olduktan sonra ta nmaldr.  

 

5.2. Yangn Merdivenleri 
Her blo un içinde yangn merdiveni yer almaktadr. Bu alanlar her zaman kapal 
tutulmal ve bu alanlara, malzeme, bisiklet vb. konulmamaldr. 
 

5.3. Otoparklar 
OYAKKENT 1 Sitesinde toplam 1240 araçlk otopark bulunmaktadr. Her konut için 
bir araçlk otopark, misafir araçlar için 144 otopark yeri ayrlm tr. Otopark kullanm  
artlarn site yönetimi belirleyecektir. 
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5.4. Spor Alanlar 
Site sakinlerinin faydalanmas amacyla yaplan spor alanlar, site yönetiminin 
belirleyece i kurallar çerçevesinde kullanlacaktr. 
 

5.5. Yönetim - Hizmet Binas 
OYAKKENT 1 Sitesine hizmet etmesi amacyla bir adet yönetim binas tesis 
edilmi tir.  
 

5.6. Bodrum Katlar 
Bloklarda mevcut bodrumlar, tasdikli projede (s nak yönetmeli ine göre) s nak 
olarak ayrlm  olup, ba ka amaçla kullanlmamaldr.  
 

5.7. Süs Havuzu ve Ye il Alanlar 
Süs havuzu i letme ve bakm site yönetimi tarafndan yaptrlacaktr. Site içi ye il 
alanlarn sulanmas otomatik olarak yaplacaktr. Blok etraf ye il alan sulamas için 
özel sulama vanalar bulunmaktadr. Sulama sistemi bünyesindeki aparat ve 
cihazlara dokunulmamaldr.  
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5.8. Vaziyet Plan 
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6. TES SAT GENEL B LG LER  
6.1. Dairenize Elektrik, Su, Do al Gaz ve Telefon Ba latlmas 

6.1.1. Elektrik 
Konutunuza ait elektrik abonelik i lemleri tamamlanm  olup, elektri iniz 
kullanmnza hazr durumdadr. Elektrik faturalarnz adnza düzenlenerek kitelli 
OYAKKENT 1 Sitesi adresinize gelecektir. 
Konutunuza gelen Elektrik faturalarnn kendi adnza olup olmad n kontrol 
etmeniz, aksi halde OYAK Teslim sonras Hizmetlerine (212) 444 9100 bilgi 
vermenizi rica ederiz. 
Numaralanm  pano içerisinde sayacnzn yerini kontrol etmeniz ve ta nma i leriniz 
tamamlanncaya kadar emniyet tedbiri olarak ana sigortanz kapal tutmanz 
gerekmektedir. 
stanbul’un Avrupa Yakasna elektrik hizmetini BEDA  (Bo aziçi Elektrik Da tm 

A. .) vermektedir. Sayaçlarnzn mühürlenme i leminden sonra, sayaç dâhil altyap 
sistemi BEDA ’ a devrolmu  bulundu undan; elektrik sayaçlarnzdaki arzalar için 
BEDA  Sefaköy letme ve Bakm Müdürlü ü’ne ba vurmanz gerekmektedir. 
 
Elektrik mukavelesinin devri; 
Mevcut olan elektrik mukavelenizi devretmek veya yeni ta nd nz bir yerin elektrik 
mukavelesini devralmak istedi inizde de BEDA  Sefaköy letme ve Bakm 
Müdürlü ü’ne ba vurabilirsiniz. 
Adres: Ahmet Taner K lal Cad. hlâs Koleji yan No:2 Çobançe me Y.Bosna  
Tel: (212) 503 40 70 
 
Gerekli belgeler; 

 Daire sahibi; daire tapusunun fotokopisi,  kirac; kira kontratnn fotokopisi 
 kametgâh (Asl) 
 Kimlik fotokopisi (Asl görülecek) 
 Kendisi gelemiyorsa noterden vekâlet verilecek 
 TC Kimlik ve Vergi Kimlik numara bilgileri 
 Dairenin tesisat numaras veya son gelen fatura 
 Abonelik i leminin yaplaca  gün sayaçtaki son de er (harcanan KW de eri, 

sayaçlar ister klasik, ister elektronik olsun virgülden sonraki iki hane 
okunmayacak). 

 
Yasa Gere i Abonelikler Daire Kullancs Adna Olmaldr.  
 

6.1.2. Telefon 
Konutunuza telefon aboneli i için kitelli Türk Telekom Müdürlü ü’ ne müracaat 
ediniz. Telefon müracaatnda bulunurken; nüfus cüzdannzn ve 1 adet fotokopisinin 
yannzda bulunmas gerekmektedir.   
Türk Telekom Tel: 444 1 444  
Adres:  kitelli Organize Sanayi Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi 
  kitelli Türk Telekom Müdürlü ü 
Tel: (212) 671 84 55  
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6.1.3. Su 
Konutunuzun ilgili idare ile abonelik i lemleri yaplm tr. Su faturalarnz adnza 
düzenlenerek kitelli OYAKKENT 1 Sitesi adresinize gelecektir. Suyunuz kullanma 
hazr durumdadr. Su sayaç ve kesme vanalar kat sahanlklarnda bulunan tesisat 
aftlar içerisinde bulunmaktadr. Kullanmad nz dönemde vananzn kapal 

olmasna dikkat etmeniz sizin ve di er sakinlerin zarara u ramamas açsndan önem 
ta maktadr. Herhangi bir arza durumunda müdahale edebilmek amacyla su 
sayacnzn öncesinde ve sonrasnda olmak üzere iki adet kesme vanas 
bulunmaktadr. E er dairenize su gelmedi ini tespit ederseniz, öncelikle bu iki 
vanann da açk olup olmad n kontrol ediniz. Ayn ekilde dairelerde evye, lavabo 
ve klozetlere giden hatlarda da ara musluklar bulunmaktadr. Herhangi bir musluktan 
su gelmedi i takdirde öncelikle ara musluklarn açk olup olmad n kontrol ediniz. 
 
Su Mukavelesinin Devri; 
Mevcut olan su mukavelenizi devretmek veya yeni ta nd nz bir yerin su 
mukavelesini devralmak istedi inizde de SK  Genel Müdürlü ü Bölge Mukavele 
Servislerine ba vurabilirsiniz. 
 
SK  Web Adresi : www.iski.gov.tr 

 
Gerekli belgeler; 

 Daire sahibi; daire tapusunun fotokopisi, Kirac; kira kontratnn fotokopisi 
 kametgâh (Asl) 
 Kimlik Fotokopisi (Asl görülecek) 
 Kendisi gelemiyorsa noterden vekâlet verilecek 
 TC Kimlik Numara Bilgileri 
 Dairenin tesisat numaras veya son gelen fatura 
 Abonelik i leminin yaplaca  gün sayaçtaki son de er (Sayaçtaki rakam m³) 

 
Yasa Gere i Abonelikler Daire Kullancs Adna Olmaldr. 
 
Su Sayaçlarnn De i tirilmesi; 
Sayaç dâhil altyap sistemi SK ' ye devrolmu  bulundu undan, su sayaçlarnzn 
camnn krlmas, hasar görmesi, bozulmas ya da yanl  ba lanm  olmas 
durumunda bir dilekçe ve eski bir makbuzla birlikte SK  Genel Müdürlü ü'ne ba l 
Bölge Müdürlü ü'ne ba vurabilirsiniz. 
 

6.1.4. Do algaz 
Do algaz abonelik i lemleriniz tamamlanm tr. Do algaz faturalarnz adnza 
düzenlenerek kitelli OYAKKENT 1 Sitesi adresinize gelecektir. Do algaz sayaçlar 
kat sahanlklarnda tesisat aftlar içerisinde bulunmaktadr. Dairenizi teslim alrken 
sayacnzn ve kesme vananzn yerini ö renmeniz, kullanmad nz dönemde 
vananzn kapal olmasna dikkat etmeniz sizin ve di er sakinlerin zarara 
u ramamas açsndan önem ta maktadr. Herhangi bir arza durumunda müdahale 
edebilmek amacyla do algaz sayacnzn öncesinde ve sonrasnda olmak üzere iki 
adet kesme vanas bulunmaktadr. Ayrca her dairede do al gaz sayaç çk na ba l 
selenoid gaz kesme emniyet vanalar bulunmaktadr. E er dairenize do algaz 
gelmedi ini tespit ederseniz, öncelikle bu iki vanann da açk olup olmad n kontrol 
ediniz. Ayn ekilde dairelerde ocak ve kombilerde de gaz kesme vanalar 
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bulunmaktadr. Kombi ve oca a gaz gelmedi i takdirde öncelikle gaz kesme 
vanalarnn açk olup olmad n kontrol ediniz. 
 
Dikkat! : Ne eklide olursa olsun, resmi gaz açl  yaplmadan gerçekle ecek 
usulsüz kullanmlarda GDA , kanunen sizi sorumlu tutar ve tarafnza ceza tahakkuk 
ettirilir. 
 
Do algaz acil durumlar için GDA  187 Do algaz Acil telefona müracaat ediniz. 
 
Önce Güvenlik: 

 Yanc, parlayc ve patlayc maddeleri do algaz ve LPG yakc 
cihazlarnzdan, sayaçlarnzdan ve tesisatnzdan uzak tutunuz. 

 
 Elektrik tesisat ve cihazlar ile telefon ve kzgn su borularnn do algaz tesisat 

ve cihazlarna olan mesafesi en az 30 cm olmaldr. Bu nedenle elektrikli alet 
ve kablolar asla do algaz tesisatna asmaynz ve sarmaynz. 

 
 Do algaz tesisat borularnn aktif in aat malzemeleri ile temasna engel 

olunuz. Tesisatnz korozyona kar  koruyunuz. 
 

 Binanzn ana kapama vanasnn yerini ö renerek ani bir müdahale 
durumunda yapacaklarnz tasarlaynz. 

 
 Do algaz tesisatn kendi amac d nda (Elektrik, topraklama hatt vb.) 

kullanmak kesinlikle tehlikeli ve yasaktr. 
 

 Do algaz tesisat borularn ta yc yap eleman olarak kesinlikle 
kullanmaynz. 

 
 Do algaz tesisat borularn dolap veya asma tavan içinde brakmaynz. 

 
GDA  tarafndan mühürlenmi  vanalar, sayaçlar ve düzenleyiciler yalnzca GDA  

yetkilileri tarafndan açlabilir. Do algaz tesisatnzda yapmak istedi iniz tadilatlar 
yeterlilik alm  firmalara yaptrmanz zorunludur. Ehliyetsiz ve yeterlili i olmayan 
firmalara kesinlikle tadilat yaptrmaynz. Do algaz ve LPG cihazlarnzn bakmlarn 
yetkili servislerine yaptrnz. 
 
Gaz veya s üreten cihazlarnzn yanna veya ayn odaya benzin, çözücüler, cila, 
sprey boyalar, spreyli böcek ilaçlar ve benzer basnçl kutular gibi patlayc ürünler 
koymaynz. Bu tip uçucu ve patlayc ürünleri gaz cihazlarnn yanndan uzak 
tutmakla birlikte çocuklarn ula amayaca  kapal bir yerde muhafaza ediniz. 
 

6.2. Do algazn Güvenli Kullanm 
Blo unuzda A r Bir Gaz Kokusu Duyarsanz; 
Kokusuz bir gaz olan do algaz, do algaz kaça  olmas durumunda kolayca 
anla labilmesi için çürük sarmsak kokusuyla kokulandrm tr. Benzer bir koku 
duydu unuzda; 
 

 Kap ve pencereyi açp, ortam havalandrnz. 
 Ana vanay kapatnz. 
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 Çakmak - kibrit yakmaynz. 
 Elektrikli cihazlar açmaynz, kapamaynz veya fi ten çekmeyiniz. 
 Kap zilini kullanmaynz ve kullandrmaynz. 
 Kvlcm çkarabilece i için telefonunuzu kullanmaynz. 
 Gaz kokusu olan mekân herkesin bo altmasn sa laynz. 
 Kom unuzdan veya en yakn bir yerden GDA  187 Do algaz Acil Hattn 

araynz. 
 187'ye ula amazsanz itfaiyeyi araynz. 
 Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz. 
 Arzay kendiniz gidermeye çal maynz. 
 E er gaz cihaznzn yaknnda hafif bir gaz kokusu hissederseniz pilot ate iniz 

arzal demektir. Cihaznz onarm için servisine gösteriniz. 
 
Binalarn D nda Gaz Kokusu Duyarsanz; 

 Binalarn d nda gaz kokusu alglad nzda hemen GDA  187 Do algaz Acil 
Hattn arayarak ihbar yapnz. 

 Bu mekândaki insanlar uyarnz, 
 A r bir gaz kaça  varsa o bölgenin elektri ini kestiriniz, 
 Kordon altna alnmasn ve trafi in durdurularak bölgenin güvenlik altna 

alnmasn sa laynz. 
 Gaz kokusu bina d nda olsa dahi, gaz kaça  çevredeki yakn binalarda ve 

özellikle de bodrum katlarnda olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma 
girmeyip 187 acil müdahale ekibini uyarnz. 

 
hbar verilirken dikkat edilecek hususlar unlardr; 

 Adnz, soyadnz ve telefon numaranz 
 Gaz kokusu alnan bölgenin adresi ve tarifi 
 Gaz kokusunun yo unlu u (az, çok, a r vb.) 

 
GDA  Acil Müdahale Ekibi geldi inde kendilerine yardm ediniz. 

 
Apartman bo lu unda Gaz Kokusu Duyarsanz; 

 Ortam havalandrmak için bina giri  kaps ile aydnl a açlan tüm pencereleri 
açnz 

 Bina giri indeki ana do algaz giri  vanasn kapatnz 
 Sigara içmeyiniz, kibrit, çakmak ve ate  yakmaynz. 
 Elektrikli cihazlarnz çal trmaynz, çal r durumda olanlar kapatmaynz. 
 Elektrik dü melerini ve kap zillerini kullanmaynz. 
 Asansör ve benzeri cihazlar çal trmaynz. 
 Gaz kaça nn oldu u binada telefonlar kullanmaynz. 
 GDA  187 Do algaz Acil Hattna haber veriniz. 
 Yönetime haber veriniz. 

 
Do algaz alarm cihaz ile ilgili bir sorun olmas halinde yönetim aranmaldr. 
 
Do algaz Yangnlarnda Alnacak Önlemler: 
Hemen söndürülmesi gereken di er birçok yangn çe idinden farkl olarak, gaz 
yangnlarnn söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz ak n kesmek, 
sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangnn derhal söndürmeye kalk mamal, 
gaz ak  kesilene kadar yanmasna izin verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yangn 
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söndürülünceye kadar, yakndaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yaylan sdan 
etkilenerek tutu masn önlemek için mümkünse uzakla trlmas veya çevresi su ile 
so utularak korunmas gerekmektedir. E er akan gaz kesecek vanay kapamak için, 
yangnn söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok ksa bir sürede gaz alevleri 
söndürülerek vana kapatlmaldr. Gaz alevleri karbondioksitli ya da di er tip 
söndürücülerle söndürüldü ünde, yanmam  gaz akmaya devam ederse, çok büyük 
bir olaslkla, havayla patlayc bir kar m yaparak herhangi bir tutu ma kayna na 
eri ti inde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gazn yanmasndan dolay 
olu abilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle 
öncelikle gaz ak nn kesilmesine büyük önem gösterilmelidir. 
 
Deprem Güvenlik Önerileri: 
 
Deprem öncesinde; 

 Do algaz tesisatnzn ana kapama vanas yerini ö reniniz. 
 Kombinizin ve su stcnzn duvara veya yere sallanmayacak ekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz.  
 
Deprem sonrasnda; 

 Do algaz ana kesme vanasn veya di er vanalar hemen kapatnz. 
 Do algaz yakc cihazlarnz, su stclarnz, duman bacalarn, 

havalandrma menfezlerini kontrol ediniz. 
 Gaz szntsnn tamamyla giderildi inden emin olmadan elektrik dü melerini 

açksa kapatmaynz, kapalysa açmaynz. 

Telefonu kullanmaynz, ate  ve kvlcm üreten aletleri yakmaynz veya açmaynz. 

6.3. Uzun Süreli Seyahatlerde Konut Sistemlerinde Yapaca nz  
 Düzenlemeler 

 Pencerelerin kapal tutulmas gerekmektedir. 
 Su vanalarnn ortak mahallerde bulunan afttan kapatlmas gerekmektedir. 
 Do algaz sayaç ba lantsnda bulunan vana kapatlmaldr. 
 Arzu edilirse, daire sakinleri tarafndan daire içi elektrik panosundan sigortalar 

kapatlr. Buzdolab prizinin hariç tutulmas tavsiye olunur. 
 Kullanlmad  zamanlarda tüm elektrikli cihazlar kendi kumandasndan de il 

üzerindeki açma/kapama dü mesinden kapatlmaldr. 

6.4. Jeneratör Sistemleri 
Sitede elektrik enerjisi kesilmesi durumunda 1 adet 500kVA jeneratör siteye ait su 
deposunun hidroforu, asansörleri, blok içi ortak aydnlatma, çevre aydnlatmann bir 
bölümünü, yangn hidroforunu, güvenlik kulübelerinin, elektrik ihtiyacn kar layacak 
ekilde tesis edilmi tir. 

6.5. Hidrofor Sistemleri 
OYAKKENT 1 Sitesi'nde 24 blok için 800 tonluk su deposu ve hidrofor makine dairesi 
tesis edilmi tir. letme ve bakm site yönetimi tarafndan yaptrlacaktr. 

6.6. Yangn Alglama ve Alarm Sistemleri 
Bloklarda, acil durumlarda ikaz vermek üzere yangn ihbar sistemi vardr. Blok 
içlerinde her katta 2 adet yangn butonu ve bir adet yangn sireni, elektrik aft 



(212) 444 9100

28
 

içlerinde ise projesine göre tesis edilmi  duman dedektörleri bulunmaktadr. 
Dedektörlerden herhangi bir alglama yapld nda katlarda sirenler ikaz verecektir. 

Yangn Tesisat; 
Bloklarn yangn suyu tesisat merkezi bir yangn suyu deposu ve yangn pompas ile 
beslenmektedir. Her blo un yangn merdivenlerine açlan SAS odalar içinde yangn 
dolaplar bulunmaktadr. Herhangi bir yangn durumunda yangn mahalline kadar 
hortum uzatlarak ve yangn vanas ile LANS’ açlarak yangna müdahale edilebilir. 
Yangn makarasndaki hortumun tamamnn açlmasna gerek yoktur. Her blok 
giri inde yangn annda ilgili itfaiye birimlerinin kullanmna imkân sa layacak itfaiye 
su verme a z ayrca yangn dolaplarnn yannda itfaiye su alma a z bulunmaktadr. 
Yangn ihbar olu mas durumunda merdivenlerin en üst katnda bulunan 
basnçlandrma fanlar devreye girerek yangn kaç larna dumann girmesi 
engellenecektir. 

6.7. Süs Havuzu Makine Dairesi 
Süs havuzu makine dairesi, süs havuzunun yanndaki ye il alan içerisine gömülü 
olarak tesis edilmi tir. letme ve bakm site yönetimi tarafndan yaptrlacaktr. 

6.8. Bahçe Sulama 
Site içi ye il alanlarn sulanmas otomatik olarak yaplacaktr. Blok etraf ye il alan 
sulamas için özel sulama vanalar bulunmaktadr. Sulama sistemi i letme ve bakm 
site yönetimi tarafndan yaptrlacaktr. 
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6.9. Periyodik Bakmlar 
OYAKKENT 1 Sitesi'nde kullanlan Mekanik ve Elektrik sistemler ile ilgili Site 
Yönetimince yaplmas / yaptrlmas önerilen bakm aralklar a a daki tabloda 
belirtilmi tir. Sistemlerin bakmlarnn yaplmas, verimli çal masn ve ömürlerinin 
uzamasn sa lar. 
 
 

OYAKKENT PROJES NDE TAVS YE ED LEN C HAZ BAKIM SÜRELER  
    

 MEKAN K BAKIM 
PER YODU YAPTIRILACAK KURULU  

O
RT

A
K 

A
LA

N
LA

R Temiz Su Hidroforu 6 Aylk Yetkili Servis ( Lowara ) 
Yangn Pompas Sistemi 6 Aylk Yetkili Servis ( Lowara ) 
Bahçe Sulama Hidraforu 6 Aylk Yetkili Servis ( Lowara ) 
S nak Ve Merdiven  Fanlar 6 Aylk Yetkili Servis ( Arites ) 

SÜ
S 

HA
V

UZ
U Sirkülasyon Pompas Yllk Yetkili Servis 

Kum Filtre Yllk Yetkili Servis 
6 Yollu Vana Grubu Yllk Yetkili Servis 

PE
YZ

A
J 

M
M

A
R

 Sprinkler 6 Aylk Yetkili Servis ( Rainbird ) 
Selenoid Vanalar 6 Aylk Yetkili Servis ( Rainbird ) 
Manuel Sulama Vanalar 6 Aylk Yetkili Servis ( Rainbird ) 
Kontrol Üniteleri 6 Aylk Yetkili Servis ( Rainbird ) 

    

 ELEKTR K BAKIM 
PER YODU YAPTIRILACAK KURULU  

O
YA

KK
EN

T 
PR

O
JE

S
 

Paratoner Topraklama Yllk Elk. Müh. Odas Veya Sor. Kur 
Jeneratör Topraklama Yllk Elk. Müh. Odas Veya Sor. Kur 
Blok Pano Topraklamas Yllk Elk. Müh. Odas Veya Sor. Kur 
Çevre Aydnlatma Topraklama Yllk Elk. Müh. Odas Veya Sor. Kur 

Asansör Bakmlar 
Aylk Yetkili Servis ( Süper Minimak ) 
6 Aylk Yetkili Servis ( Süper Minimak ) 
Yllk Yetkili Servis ( Süper Minimak ) 

Yangn Alarm Sistemi Bakmlar 
3 Aylk Yetkili Servis 
6 Aylk Yetkili Servis 
Yllk Yetkili Servis 

Jeneratör Bakmlar 
 
Jeneratör Setleri Çal maya 
Ba ladktan 50 Saat Sonra Veya 
Bu Saat Dolmaz se 6 Ay 
çerisinde Bakmdan 
geçirilmelidir. 

50 Saat Yetkili Servis ( Teksan ) 
200 Saat Yetkili Servis ( Teksan ) 
400 Saat Yetkili Servis ( Teksan ) 
1200 Saat Yetkili Servis ( Teksan ) 
2400 Saat Yetkili Servis ( Teksan ) 
Her Yl Yetkili Servis ( Teksan ) 
Her 2 Yl Yetkili Servis ( Teksan ) 
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7.  TASARRUF ÖNER LER  
 
A a da belirtilen denenmi  ve sonuç alnm  tasarruf tedbirleri önerilmektedir. Bu 
tedbirlerin bir ksm yönetim tarafndan sizin yararnza uygulanan tedbirler olup 
büyük bir ksm ise sizlerin ilgisi ile uygulanabilecek ve sizlerin harcamalarn 
dü ürecek önerilerdir. 

 Su szdran musluklar ve rezervuarlarn onarmn sa laynz. 
 Saniyede bir damla kaçran musluk ylda 250~300 litre su kaçrr. 
 Rezervuarlarnz 3 ve 6 litre olmak üzere 2 a amaldr, gere i kadar kullannz. 
 Kulland nz aydnlatma elemanlarnda tasarruf sa layan ampul kullannz. 
 I k da lmndan maksimum yarar sa lamak için ampulleri temiz tutunuz. 
 Gün   ndan maksimum yararlannz. 
 Güne in dairenizi etkiledi i saatlerde, pencerelerinizde açk renk stor 

kullanarak hem gün   ndan faydalannz hem de sy engelleyiniz. 
 Bula klarnz biriktirerek, bula k makinesinde ykaynz. 
 Çiçeklerinizi güne  battktan sonra sulaynz. 
 Radyatörler önüne e ya ( koltuk, dolap v.b.) koymaynz. 

 
Tasarruf Önlemleri uygulayarak Enerji Verimlili inin Arttrlmas ve Elektrik 
Tüketiminin Azaltlmas; 
Konutlarda kullanlan enerjiyi verimli kullanarak ve tasarruf konusuna dikkat edilerek 
ya am kalitenizi dü ürmeden kulland nz elektrik miktarn yar yarya 
dü ürebilirsiniz. Evinizde kullanaca nz elektrikli ev aletlerinin seçiminde enerji 
verimlili ini de göz önüne bulundurdu unuzda ciddi tüketim tasarrufu 
sa layabilirsiniz. Yaplan ara trmalarda 4 ki ilik bir ailenin asgari ya am standardna 
göre 230 kilovat saat olan enerji tüketimi 110 kilovat saate dü ürülebilir. Konutlardaki 
elektrik tüketimi paylarna bakld nda ilk sray % 30,4 payla buzdolab, % 28,6 
payla aydnlatma, % 10,4 elektrikli frnlar, %9,8 televizyon, % 6,5 çama r makinesi,  
% 5,6 bula k makinesi, % 4,3 ütü, %2,4 elektrik süpürgesi, %1,9 kurutma makinesi 
bulunuyor. Yeni elektrikli ev aleti alrken sadece fiyatna de il, etiketlerine bakarak 
enerji tasarrufu açsndan da kar la trma yaplmaldr. Cihazlarda ‘’A‘’ ‘’A+‘’ i areti 
olanlar en verimlilerdir. Yüksek verimli ve çok dü ük verimli cihazlar arasnda % 60n 
üzerinde enerji tüketim fark vardr. Enerji verimlilik snf ‘A’ olan bir buzdolab, ‘D’ 
snf bir buzdolabna göre    % 45, ‘G’ snf bir buzdolabna göre % 56 tasarruf 
sa lar. 
Buzdolab: Koydu unuz sulu yiyeceklerin üstünü kapatn. Açk brakt nzda 
dolaptaki nem oran artacaktr. Bu da buzdolabnzn daha fazla çal masna neden 
olacaktr. Buzdolabna scak bir yemek ya da kap koymaynz. Oda scakl na kadar 
so umasn bekleyin. Dolabnzn kapsnn sk, sk açlmas da fazla enerji 
tüketimine neden olur. 
Aydnlatma: Oda aydnlatmalarnda çok sayda küçük ampul yerine odann 
büyüklü üne göre tek bir lambann kullanlmas yararl olacaktr.  
Ocak ve Frnlar: Elektrik veya gaz kullanlsn, ocaklarda yemek pi irme, frnda 
yemek pi irmeden daha ekonomiktir. Büyük bir frn yar kapasite ile kullanmak 
yerine, küçük bir frnn tam kapasite kullanlmas daha yararldr. Çok gerekli de ilse 
ön stma yaplmamal, yaplsa bile bu süre 10 dakikay geçmemelidir. Frn kapa  
her açl ta % 20 s kayb olmas nedeniyle kapak pi me süresi sonuna kadar 
açlmamal, mümkünse ayn anda birden fazla yemek pi irme sa lanmaldr. 
Mikrodalga frnlarda pi irme ve stma süreleri çok ksadr. Klasik frnlara göre % 
50~60 daha az enerji tüketir. 
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Çama r Makinesi: Satn alma srasnda ihtiyaca uygun makinenin seçilmesi 
önemlidir. Çama r makineleri her zaman tam kapasite ile çal trlmaldr. Az 
miktarda çama r koyuyorsanz daha az su ve elektrik tasarruflu program seçin. 
Zorunlu de ilse dü ük slarda ykama yapn. 
Bula k Makineleri: Seçiminde de ayn buzdolab seçiminde oldu u gibi enerji 
snfna dikkat edilmelidir. A snf bula k makinesi ‘D’ snf bir bula k makinesine 
göre % 32, ‘G’ snfna göre % 48 tasarruf sa lar. Ykama için ço u zaman 55 °C 
scakl  yeterlidir. Daha yüksek scaklk, daha fazla enerji tüketilmesine neden olur. 
Ütüler: Evdeki en yüksek enerji tüketen cihazlardan biridir. Çama rlarn nemli olarak 
ütülenmesi, buharl ve termostatl ütülerin tercih edilmesi tasarruf açsndan 
önemlidir. Ütüleme ütüyü tekrar stma gerekmeyecek ekilde bir defada yaplmaya 
çal lmaldr. 
Elektrik Süpürgesi: Ürün kyaslamas yaplrken ürünlerin güçlerinin yan sra emi  
güçlerini de kyaslamak gerekir. Yüksek güçte bir elektrik süpürgesi her zaman 
yüksek emi  gücü sa lamaz. Elektrik süpürgelerinin toz torbalar, filtreleri sk, sk 
de i tirilmelidir. Emi  gücünün zayflamas daha fazla enerji tüketilmesine neden 
olacaktr. 
TV, Müzik Seti, DVD, Bilgisayar: Elektronik aletler dü ük enerji tüketmelerine 
ra men, sk kullanldklar için tüketimde önemli rol oynarlar. Bu cihazlar mutlaka 
üzerinde bulunan kapatma dü melerinden kapatlmaldr. 
 

8. AC L DURUM YÖNET M S STEM  
 
Yangn, deprem, hrszlk, soygun v.b. tehditlerin olu mas halinde can ve mal 
güvenli i için OYAKKENT 1 Sitesi'nde herhangi bir pani e meydan vermeden, 
koruma planlar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alnmasna yönelik yaplan 
çal malardr. Bu nedenle alnacak tedbirler, OYAKKENT 1 Sitesi'nde bulunan tüm 
insanlarn can güvenli ini sa lamak, her türlü kymetli evrak ve malzemenin zarar 
görmesine engel olmak amacna yöneliktir. Acil Durum Yönetim Sisteminin 
kurgulanmas, Site Yönetimi tarafndan yaplr. Söz konusu sistemle ilgili bilgiler 
periyodik olarak kullanclarla payla lr. 
 

8.1. Yangn 
Herhangi bir malzemenin ksa bir süre içerisinde tutu ma scakl na eri erek 
oksijenle kimyasal reaksiyona girmesi olayna yanma, olayn civardaki malzemeyi 
etkileyerek büyük hacimlere eri mesi durumuna ise yangn denilmektedir. Çkmas 
muhtemel her türlü yangna kar  önleyici, zayiat azaltc tedbirlerin alnarak bir plan 
dâhilinde uygulanmasn sa lamak ba lca hedeftir. 
 

8.1.1. Yangn Meydana Getiren Unsurlar 
 Hava (Oksijen) 
 Yanc Madde (Kat, sv, gaz) 
 Ate  (Kvlcm, biyolojik kaynak, kimyasal kaynak, metalik çarpma, sürtünme) 

 
lk iki unsurun yan yana olmas her zaman mümkün olup üçüncü unsur olan ate  

faktörüne dikkat edilmesi gerekir. 
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8.1.2. Yangn Ba latan Faktörler 
 Güne  ss. 
 Havalandrmann olmad  yerlerde yo unla an gazlarn sebep olaca  

patlamalar. 
 Statik elektrik. 
 ebeke elektri i. 
 Yanc svlar. 
 Mekanik kazalar. 
 Istma ve aydnlatma sistemindeki arzalar. 
 Yanc gazlar. 

 

8.1.3. Yangna Kar  Alnacak Tedbirler 
 OYAKKENT 1 Sitesi içinde bulunan tüm elektrik donanmlar teknik 

özelliklerine göre kullanma yerine uygun olarak in a edilmi tir. Yaplacak olan 
ilave ve tadilatlarda mutlaka bu standartlar muhafaza edilmeli, i lemler 
mutlaka Yönetim nezaretinde yaplmaldr. Elektrik panolarnn içerisinde 
bulunan klemens ba lantlarndaki gev emeler ilgililerce periyodik olarak 
kontrol edilmelidir. 

 
 OYAKKENT 1 Sitesi içine herhangi bir sebepten dolay yanc, parlayc ve 

patlayc madde sokulmamaldr. 
 

 OYAKKENT 1 Sitesi içinde bakm onarm tadilat ve dekorasyon i leri 
yürütülürken genel emniyet kurallarna dikkat edilmeli, yangndan korunma, 
söndürme önlemleri alnmaldr. 

 
 OYAKKENT 1 Sitesinde, Teknik Odalar, Jeneratör Odalar, Da tm Pano, 

Asansör Makine Daireleri vb. mahallerde ve ortak alanlarda, yeteri kadar 
uygun yangn söndürme araçlar bulundurulmaldr. Bu araç gereç ve 
sistemlerin devaml olarak hazr ve bakml durumda tutulmas sorumlulu u 
Site Yönetimi'ne aittir. 

 
 Ortak alan olarak kabul edilen asansör holleri, yangn merdiven bo luklarna 

kesinlikle malzeme konulmamal, bu alanlar ilgili birimlerce dekorasyon veya 
ba ka bir amaç için tadil edilmemeli, yangn esnasnda insanlarn kaçaca  
veya yangna müdahale edilebilecek mahaller kesinlikle kapatlmamal veya 
engellenmemelidir. Birimler ba msz bölümlerinde yapacaklar tadilatlar ile 
ilgili gerekli projeleri Site Yönetimine göndermeli, gerekli onay alndktan sonra 
bu projelerin icrasna ba lanmaldr. Yangna sebep olabilecek her türlü 
üpheli durumla kar la ld nda gerekli yangn tedbirleri alnmal ve Site 

Yönetimi' ne haber verilmelidir. 
 

8.1.4. Yangn Annda Yaplacak ler 
Anormal bir durum ile kar la an bir kimse (Duman, yank kokusu, yangn v.b.) 
so ukkanll n muhafaza ederek a a daki uygulamalar yapmaldr; 

 Tela lanmaynz. 
 Bulundu unuz yerde yangn ihbar butonu varsa basnz ve yangn 

çevrenizdekilere duyurunuz. 
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 Site Yönetimini haberdar ediniz. 
 Can ve mal emniyetini riske etmeyecek ekilde mevcut yangn söndürme 

teçhizatn kullanarak yangn çkt  anda söndürmeye çal nz. 
 Yangnn tahribatn ve yaylmasn önleyici, azaltc tedbirleri alnz. 
 Bunlar yaparken kendinizi ve ba kalarn tehlikeye atmaynz. 
 Yangnn yaylmasn önlemek için kap ve pencereleri kapatnz. 
 E er Yangn daha ciddi boyutlarda ise, itfaiye' ye telefon ediniz, adresi en ksa 

ve do ru ekilde bildiriniz, mümkünse yangnn cinsini bildiriniz. 
 tfaiye gelinceye kadar yangn söndürmek için elde mevcut imkânlardan 

yararlannz. 
 Görevlilerden ba kasnn yangn sahasna girmesine mani olunuz. 
 tfaiye araçlarnn binaya yakla masn kolayla trmak amacyla bina çevresini 

araçlardan arndrnz. Kurulu , görev ve çal ma biçimleri önceden belirlenen 
servisler (Koruma, kurtarma, ilk yardm, v.b.) kendileri ile ilgili çal malar 
yapacaklardr. 

 E er yangn gece meydana gelmi se, yangn ilk gören ki i öncelikle itfaiye' ye 
(110 no' lu telefonla) yangnn çkt  yeri adres belirterek haber verecek, daha 
sonra yangn alarm sistemini çalarak binada bulunan di er ki ileri haberdar 
edecektir. Ayrca acil durumlarda aranacak ki iler listesinde bulunan telefon 
numaralarn arayarak yetkili ki ilere haber verilecektir.  

 

8.2. Deprem 
Deprem olabilece i daha önceden kestirilemeyen ve insan faktörü d nda geli en bir 
do al afet türüdür. Depremin yol açaca  zararlar en aza indirmek alnan tedbirlerin 
ne derece etkili oldu una ba ldr.  
 
Depreme kar  korunmak amac ile alnabilecek ba lca tedbirler unlardr; 

 Binalar depreme kar  yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun bir ekilde 
yaplm tr. 

 Deprem annda meydana gelebilecek yangnlara kar  gerekli malzeme ve 
teçhizat önceden hazr bulundurulmal. 

 Olabilecek yaralanmalara kar  gerekli olan ilk yardm malzemeleri 
bulundurulmal. 

 Deprem esnasnda ve deprem sonras hareket tarz bilinmeli. 
 

8.2.1. Deprem Anndaki Hareket Tarz 
Deprem, ba langç ve biti  zaman arasnda sadece bir kaç saniye olan bir olaydr. 
Bu nedenle yaplacak ilk ey pani e kaplmadan ki inin kendi can emniyetini 
sa layacak davran  biçimini göstermesidir. Bu davran  biçimi; 

 Sakin olun, 
 Camlardan uzak bulunun, 
 Çerçeve, dolap gibi hareket edebilecek objelerden uzak bulunun, 
 Kolon ve kap e iklerine yakn yerlerde bulunun, 
 A r, sa lam bir masa v.b. altna s nn, 
 Sarsnt durana kadar ba nz ve boynunuzu koruyacak bir pozisyonda 

bulunun, 
 Sarsnt durana kadar binay terk etmeye çal mayn, bu amaçla asansör ve 

yangn merdivenlerine do ru ko mayn, 
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 Asansörde iseniz; deprem sensörü dolaysyla, asansör en yakn kata 
ula arak kapsn açacaktr. 

 

8.2.2. Deprem Sonras Hareket Tarz 
 Artç sarsntlara hazr olunuz, bazlar güçlü olabilir. 
 Deprem esnasnda yaptklarnzn aynsn, artç sarsntlar esnasnda da 

yapnz. 
 Yangn merdivenlerini kullanarak binay terk ediniz ve toplanma mahallinde 

toplannz. 
 Kesinlikle asansör kullanmaynz. 
 Biliyorsanz, ba msz bölüm elektri ini panosundan kesiniz. 
 Etrafnzda yaral, özürlü varsa binay terk esnasnda yardmc olunuz. 
 Binay terk etmeden önce, rapor edebilece iniz hasarlar için çevrenize hzlca 

göz atnz. 
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9. ÖNEML  TELEFONLAR 
9.1. Acil Durum Telefonlar  
 Yangn hbar 110 
 Shhi mdat 112 
 Alo Doktorum Yanmda 113 
 Bilinmeyen Numaralar Dan ma 11811 
 Posta Kodu Dan ma 119 
 Arza hbar 121 
 Kablo Tv Arza 126 
 Ça r 133 
 Fono Tel 141 
 Alo Zabta 153 
 Polis mdat 155 
 Jandarma mdat 156 
 Alo Sahil Güvenlik 158 
 Telekom Borç Sorma 163 
 Kodlu Arama 168 
 Alo Post 169 
 Alo Turizm Bilgi 170 
 Uyu turucu Bilgi 171 
 Alo TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu) 172 
 Alo zci Kan Bilgi Merkezi 173 
 Alo Emniyet Dan ma 174 
 Alo Tüketici 175 
 Alo Gürültü 176 
 Orman Yangn hbar 177 
 Alo Valilik 179 
  ve çi Bulma 180 
 Çevre Bilgi 181 
 Ruhsal Bunalm Dan ma 182 
 Kadn ve Sosyal Hizmetler 183 
 Sa lk Dan ma 184 
 Su Arza 185 
 Elektrik Arza 186 
 Gaz Arza 187 
 Cenaze Hizmetleri 188 
 Vergi Dan ma 189 
 

9.2. Yakn Çevre Hastaneler  
 Ba ak ehir Devlet Hastanesi (212) 488 01 70 
 Ba ak ehir Tp Merkezi (212) 485 57 80 
 Özel Bat Bahat Hastanesi (212) 471 33 00 
 stanbul Hospital (212) 698 30 70 
 Tem Hospital (212) 494 34 34 
 4.Etap Sa lk Oca  (212) 487 41 22 
 Göçmen Konutlar Etap Sa lk Oca  (212) 485 45 25 
 Ba ak ehir 112 stasyonu (212) 596 30 12 
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9.3. Yakn Çevre Eczaneler  
 Ba ak ehir Eczanesi (212) 485 16 50 
 Aynur Eczanesi (212) 488 18 32 
 ifa Eczanesi (212) 486 07 97 
 Ebru Eczanesi (212) 486 10 76 
 Ihlamur Eczanesi (212) 488 33 23 
 I k Eczanesi (212) 671 84 28 
 Yasemin Eczanesi (212) 671 30 29 
 Tuncay Eczanesi (212) 485 54 06 
 Dinçler Eczanesi (212) 487 74 89 
 Ezel Dündar Eczanesi (212) 487 08 89 
 Melita Eczanesi (212) 487 10 20 
 Gülcan Eczanesi (212) 485 88 80 
  

9.4. Yakn Çevre Al veri  Merkezleri  
 kitelli Deposite Outlet (212) 671 67 30 
 kitelli Tansa  (212) 671 25 37 
 Ba ak ehir Tansa  (212) 487 33 83 
 Ba ak ehir Carrefour Expres (212) 488 40 06 
 Ba ak ehir Kiler (212) 487 82 23 
  

9.5. Ula m Hatlar ve Telefonlar  
 ETT Genel Müdürlü ü (212) 245 07 20 
 ETT kitelli Garaj (212) 548 40 10 
 DO Mü teri Hizmetleri (212) 444 44 36 
 TCDD Sirkeci (212) 527 00 50 
 DHM  Atatürk Havaliman (212) 465 30 00 
 Ba ak ehir Taksi 1 (212) 485 16 40 
 Ba ak ehir Taksi 2 (212) 488 05 10 
  

 
 
 
 
NO  
78 EM NÖNÜ     
78B YEN BOSNA METRO     
78M MEC D YEKÖY     
89C TAKS M     
98 BAKIRKÖY     
98H BAKIRKÖY     
146B EM NÖNÜ     
146M MEC D YEKÖY     
397B Z.BURNU METRO     

 
Vaziyet Plannda gösterilen  Ba ak ehir’den OYAKKENT’e dönü  kav a ndaki dolmu  
dura ndan K TELL , HALKALI, GÜNE L , YEN BOSNA ve TOPKAPI istikametine ula m 
sa lanmaktadr. 
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9.6. Di er Önemli Telefonlar  
 Ba ak ehir Belediyesi (212) 669 68 23 
 Ba ak ehir Kaymakamlk (212) 488 49 40 
 Ba ak ehir Muhtarlk (212) 488 67 67 
 Ba ak ehir Emniyet Müdürlü ü (212) 487 95 77 
 Ba ak ehir Ekipler Amirli i (212) 488 58 10 
 Ba ak ehir Milli E itim Müdürlü ü (212) 487 50 50 
 Ba ak ehir 4.Etap PTT (212) 488 36 74 
 Ba ak ehir tfaiye (212) 488 33 48 
 Ba ak ehir Kültür Merkezi (212) 486 29 73 
 GDA  (Ça r Merkezi) (212) 444 36 36 
 BEDA  (Genel Müdürlük) (212) 361 86 00 
 SK  (Genel Müdürlük) (212) 321 00 00 
 kitelli Vergi Dairesi (212) 671 53 00 
  
Ba ak Mahallesi Muhtarl ; Muhtar Ömer ÖZKAN, 
Ba ak ehir 5.ETAP Ye ilbelde Cad. Metronom AVM Al veri  Merkezi Kat:2 
(Carrefoursa Express üzerinde) 
 Tel : (212) 488 67 67 
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10. ULA IM HAR TASI 
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11. YÖNET M 
11.1. I. KISIM GENEL HÜKÜMLER 

11.1.1. Kapsam (Madde 1) 
stanbul ili, Ba ak ehir ilçesi, kitelli Köyü snrlar içerisinde stanbul kitelli 

OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut kapsamnda bulunan, Ek-1’deki vaziyet plannda 
belirtilmi  (Toplam 24 Blok içerisinde 1,096 konut) 740/1 no.lu imar ada/parseli 
üzerinde yetkili Belediyece onayl yerle im plan ve uygulama projelerine göre 
yaplm  altyap tesisleri, ortak kullanm yerleri, yönetim binas, tesisler ve bunlarn 
yönetimi bakmndan birbiri ile ba lantl birden çok ba msz bölümü kapsayan 
stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut Toplu Konutlar, Kat Mülkiyeti 

Kanununun (KMK) ve ilgili öteki yasalarn emredici kurallar sakl kalmak ko uluyla, 
bu “Yönetim Plan”na göre yönetilir.  
 

11.1.2. Yönetim Plannda Hüküm Bulunmayan Haller (Madde 2) 
Yönetim Plannda hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ile Türk 
Medeni Kanununun (TMK) ve ilgili öteki yasalarn hükümleri uygulanr.  

11.1.3. Yönetim Plannn Ba laycl  (Madde 3) 
Yönetim Plan, stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut Toplu Konutlar 
kapsamndaki (1,096 konut maliki) bütün kat maliklerini, kat irtifak sahiplerini, onlarn 
mirasçlarn ve ba msz bölümü veya kat irtifaknn ba l bulundu u arsa payn 
sat , ba   vb. bir yolla iktisap edecek bütün ki ileri kendili inden ba lar. Bu ki iler 
Yönetim Plannn bütün hükümlerine aynen uymak zorundadrlar. 

11.1.4. Yönetim Plan ve De i tirilmesi (Madde 4) 
Yönetim Plan, toplu yap kapsamndaki bütün kat maliklerini ba lar. Yönetim 
Plannn de i tirilebilmesi için, toplu yap temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri 
ba msz bölümlerin tamsaysnn be te dördünün oyu arttr. 
 

11.2. II. KISIM TANIMLAR 

11.2.1 Ba msz Bölüm (Madde 5) 
Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yaplarn (bloklarn) projesine 
göre ba l ba na kullanlmaya elveri li bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanununun 
hükümlerine göre ba msz mülkiyete konu olan bölümlerine “Ba msz Bölüm” denir.  
 

11.2.2. Blok Yap (Ana yap) (Madde 6) 
Birden çok ba msz bölümden olu an yapy ifade eder. (KMK.Md.2) Yönetim 
Plannda “Blok Yap”, “Blok” olarak geçecektir. (“Blok” ile yasadaki “Ana yap” 
kavramlar özde  kavramlardr.)  
 

11.2.3. Ada (Madde 7) 
stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut Toplu Konut Alannda bulunan ve 

3194 sayl mar Kanununun 5. Maddesinde tanmlanan “ mar Adas”dr.  
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11.2.4. Ana Gayrimenkul (Madde 8) 
634 sayl yasann 2/a maddesinde anlan, bir imar adas ile o ada üstünde yapl her 
eyi (ana yaplar, altyaplar vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu olan 

gayrimenkulün bütünüdür.  
 

11.2.5. Toplu Yap (Madde 9) 
Toplu yap, Ekli Yerle im Plannda gösterilen (Ek-1) ve tapuda stanbul li, 
Ba ak ehir lçesi, kitelli Köyü, 740/1 ada / parseli üzerinde onayl yerle im planna 
göre yaplm  24 adet Blok, alt yap tesisleri, ortak kullanm yerleri, yönetim binas ve 
tesisler ile bunlarn yönetimi bakmndan birbirleriyle ba lantl birden çok yapy ifade 
eder. 
 

11.3. III. KISIM YÖNET M ORGANLARI 

1. BÖLÜM BLOK YÖNET M  

11.3.1 BLOK KAT MAL KLER  KURULU  

11.3.1.1. Olu mas, Yetki Alan ve Görevleri (Madde 10) 
stanbul, kitelli OYAKKENT 1. Etap 1096 Konut Toplu Konut Alannda bulunan imar 

ada/parselindeki (birden çok ba msz bölümden olu an) ayrk veya biti ik düzende 
in a edilmi  blok yaplarn her biri, kendi sorunlarna ve yalnz o blo a ait ortak 
yerlere ili kin olarak, o blokta bulunan ba msz bölüm maliklerinden (kat 
maliklerinden) olu an “Blok Kat Malikleri Kurulu”nca yönetilir.  
 
Blok Kat Malikleri Kurulu, bu Yönetim Plannn 6. maddesinde tanmlanan “Blok Yap” 
yönetimini belirleyip yönlendirmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir. Her blo un, 
noterce onaylanm , bir “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri” bulunur. Bu defter Blok 
Yöneticisinin ki isel sorumlulu unda saklanr. Eski ve yeni yöneticiler arasnda 
tutanakla devir/teslim edilir. Devir/teslim edildi i, Kat Malikleri Kurulunun bilgisine 
sunulur.  
 

11.3.1.2. Kurula Katlma ve Oy Hakk (Madde 11) 
a) Blok Kat Malikleri Kurulunda her kat maliki ba msz bölüme ba l arsa 

paynn miktar ne olursa olsun, bir oy hakkna sahiptir. Ayn blokta, bir ki i 
birden çok ba msz bölüme malikse, her ba msz bölüm için ayr bir oy hakk 
vardr. Ancak bir ki inin kullanabilece i oy says Blok Kat Malikleri 
Kurulundaki bütün oylarn üçte birinden çok olamaz.   

b) Bir ba msz bölüme birden çok kimse malikse, Blok Kat Malikleri Kurulunda 
bunlar, içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder.  

c) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir ki i, oy saysnn 
yüzde be inden fazlasn kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, krk ve 
daha az saydaki kat mülkiyetine tâbi ta nmazlarda bir ki i, en fazla iki ki iye 
vekâlet edebilir. 

d) Kat maliklerinden biri medeni haklar kullanma ehliyetinden yoksun (çocuk, 
akl hastas vs.) ise, onun yerine Kurula kanuni mümessili (velisi veya vasisi) 
katlr.  

e) Alnacak karar do rudan do ruya kendini ilgilendiren kat maliki görü melerde 
hazr bulunabilir, ancak oy kullanamaz. 
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11.3.1.3. Toplanma ve Ça r (Madde 12) 
a) Blok Kat Malikleri Kurulu ola an olarak ylda bir Mays aynda toplanr.  
b) Kurul, Yönetici tarafndan, toplant tarihinden en az 15 gün önce bütün kat 

maliklerine imzalattrlacak bir ça r veya taahhütlü mektupla toplantya davet 
edilir. Kat maliklerine imza kar l  bir ça r kâ dnn elden teslimi de 
mümkündür. Ça rda toplantnn yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde 
olmayan bir maddenin görü ülmesi, ancak katlanlarn ço unluk karar ile 
olabilir. lk ça r yaplrken, birinci toplantda toplant yeter saysnn 
sa lanamamas halinde, ikinci toplantnn nerede ve hangi tarihte yaplaca  
da belirtilir. 

c) lk toplantnn yaplamamas halinde, ikinci toplant, en geç on be  gün sonra 
yaplr. Bu toplantda karar yeter says, katlanlarn salt ço unlu udur. lk 
toplant ile ikinci toplant arasnda braklacak zaman yedi günden az olamaz. 

d) Önemli bir sebebin ortaya çkmas halinde Yönetici veya Denetçi Blok Kat 
Malikleri Kurulunu, yukarda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördü ü zaman 
ola anüstü toplantya ça rabilir. Yönetici, kat maliklerinin üçte birinin yazl 
istemi halinde, Kurulu gecikmeksizin toplantya ça rmakla yükümlüdür. 
Toplant isteminde bulunan kurul üyeleri, istemlerinde toplantnn gündemini 
de belirtmek zorundadrlar. Ola anüstü toplantlarda sadece gündemdeki 
konular görü ülür ve gündeme ilave yaplamaz. 

 

11.3.1.4. Toplant ve Karar Yeter Says (Madde 13) 
a) Blok Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin say ve arsa pay bakmndan 

yarsndan fazlasyla toplanr. Toplantya katlanlarn oy ço unlu uyla karar 
verilir.  

 
b) Kat Mülkiyeti Kanununda özel haller için konmu  bulunan toplant ve karar 

yeter saysna ili kin kurallar sakldr.  
 

11.3.1.5. Kararlarn Ba laycl  (Madde 14) 
Blok Kat Malikleri Kurulu kararlar, toplantya veya karara katlm  olmasalar dahi, o 
bloktaki bütün kat maliklerini ba lar. Kurulca verilen karar uygun bulmayan kat 
malikinin, karar aleyhine Sulh Mahkemesine ba vurarak hakimin müdahalesini 
isteme hakk sakldr (KMK. Md. 33).  
 

11.3.1.6. Kararlarn Yazlmas ve mzalanmas (Madde 15) 
Blok Kat Malikleri Kurulunun kararlar, Yönetici tarafndan noter onayl bir karar 
defterine yazlr ve toplantya katlan kat maliklerince imzalanr. Karara aykr oy 
verenler, aykrl n sebebini belirterek defteri imza ederler.  
 

11.3.2. BLOK YÖNET C S   

11.3.2.1. Seçimi (Madde 16) 
a) Blok Kat Malikleri Kurulu, ylda bir Mays aynda yapaca  toplantda kendi 

arasndan veya d ardan birini, “Blok Yöneticisi” olarak seçer. Eski Yöneticinin 
görevi, yenisi seçilinceye kadar devam eder.  

b) Yönetici, kat maliklerin, say ve arsa pay ço unlu uyla seçilir. Eski Yönetici 
tekrar seçilebilir. Seçim sonuçlar, seçime katlanlarn tamam tarafndan 
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imzalanacak iki örnek tutanakla belgelenir. Bu örneklerden biri Blok 
Yöneticisinde, ikincisi Toplu Yap Yönetim Kurulunda saklanr. Bu tutanaklar, 
“Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri”ne de yazlr, imzalanr. Yöneticinin 
seçiminde kat malikleri anla amazlarsa, kat maliklerinden birisinin ba vurmas 
üzerine, Yönetici Sulh Mahkemesi tarafndan tayin edilir.  

c) Kurul, Yöneticiyi say ve arsa pay ço unlu unun karar ile her zaman 
de i tirebilir. Ancak, Sulh Mahkemesince atanan Yönetici, (Sulh 
Mahkemesinden izin alma hali d nda) atama üzerinden alt ay geçmedikçe, 
Blok Kat Malikleri Kurulu kararyla de i tirilemez.  

d) Yöneticinin ad ve soyad ile i  ve ev adresinin, ana yapnn (blok) kaps 
yanna veya giri te görülecek bir yere çerçeve içinde aslmas mecburidir. Bu 
yaplmazsa yöneticiden veya yönetim kurulunun üyelerinin her birine, ilgilinin 
ba vurmas üzerine ayn mahkemece elli Türk Lirasndan ikiyüzelli Türk 
Lirasna kadar idari para cezas verilir. Yönetici i  ve ev adresini en geç 
seçimini izleyen bir hafta içinde Toplu Yap Yönetim Kuruluna bildirir. 

 

11.3.2.2. Ücreti (Madde 17) 
Yöneticiye ödenecek ücret, Kat Mülkiyeti Kanununun 40. Maddesine göre Blok Kat 
Malikleri Kurulunca kararla trlr.  
 
Ücret konusunda bir karar alnmamas durumunda, Yönetici, yönetim süresince 
kendisine dü en normal yönetim giderlerinin yarsna katlmaz.  
 

11.3.2.3. Görev, Yetki ve Sorumluluklar (Madde 18) 
1)  Blok Yöneticisi kat maliklerine kar  aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetici, 

her yl Mays aynda yaplacak toplantda o tarihe kadar elde edilen gelirlerin 
ve yaplm  olan giderlerin hesabn vermekle yükümlüdür. Yönetici, bu amaçla 
gelir/gider durumunu gösteren bir raporu, toplant ça rs ile birlikte kat 
maliklerinin bilgisine sunar. Yönetici, yapt  giderleri belgeler ve bütün gider 
belgelerini, gerekti inde incelenmek üzere bir dosyada saklar. Bu defterin, her 
takvim ylnn bitmesinden ba layarak bir ay içinde yönetici tarafndan notere 
kapattrlmas mecburidir.  

2) a) Blok Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yap Yönetim Kurulunca verilen kararlar 
yerine getirir, ça rlara uyar. 
b) Blok Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmi  (gerekiyorsa) i letme projesi 
(bütçe) yok ise, seçimi izleyen 15 gün içinde bir i letme projesi hazrlar. 
Bu projede özellikle; 
aa) Bir yllk tahmini gelir ve gider tutarlarn,  
bb) Toplu Yap Yönetim giderleri d nda kalan blok ortak giderlerinden, bu 
Yönetim Planna ve Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre her kat 
malikine dü ecek muhtemel miktar,  
cc) Tahmini ve muhtemel giderleri kar lamak üzere her kat malikinin vermesi 
gereken avans tutarn gösterir.  

letme projesi (bütçe), kat maliklerine ve ba msz bölümlerden fiilen 
yararlananlara (kirac vs.) imzalar kar l nda veya taahhütlü bir mektupla 
bildirilir. Bildirimden ba layarak 7 gün içinde projeye kat maliklerince itiraz 
edilirse, itiraz Blok Kat Malikleri Kurulunca bir hafta içinde incelenir ve proje 
hakknda karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazrlanr. tiraz olmaz ise proje 
kesinle ir.  



(212) 444 9100

43
 

c) Blok yapnn ve ortak yerlerin amacna uygun olarak korunmas, bakm ve 
onarm için gerekli olan tedbirleri alr. Gerekti inde Toplu Yap Yönetim 
Kuruluna bilgi vererek yardm talebinde bulunabilir. 
d) Blok yapy ilgilendiren tebligatlar kabul eder.  

 

11.3.3. BLOK DENETÇ S   

11.3.3.1. Seçimi ve Ücreti (Madde 19) 
1) Blok Kat Malikleri Kurulu ylda bir Mays aynda yapaca  toplantda kendi 

üyeleri arasndan birini "Blok Denetçisi" seçer. Eski Denetçinin görevi yenisi 
seçilinceye kadar devam eder. Blok Kat malikleri Kurulu, uygun görür ise, Blok 
Denetçisi için de ücret ödenmesini kararla trr. Kar l n blok bütçesinde 
gider kalemi olarak gösterir.  

 
2) Denetçi, kat maliklerinin say ve arsa pay ço unlu u ile seçilir. Eski Denetçi 

tekrar seçilebilir. Seçim sonuçlar, seçime katlanlarn tamam tarafndan 
imzalanacak iki örnek tutanakla belgelenir. Bu örneklerden biri Blok 
Yöneticisinde, ikincisi Toplu Yap Yönetim Kurulunda saklanr. Bu tutanaklar, 
“Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri”ne de yazlr, imzalanr.  

 

11.3.3.2. Görev, Yetki ve Sorumluluk (Madde 20) 
1) Denetçi, Blok Yöneticisinin hesap ve i lemlerini en az üç ayda bir denetler. Bir 

yllk dönem sonunda, Kat Malikleri Kuruluna verece i raporda, denetim 
sonucu ve blok yapnn yönetim tarz hakkndaki görü lerini bildirir. Aklama 
veya sorumlu tutma karar alnmasn kesinlikle önerir.  

 
2) Denetçi, bu raporu ve verece i kararlar noter onayl bir deftere yazarak imza 

eder.   
3) Blok Kat Malikleri Kurulu, gerekli görür ise, Yöneticinin hesaplarn ayrca 

d ardan bir uzmana inceletebilir.  
 

2. BÖLÜM TOPLU YAPI YÖNET M  

11.3.4. TOPLU YAPI TEMS LC LER KURULU  

11.3.4.1. Olu mas, Yetki ve Sorumluluklar (Madde 21) 
1) Toplu Yap Temsilciler Kurulu, “Blok Kat Malikleri Kurulu tarafndan seçilen 

Blok Yöneticilerinden”(24 Blok Yöneticisi = 24 ki i) toplam 24 ki iden olu ur.   
 

Toplu Yap Temsilciler Kurulu, olu umunu gerçekle tiren organik ba dan güç 
alarak bloklar aras e güdümü ve birlikteli i sa lamakla görevli ve yetkilidir. Bu 
amaca dönük ilke kararlar alr, kurallar koyar. Toplu yap yönetimini 
ilgilendiren kararlar toplu yap yönetim kurulu eliyle, bloklar ilgilendiren 
kararlar ise ilgili üyelerce yürütülür. 

 
2)  Toplu Yap Temsilciler Kurulu, Toplu Yap Yönetim Kurulunun hazrlayaca  

“Toplu Yap Yönetimi Bütçesi”ni her yl Mays aynda görü üp karara ba lar.  
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3)  Toplu Yap Temsilciler Kurulunun ilke kararlar ile koydu u kurallar, bu kurulu 
olu turan üyelerinin her birinin yöneticisi bulundu u blokta benimsenerek, 
bloklar arasnda yönetim bütünlü ü sa lanr.  

4) Toplu Yap Temsilciler Kurulu, kendi üyeleri arasndan, 3 ki iyi asil - 3 ki iyi 
yedek olarak Toplu Yap Yönetim Kuruluna, 3 ki iyi asil 3 ki iyi yedek olarak 
Toplu Yap Denetim Kuruluna, seçer.  

 
5) Toplu Yap Temsilciler Kurulu, ola an veya ola anüstü toplantlarnda Toplu 

Yap Yönetim Kurulunun bütün hesap ve i lemlerini, Toplu Yap Denetim 
kurulunun raporlarn da dikkate alarak inceleyip de erlendirir. Bunun sonunda 
Yönetim Kurulunu aklama ya da sorumlu tutma kararn verir.  

11.3.4.2. Kurula Katlma ve Oy Hakk (Madde 22) 
Toplu Yap Temsilciler Kurulunda bu yöneticiler yönettikleri ba msz bölüm says 
kadar oy hakkna sahiptirler. Kurulun belli bir toplantsna katlamayacak olan üye, 
herhangi bir üyeyi vekil olarak tayin edebilir. Vekil, temsil yetkisini yazl bir belge ile 
kantlamak zorundadr.  
 

11.3.4.3. Toplanma ve Ça r (Madde 23) 
Toplu Yap Temsilciler Kurulu, ylda bir, blok yöneticileri seçimini izleyen ilk hafta 
içinde ilk ola an toplantsn yapar.  
Toplu Yap Temsilciler Kurulu, ylda en az üç kez ola an olarak, üyelerinin 2/3 
ço unluklu yazl istemi üzerine toplant için istenilen tarihten en az onbe  gün önce 
bütün üyelere imzalattrlacak bir ça r veya bir taahhütlü mektupla, toplant sebebi 
de bildirilmek art ile ola anüstü olarak her zaman toplanr.  
 
lk ça r yaplrken, birinci toplantda, yeter saynn sa lanamamas halinde, ikinci 

toplantnn nerede ve hangi tarihte yaplaca  da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant 
arasnda braklacak zaman yedi günden az olamaz. 
 

11.3.4.4. Toplant ve Karar Yeter Says (Madde 24) 
Toplu Yap Temsilciler Kurulu, üye tamsaysnn salt ço unlu u ile toplanr ve 
toplantya katlanlarn oy ço unlu uyla karar verir.  
 
Yeter say sa lanamad  için ilk toplant yaplamazsa, duyurulmu  ikinci toplantya 
katlanlarn oy ço unluyla karar verilir. 634 sayl Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu 
Yönetim Plannda özel haller için öngörülmü  bulunan toplant ve karar yeter 
saylarna ili kin hükümler sakldr.  
 
 

11.3.4.5. Kararlarn Ba laycl  (Madde 25) 
Toplu Yap Temsilciler Kurulu kararlar, stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 
Konut Toplu Konutlar kapsamnda bulunan Blok Yöneticileri ile bütün ba msz 
bölüm maliklerini ve sakinlerini, irtifak hakk sahiplerini ve ba msz bölümleri 
herhangi bir ekilde onlardan devir alacak olanlar ba lar. 
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11.3.4.6.Kararlarn Yazlmas ve mzalanmas (Madde 26)  
Toplu Yap Temsilciler Kurulunun kararlar, noter onayl bir “Toplu Yap Temsilciler 
Kurulu Karar Defteri”ne yazlr ve toplantya katlan bütün kurul üyelerince imzalanr. 
Karara aykr oy verenler, aykrl n sebebini belirterek defteri imza ederler.   
 

11.3.5. TOPLU YAPI YÖNET M KURULU  

11.3.5.1. Seçimi (Madde 27) 
Toplu Yap Temsilciler Kurulu, blok yöneticileri seçimini izleyen ilk hafta içerisinde 
gerçekle tirece i ola an toplantsnda bir yl için, kendi üyeleri arasndan Toplu Yap 
Yönetim Kurulu’nu olu turacak 3 asil - 3 yedek ki iyi seçer. Ayn ki iler yeniden 
seçilebilirler. 
 
Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantda bir ba kan, bir ba kan vekili ve bir de 
sayman üye seçerek görev bölümü yapar.  
 
Yönetim Kurulu, 3 üye ile toplanr ve 2 üyenin oyu ile karar verir. Yönetim Kurulunun 
kararlar her sayfas noterce onanm  “Toplu Yap Yönetim Kurulu Karar Defteri”ne 
yazlr, toplantya katlanlar tarafndan imzalanr. Aykr oyu olan bunu belirterek 
imzalamak zorundadr.  Bu defter, Toplu Yap Yönetim Kurulu Ba kannn ki isel 
sorumlulu u altnda saklanr. De i en ba kanlar arasnda tutanakla devir/teslim 
edilir, durum Kurulun bilgisine sunulur. Tutanak, dosyasnda saklanr.  
 
Bu defterin, her takvim ylnn bitmesinden ba layarak bir ay içinde Toplu Yap 
Yönetim Kurulu tarafndan notere kapattrlmas mecburidir. 
 

11.3.5.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar (Madde 28) 
Toplu Yap Yönetim Kurulu aynen bir vekil gibi sorumludur. 
Yönetim Kurulu stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut Toplu Konutlar 
Toplu Yap Alan snrlarn belirleyen bu Yönetim Planna ekli “Vaziyet Plannda” 
gösterilen imar ada/parselinde görevli, yetkili ve sorumludur.  
 

11.3.5.3. Yönetim Kurulunun Ba lca Görevleri, 
a) Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Plannn, Blok Yönetimlerinde yanl sz 

ve eksiksiz uygulanmasn gözetir, izler, sonuç alnmasna çal r. 
 

b) Toplu Yap Temsilciler Kurulunun kararlarn yerine getirir. 
 

c) Gerekti inde Blok Yöneticilerine i letme projeleri (bütçeleri) hazrlamalarnda 
yardmc olur.  

d) Göreve ba lad ndan itibaren, bir i letme projesi yoksa, 15 gün içerisinde 
yeni bir i letme projesi hazrlar. Varsa, onu uygulamay sürdürür. letme 
projesi (bütçe) hazrlanrken, önce bir yllk giderlerin çe idi ve tutar tahmin 
edilir. Böylece belirlenecek yllk gider, arsa paylar esas alnarak Kat Mülkiyeti 
Kanununun 20. maddesi uyarnca toplu yap alannda bulunan her bir blok 
yöneticisine, ba msz bölüm sahiplerine (kat maliklerine) aidat (ortak gider 
pay) olarak da tlmak üzere bildirilir.  

e) letme projesi, Toplu Yap Temsilciler Kurulu üyelerine imza kar l  
duyurulup, Kurulun bunu görü mek üzere toplanmas sa lanr. Yedi gün içinde 
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projeye itiraz edilirse durum Toplu Yap Temsilciler Kurulunda incelenir ve 
proje hakknda, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazrlanr. 

  
f) Toplu Yap Temsilciler Kurulu i letme projesini kesinle tirir. Toplu Yap 

Temsilciler Kurulu kararlar 2004 sayl cra ve flas Kanununun 68. maddesi 1. 
fkrasnda belirtilen belgelerden saylr. 

 
g) Toplu Yap Yönetim Kurulu, ortak gider paynn (aidatn) ve gecikme 

tazminatnn, Kat Mülkiyeti Kanununa dayanarak, ba msz bölümden kirac 
olarak veya ba ka sebeple devaml olarak yararlanandan da isteyebilir. Ancak, 
kiracnn sorumlulu u ödemekte oldu u kira bedeli ile snrldr. Ortak gider 
paynn ödeme yükümlüsü kat maliki oldu undan, yukardaki fkraya göre 
tahsilat takibi yaplyor olmas, kat malikinden de yükümlülü ünü yerine 
getirmesini istemeye engel de ildir. 

 
h) Toplu Yap Yönetim Kurulu, her türlü gelir-gider izlenimlerinin, bunlarn 

belgelenmesinin, muhasebesinin tutulmasnn, banka hesabnn, nakit, çek ve 
ödeme talimatnn kullanlmasn ve benzeri hizmetleri yürütmekle sorumludur.   

 
i) Blok yönetimlerinin her türlü bürokratik hizmetlerini sa layc düzenlemeler 

yapar, bu amaçla görevliler çal trr. Blok Yöneticilerinin bu tür hizmetlerden 
yararlanmas, kesinlikle, Toplu Yap Yönetim Kurulu aracl  ile ve O’nun 
yönergelerine uygun olarak sa lanr. Toplu Yap Yönetim Kurulu, merkezi 
hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde, Blok Yöneticilerinin ihtiyaç ve dileklerini 
dinler, çözümler üretir, her Blok Yöneticisinin görevliler üzerinde ayr ayr 
üstlük davran lar sergilemesine engel olur. 

 
j) stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut Toplu Konutlar Toplu 

Yapsn üçüncü ki iler önünde Toplu Yap Yönetim Kurulu Ba kan veya 
yoklu unda ba kan vekili temsil eder. 

 
k) Ortak kullanm yap ve alanlarnn i letilmesinde, hukuksal ili kilerin verdi i 

oranda ve Toplu Yap Temsilciler Kurulunun ald  kararlar da gözönünde 
bulundurarak düzenleme ve sözle meler yapar. 

 
l) Toplu Yap Yönetim Kurulunca sözle mesi feshedilen veya sona eren 

kapcnn bu görevi nedeniyle tahsis edilmi  yerleri 15 gün içinde bo altmasn 
sa lar. Bu süre içinde bo altlmayan yerlerin zabtaca bo altlmas için yerel 
mülki amire (KMK. Ek madde 2 uyarnca) ba vurur.  

 
m) Seçim dönemlerinde, bloklarda yaplacak seçimler için takvim yapar, e güdüm 

amacyla tutanak ve vekâlet belgesi gibi krtasiyeleri tek biçimde belirler, 
da tr.  

 
n) Toplu Yap Yönetim Kurulunun kararlarna uymayan, uymakta geciken, aykr 

karar alan veya eylemde bulunan blok yönetimlerini de erlendirmeleri için ilgili 
Blo un Kat Malikleri Kuruluna veya denetçisine uyarda bulunur, kat malikleri 
kurulunda, Yönetici hakknda göreve devam edip etmeyece ine ili kin karar 
alnmasn ister. 
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o) Toplu yap alannda bulunan ortak kullanm yap ve alanlarda (yollar, 
kaldrmlar, otoparklar, açk alanlar, vb.) mar Kanununa, imar planna ve yap 
projelerine uygunsuz her türlü geli melerin önlenmesine, giderilmesine ili kin 
kararlar alr. 

 
p) Ana gayrimenkul kapsamndaki ortak yer ve tesisleri sigorta ettirir. 

 
q) Toplu Yapy ilgilendiren tebligatlar kabul eder. 

 
r) Her türlü belgeler ile bankalarda para çek-yatrma talimat ve çeklerinde iki 

imza kullanlmas zorunludur. 
 

s) Bu Yönetim Plannda, (Toplu Yap Yönetim Kurulunun) yöneticilerin görevleri 
ile ilgili eksik hükümlerin çkmas halinde, bu durumda 634 sayl KMK’daki 
yöneticiler ile ilgili hükümler uygulanr.  

 

11.3.5.4. Hizmet Alm (Madde 29) 
Toplu Yap Yönetim Kurulu, yükümlü bulundu u görevlerin yerine getirilmesini, Toplu 
Yap Temsilciler Kurulu bu konuda bir karar verir ise, sözle me ile bir gerçek veya 
tüzel ki iden isteyebilir.  
 

11.3.5.5. Ücreti (Madde 30) 
Toplu Yap Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti, Toplu Yap Temsilciler Kurulunca 
belirlenerek, kar l  bütçeye yazlr.  
 

11.3.6. TOPLU YAPI DENET M KURULU  

11.3.6.1. Seçimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar (Madde 31) 
Toplu Yap Temsilciler Kurulu, blok yöneticileri seçimini izleyen ilk hafta içerisinde 
gerçekle tirece i ola an toplantsnda bir yl için, kendi üyeleri arasndan Toplu Yap 
Denetim Kurulu’nu olu turacak 3 asil - 3 yedek ki iyi seçer. Ayn ki iler yeniden 
seçilebilirler. 
 
Denetim Kurulu, 3 ayda bir Yönetim Kurulunun hesap ve i lemlerini inceleyerek, 
vard  sonuçlar ara raporlarla Toplu Yap Temsilciler Kuruluna bildirir. Yönetim 
Kurulunun aklanmas veya sorumlu tutulmas önerisini de içerecek biçimde 
düzenleyece i kesin hesaplara ili kin raporunun Toplu Yap Temsilciler Kurulu 
üyelerine ula trlmasn ister, sa lar.   
Denetim Kurulu, zorunlu hallerde Temsilciler Kurulunun ola anüstü toplanmasn 
isteyebilir. Bu istek kesinlikle yerine getirilir. Denetim Kurulu, bütün kararlar ile rapor 
özetlerini, noterce onaylanm  “Toplu Yap Denetim Kurulu Karar Defteri”ne yazar. 
Bu defter, eski ve yeni kurullar arasnda tutanakla devir/teslim edilir. Bu defterin, her 
takvim ylnn bitmesinden ba layarak bir ay içinde notere kapattrlmas mecburidir. 
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11.4. IV. KISIM KAT MAL KLER N N HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER  

1.BÖLÜM 

11.4.1. Ba msz Bölümlere li kin Hak ve Yükümlülükler   
 (Madde 32) 
Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan ba msz bölümler üzerinde (Kat Mülkiyeti 
Kanununun ve bu Yönetim Plannn hükümleri sakl kalmak kaydyla) Türk Medeni 
Kanununun maliklere tand  bütün hak ve yetkilere sahiptirler.  
Kat malikleri, ba msz bölümlerinin içinde, ana yapya zarar verecek nitelikte 
olmamak ko uluyla, istedikleri bakm/onarm, tesis ve de i iklikleri yapabilirler.  
Kat malikleri, ba msz bölümleri ve ortak yerleri kullanr iken, iyi niyet kurallarna 
uymak, yasaya ve Yönetim Planna aykr davran lardan kaçnmak zorundadrlar.  
Kat malikleri, özellikle;  

a) Ba msz bölümlerinde, di er kat maliklerini rahatsz edecek nitelikte 
toplantlar düzenleyemez, gürültülü hareketlerde bulunamaz, özellikle gece 
geç saatlerden sonra televizyon, radyo, müzik seti vb cihazlar kom ular 
rahatsz edecek bir ekilde kullanamazlar.  

b) Ni an, dü ün gibi ayrk nedenlerle düzenlenecek toplantlarda öteki kat 
maliklerini rahatsz etmemeye olabildi ince özen gösterirler.  

c) Ba msz bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarndan hiçbir ekilde hal 
silkelemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, çama r balkonlar hariç binann 
d  cephesine veya d tan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çama r 
asamazlar.  

d) Ba msz bölümleri, kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykr 
saylacak ekilde kullanamazlar.  

e) Kat mülkiyeti kütü ünde mesken olarak gösterilmi  bölümlerini, hiçbir ekilde 
hastane, dispanser, klinik gibi kurulu lara, kullanmlara tahsis edemezler.  

f) Ana gayrimenkulün kütü ünde mesken olarak gösterilmi  bulunan ba msz 
bölümlerinde Toplu Yap Temsilciler Kurulu oybirli iyle izin vermedikçe, 
sinema, gazino, kulüp, kahvehane, dans salonu gibi e lence, lokanta, pastane 
gibi beslenme yerleri ile basmevi,  sendika veya dernek merkezi, dershane, 
vb. açamazlar.  

g) Toplu Yap Temsilciler Kurulu oybirli iyle izin vermedikçe, binann ön, arka 
veya yan cephelerinde ba msz bölümlerinin pencere, balkon veya 
teraslarna d ardan görünen veya d arya sarkan levha, tabela, Klima D  
Ünitesi, vb asamazlar, balkon veya teraslara da binann genel görüntü ve 
güzelli ini bozacak ekil veya renkte düzenlemeler yapamazlar. 

h) Ba msz bölümlerine girme zorunlulu unun bulundu u hallerde gerekli izni 
vermekten kaçnamazlar.  

i) Kat malikleri, ba msz bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat 
adreslerini, bu adresteki de i iklikleri ve ba msz bölümlerinde kirac olarak 
veya ba ka bir sfatla oturanlarn ad, soyad ve i  adreslerini derhal (en geç 15 
gün içinde) Blok Yönetimine bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki de i ikli i 
bildirmeyen kat malikinin Yönetimde mevcut son adresine yaplan tebligat 
geçerli saylr.  
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2. BÖLÜM  

11.4.2. Ortak Yerlere li kin Hak ve Yükümlülükler (Madde 33) 
Kat malikleri, ba msz bölümlerinin bulundu u blok ortak yer ve tesislerden (kapc 
dairesi, bodrum, s nak, merdiven, asansör, radyo ve televizyon antenleri vb.) 
yararlanmak hakkna sahiptirler.  
 
Kat maliklerinin yukarda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasl ve ne ölçüde 
yararlanacaklar Toplu Yap Temsilciler Kurulunca hakkaniyet kurallar da dikkate 
alnarak belirlenir ve gerekti inde düzenlenir.  
 
Kat malikleri, yap ada / parselindeki ortak yer ve tesislerden (otoparklardan, çocuk 
oyun alanlarndan, açk oturma bölümlerinden, yönetim binasndan vb.) Toplu Yap 
Temsilciler Kurulunun veya Kurulun verdi i yetkiye dayanarak Toplu Yap Yönetim 
Kurulunun belirledi i esaslar çerçevesinde yararlanrlar.  
 
Kat Malikleri;  

a) Bulunduklar blo un mimari durum ve güzelli ini korumak zorundadr.  
b) Toplu Yap Temsilciler Kurulunun onayn almadkça, bulunduklar yapnn 

ortak yerlerinde in aat, onarm ve tesisler, d  badana veya boya yapamazlar, 
balkonlarn veya parmaklklarnn rengini de i tiremezler. Ancak, ortak yer ve 
tesislerdeki bir bozuklu un anayapya veya ba msz bir bölüme veya 
bölümlere zarar verdi inin ve acilen onarlmas gerekti inin veya anayapnn 
güçlendirilmesinin zorunlu oldu unun mahkemece tespit edilmi  olmas 
halinde, bu onarm ve güçlendirmenin projesine ve tekni ine uygun biçimde 
yaplmas konusunda kat maliklerinin rzas aranmaz. Kat maliki kendi 
ba msz bölümünde anayapya zarar verecek nitelikte onarm, tesis ve 
de i iklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine ba lantl bulunan 
ba msz bölümlerin ba lantl yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rzas ile 
anayapya zarar vermeyecek onarm, tesis ve de i iklik yaplabilir. 

c) Blok yapda veya toplu yap kapsamndaki ortak yer ve tesislerden 
yararlanrken, tesislere zarar verecek veya di er kat maliklerini rahatsz 
edecek davran larda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak 
yetkili kurullarca belirlenmi  kural ve düzene aykr davranamazlar. 

Bu Yönetim Plannda ve KMK’nda kat maliklerinin yükümlülüklerine ili kin olarak 
yer alan bütün hükümler, ba msz bölümden kirac olarak veya herhangi ba ka 
bir sebeple devaml bir ekilde yararlananlara da aynen uygulanr. 

 

11.5. V. KISIM ORTAK G DERLERE KATILMA 

1. BÖLÜM 

11.5.1. Genel Olarak Ortak Gider (Madde 34) 
Toplu Yap Alan snrlar içindeki ba msz bölüm sahipleri (kat malikleri) için “ortak 
giderlere katlma zorunlulu u” iki türlüdür.  Bunlardan ilki “Toplu Yap Yönetimi” 
bütçesiyle belirlenen ortak gider miktardr.  
kinci tür ortak gider ise, “Blok Yönetimi”nin bütçesiyle belirlenen ortak gider 

miktardr.  
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Kat malikleri bu iki genel gider toplamn ödemek zorundadrlar. 
Yukarda açklanan giderler, “aidat” ve/ veya “avans” biçiminde olabilir.  
 

2. BÖLÜM 

11.5.2. Blok Ortak Giderlerine Katlma (Madde 35) 
a) Kat Malikleri bulunduklar bloklara ili kin ortak yer ve tesisler üzerindeki 

kullanma hakkndan vazgeçmek veya kendi ba msz bölümünün durumu 
dolaysyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyac olmad n ileri 
sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payn” ödemekten kaçnamazlar.  

b) Ortak gider ve avans paynn tamamn zamannda ödemeyen kat maliki, 
ödemede gecikti i günler için aylk %5 hesabyla gecikme tazminat ödemek 
zorundadr.  

c) Ortak gider ve avans payn ödemede üç aydan (yl içinde üç defa) fazla 
geciken kat maliki hakknda, ilgili Blok Yöneticisi ve/veya Toplu Yap Yönetim 
Kurulu bu Yönetim Planna, KMK’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve 
icra takibi yapmakla yükümlüdür.  

d) Ortak bir gidere, kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun ba msz 
bölümünden yararlanmakta, olan ki i (kirac vs.) kusurlu hareketi ile sebep 
olmu sa yaplan ödeme zarara sebep olandan ve kat malikinden müteselsilen 
alnr.  

 

3. BÖLÜM 

11.5.3. Toplu Yap Ortak Giderlerine Katlma (Madde 36) 
a) Yönetim Planna ve Toplu Yap Temsilciler Kurulu kararna göre belirlenmi  

toplu yap ortak tesis ve yerlerine ili kin ortak giderler (sulama, elektrik, 
temizlik, bakm onarm, muhasebe, güvenlik harcamalar vb.) toplu yapdaki 
bütün ba msz bölüm malikleri tarafndan kar lanr.  

b) Toplu yap ortak giderlerinin ba msz bölümlere bölü türülmesinde her bir 
blokta yer alan ba msz bölümlerin arsa paylar toplam dikkate alnarak, 
hesap yaplr.  

c) Toplu yap ortak gider ve/veya avans paynn tamamn zamannda ödemeyen 
kat maliki, aylk %5 hesabyla gecikme tazminat ödemek zorundadr.  

d) Kat Malikleri, toplu yap kapsamndaki ortak yap, yer ve tesisler üzerindeki 
kullanma hakkndan vazgeçmek veya bunlarn ba ka bir parselde veya 
kamuya ait alanlarda bulundu unu veya ba msz bölümünün veya kendisinin 
durumu dolaysyla lüzum, ihtiyaç veya yararlanlmasna imkan olmad n ileri 
sürmek suretiyle toplu yap ortak gider payn ve/veya toplanacak avans 
ödemekten kaçnamazlar.  

e) Toplu yap ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle kat maliklerinden veya 
ailesinden biri veya onun ba msz bölümünden yararlanmakta olan ki i 
(örne in kirac veya misafiri) zarar verirse, bu zarardan zarar veren ve kat 
maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar, gerekti inde ortak 
giderlerden kar lanr ve sorumlulardan istenir.  



(212) 444 9100

51
 

f) Ortak gider ve avans payn ödemede yl içinde üç defa geciken kat maliki 
hakknda, ilgili Blok Yöneticisi ve/veya Toplu Yap Yönetim Kurulu bu Yönetim 
Planna, KMK’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi 
yapmakla yükümlüdür.  

 

11.6. VI. KISIM ANAGAYR MENKULÜN S GORTALANMASI 
 Sigorta (Madde 37) 
Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi, Toplu Yap Temsilciler Kurulunun belirleyece i 
esaslar ve de erler üzerinden yaptrlr.    
Sigorta yaplmas halinde ba msz bölüm malikleri, sigorta giderlerine, arsa pay 
orannda, katlmakla yükümlüdür. 
Ana gayrimenkulün tümünün harap olmas halinde alnacak sigorta bedeli, aksine bir 
sözle me yok ise, ba msz bölüm maliklerine arsa pay orannda payla trlr. Yalnz 
bir veya birkaç ba msz bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir ksm hasara 
u ram sa, alnacak sigorta bedeli hasara u rayan yerlerin onarmna arsa paylar 
orannda harcanr.  
Ba msz bölüm malikleri ana gayrimenkulün sigortalanmasyla giderilemeyecek olan 
zararlarn kar lamak üzere, kendi ba msz bölümlerini ayrca kendi ad ve 
hesaplarna sigorta ettirebilirler, bu halde alnacak sigorta bedeli, ana gayrimenkulün 
sigorta bedelindeki paylar da ayrca sakl kalmak üzere, yalnz kendilerine ait olur. 
Yürürlülükte bulunan Kanunlarn emredici hükümler sakldr. 
 

11.7. VII. KISIM HAK M N MÜDAHALES N N STENMES  
 (Madde 38) 
1) Blok Kat Malikleri Kurulu / Toplu Yap Temsilciler Kurulu / Toplu Yap Yönetim 
Kurulu tarafndan verilen bir karar yasalara veya Yönetim Plan hükümlerine aykr 
bulan herhangi bir ba msz bölüm maliki, KMK’nun hükümleri çerçevesinde Sulh 
Mahkemesine ba vurarak kararn tamamen veya ksmen iptalini isteyebilir.  
2) Ba msz bölüm maliklerinden birinin (veya onun katndan kira sözle mesine veya 
di er bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) KMK’nda veya bu Yönetim 
Plannda öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar 
gören, rahatsz olan bir ba ka ba msz bölüm maliki, Sulh Mahkemesine ba vurarak 
hakimin müdahalesini, rahatsz edici duruma son verilmesini isteyebilir.  
Ba msz bölüm maliki, Toplu Yap Yönetim Kuruluna ba vurarak, davann Toplu 
Yap Yönetim Kurulu tarafndan açlmasn da isteyebilir.  
3) Ba msz bölüm maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek 
suretiyle öteki ba msz bölüm maliklerinin haklarna, onlar için “çekilmez hale 
gelecek” derecede aykr davranrsa, ba msz bölüm malikleri, KMK’nun 25. 
Maddesi hükümleri çerçevesinde, o ba msz bölüm malikinin ba msz bölüm 
üzerindeki mülkiyet hakknn kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir. 
Ba msz bölüm maliki ortak gider avans payn zamannda ödemedi i için iki takvim 
yl içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmu sa veya mahkemenin emrine 
ra men, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte iki ay srar etmi se veya 
ba msz bölümünü randevuevi veya kumarhane olarak kullanm  veya 
kullandrm sa, yukarda de inilen “çekilmezlik” hali meydana gelmi  saylr.  
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11.8. VIII. KISIM ÖNCEL KLE SATIN ALMA HAKKININ MEVCUT  OLMAYI I 
 (Madde 39) 
Toplu yap kapsamndaki bir ba msz bölümün, bir arsa paynn satlmas halinde, 
öteki ba msz bölüm malikleri öncelikle satn alma (kanuni ufa) hakkna sahip 
de ildir. 

11.9. IX. KISIM YEN L K VE LAVELER LE G DERLER NE  KATILMA 
 (Madde 40) 
Toplu Yapnn ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanlr hale getirilmesine veya bu 
yerlerden elde edilecek faydann ço altlmasna (örne in, ortak anten, vs.) ili kin 
yenilik ve ilaveler, Toplu Yapdaki ba msz bölüm maliklerinin say ve arsa pay 
ço unlu uyla verecekleri karar üzerine yaplr. 
Ba msz bölüm maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Toplu 
Yap Temsilciler Kurulunca belirlenir.  

11.10. X. KISIM TEML K  TASARRUF VE ÖNEML  YÖNET M LER
 (Madde 41) 
Toplu Yap ortak yap ve tesislerinin, bir ayni hakla kaytlanmas, ortak yap ve 
tesisler ile Toplu Yap arsasnn mülkiyetinin ba kasna devredilmesi gibi tasarrufi 
i lemlerin yaplmas Toplu Yap Temsilciler Kurullarn olu turan tüm üyelerin 
oybirli iyle verilmi  kararlarna ba ldr. 
Toplu Yap kapsamndaki ortak yap ve tesislerin yararlanma tarznn de i tirilmesi, 
ortak yap ve tesislerin d  duvarlarnn reklam amacyla kiraya verilmesi gibi önemli 
yönetim i leri için Toplu Yap Temsilciler Kurulunun salt ço unlukla karar vermesi 
gerekir. 

11.11. XI. KISIM ARIZALARIN G DER LMES  (Madde 42) 
Ba msz bölüm malikleri ve onlara tabi olanlar, di er ba msz bölümlerde ve ortak 
yerlerde meydana gelen arzalarn giderilmesi için kendi ba msz bölümlerine 
girilmesine müsaade etmek mecburiyetindedirler. 
Ancak bu gibi i lerin taraflarca en uygun zamanda yaplmas ve bu müsaade 
sebebiyle ba msz bölüm malikleri veya o bölümde oturanlarn u rayacaklar 
zararlarn lehine müsaade edilen taraflardan derhal ödenmesi veya giderilmesi 
mecburidir. 

11.12. XII. KISIM GEÇ C  HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1) stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut Toplu Konutlarnda, 
toplu yap temsilciler kurulu olu uncaya kadar, bu kurulun görevlerini üstlenmek, 
yetkilerini kullanmak ve kurulun olu mas için gerekli giri im ve ça rlarda bulunmak 
üzere, tüm ba msz bölümlerin maliki olan OYAK tarafndan, Toplu yap Yönetim 
Kurulu’nun tüm haklarna sahip olmak, yetkilerini kullanmak görevlerini ifa etmek 
üzere Geçici Yönetim ve Denetleme Kurulu re’sen atanr. Geçici Yönetim ve 
Denetleme Kurullar toplu yapnn bitimini takiben seçim yolu ile olu turulacak ilk 
genel kurula kadar ve en geç toplu yapnn bitimini izleyen bir yl sonrasna kadar 
devam edebilir.  
lk Geçici Yönetim Kurulu Cem ERGÜVEN, Veli ÇOMBULKAN ve Mevlüt ÇEL K ‘ten,  
lk Geçici Denetim Kurulu ise Nüvit BOLTÜRK ve Sami OK’ dan olu turulmu tur.  
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stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut Toplu Konutlar, Toplu Yap Yönetim 
Plan uyarnca Yönetimin olu turulmas amacyla yaplacak ilk genel kurullar konut 
teslimleri srasnda adlarna konut tahsis edilerek/satlarak konutlarn teslim alan 
konut sahiplerine veya temsilcilerine yaplan bildirimde belirtilen tarih ve yerde 
ilgililerin katlmyla Ordu Yardmla ma Kurumu Genel Müdürlü ü (OYAK) tarafndan 
planlanr ve gerçekle tirilir. Yönetimin olu turulmas amacyla yaplacak bu ilk genel 
kurullar, ço unluk aranmakszn toplantya katlanlarca gerçekle tirilir ve seçimler 
toplantya katlanlarn oyçoklu u ile sonuçlandrlr.  
Yönetimin olu turulmas amacyla yaplacak ve Ordu Yardmla ma Kurumu Genel 
Müdürlü ü (OYAK) tarafndan planlanarak gerçekle tirilecek bu ilk genel kurullarda 
gerek Blok gerekse de Toplu Yap Yönetim ve Denetim Kurullarnn olu turulmasnda 
toplantya katlan konut sahiplerinin katlm ve adaylk konusunda yeterli talepleri 
bulunmamas ve/veya baz blok yaplarnn yönetiminin olu turulamayaca n 
anla lmas durumunda; OYAK tarafndan seçilerek atanacak geçici yönetim ve 
denetim kurulunun görevlerini sürdürmesine karar verilebilece i gibi, i bu Yönetim 
Plannda belirtilen vasf ve özellikler aranmakszn söz konusu yönetici ve deneticiler 
toplantya katlan konut sahipleri arasndan OYAK tarafndan re’sen seçilip atanabilir.  
Ancak yine toplantya katlacak konut sahiplerinin katlm ve adaylk konusunda 
yeterli istek ve taleplerinin bulunmamas ve/veya OYAK tarafndan resen seçilip 
atanacak Yönetici ve Denetçilerden Site Yönetimi bakmndan öngörülen amaçlarn 
sa lanamayaca nn anla lmas durumunda, yine OYAK tarafndan ko ullar resen 
belirlenecek bir Site Yönetim irketi’ne/ ahslara kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 
Konut Toplu Konut Sitesinin ve/veya baz blok yaplarn yönetimi devredilebilir.    
 

11.13. XIII. KISIM TOPLU YAPI YÖNET M SEÇ M EMASI 
Kat Malikleri Says 1,096 Ki i 
Toplu Yap Temsilciler Kurulu ( 24 Blok Yöneticisinden olu ur. ) 24 Ki i 
Toplu Yap Yönetim Kurulu 3 asil  3 yedek 
Toplu Yap Denetim Kurulu 3 asil  3 yedek 
stanbul kitelli OYAKKENT 1. Etap 1,096 Konut Toplu Konutlar Toplu Yap Yönetim 

Plan, Ordu Yardmla ma Kurumu Genel Müdürlü ü’nce 634 sayl Kat Mülkiyeti 
Kanunu hükümlerine göre 42 madde, 1 geçici madde olarak hazrlanarak 02/06/2009 
tarihinde Ordu Yardmla ma Kurumu Genel Müdürlü ü tarafndan onaylandktan 
sonra uygulamaya konulmu tur. Yönetim Plannn maddeleri arasnda 634 sayl Kat 
Mülkiyeti Kanunu’nun maddelerine aykr bir hüküm bulunmamaktadr.   
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SIRA 
NO G DER TANIMI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOPLAM

DA RE T P NE GÖRE A DAT AVANSI DA ILIMI

T P A (1+1)
T P B (1+1)
T P C (2+1)
T P D (3+1)
T P E (3+1)
T P F (3+1)
T P G (4+1)
T P H (4+1)

KONUTUNUZA A T DO ALGAZ GÜVENCE BEDEL  B LG  :

1,096

GDA prosedürü gere i konutunuza ait do algaz güvence bedeli faturalarnza 4 e it taksitte
yanstlacaktr. Bu güvence bedelinin 1. taksiti olan 62 TL’nin 03.07.2009 tarihine kadar ödenmesi
gereklili inden dolay söz konusu bedel (1. Taksit) OYAK tarafndan, sizlerden tahsil edilmi
“Tapu ve Abonelik Harçlar” bedelinden mahsup edilmek üzere ödenecektir.

DA RE T P

GENEL TOPLAM

Üç aylk aidat avans tutar OYAK tarafndan, daire sahiplerinden alnan "Tapu ve Abonelik Harçlar" 
bedelinden kar lanacaktr.

OYAKKENT 1 S TES
GEÇ C LETME BÜTÇES (3 AYLIK)

GÜVENL K G DER  ( 9 K  )*
TEM ZL K G DER  (12 K )**
DO ALGAZ GÜVENCE BEDEL
DO ALGAZ TÜKET M G DER
SU TÜKET M G DER
S TE ELEKTR K G DER
TÜM BLOK ELEKTR K G DER
BLOK ÇEVRES  BAHÇE SULAMA G DER
S TE YE L ALANLAR TANKER SULAMA G DER
YANGIN DEPO SU G DER
HAVUZ K MYASALLARI BEDEL
ASANSÖR BAKIM G DER
JENERATÖR BAKIM VE YAKIT G DER
TV BAKIM G DER
ELEKTR K SARF MALZEME G DER
LAÇLAMA G DERLER
OF S MOB LYA SARF MALZEME G DER
ÖNGÖRÜLMEYEN G DERLER

* Yaplan çal malarda güvenlik personeli ihtiyac 14 ki i olarak hesaplanm tr. Ancak ilk üç aylk dönem için yerle im 
gözönünde bulundurularak 9 güvenlik personeli için gider hesaplanm tr.

** lk üç aylk dönemdeki yerle im göz önünde bulundurularak her 2 blok için 1 temizlik görevlisi öngörülmü tür. 
lerleyen dönemlerde ihtiyaca ba l olarak Site Yönetimi tarafndan personel artrlacaktr.

KONUT 
ADET

A DAT AVANSI
( TL )

3 AYLIK A DAT AVANSI
( TL )

46 60 8,280
2 60 360

112 75 25,200
564 80 135,360
324 80 77,760
8 85 2,040
28 90 7,560
12 90 3,240

259,800

Tutar
( TL )

60,000
55,000
1,550
3,125
1,750

25,500
43,000
5,700

25,000
250
675

17,500
500

259,800

250
1,250
6,250
2,500

10,000



(212) 444 9100

55

Notlar:
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Notlar:
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Çözüm Ortaklarmza Te ekkür Ederiz… 
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