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1. GİRİŞ
1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı
Bu kitapçık, konutunuzu teslim aldığınız
andan itibaren, BAHÇEŞEHİR STRADA 1’
deki yaşantınıza yol gösteren,
teknik-mekanik-alt yapı-genel proje
bilgilerini içeren her türlü soru ve
sorunlarınızda size cevap veren bir
“YAŞAM REHBERİ” olarak hazırlanmıştır.
Amacımız bu bilgileri ilgili taraflarla
paylaşarak yönetimin standart hale
getirilmesi ve BAHÇEŞEHİR STRADA 1 ’de
yaşayanlara, güvenli, konforlu ve ekonomik
işletilen bir ortam sağlamaktır.
Bu kitapçığı daima evinizde bulundurmanızı, konutunuzu kiraya vermeniz halinde
bir kopyasını da kiracıya teslim etmenizi
önemle rica ederiz.
Burada yer almayan her türlü konu için,
+90 212 444 33 58 numaralı telefondan 7 gün boyunca mesai saatleri
içerisinde (09:00 – 20:00) Müşteri
Hizmetlerini arayabilirsiniz.

1. INTRODUCTION
1.1 Purpose and Scope of the Manual
This manual has been prepared as a “LIFE
GUIDE” that responds to all your questions
and problems including the technical,
mechanical, infrastructure and general
project information that guide your life at
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 from the moment
you receive your housing.
Our aim is to standardize the management
by sharing this information with the related
parties and to provide a safe, comfortable
and economically operated
environment for the residents of
BAHÇEŞEHİR STRADA 1.
We would like to kindly ask you to always
keep this booklet in your home and, in
case that you hire out your housing, to
submit its copy to your tenant.
For all matters not mentioned here, you
can call the Customer Services during the
working hours (09:00 - 20:00) for 7
days via telephone number
+90 212 444 33 58.

2. GENEL BİLGİLER
2.1 Genel Tanıtım
BAHÇEŞEHİR STRADA 1; İstanbul
İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir
2. Kısım Mahallesi, Hoşdere
Bahçeşehir Yolu Caddesi 632 Ada,
3 no.lu parselde kayıtlı 34.084,53
m² parsel alanı üzerinde 8 blok
olarak inşa edilmiştir.
BAHÇEŞEHİR STRADA 1, yönetim
açısından 747 konut ve 31 adet
ticari bağımsız bölüme ayrılmıştır.

2.2 Konutlarınızın Teslimi
Konutunuzun size veya vekilinize
teslimi, görevli personelimizle
birlikte tüm imalatlar kontrol
edilerek yapılmaktadır. Konutunuzu
teslim alırken herhangi bir üretim
hatası varsa görevli personelimiz
tutanak ile kayıt alır. Tutanak ile
kayıt altına alınan kusurlar
en kısa zamanda giderilerek
bilgilendirme yapılır.

Teslim sürecinde tespit edilemeyen imalat
hatası ve eksikler 30 gün içerisinde
“Müşteri Hizmetlerine” yazılı olarak
bildirilebilir.
Garanti belgesi verilmeyen mallarla ilgili
olarak ise; kullanım hatasından
kaynaklananlar hariç, Müşteri
Hizmetleri’ne iletilen arızaları, Akzirve
giderecek veya giderilmesini
sağlayacaktır. Konutunuzu teslim aldıktan
sonra konutunuzun güvenliği, siz daire
sahiplerinin sorumluluğu altında
olacaktır.

2.3. Konutlara Eşya
Taşıma Hususları
BAHÇEŞEHİR STRADA 1’ e taşınacak
konut kullanıcılarının, olabilecek tüm
karışıklıkların önlenmesi amacıyla
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetimine
planladıkları taşınma günlerini 2 gün
öncesinden bildirmelerini rica ediyoruz.
Taşınma işlemleri sizlerin, eşyalarınızın ve
binanın korunması amacı ile belirlenen
tarih ve saatte güvenlik görevlileri
gözetiminde yapılacaktır. Taşımalar
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetiminin
belirleyeceği asansörden yapılacaktır.

2. GENERAL INFORMATION
2.1 General Definition
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 was built as 8
buildings at the address in İstanbul City,
Başakşehir District, Bahçeşehir 2.Kısım
Neighbourhood, on the Hoşdere
Bahçeşehir Yolu Street, on the plot area
of 34.084,53 m² in the 3rd plot which
is located on 632nd building block.
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 is divided into
747 residential and 31 commercial
independent sections in terms of
management.

2.2 Delivery of your Housing
Delivery of your housing to you or your
representative is done by checking all
the productions together with our
competent staff. If there is any
production defect while receiving your
housing, our staff will record it with a
protocol. Defects recorded with the
protocol are removed as
soon as possible.
Manufacturing defects and deficiencies
that cannot be detected during the

delivery process can be reported to “the
Customer Services” in writing within 30
days.
Regarding the goods for which no
certificate of warranty is not given,
Akzirve shall repair any malfunctions
transmitted to Customer Service or
ensure the malfunctions to be removed,
except for defects caused by use error.
The security of your housing will be at the
responsibility of the housing owners after
the delivery of your housing.

2.3. Considerations for Moving
Goods to Housing
We kindly ask the housing owners who
will be moved to BAHÇEŞEHİR STRADA 1
to notify the BAHÇEŞEHİR STRADA 1
management of the date which they
schedule for moving at least two days in
advance, in order to avoid any eventual
mess. Moving into your housing will be
carried out under the supervision of
security officers at the date and time
determined in order to protect you, your
belongings and the building. Moving into
your housing will be carried out by the
elevator determined by the BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Administration.

3. BİNA VE KONUTLARIN

TEKNİK ALT YAPI ÖZELLİKLERİ

3.1 Elektrik Sistemleri
3.1.1. Sigorta ve Aydınlatma Sistemi
Konutunuzun içerisindeki sigorta panosunda hayat
koruma kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Kaçak
akım röleleri; topraklama tesisatının sağlıklı çalışıp
çalışmadığını kontrol eder. Bu röleler tüm elektrik
tesisatında ve beyaz eşyalarda insan hayatı için
tehlike oluşturacak kaçaklar meydana geldiğinde
elektriği kesmek için kullanılmıştır. Binada ikinci bir
tip olarak yangın koruma kaçak akım röleleri
elektrik odalarında yer alan pano üzerinde ana
kesici sigortanız ile birlikte yer almaktadır.
Dairenize hitap eden kaçak akım rölelerinizin
atması, o anda kullanmakta olduğunuz herhangi
bir elektrikli cihazınızda problem
olduğuna işaret eder.
Daire içinde; mutfaklarda elektrikli fırın ve ocak
kullanılmıştır. Salon ve tüm yatak odalarında,
telefon ve TV prizi bulunmaktadır.

3.1.2 İnterkom Sistemi
Daire girişinde bulunan interkom cihazı ekran
üzerinden, gelen misafir ile güvenlik noktası
arasında sesli ve görüntülü görüşme
yapılabilmektedir. Daire içerisinde çelik kapı
üzerinde bulunan pır sensörü sayesinde interkom
paneli üzerinden hırsız alarmını etkinleştirebilirsiniz.

3.1.3 İnternet Sistemi
Türk Telekom ve Superonline fiber optik internet
altyapısı kurulmuş olup, abone olmanız durumunda
bu hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

3.1.4 Jeneratör Sistemleri
Elektrik enerjisi kesilmesi durumunda konutların ve
konut ortak alanları içerisindeki tüm elektrikli sistemleri
%100 besleyecek şekilde 3 adet 1650 KVA, 1 adet
1250 KVA’ lık jeneratör
bulunmaktadır.

3.1.5 Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri
Binada, acil durumlarda ikaz vermek üzere analog
adresli yangın ihbar sistemi ve yangın anında
kullanılmak üzere yangın dolapları mevcuttur.
Daire içinde; tüm mahallerde yangın algılama
dedektörü ve yangın söndürme sistemi (sprinkler)
bulunmaktadır.
Bina içi kat hollerinde, otoparklarda, yangın butonu,
yangın sireni, yangın dolapları ve yangın söndürme
sistemi (sprinkler) ve duman detektörleri bulunmaktadır.
Detektörlerden herhangi bir algılama yapıldığında bu
noktalardan gelen sinyaller güvenlik kulübesine alarm
durumunu bildirir.
Ayrıca yangın ihbar sistemi interaktif yangın algılama
sistemi olup yangın alarmının hangi daireden ve hangi
detektörden geldiği anlaşılabilecektir. Tüm yangın
merdivenleri çıkışlarında, asansör holleri, ortak
mahaller ve genel hacimlerde kaçış yönlerini gösteren
“exit/çıkış” armatürleri daimi olarak yanacaktır.
“Acil Durum Işıklandırma” armatürleri elektrik
kesintisinde hiçbir kumanda olmadan yanacak şekilde
dizayn edilmiştir.
Yangın merdivenlerinde pozitif basınçlandırma
sistemleri, otopark katlarında ise duman tahliye
sistemleri mevcuttur.

3. TECHNICAL INFRASTRUCTURE ASSETS OF BUILDINGS AND HOUSING
3.1. Electrical Systems
3.1.1. Fuse and Lighting System
There is a life protection residual-current relay in the
fuse box inside your housing. The
residual-current relays check if the grounding system is
working properly. These relays have been used to cut
off the electricity in all electrical installations and white
goods when there are leaks that would pose a danger
to human life.
In addition, the fire protection residual-circuit relays
are located in the electrical rooms together with the
main circuit breaker in the building. Blowing of the
residual-current relays assigned to your apartment
indicates a problem with any electrical appliance that
you are currently using.
In the apartment, kitchens are equipped with electric
cooker. The lounge and all bedrooms are equipped
with telephone and TV sockets.

3.1.2 Intercom System
The intercom device placed at the entrance of the
apartment offers an opportunity to have voice and
video calls via the intercom screen between the
incoming guest and the security point. You can activate
the burglar alarm via intercom panel thanks to the
sensor on the interior side of the apartment door.

3.1.3 Internet System
Türk Telekom and Superonline fibre optic network
infrastructure have been installed and you can start to
use this service if you subscribe.

3.1.4 Generator Systems
In the event of electrical power cut, there are 3 1650
KVA and 1 1250 KVA generators which will feed 100%
of electrical energy used within the housing and
common living areas.

3.1.5 Fire Detection and Alarm Systems
The building is equipped with an analogue addressable fire alarm system for fire notifications and fire
cabinets for use in case of fire.
All areas and rooms of the apartment is equipped with
fire detector and fire sprinkler system.
In-building floor halls and parking areas are equipped
with fire buttons, fire warning sirens, fire cabinets as
well as fire sprinkler system and smoke detectors.
When something is detected by these detectors, the
signals transmitted from these points inform the
building security of the alarm condition.
In addition, the fire alarm system is an interactive fire
detection system which can be understood from which
apartment and which detector the fire alarm comes
from. In such a case, all “exit” luminaires which are
located at the exit of all fire stairs, in elevator spaces,
common spaces and other general areas and show the
directions of escape will permanently light.
“Emergency Lighting” luminaires are designed so as to
light without any control during power failure.
The fire escape stairs are equipped with positive
pressurization systems and car parking floors with
smoke evacuation systems.

3.1.6 TV Sistemi
Merkezi Multiswitch sistemi altyapısı
hazırlanmış olup binaya Digiturk – TV
uydu çanak antenleri kurulmuştur.
Bina dış cephesine ve çatıya ayrıca ek
çanak anten konulmasına izin
verilmemektedir.
• Uydu alıcısı kullanılarak TV
prizlerinden Türksat ve Hotbird
uydusundaki tüm ücretsiz yayınlar
izlenebilir. Kullanılan alıcı HD uyumlu
ise Türksat ve Hotbird’deki
ücretsiz HD yayınlar da izlenebilir.
• Aboneliği olanlar ya da yeni abonelik
yaptıranlar Digitürk ve D-Smart
yayınlarını izleyebilirler.

3.1.7 Asansörler ve Asansör
Kullanımı Sırasında Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 projesi içinde
bulunan asansörler genel olarak bina
büyüklüğüne göre yolcu trafiğini
karşılayacak şekilde hesaplanmış ve 3
adet 1000 kg (13 kişi) kapasiteli yolcu
asansörleri ve 1 adet 1000 kg (13 kişi)
yangın asansörü bulunmaktadır.

Otopark katlarından asansörler ile
konutlara ulaşım sağlanacaktır.
Asansörler şebeke elektriği ve
jeneratör sisteminden beslenmekte
olup, olası bir elektrik kesintisinde,
asansör sistemindeki acil durum
tertibatı devreye girerek asansör
kabinini en yakın kata getirerek
kapılarını açar ve güvenli şekilde
tahliye imkanı sağlar.

Asansör Kullanımı
Asansör kullanımı sırasında dikkat
edilmesi gereken kurallar şunlardır:
• Asansörlerin hangi katlarda
duracağı sistemde tanımlanmıştır.
Asansör kabinine girdikten sonra
sadece gideceğiniz katın numarasına
basınız. Bu, asansörün gereksiz
katlarda durmasını önleyerek zaman
ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.
• Asansörde kaldıysanız paniğe
kapılmadan alarm düğmesine basınız
ve asansör içerisinde bulunan
interkom düğmesi ile güvenlik odasını
ikaz ediniz. Bu sayede ilgili personel
en kısa sürede yardımınıza gelecektir.
• Asansörde gereksiz yere alarm
düğmesine basmayınız.

• Daire içlerinde tadilat yapılacağı zaman
taşınacak olan moloz, kum, yalıtım
malzemeleri, harç, alçı vb. toz ve pislik
çıkaran malzemeler yalıtımlı sağlam,
ağızları bağlı, naylon torbalar içerisinde
(çuvala izin verilmeyecektir) ve asansör
kabini izole (karton, köpük vb.) edilerek
taşınmalıdır. Toz, asansör kabin
elemanlarına zarar vereceği için
(fotoseller tozlandığında özelliğini
kaybedeceğinden) torbaların ağızları
kapalı olarak taşınmalıdır.
• Asansör kabinine zarar verecek
(duvarların çizilmesi, aynanın kırılması vb.)
nitelikteki taşıma işlemleri yapılmamalı ya
da gerekli tedbirler alındığından emin
olduktan sonra taşınmalıdır. Tadilat
sırasında ortak alanlarda (asansör vb.)
oluşabilecek zararlar kusurlu taşınan kat
maliki ya da kiracıya Tesis Yönetimi
tarafından fatura edilecektir.

3.1.6 TV System
Central Multiswitch system infrastructure
has been prepared and Digiturk-TV
satellite dish antennas have been
installed in the building. Any additional
dish satellite is not allowed on the
building facade and the roof.
• All free broadcasts on Türksat and
Hotbird can be viewed from the TV
sockets using a satellite receiver.
Free HD broadcasts from Turksat and
Hotbird can also be viewed if the
receiver is HD compatible.
• The present subscribers or new
subscribers can watch Digiturk and
D-Smart broadcasts.

3.1.7 Elevators and Points to Pay
Attention during Use of Elevators
Elevators in the BAHÇEŞEHİR STRADA
1 project are generally designed so as
to meet passenger traffic according to
the size of the building and there are 3
passenger elevators with the capacity of
1000 kg (13 persons) and 1 fire
elevator with the capacity of 1000 kg
(13 persons). Access to housing from
the parking floors will be
provided by elevators.

The elevators are fed by the mains
and the generator system. In case of
a power failure, the emergency
equipment in the elevator system is
activated and brings the elevator car
to the nearest floor as well as opens
its doors and ensures safe evacuation. Access to housing from the
parking areas will be provided by
elevators.

Use of Elevators
The rules to be considered during the
use of the elevator are as follows:
• On which floors the elevator will
stop is defined in the system. After
entering the elevator car, just press
the number of the floor you would
like to go. This will save time and
energy by preventing the elevator
from stopping on undesired floors.
• If you stay in the elevator, press the
alarm button without panic and alert
the security room with the intercom
button located in the elevator. In this
way, the relevant staff will help you as
soon as possible.
• Do not try to stop the elevator
unnecessarily.
• Materials causing dust and dirt
such as rubble, sand, insulation
materials, mortar,

plaster etc. which will be carried while the
apartment is renovated must be disposed
in insulated, intact tied nylon bags (sacks
will not be permitted) and by insulating
the elevator car (with materials such as
carton, polystyrene etc.). As the dust can
damage the elevator car elements (when
dusted, the photocells will lose their
properties), the bags should be handled
in a closed way.
• Handling operations that are possible
to cause damage the elevator car
(scratching of walls, breaking of mirror
etc.) should not be carried out or should
be handled after making sure that the
necessary precautions have been taken.
Damages that may occur in common
areas (elevators etc.) during renovation
will be charged to the apartment owner or
tenant who have caused the relevant
damage doring the moving by the Facility
Management.

3.1.8 Kapalı Devre Kamera Sistemi
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 çevre duvarında,
bina girişlerinde 70 adet güvenlik amaçlı
kapalı devre kamera sistemi (CCTV)
kurulmuştur. Güvenlik kulübesinden 7/24
saat izleme sağlanacak ve sistem kaydı
yapılacaktır.

3.1.9 Seslendirme ve Acil Anons Sistemi
Yangın veya herhangi bir acil durumda
alarm mesajlarının iletimi veya genel amaçlı
anons ile seslendirme ve acil anons sistemi
tesis edilmiştir. Bina kat hollerinde ve
otoparklarda hoparlörler tesis edilmiş olup,
anonslar 1 numaralı güvenlik noktasından
yapılacaktır.

3.1.10 Plaka Tanımlı Araç Bariyer Sistemi
Otopark giriş ve çıkış araç bariyerlerinde
Plaka tanımlı hızlı araç geçiş sistemi
kurulmuştur. Otoparka giriş ve çıkış
bariyerlerinin otomatik olarak açılmasını
sağlayan sisteme araç plakalarınız
başvurunuz üzerine BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Yönetimi tarafından kayıt edilecektir.

3.1.8 Closed-circuit Camera System
On the walls surrounding BAHÇEŞEHİR STRADA 1, at
the entrances of buildings, 70 pcs of closed-circuit
camera systems (CCTV) have been installed for
security purposes. The relevant areas will be
monitored 24/7 from the security room and the
records will be recorded via the system.

3.1.9 General and Emergency
Announcement System
An expedient system for the transmission of alarm
messages or general and emergency announcements
in the event of fire or any emergency has been
installed. Speakers have been installed in the building
floor halls and parking areas and announcements will
be made from the security point no.1.

3.1.10 Vehicle Barrier System with License Plate
Recognition
A fast vehicle pass system with the license plate
recognition has been installed on the vehicle barriers
at the entrance and exit of the car park. Upon your
application, your license plates will be recorded by the
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 management to the system
that enables vehicle barriers to open and close at the
entrance and exit of the parking areas.

3.2 Mekanik Sistemler
3.2.1 Isıtma Sistemi
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 dairelerde ısıtma blok bazında hizmet veren doğalgaz yakıtlı sıcak su kazanı vasıtasıyla merkezi olarak
temin edilecektir. Dairede yer alan panel radyatörler kullanılarak ısıtma sağlanacaktır. Kullanım amaçlı sıcak su, daire istasyonlarında (substation) hazırlanarak dairelere ulaştırılacaktır. Isıtma giderlerinin bağımsız bölüm bazında tüketim değerleri takip
edilerek Tesis Yönetimi tarafından sistem bilgisayarına aktarılacak ve ilgili bağımsız bölümlere dönemsel (aylık) faturalandırması
yapılacaktır.
Her bağımsız birim girişine montajı yapılan mekanik otomasyon sistemi üzerinden ısı pay ölçer (Kalorimetre) uzaktan okuma ile
ilgili birimin kullandığı miktarda ve ortak alanlardan hissesine düşen miktarda enerji sarfiyatı ölçümlenecek ve faturalandırılacaktır.

3.2.2 Havalandırma Sistemi
BAHÇEŞEHİR STRADA 1’ de dairelerin mutfaklarda karbon filtreli davlumbaz, ıslak hacimlerde fan sistemi, kapalı otoparklarda
jet fanlar ve kat koridorlarında hava tahliye sistemleri oluşturulmuştur.

3.2.3 Hidrofor Sistemleri
BAHÇEŞEHİR STRADA 1’ de blok bazında tesis edilmiş paslanmaz (sadece A1+B1 blok betonarme) su deposu, hidrofor dairesi ile
tesis edilmiştir. İşletme ve bakımı bina yönetimi tarafından yapılmaktadır.

3.2.4 Gaz Alarm Sistemi
Merkezi kullanım ısıtma ve sıcak suyu elde edilmesinde doğalgaz kullanılacak olup, doğalgaz sistemi ile ilgili olarak ayrıca, bina
girişine deprem algılama cihazından kumandalı 1 adet selenoid vana ve gaz alarm cihazından kumanda alan gaz kaçağında
devreye girecek 1 adet selenoid vana monte edilmiştir.
Herhangi bir gaz kaçağı veya deprem olması durumunda, binanın gazını tamamen keserek tehlikenin büyümesini engelleyecektir.

3.2. Mechanic Systems
3.2.1 Heating System
In BAHÇEŞEHİR STRADA 1 apartments, heating will be provided centrally by means of natural gas operated hot water boiler
which is serving on block basis. Heating will be provided by using panel radiators in the apartment. Hot water intended for usage
will be prepared in the substations and delivered to the apartments. The heating costs will be transferred to the system computer
by monitoring the consumption values on the basis of the independent section and billed to repective independent sections
periodically (monthly) by the facility management.
The heat meters (calorimeters) will measure the energy consumption and bill the amount used by an independent section for
remote reading and at the proportional amount for common areas via the mechanical automation system which are installed at
the entrance of each independent section.

3.2.2 Ventilation System
The apartments in BAHÇEŞEHİR STRADA 1 are equipped with carbon filter hoods in the kitchens, fan systems in wet areas, jet
fans in indoor parking areas and air vents in floor corridors.

3.2.3 Hydrophore Systems
Stainless water tank (made of concrete only in A1 + B1 blocks) installed in BAHÇEŞEHİR STRADA 1 on the building basis has
been established together with hydrophore room. Operation and maintenance is carried out by the building management.

3.2.4 Gas Alarm System
Natural gas will be used for central heating and hot water. Regarding the natural gas system, 1 solenoid valve controlled from the
earthquake detection device to the entrance of the building and 1 solenoid valve to be activated in the gas leakage control from
the gas alarm device were installed.
In case of any gas leakage or earthquake, it will prevent the danger to grow by completely cutting the gas of the building.

3.2.5 Soğutma Sistemi

Ana şebekeden gelen kullanma suyu
bina altında yapılan su depolarından
BAHÇEŞEHİR STRADA 1’ de daire tipine göre
hidroforlar yardımı ile kullanımı
salon ve yatak odalarına duvar tipi klima soğutma
sağlanacaktır. Her bir bağımsız
sistemi alt yapısı yapılmıştır. İç ünite ve dış
bölüme gelen su miktarı, bağımsız
ünitelerin montajları daire sakinleri tarafından
bölüme ait daire istasyonlarında
projede belirtilen yerlere yaptırılacaktır.
bulunan soğuk su sayaçları (m-bus
işletim ara yüzüne sahip) tarafından
3.3 Sıhhi Tesisat Sistemleri
ölçülendirilecektir.

3.3.1 Kullanma
Suyu Sistemleri

ısıtma suyu miktarları da dâhil edilerek
hesaplanacaktır. Kullanılan su tüketim
değeri m-bus uyumlu su sayaçları
vasıtası ile yönetim merkezinde sistem
bilgisayarına aktarılmakta ve konut
bazında tüketim değerlerinin
faturalandırması yapılmaktadır.

3.3.3 Pis Su Sistemleri

3.3.2 Kullanma Sıcak Su Sistemleri Pis su tesisatını destekleyen havalık
BAHÇEŞEHİR STRADA 1’ de sıcak su, merkezi ısıtma
sistemi tarafından sağlanan ısıtma suyu ile daire istasyonlarındaki eşanjörler kullanılarak sağlanmaktadır. Sıcak
su kullanımı için harcanan enerji daire istasyonlarında bulunan kalorimetre (m-bus işletim ara yüzüne
sahip) tarafından ölçülendirilecektir. Ancak bir
dairenin bir dönemde ısınma veya sıcak su temini için
merkezi ısıtma suyunu kullanmaması o dönem için hiçbir
bedel ödemeyeceği anlamına gelmemelidir. Çünkü ortak
alanlarda ve tesisat şaftlarında ısıtma sistemine ait oluşan
ısı kayıpları ve sıcak suyu hazır tutma bedeli tüm
dairelere yürürlükteki yönetmeliğe (Merkezi Isıtma ve
Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak
Su Giderlerinin Paylaştırılmasına
ilişkin Yönetmelik) göre paylaştırılacaktır.
Her bağımsız bölümün kullandığı ısıtma
veya sıcak su temini amaçlı kullanılan
enerji bedeli, bina yönetimi veya bina
yönetiminin görevlendirdiği şirketçe
daire istasyonu içinde bulunan
kalorimetrede okunan miktara,
blok içi ısı kayıpları ve blok içi ortak
hacimlerde kullanılan

tesisatımız bulunmaktadır. Havalık
tesisatımız, pis su tesisatımızda oluşan
istenmeyen kokuların tahliyesini
sağlamaktadır. Konutlarda bulunan WC,
banyo ve lavabo giderleri, bina ana pis
su hatları vasıtasıyla bina dışına
çıkarılarak İSKİ alt yapısına bağlanmıştır.
Bağımsız bölüm sakinleri WC
kullanımlarında klozet içine kâğıt, ıslak
mendil, temizlik bezi, poşet ve benzeri
gibi maddeler bu sistemde tıkanma
benzeri sorunlarla karşılaşmamak için
kesinlikle atılmamalıdır.
Mutfak evyelerinden çıkan atık sular
merkezi olarak yağ ayırıcıdan terfi
pompaları ile İSKİ altyapısına verilmektedir.
Sosyal tesis içindeki benzer mahallerin
giderleri bodrumdaki pis su kuyularında
toplanarak, terfi pompalarının bağlı
olduğu basınçlı hatlar ile İSKİ alt yapısına
aktarılmaktadır. Sosyal tesis kullanımında
da yukarıda bahsedilen yabancı
maddelerin bu sistemde tıkanma benzeri
sorunlarla karşılaşmamak için kesinlikle
atılmamalıdır.

3.2.5 Cooling System

The domestic water coming from the
main network will be used with the
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 ına od wall type
help of hydrophores from the water
air-conditioning cooling system substructure is
tanks under the building. The
made to the halls and bedrooms according to the
type of apartment. The installation of the indoor
amount of water to each
unit and outdoor units shall be made by the
independent section shall be
inhabitants of the places specified in the
measured by the cold water meters
project.
(with the m-bus operating interface)
located in the apartment stations of the
3.3 Plumbing Systems
independent section.

3.3.1 Domestic
Water Systems

volumes to lthe amount read in the
calorimeter contained in the company's
apartment station assigned by the building
management or the company appointed by
the building management. The water
consumption value is transferred to the
system computer at the management center
via m-bus compatible water meters and the
consumption values are billed on the basis
of housing.

3.3.2 Domestic Hot Water Systems 3.3.3 Waste Water Systems
Hot water in BAHÇEŞEHİR STRADA 1 is provided by
heating water provided by central heating system
and by using heat exchangers in apartment
stations. The energy consumed for the use of hot
water will be measured by the calorimeter (with the
m-bus operating interface) located in the apartment
stations. However, the fact that an apartment does not use
central heating water for heating or hot water supply in a
period should not mean that it will not pay any price for
that period. Because the heat losses of the heating
system in the common areas and installation shafts
and the cost of keeping the hot water ready will be
allocated to all apartments in accordance with the
regulation in force (Regulation on Central
Heating and Heating of Sanitary Hot Water
Systems and Allocation of Sanitary
Hot Water Expenses).
The amount of energy used for the
supply of heating or hot water used by
each independent section shall be
calculated by including the amount of
heating water used in the in-block heat
osses and in-block common

We have circuit installation supporting waste
water installation. The circuit installation
provides the evacuation of unwanted odors
in our sewage system. WC, bathroom and
basin wastes in the housing are taken out of
the building by means of main sewage lines
and transferred to ISKI infrastructure. The
residents of the independent section should
take care not to throw paper, cleaning cloth,
pouches and similar items into the toilet
bowl during the use of WC.
The wastewater from the kitchen sinks is
transferred to ISKI infrastructure with oil
pumps by passing from the oil separator.
The wastes of similar areas within the social
facility will be collected in the sewage wells
in the basement and transferred to the İSKİ
infrastructure with the pressure lines to which
the lift pumps are connected. In the use of
social facilities, it should be paid attention
not to dispose of the abovementioned
foreign substances in the sewage force
mains.

3.3.4 Yangın Tesisatı

3.3.5 Bahçe Sulama

Binanın yangın suyu tesisatı, yangın suyu depolarından
merkezi yangın pompa sistemi ile beslenmektedir.
Bağımsız bölümlerde ve ortak kullanım alanlarında
sprinkler sistemi kurulmuştur. Ayrıca bina içerilerinde de
belirli noktalarda yangın dolapları bulunmaktadır.
Herhangi bir yangın durumunda yangın mahalline
kadar hortum uzatılarak ve yangın vanası ile lansı
açılarak yangına müdahale edilebilir. Yangın
makarasındaki hortumun tamamının açılmasına gerek
yoktur. Yangın anında ilgili itfaiye birimlerinin
kullanımına imkân sağlayacak itfaiye su verme ağzı,
yangın kolonlarında ve otopark katlarında itfaiye su
alma ağızları bulunmaktadır.

BAHÇEŞEHİR STRADA 1 projesine
özel mimari form ve mevcut çevre
ile bütünleşen bir peyzaj tasarımı
yapılmıştır.
Yeşil alanların sulanması otomatik
olarak yapılacaktır. Sprinkler vb.
sulama sistemi bünyesindeki aparat
ve cihazlara dokunulmamalıdır.
Otomatik ve damlama sulama
sisteminin işletme ve bakımı Tesis
Yönetimi tarafından yapılmaktadır.
Araç ve yaya yolları, yeşil alanlar,
tüm sert zeminlerin alt yapıları,
kanalizasyon, su ve drenaj sistemleri oluşturulmuştur.

3.3.4 Fire Protection Equipment

3.3.5 Garden Irrigation

The fire water installation of the building is supplied
from the fire water tanks by a central fire pump system.
Sprinkler system is installed in independent sections and
common areas. There are also fire cabinets in certain
places within the building. In the event of a fire, the fire
can be intervened by extending the hose to the fire site
and opening the lance with the fire valve. There is no
need to completely open the hose in the fire reel. There
are water feeding mouths as well as water intake
mouths in fire columns and car parking floors to allow
the use of fire brigade units in case of fire.

The BAHÇEŞEHİR STRADA 1 project
has been designed with a special
architectural form and a landscape
design which is integrated with the
environment. Green areas will be
watered automatically. The apparatus
and devices within the irrigation
system such as sprinkler etc. should
not be touched. Operation and
maintenance of automatic and drip
irrigation system are carried out by
Facility Management.
Vehicle and pedestrian roads, green
areas, infrastructure of all hard floors,
sewerage, water and drainage
systems have been established.

4. BAHÇEŞEHİR 1’ DE YAŞAM
4.1 ABONELİKLER

4.1.1 Elektrik Aboneliği
Konutunuza ait elektrik abonelik işlemleri
tamamlanmış olup, elektriğiniz kullanımınıza hazır
haldedir. Elektrik faturalarınız adınıza ve
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Projesi’nde bulunan daire
adresinize gelecektir.
Numaralandırılmış pano içerisinde sayacınızın
yerini ve numarasını kontrol etmeniz, taşınma
işlemleriniz başlayıncaya kadar emniyet tedbiri
olarak ana sigortanızı kapalı tutmanız
gerekmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası’na
elektrik hizmetini BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım
A.Ş.) vermektedir. Sayaçlarınızın mühürlenme
işleminden sonra, sayaç dâhil altyapı sistemi
BEDAŞ’ a devrolmuş bulunduğundan; elektrik
sayaçlarınızdaki arızalar için BEDAŞ Esenyurt
İşletme Müdürlüğü’ne başvurmanız
gerekmektedir.

Elektrik Mukavelesinin Devri
Mevcut olan elektrik mukavelenizi devretmek veya
yeni taşındığınız bir yerin elektrik mukavelesini
devralmak istediğinizde de
BEDAŞ Elektrik ESENYURT İşletme Müdürlüğü’ne
başvurabilirsiniz.
BEDAŞ Elektrik ESENYURT İşletme Müdürlüğü:
ADRES :Orhangazi Mah. 1659 Sok. No:83 Esenyurt / İST.
TEL
: +90 212 311 36 00

4. LIFE IN BAHÇEŞEHİR STRADA 1
4.1 SUBSCRIPTIONS
4.1.1 Electricity Subscription
Electricity subscription procedures for your housing
have been completed and your electricity is ready
for your use. Your electricity bills will be issued in
your name and they will be delivered to your
apartment address at BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Project.
You should check the location and number of your
meter in the numbered panel and keep your main
insurance close as a safety measure until beginning
to move into your apartment. BEDAŞ (Boğaziçii
Elektrik Dağıtım A.Ş.) supplies electricity to the
European side of Istanbul. Since the responsibility
of the infrastructure system including the meter has
been transferred to BEDAŞ after the sealing of your
meters, you should apply to Esenyurt Operation
Management of BEDAŞ for the faults in your
electricity meters.

Assignment of the Electricity Contract
You can apply to Esenyurt Operation
Management of BEDAŞ when you want to transfer
your existing electricity contract or take over the
electricity contract of your housing.
Contact Info of Esenyurt Operation
Management of BEDAŞ:
ADDRESS:Orhangazi Mah. 1659 Sok. No:83 Esenyurt / İST.
TELEPHONE :+90 212 311 36 00

Abonelik İçin Gerekli Belgeler
Daire sahibi; daire tapusunun fotokopisi,
Kiracı; kira kontratının fotokopisi
İkametgâh Belgesi (Aslı)
Kimlik Fotokopisi (Aslı görülecek)
Kendisi gelemiyorsa noter
onaylı vekaletname
TC Kimlik ve Vergi Kimlik numara bilgileri
Dairenin tesisat numarası veya
son gelen fatura
Abonelik işleminin yapılacağı gün sayaçtaki
son değer harcanan KW değeri için
virgülden sonraki iki hane okunmayacak)
Zorunlu deprem sigortası(DASK)

YASA GEREĞİ ABONELİKLER DAİRE
KULLANICISI ADINA OLMALIDIR.

4.1.2 Su Aboneliği
Su kullanımı ile ilgili abonelik işlemleri
bina yönetimi adına yapılmıştır ve
kullanıma hazırdır. Dairenize ait soğuk
su sayacından iletilen değerler, kablolu
okuma sistemi ile bina yönetim sistemi
bilgisayarına aktarılır ve konut bazında
tüketim değerleri hesaplanarak aidat
bedellerine eklenir.
Su sayaçları dairelerde daire
girişlerinde yer alan daire istasyonları
içerisinde bulunmaktadır. Dairenizi
teslim alırken sayacınızın ve kesme
vananızın yerini öğrenmeniz, kullanmadığınız dönemde vananızın kapatılması için site yönetiminden talepte
bulunulması sizin ve diğer sakinlerin
zarara uğramaması açısından önem
taşımaktadır.

Isıtma ve Kullanma Sıcak Suyu
BAHÇEŞEHİR STRADA 1’ de
Isıtma, merkezi sistem tarafından
yapılmaktadır. Sistem için kullanılacak
doğalgaz aboneliği bina yönetimi
adına yapılmıştır. Kullanma sıcak suyu
merkezi sistemden sağlanan ısıtma
suyu ile daire istasyonlarındaki
eşanjörler kullanılarak sağlandığından
ayrıca daireler için doğalgaz aboneliği
yapılmayacaktır.

Her bir daireye ısıtılarak gelen su
miktarı, daireye ait, katlardaki daire
istasyonlarında bulunan sıcak su
sayaçları tarafından ölçümlendirilir.
Ancak bir dairenin bir dönemde hiç
sıcak su kullanmaması o dönem için
hiçbir bedel ödemeyeceği anlamına
gelmemelidir. Çünkü ortak alanlarda ve tesisat şaftlarında dolaşan
sıcak su dağıtım borularında oluşan
sistem ısı kayıpları tüm dairelere
paylaştırılmaktadır.

Documents Required for Subscription;
A copy of condominium (apartment) title
deed for apartment owners; a copy of the
rental contract for tenants;
Certificate of Residence (must be original)
Copy of Identity Card (the original
must be shown)
If apartment owner/tenant does not have
any chance to make the application
for subscription in person, a notarized
power of attorney

4.1.2 Water Subscription
Subscriptions for water use are made
on behalf of the building management
and are ready for use. The values
transmitted from the cold water meter
of your apartment are transferred to
the building management system
computer via the wired reading system
and the amount corresponding to this
consumption is added to
maintenance charges by calculating
the consumption values on the
apartment basis.

The last value in the meter on the day
of subscription operation (last two digits
after comma will not be read in meters for
consumed KW value)

The water meters are placed in the
apartment stations located in the
apartment entrances. When taking
delivery of your apartment, it is
important for you and other residents
to know the location of your meter and
cutting valve, and to request the
building management to close your
valve during the period you are not
using.

Compulsory earthquake insurance (DASK)

Heating Water and Domestic Hot Water

T.R. Identity number and Taxpayer
Identification Number
The installation number of the apartment
or the latest incoming bill

SUBSCRIPTIONS HAVE TO BE CARRIED
OUT ON BEHALF OF PERSON WHO USES
THE APARTMENT IN ACCORDANCE WITH
THE RELEVANT LAW.

Heating at BAHÇEŞEHİR STRADA 1 is
carried out by the central system. The
natural gas subscription to be used for
the system is made on behalf of the
building management. Since the
domestic hot water is provided by the
heating water supplied from the central

system and the heat exchangers in the
apartment stations, natural gas
subscription will not be made for the
apartments.
The amount of heated water coming to
each apartment is measured by the hot
water meters (individually separated) in
the apartment stations on the floors.
However, the fact that an apartment
does not use central heating water or
hot water supply in a period should not
mean that it will not pay any price for
that period. Because the heat losses of
the heating system in the common
areas and installation shafts will be
divided into all apartments.

4.1.3 Doğalgaz Aboneliği
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Projesinde merkezi sistem ısıtma ve sıcak su elde
edilmesinde kullanılacak Doğalgazın abonelik işlemleri BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Site Yönetim adına yapılmıştır. Abone bağlantı işlemleri tamamlanmıştır. Abonelik ve
abone bağlantı bedelleri İGDAŞ’a yatırılmıştır.

4.1.4 Telefon
Telefon alt yapısı hazır olup, kullanım talebi olması halinde telefon müracaatları konut
kullanıcılarının kendileri tarafından yapılacaktır. BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Projesi’nde iki adet
servis sağlayıcısı bulunmaktadır. Konutunuza Türk Telekom ya da Superonline’dan telefon
bağlanması talebinde bulunabilirsiniz.
Türk Telekom’dan telefon bağlatmak için Avcılar Telekom Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz
gerekmektedir. Başvuruda bulunurken nüfus cüzdanınız ve bir adet fotokopisi yanınızda bulunmalıdır.
Adres: Merkez Mah. Şamlı Sok. Avcılar, İstanbul
Tel : +90 212 590 55 55
Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Tel : 444 1 444
Superonline’dan telefon bağlatmak için Superonline yetkili bayisi Fiber Teknoloji ’ye
müracaat etmeniz gerekmektedir.
Adres : Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Dalgıç Kuşu Sok. Defne 05 Ada Villa 02
Başakşehir / İSTANBUL
Tel : +90 212 999 02 02
Superonline Müşteri Hizmetleri Tel: +90 850 222 0 222

4.1.3 Natural Gas Subscription
Subscription procedures for natural gas to be used for central heating system
and hot water supply in the BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Project have been
concluded on behalf of BAHÇEŞEHİR STRADA 1 BUILDING MANAGEMENT.
Connection work has been completed for subscribers. Subscription fees and expenses
for connection work have been paid to İGDAŞ.

4.1.4 Telephone
Telephone infrastructure is ready and applications for telephone subsciption will be made by
those who use the apartments, if needed. BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Project has two service
providers. You can subscribe to Türk Telekom or Superonline for telephone connection of your
housing.
You need to apply to Avcılar Telekom Directorate to subscribe to Türk Telekom. When applying,
you must have your identity card and its copy.
Address: Merkez Mah. Şamlı Sok. Avcılar, İstanbul
Telephone : 0 212 590 55 55
Türk Telekom Customer Services Tel : 444 1 444
In order to subscribe to Superonline, you need to apply for Fibre Technology which is an
authorized dealer ot Superonline
Address : Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Dalgıç Kuşu Sok. Defne 05 Ada Villa 02
Başakşehir, İstanbul
Telephone: 0 212 999 02 02
Superonline Customer Services Tel: 0 850 222 0 222

4.1.5 İnternet Sistemi
Türk Telekom ve Superonline fiber optik internet
altyapısı kurulmuş olup, abone olmanız
durumunda bu hizmeti kullanmaya
başlayabilirsiniz.

4.1.6. TV Sistemi
Merkezi Multiswitch sistemi altyapısı hazırlanmış
olup binaya Digiturk – TV uydu çanak antenleri
kurulmuştur.
Uydu alıcısı kullanılarak TV prizlerinden Türksat
ve Hotbird uydusundaki tüm ücretsiz yayınlar
izlenebilir. Kullanılan alıcı HD uyumlu ise Türksat
ve Hotbird’deki ücretsiz HD yayınlar
da izlenebilir.
Mevcut aboneliği olanlar ya da yeni abonelik
yaptıran kullanıcılar Digitürk ve D-Smart
yayınlarını izleyebilirler
Balkon ya da blok dış cephelerine ve çatılara
çanak anten konulmasına izin verilmemektedir.
Digiturk yayınları ile ilgili, abonelik, her türlü
soru, sorun, istek ve arıza bildirimleri için
Digiturk Müşteri Hizmetleri’ nin aşağıdaki telefon
numarası ile iletişime geçilebilmektedir.

Digiturk Müşteri Hizmetleri
Tel: 0 212 473 73 73
D-Smart yayınları ile ilgili, abonelik, her türlü
soru, sorun, istek ve arıza bildirimleri için D-Smart
Müşteri Hizmetleri’ nin aşağıdaki telefon numarası
ile iletişime geçilebilmektedir.
D-Smart Müşteri Hizmetleri
Tel: +90 850 266 0 266

4.2 İnterkom Sistemi
Görüntülü İnterkom Sistemi
Daire içlerine konulan interkom cihazının Voip
özelliği ile sesli ve görüntülü konuşma yapılabilir.
Bu bağlantı kablolu TCP/IP, olarak mümkün
olmaktadır. Görüşme tamamen IP standartlarında
gerçekleşmektedir. Sistem çağrı, kapı zili, iletişim,
görüntüleme, kapı kilidi açma, ağ ve alarm
fonksiyonlarının blok içerisinde bulunan cihazların
etkileşime geçmesine dayanır. Güvenlik
kulübelerinden daireniz arandığında, interkom
paneli üzerindeki ekrandan güvenlik girişini
görebileceksiniz.
SOS acil durum butonu
Giriş görüntüleme
Güvenlik merkezini
arama
Cevaplama tuşu
Kapı kilit açma

4.1.5 Internet System
Türk Telekom and Superonline fibre optic
internet infrastructure have already been
installed and you can start to use this service if
you subscribe.

4.1.6. TV System
Central Multiswitch system infrastructure was
prepared and Digiturk - TV satellite dish antennas were installed in the building.
All free broadcasts on Türksat and Hotbird can
be viewed from the TV sockets by using a
satellite receiver. Free HD broadcasts from
Turksat and Hotbird can also be viewed if the
receiver is HD compatible.
The present subscribers or new subscribers can
watch Digiturk and D-Smart broadcasts.
No satellite dishes shall be allowed on the balcony
or block facades and roofs.
For subscriptions, any questions, problems,
requests and failure notices regarding Digiturk
broadcasts, Digitürk Customer Service can be
contacted via the following telephone number.

Digitürk Customer Service
Tel: 0 212 473 73 73
For subscriptions, any questions, problems,
requests and failure notices regarding D-Smart
broadcasts, D-Smart Customer Service can be
contacted via the following telephone number.
D-Smart Customer Service
Tel: 0 850 266 0 266

4.2 Intercom System
Video Intercom System
You can make voice and video conversation
thanks to Voip feature of the intercom device
placed in the apartment. This connection is
possible as wired TCP / IP. The conversation is
made completely at IP standards. The system is
based on the interaction of the call, doorbell,
communication, display, door unlocking, network
and alarm functions with the devices in the block.
When your apartment is called from security
booths, you will be able to see the security entry
from the screen on the intercom panel.
SOS acil durum butonu
Giriş görüntüleme
Güvenlik merkezini
arama
Cevaplama tuşu
Kapı kilit açma

4.3 Konutlarınıza Yerleşirken Dikkat
Edilmesi Gerekli Hususlar
Bağımsız Bölüme Taşınmalar sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar:

• Taşınma işlemi esnasında
kullanıcıların, taşınacak eşyaların ve
binaların zarar görmemesi için taşınma
organizasyonu randevu alınan tarih ve
saatte BAHÇEŞEHİR STRADA 1 yönetim
personellerinin gözetiminde
yapılacaktır.

• BAHÇEŞEHİR STRADA 1 projesine taşınacak Bağımsız Bölüm Kullanıcıları,
• Taşınma organizasyonunda proje
olabilecek tüm karışıklıkların önlenmesi amacıyla planlanan taşınma tarihinden
en az 2 gün öncesinden BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetiminden mutlaka randevu gerekliliği nedeni ile dış cephe,
asansörlü taşıma imkânı
alarak eşyalarını taşımalıdır.
bulunmamaktadır.
• Taşınma işlemleri BAHÇEŞEHİR STRADA 1 yönetiminin belirleyeceği saatlerde
• Taşınma sırasında koridor genişliğinin
başlayıp bitecek şekilde ayarlanacaktır.
max 145 cm olması sebebi ile eşyaların
taşınma kolaylığını
• Taşınma işlemi için randevu tarih ve saatlerine uyulmalıdır.
sağlamak adına demontaj yapılması
uygun olacaktır.
• Taşınma sırasında taşınmaya uygun
olmayan ve ortak mahallere zarar
verebilecek büyüklükteki ürünlerin
taşınmasına izin verilmeyecektir.
• BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Yönetiminin belirleyeceği asansörden,
istenilen bağımsız bölüme taşımalar el
ile yapılacaktır.
• Taşınma sırasında, ortak alanlara ve
komşu mahallere verilecek zararların
öncelikle kat maliki, kiralayan, taşıma
firması ya da zararı veren tarafından
karşılanacağını önemle bildiririz.

4.3 Points to take into consideration while
settling into your Housing
Considerations to be taken while moving into the Independent Section:
• The Independent Section users who will move into their housing in the
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 project must carry their belongings by making an
appointment from the BAHÇEŞEHİR STRADA 1 management necessarily not
later than 2 days before the scheduled moving date, in order to avoid any
mess while handling their belongings.
• Moving activities will start and end in the period of time determined by
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 management.
• Date and time of appointment made for moving must be observed.

• In order to prevent damage to the users,
the goods to be moved and the buildings
during the moving process, the moving
organization will be held under the
supervision of BAHÇEŞEHİR STRADA 1
management personnel on the date and
time of the appointment.
• Due to the project requirement, there is
no possibility of carrying with external
elevators in the moving organization.
• Since the width of the corridor is max.
145 cm, it will be appropriate to disassemble your belongings while moving into
your housing in order to facilitate their
transportation.
• Carriage of products which have a size
not suitable for carriage and may damage
to common spaces shall not be allowed.
• Carrying from the elevator to be
determined by the BAHÇEŞEHİR STRADA 1
management to the desired independent
section will be carried out by hand.
• We strongly advise you that any damages to the common areas and neighboring
areas during moving will be primarily
compensated by the apartment owner, the
tenant the moving company or the party
causing damage.

4.4. Bağımsız Bölüm Tadilatları Sırasında
Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
Taşınma, tadilat ve onarım işlemini yapacak firmalar
bu işlemlere başlamadan önce BAHÇEŞEHİR STRADA
1 Yönetimi ile temas kurmalı, çalışmalar ile ilgili
projeler işe başlanmadan BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Yönetimine gönderilmeli ve onaya müteakip işe
başlanmalıdır. Bu işlerinde çalışacak kişilerin isim
listeleri ve çalışma zamanları önceden BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Yönetimine bildirilmelidir. Ortak alan
kapsamına giren mekânlarda tadilat yapılmamalıdır.
Tadilatlar Pazar ve resmi tatil günleri hariç
10:00 - 17:00 arası yapılmalıdır.

Emniyet Tedbirleri:
Bağımsız bölümlerdeki tadilat/onarım/bakım işleri
yürütülürken genel emniyet kurallarına dikkat edilmeli
yangına neden olabilecek araç, gereçlerin kullanımına
başlamadan önce gerekli önlemler alınmalıdır.
Yapılacak olan ilave elektrik tadilatları sırasında:
• Mutlaka standartlar muhafaza edilmelidir.
• Kesilen elektrik devreleri mutlaka izole edilmelidir.
Çalışan ekiplerin yanında mutlaka yangın tüpü
bulunmalıdır. Eğer bağımsız bölümde yangın tüpü
bulunmuyorsa BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetiminden
geçici olarak tedarik edilmelidir.

4.4. Points to take into consideration during
Independent Section Renovations
Companies that will carry out the moving, modification and repair
operations should contact BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Management
and the projects related to the works should be sent to
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Administration before the start of work
and the following work should be started. The names and working
hours of the persons who will work in this work must be notified to
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Administration in advance. In areas
covered by the common area, renovations should not be made.
Modifications must be made between 10.00 - 17.00 except
Sunday and public holidays.

Safety Measures:
When performing the renovation / repair / maintenance work in
the independent sections, the general safety rules must be observed
and the necessary measures should be taken before starting to use
the tools and equipment that may cause fire.
During additional electrical renovations to be carried out,
• Standards must definitively be preserved.
• Cut electrical circuits must definitively be insulated.
Working team must have a fire extinguisher. If you do not have a
fire extinguisher in your independent section, it should temporarily
be provided from BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Administration.

4.5. Beyaz Eşyaların İlk Kullanımı
Konutunuzla birlikte teslim edilen beyaz
eşyalar Konutunuzla birlikte teslim edilen
beyaz eşyalar monte edilmiş durumdadır.
Beyaz eşyalarla ilgili kullanım kitapçıkları
ve garanti belgeleri konut teslimleri
sırasında sizlere verilmiştir.
Beyaz eşyalarınızı devreye
alabilmeniz

için aşağıda irtibat numaralarında
yer alan servislerden randevu alınması
gerekmektedir. Bu konuda
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 yönetimi size
yardımcı olacaktır.

Siemens Yetkili
Servisi İletişim Bilgileri
Adres : İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi
No: 27/1-2 Kıraç,
Esenyurt / İSTANBUL
Telefon : +90 212 444 66 88

4.6 Islak Hacimlerde Dikkat
Edilmesi Gerekli Hususlar
Islak hacimlerde izolasyon malzemesi olarak
antibakteriyel silikon kullanılmıştır. Silikonun
malzeme ömründen ve/veya kullanımdan
kaynaklanan yıpranmalardan ötürü bu
bölgelerdeki silikonlar zamanla deforme
olarak görevini yerine
getiremez hale gelebilir.
Bu durumun fark edilmemesi
halinde yıkanma suları duş
mahallinin dışına çıkabilecek, ıslak
mahal içindeki ahşap kapı pervazı,
banyo dolabı ahşap aksamlarına
zarar verebilecek veya aşağıdaki

daire asma tavanını tehdit
edebilecektir. Bundan dolayı ıslak
hacimlerinizi elinizden geldiği ölçüde
silerek temizlemenizi, zeminde
yıkama yapmamanızı, silikon
dolgularınızı kontrol ederek belli
periyotlarla tamirlerini ve/veya
yenilemelerini yaptırmanızı önemle
hatırlatırız.
Dairenizde temizlik yapılırken, ıslak
hacim yüzeylerinde lekeler görüldüğü
takdirde tuz ruhu, çamaşır suyu gibi
aşındırıcı temizlik malzemelerini
kullanmayınız. Bu malzemeler hem
kaplama malzemelerine, hem de
aralarındaki derzlere sökücü etki
yapmaktadır. Bunun yerine piyasada
bulunan çok amaçlı temizlik
malzemelerini kullanabilirsiniz.
Islak hacimlerde bulunan yer
süzgeçleri zamanla pislikle dolabilir
ve tıkanabilir. Bu gibi durumlarda
süzgeç kapağının çıkarılıp sifon
ağızının temizlenmesi gerekmektedir.
Süzgeç sifonu içine metal tel, çubuk
vb. nesneler ile kesinlikle müdahale
etmeyiniz.

4.5. First Use of White Appliances
White appliances delivered with your
housing are installed. Manuals and
warranty documents related to white
appliances are given to you during the
delivery of the housing.
In order to activate your white
appliances,

you need to make an appointment
with the services listed below.
BAHÇEŞEHİR STRADA 1
management will help you
in this matter.

Contact Details of Siemens
Authorized Service
Address: İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi
No: 27/1-2 Kıraç,
Esenyurt / İSTANBUL
Telephone : +90 212 444 66 88

4.6 Points to take into
consideration in Wet Areas
Antibacterial silicone is used as insulation material
in wet areas. Due to wear arising from the
material life and/or use of silicone, the
silicones in these regions may become
deformed in time and may not
function properly.
If this situation is not noticed, the
washing water may go out of the
shower cabin, the wooden components such as the wooden door
jamb, the bathroom cabinet etc. in
the wet space,

may damage or threaten the
suspended ceiling of the bottom
apartment. For this reason, we
strongly remind you that you should
clean your wet volume by wiping,
do not wash on the floor, check
your silicone fillings and make
repairs and/or renewals
periodically.
Do not use abrasive cleaning agents
such as hydrochloric acid and
bleach if stains are seen on wet
surfaces when cleaning in your
apartment. These materials have a
decoupling effect both on the
coating materials and on the joints
between them. Instead, use
commercially available multi-purpose cleaning agents.
The floor filters in wet surfaces can
be filled with dirt and clogged over
time. In such cases, the drain cover
should be removed and the siphon
opening should be cleaned.
Never interfere to the filter siphon
with objects such as metal
wire and rod, etc.

4.7 Uzun Süreli Seyahatlerde Konut
Sistemlerinde Yapacağınız Düzenlemeler
• Pencerelerin kapalı tutulması gerekmektedir.
• Su vanalarının emniyete alınması; substation
dolap kilitleri site yönetimi tarafından açılıp
kapatılabildiğinden site yönetimi teknik elamanı
marifeti ile kapatılması gerekmektedir.
• Isıtma sistemi otomatik bir sistem
olduğundan tüm müdahale ve ayarlamaların
site yönetimine bağlı çalışan teknik personelce
yapılması gerekmektedir. Daire uzun süreli
seyahat sebebi ile boş veya kullanılmıyor olsa
dahi; kollektör üzerindeki vanalara kesinlikle
müdahale edilmemelidir Aksi halde
oluşabilecek her türlü zarardan ilgili daire
kullanıcısı sorumlu olacaktır.
• Arzu edilirse, daire sakinleri tarafından daire
içi elektrik panosundan sigortalar kapatılır.
Buzdolabı prizini besleyen sigortanın hariç
tutulması tavsiye olunur.
• Kullanılmadığı zamanlarda tüm elektrikli
cihazlar kendi kumandasından değil
üzerindeki açma / kapama düğmesinden
kapatılmalıdır (Küresel enerji tasarrufu için.).
• Damlatan musluklarınız için mutlaka ilgili
yerlere haber veriniz (Küresel su tasarrufu için).

bölüm balkonlarında bu hayvanları
bağlamamak kayıt ve şartı ile mümkündür.
Evcil hayvanlar sadece BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 yönetimi
tarafından belirlenmiş alanlarda gezdirilebilir.
Sosyal tesislere evcil hayvanlar hiçbir
sebeple, kısa süreliğine de olsa getirilemez.
Site içerisinde kemirgen ve böcek
ilaçlaması periyodik olarak yapıldığından;
ortak alanlar, tahsisli alanlar, depolar,
otoparklar vb. alanlara da evcil
hayvanların girmesi ve temas etmesini
engelleyici tedbirlerin alınması evcil hayvan
sahibinin sorumluluğundadır.
Bu gibi ev hayvanlarının gerek apartman
komşularını ve BAHÇEŞEHİR STRADA 1
projesinin ortak alanlarında herhangi bir
sakini, personel veya misafirleri sesleri,
pislikleri ile rahatsız etmeleri halinde
maddi veya manevi sorumluluklar esasen
genel hukuk kuralları içinde ve belediye
mevzuatında bulunmaktadır.

4.9 Ortak Yaşam Alanları

4.8 Evcil Hayvanlar

4.9.1 Yüzme Havuzu

BAHÇEŞEHİR STRADA 1 projesinde köpek,
kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak
komşuluk hukuku kurallarına aykırı olmamak
açık kapalı tüm ortak alanlardaki imalatlara
zarar vermemek, site ortak alan ve bağımsız

BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Projesi’nde, bir
adet kapalı yüzme havuzu ve sosyal tesis
önünde bir adet açık çocuk havuzu ile
çevrelerinde yer

alan dinlenme-güneşlenme
teraslarından genel olarak
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 sakinlerinin
faydalanmaları amaçlanmıştır.
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 sakinleri
haricinde gelen misafirlerin
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 sakinleri ile
birlikte olmak kaydıyla havuzlardan
faydalanmaları için tesis yönetiminin
koyduğu kurallar geçerlidir. Bu
konuda daha kapsamlı bilgi için
Tesis Yönetimi ile temas kurulması
gerekmektedir.
Havuzların işletme ve bakımı
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 yönetimi
tarafından yapılmaktadır.

4.7 Adjustments You Should Make in
Housing Systems in case of
Long-term Trips

productions in all common areas and not
tying such pets in the common areas and
• Windows must be kept closed.
independent section balconies. Pets may
• Securing water valves; since the substation
only be walked in areas designated by
cabinet locks of the water valves can be opened BAHCESEHIR STRADA 1 management.
and closed by the site management, they must Pets cannot be brought to social facilities
be closed by the competent technician of the
for any reason, even for a short time.
site management.
Since pesticides are applied periodically in
• Since the heating system is an automatic
the site; public areas, allotment areas,
system, all interventions and adjustments must
warehouses, car parks etc. it is the
be made by the technical personnel working for responsibility of the pet owner to take
the site management. Even if the apartment is
measures that prevent the entry of pets to
empty or not used for long-term travel, valves on such areas and contact of pets with
the collector should not be intervened.
pesticides .
Otherwise, the user of the apartment will be
responsible for any damages that may occur.
If such pets disturb next-door neighbors or
• If desired, the fuses are closed from in-apart- any residents, staff or guests in the
ment electric panel by the residents. It is
common areas of BAHÇEŞEHİR STRADA 1
recommended to exclude the fuse that supplies project with their voices or excretas,
the refrigerator plug.
material or spiritual responsibilities
• When not in use, all electrical devices must be applicable related thereto are mainly
switched off by means of the on/off switch (for
stipulated in general legal rules and
global energy saving).
municipal legislation.
• You should get help and inform the relevant
persons for your dripping taps (for global water 4.9 Common Living Areas
saving).

4.8 Pets

4.9.1 Swimming Pool

In BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Project, 1
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 project, it is possible indoor swimming pool and 1 outdoor
to have a pet such as dog, cat, and bird etc. children's pool in front of the social facility
on condition that not contradicting the
and the rest-sun terraces in the
neighborhood law rules, not harming the

surrounding are made available to
the residents of BAHÇEŞEHİR
STRADA 1.
Except for the residents of
BAHÇEŞEHİR STRADA 1, the guests
of apartment residents can also
benefit from the swimming pool
providing that the guest are
accompanied by the apartment
residents. In this matter, the rules set
by facility management shall apply.
For more detailed information,
contact with facility management is
required.
The operation and maintenance of
the pools are carried out by the
management of BAHÇEŞEHİR
STRADA 1.

Yüzme Havuzu Kullanım Kuralları
• Havuza girmeden en az 1 saat önce yemek yenilmiş olmalıdır.
• Yüzme havuzunu kullanmadan önce her seferinde tüm vücut duş alınması sizin ve diğer kullanıcıların sağlığı için son derece
önemlidir.
• Duşlarda sabun ve şampuan kullanılmamalıdır.
• Havuza koşarak ve / veya kenardan atlanmamalıdır. Havuz derinliği atlama yapılması için güvenli değildir.
• Diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
• Çocukların havuza girmeden önce mutlaka tuvalete gitmeleri sağlanmalıdır. Eğer ağızlarında sakız varsa mutlaka çıkarılması
sağlanmalıdır.
• Havuz çevresine dışarıda kullanılan ayakkabılarla girilmemelidir. Eğer girilmesi gerekiyorsa mutlaka galoş giyilmelidir.

• Kullanıcılar havuza girmeden önce bütün takılarını çıkarmış olmalıdır.
• Vücudunuzda açık yara, deri enfeksiyonu ve kesikler varsa havuza girilmemelidir.
• Havuza; palet, yüzme yatağı, şişme bot, deniz topu, can simidi vb. deniz malzemeleri ile kesinlikle girilmemelidir.
• Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.
• Yiyecek ve içeceklerle havuza girilmemelidir.
• Havuz enlemesine kullanılmamalıdır. Boylamasına kullanılmalıdır.
• Şahsi ve değerli eşyalar havuza getirilmemelidir. Sorumluluğu kullanıcılara aittir.

Swimming Pool Usage Rules
• The food must be eaten at least 1 hour before entering the pool.
• It is extremely important for your and other users’ health to take a full-body shower every time you use the swimming pool.
• No soap or shampoo should be used in the shower.
• Do not run into the pool and/or jump over the edge. The depth of the pool is not safe for jumping.
• Any behavior that may disturb other users should be avoided.
• Children must be ensured to go to the toilet before entering the pool. If there is gum in their mouths, it must be ensured that it is
removed.
• It is not allowed to enter the pool area with the shoes used outside. If it is necessary to enter the galoshes must be worn.

• Users must have removed all jewelry before entering the pool.
• If you have open wounds, skin infections and cuts in your body, you should not enter the pool.
• It is strictly forbidden to enter into the swimming pool with marine materials such as pallet, swimming bed, inflatable boat, sea
ball, life preserver and so on.
• It is forbidden to dispose of foreign objects in the swimming pool.
• It is forbidden to enter into the swimming pool with food and drinks.
• The swimming pool should not be used cross-wise. It should be used lengthwise.
• Personal and valuable belongings should not be brought to the swimming pool. Responsibility belongs to the users.

4.9.2 Sosyal Tesis-Spor Salonu-Dinlenme Alanları
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Projesi bulunan sosyal tesis
içerisinde çok amaçlı salon, kafe, fitness / plates , oyun
salonları , sauna , buhar odaları , masaj odaları, bunlara
hizmet eden soyunma odaları, oluşturulmuştur.
Ayrıca peyzaj alanları içerisinde oturma-dinlenme alanları
yapılmıştır.
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 sakinleri ortak alanların
kullanımlarında tesis yönetiminin oluşturduğu işletme
sisteminde yer alabilecek randevu programına uymaları
gerekecektir. Bu alanların bakımı Tesis Yönetimi tarafından
yapılacaktır.

4.9.3 Otopark Kullanımı
Kapalı ve açık otopark alanlarında konut sahiplerinin
araçları için otopark alanları ayrılmıştır. Bağımsız
bölümlere tahsis edilen otopark yerleri otopark
alanında numaralandırılmıştır. Ayrıca yönetim araçları
için otopark alanları ayrılmıştır.
Araçlarınızı, otopark alanında size tahsis edilen alanlar
dışına park etmemenizi önemle rica ederiz. Daire
sahibi, kendisine tahsis edilmiş olan ve sadece kendisinin kullanacağı bu yerleri sadece araç parkı olarak
kullanabilir. Daire sahiplerine tahsis edilen otopark
alanlarına motor, bisiklet, ATV vb. araçlar park
edilemez. Bisikletler için belirli alanlar ayrılmıştır.
Motor ve ATV tarzı araçlar için lütfen BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Yönetimine başvurunuz. Otoparkta duran
araçların sorumlulukları, araç sahibine aittir.

4.9.4 Plaka Tanımlı Araç
Bariyer Sistemi
Otopark giriş ve çıkış araç
bariyerlerinde plaka tanımlı araç
geçiş sistemi kurulmuştur. Otoparka
giriş ve çıkış bariyerlerinin otomatik
olarak açılmasını sağlayan sisteme
araç plakaları BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Yönetimi tarafından kayıt
edilecektir. Bunun için BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Yönetimine araç plaka
bilgilerinizi iletmeniz gerekmektedir.
Her daire için tahsisli otopark alanı
sayısı kadar araç plakası sisteme
tanımlanacaktır.

4.9.2 Social Facilities Sports Hall – Recreation Areas
The BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Project makes a multi-purpose
hall, café, fitness / pilates, game halls, sauna, steam rooms,
massage rooms, changing rooms that serve for these
available to apartment residents. In addition, recreation
areas have been built within the landscaping areas.
The residents of BAHÇEŞEHİR STRADA 1 will have to comply
with the appointment program which can be included in the
operating system of the facility management in the use of
common areas. Maintenance of these areas will be carried
out by the facility management.

4.9.3 Use of Parking Areas
Parking spaces are reserved for the housing owners
in closed and open car parking areas. The parking
spaces assigned to the independent sections are
numbered in the parking area. It is also divided into
parking space for management vehicles.
We kindly ask that you do not park your vehicles
outside the areas allocated to you in the parking area.
The owner of the apartment may only use these places
that are allocated to him/her only as vehicle park.
Vehicles such as motorcycle, bicycle, ATV etc. cannot
be parked. Specific areas are reserved for bicycles. For
vehicles such as motorcycle and ATV, please contact
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Administration. The responsibilities of the vehicles standing in the parking area
belong to the owner.

4.9.4 Vehicle Barrier System with
License Plate Recognition
Vehicle pass system with a license
plate recognition is installed in the
entrance and exit vehicle barriers. The
vehicle license plates shall be
registered by BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Administration for the system which
allows automatic entry and exit
barriers to the car park. In order to do
this, you need to provide your vehicle
license plate information to
BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Management.
License plates equal to the allocated
number of car parking spaces for
each apartment will be defined on the
vehicle license plate system.

4.9.5 Tesis Yönetim Hizmet Noktası
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetimi’nin hizmet vereceği yönetim ofisi A1
blok zemin katında bulunmaktadır. Yönetime ait diğer alanların
kullanımı, BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetimi’nin inisiyatifi ile personelin
giyinme, malzeme stokları ve diğer hizmetler için kullanılır.
Kat maliki, ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerinin de malikidir. Ortak
yerlerden kanun ve Yönetim Planı hükümlerine göre kullanma ve
yararlanma haklarına sahiptir.
Tüm kullanıcılar tesisin mimari durumuna ve bakımına itina göstermekle
yükümlüdürler. Kat maliki ve Yönetim Kurulu onayı olmadıkça ortak
alanları kendi özel amaçları doğrultusunda kullanamazlar, buralara
tadilat ve dekorasyon yapamazlar.
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 ortak alan uygulamaları Yönetim Planı ile
belirtilen ilgili aşağıda hususlar Site Yönetiminin işletimi ve kontrolündedir.
• Güvenlik uygulamaları (Personel, ziyaretçi, malzeme giriş çıkışları, posta, paket vb.)
• Temizlik uygulamaları (Genel, gündüz, akşam, hafta sonu temizlik vb.)
• Kullanılacak temizlik malzemesinin seçimi
• Sosyal alanların işletilmesi
• Çöplerin toplatılması
• Ortak alan arızaları
• Bahçe bakım-peyzaj uygulamaları
• İlaçlama uygulamaları

4.9.5 Facility Management Service Point
The management office where the BAHÇEŞEHİR STRADA 1 management
provides service is located on the ground floor of block A1. The other areas of
management is used at the initiative of BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Management
for personnel dressing, material stocks and other services.
Apartment owners are also the owner of all common places of the main real
estate. They have the right to use and benefit from common places according
to the provisions of the Law and Management Plan.
All users are obliged to take care of the architectural condition and maintenance of the facility. Unless the apartment owners and the Board of Directors
have approved, they cannot use common areas for their own special purposes
and make renovations and decorations there.
The following issues related to applications of BAHÇEŞEHİR STRADA 1
common area designated with Management Plan are under the control and
operation of the Building Management.
• Security applications (Personnel, visitors, material entries and exits, postage, package etc.)
• Cleaning applications (General cleaning, day and evening cleaning, weekend cleaning etc.)
• Selection of the cleaning material to be used
• Operation of social areas
• Collection of wastes
• Common area failures
• Garden maintenance-landscaping
applications
• Disinfection applications

4.9.6 Ortak Alan Arızaları
Karşılaşılan ortak alanlardaki arızalarla
ilgili durumların BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Yönetimine bildirilmesi halinde en kısa
zamanda müdahale edilecektir.

4.9.7 Periyodik Bakımlar
BAHÇEŞEHİR STRADA 1’ de kullanılan
mekanik - elektrik sistemleri ile ilgili Site
Yönetimince yapılması/yaptırılması
önerilen bakım periyotları aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir. Ayrıca tedarikçi,
üretici el kitaplarında bulunan bakım
periyotlarına, bakım yöntemine uyulma
zorunluluğu bulunmaktadır. Sistemlerin
bakımlarının yapılması, verimli çalışmasını
ve ömürlerinin uzamasını sağlar.

BAHÇEŞEHİR STRADA 1’ de Tavsiye Edilen Cihaz Bakım Süreleri
ÜNİTE

BAKIM PERİYODU

Yıldırımdan Korunma
Tesisatı Ve Bakımı

Yıllık

Jeneratör Topraklama
Blok Pano Topraklaması
Temiz Su Hidroforu
Basınçlandırma Tankları
Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar
Sıcak Su Boyleri
Genleşme Tankları
Kaskad Baca Grubu
Sirkülasyon Pompoları
Su Şartlandırma Cihazları
Soğuk Su Sayacı
Sıcak Su Sayacı
Modüler Su Deposu
Yangın Pompası Sistemi
Bahçe Sulama Hidroforu
Sığınak Fanları
Otopark Fanları
Çevre Aydınlatma Topraklama
Asansör Bakımları
Yangın Alarm Sistemi
Jeneratör Bakımları

Yıllık
Yıllık
6 Aylık
6 Aylık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
6 Aylık /Yıllık
Yıllık
Yıllık
6 Aylık
6 Aylık
6 Aylık
6 Aylık
6 Aylık
Yıllık
Aylık/ Yıllık /6 Aylık

6 Aylık

YAPTIRILACAK KURULUŞ
Elektrik Mühendisleri
Odası Veya Sorumlu
Kuruluşlar
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Yetkili Servis
Elektrik Mühendisleri Odası Veya
Sorumlu Kuruluşlar

Yetkili Servis
Yetkili Servis

Jeneratör setleri çalışmaya başladıktan
250 saat sonra veya
Yetkili Servis
bu saat dolmaz ise
6 ayda bir

4.9.6 Common Area Malfunctions
In the event of notifying BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Management about the faults
encountered in the common areas, they will
be intervened as soon as possible.

4.9.7 Periodical Maintenances
The maintenance periods which are
recommended to be performed / carried
out by the Site Management regarding the
mechanical and electrical systems used in
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 are given in the
table below. In addition, it has to be
complied with maintenance periods and
maintenance methods specified in the
suppliers’ and the manufacturers’ manuals.
The maintenance of the systems ensures
efficient operation and prolonging their life.

Maintenance Periods recommended for Devices at the BAHÇEŞEHİR STRADA 1
UNIT
Anti-Lightning Installation
and Maintenance

Generator Grounding
Block Electric Panel Grounding
Clean Water Hydrophore
Pressurization Tanks
Floor Type Condensing Boilers
Hot Water Boiler
Expansion Tanks
Cascade Flue Group
Circulation Pumps
Water Conditioning Devices
Cold Water Meter
Hot Water Meter
Modular Water Tank
Fire Pump System
Garden Irrigation Hydrophore
Shelter Fans
Indoor Parking Area Fans
Grounding of Environmental Lighting

Elevator Maintenance
Fire Alarm System
Generator Maintenance

MAINTENANCE
PERIOD
Annual
Annual
Annual
Every 6-Months
Every 6-Months
Annual
Annual
Annual
Annual
Annual
Every 6-Months /Annual

Annual
Annual
Every 6-Months /Annual
Every 6-Months /Annual
Every 6-Months /Annual
Every 6-Months /Annual
Every 6-Months /Annual

Annual
Monthly/Every 6-Months/Annual

AUTHORIZED ORGANIZATION
Chamber of Electrical
Engineers or Organizations
in Charge
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service
Authorized Service

Chamber of Electrical Engineers or
Organizations in Charge

Authorized Service

Every 6-Months /Annual Authorized Service
After 250 hours following start
of generator sets or if this
condition is not met, once in
every 6 months

Authorized Service

5. VAZİYET PLANI

5. LAYOUT PLAN

6. ÖNCE GÜVENLİK
Acil Durum Yönetim Sistemi
Yangın, deprem, hırsızlık, soygun vb. tehditlerin oluşması halinde can ve mal güvenliği için
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 ‘de herhangi bir
paniğe meydan vermeden, koruma planları
çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasına
yönelik yapılan çalışmalardır. Bu nedenle
alınacak tedbirler, BAHÇEŞEHİR STRADA 1
‘de bulunan tüm insanların can güvenliğini
sağlamak, her türlü kıymetli evrak ve malzemenin zarar görmesine engel olmak amacına
yöneliktir.
Acil Durum Yönetim Sisteminin kurgulanması,
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetimi tarafından
yapılır. Söz konusu sistemle ilgili bilgiler
periyodik olarak kullanıcılarla paylaşılır.

Doğalgaz
Merkezi ısınma sistemi ve kullanım sıcak suyu
hazırlamak için doğalgaz kullanılmaktadır.
Doğalgaz acil durumları için 187’ no.lu
telefona müracaat ediniz.
• Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri
doğalgaz ve LPG yakıcı cihazlardan,
sayaçlarından ve tesisatından uzak tutunuz.
• Binanızın ana kapama vanasının yerini
öğrenerek ani bir müdahale durumunda
yapacaklarınızı tasarlayınız.

• Doğalgaz tesisatını kendi amacı dışında
(elektrik, topraklama hattı vb.) kullanmak
kesinlikle tehlikeli ve yasaktır.
• İGDAŞ tarafından mühürlenmiş vanalar,
sayaçlar ve regülâtörler yalnızca İGDAŞ
yetkilileri tarafından açılabilir.
• Gaz veya ısı üreten cihazların yanına veya
aynı odaya benzin solventler, cila sprey
boyalar, spreyli böcek ilaçları ve benzer
basınçlı kutular gibi patlayıcı ürünler
koymayınız.

Yangın
Çıkması muhtemel her türlü yangına karşı
önleyici, zayiatı azaltıcı tedbirlerin alınarak bir
plan dâhilinde uygulanmasını sağlamak
başlıca hedeftir.

Yangını Meydana Getiren Unsurlar
• Hava (oksijen)
• Yanıcı Madde (katı, sıvı, gaz)
• Ateş (kıvılcım, biyolojik kaynak, kimyasal
kaynak, metalik çarpma, sürtünme)
• İlk iki unsurun yan yana olması her zaman
mümkün olup üçüncü unsur olan ateş
faktörüne dikkat edilmesi gerekir.

6. SECURITY IS FIRST
Emergency Management System
Refers to activities for taking necessary
measures for the safety of life and property
without any panic within the framework of
protection plans in case of emergence of
threats such as fire, earthquake, burglary, thief
etc. Therefore, the measures to be taken are
to ensure the safety of all people in
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 and to prevent
damage to all kinds of valuable documents
and materials.
The establishment of Emergency Management
System is carried out by the BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Management. Information about
the system is periodically shared with the
users.

Natural Gas

• It is absolutely dangerous and forbidden to
use the natural gas installation except for its
own purpose (electricity, grounding line etc.).
• Valves, meters and regulators sealed by
İGDAŞ can only be opened by İGDAŞ
officials.
• Do not place explosive products such as
gasoline solvents, lacquer spray paints, spray
pesticides and similar pressure cans near the
gas or heat generating equipment or in the
same room.

Fire
The main objective is to prevent all possible
fire and preventive measures to be taken and
to implement them within a plan.

Fire-generating elements

• Air (oxygen)
Natural gas is used to prepare central heating
• Combustible material (solid, liquid, gas)
and domestic hot water.
Call phone number 187 for natural gas
emergencies.

• Fire (sparkle, biological source, chemical
source, metallic crush, friction)

• Keep combustible, flammable and explosive • It is always possible that the first two
elements are side by side and the third factor,
materials away from natural gas and LPG
the fire factor, must be considered.
burning devices, meters and installations.
• Find out the location of the main shut-off
valve of your building and contemplate what
you will do in case of a sudden intervention.

Yangını Başlatacak Faktörler
• Güneş ısısı

• Yanıcı sıvılar

• Havalandırmanın olmadığı
yerlerde yoğunlaşan gazların
sebep olacağı patlamalar

• Mekanik kazalar

• Statik elektrik
• Şebeke elektriği

Yangına Karşı Alınacak Tedbirler
• BAHÇEŞEHİR STRADA 1 proje alanı içinde bulunan tüm
elektrik donanımları teknik özelliklerine göre kullanma
yerine uygun olarak inşa edilmiştir. Yapılacak olan ilave ve
tadilatlarda mutlaka bu standartlar muhafaza edilmeli,
işlemler mutlaka Yönetim nezaretinde yapılmalıdır. Elektrik
panolarının içerisinde bulunan klemens bağlantılarındaki
gevşemeler ilgililerce periyodik olarak kontrol edilmelidir.
• BAHÇEŞEHİR STRADA 1 içinde değişik birimlere ait
personel veya taşeron/müteahhit/bakım onarım firması
tarafından onarım/tadilat/dekorasyon/bakım işleri
yürütülürken genel emniyet kurallarına dikkat edilmeli,
kaynak, havya, pürmüz vb. yangına neden olabilecek çeşitli
araç gereç ve takımlar kullanmaya başlanmadan önce
Yönetime bilgi verilerek gerekli hazırlıkların yapılması
sağlanmalı, çevrede gerekli yangından korunma, söndürme
önlemleri alınmalı ve bu işlemlerin yapıldığı ilgililerce
kontrol edilmelidir.
• BAHÇEŞEHİR STRADA 1 teknik hacim bölümü, tesisat
mahalleri, telefon santralleri, jeneratör kabin ve mahalleri,

• Isıtma ve aydınlatma
sistemindeki arızalar
• Yanıcı gazlar

dağıtım pano mahalleri, asansör makine daireleri
vb. hassas yerler ve ortak alanlarda yeteri kadar
uygun yangın söndürme araçlarının bulundurulması,
bu araç gereç ve sistemlerin devamlı olarak hazır ve
bakımlı bir durumda tutulması sorumluluğu
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetimi’ne aittir.
• Ortak alan olarak kabul edilen asansör holleri,
yangın merdiven boşluklarına kesinlikle malzeme
konulmamalı, bu alanlar ilgili birimlercedekorasyon
veya başka bir amaç için tadil edilmemeli, yangın
esnasında insanların kaçacağı veya yangına
müdahale edilebilecek mahaller kesinlikle kapatılmamalı veya engellenmemelidir.
• Birimler bağımsız bölümlerinde yapacakları
tadilatlar ile ilgili gerekli projeleri BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Yönetimine göndermeli, gerekli onay
alındıktan sonra bu projelerin icrasına başlanmalıdır.
Yangına sebep olabilecek her türlü şüpheli durumla
karşılaşıldığında gerekli yangın tedbirleri alınmalı ve
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetimi’ne haber
verilmelidir.

Factors causing fire to start
• Solar heat

• Flammable liquids

• Explosions caused by
condensation gases where
there is no ventilation

• Mechanical accidents

• Static electricity
• Mains electricity

Measures to be taken against fire
• All electrical equipment within BAHÇEŞEHİR STRADA 1
project area has been constructed according to the
technical specifications. These standards must be respected
in the additions and modifications to be made, and the
operations should be done under the supervision of the
Management. Loosening of the terminal connections in the
electrical panels must be checked periodically by the
relevant persons.
• Within BAHÇEŞEHİR STRADA 1, the general safety rules
must be observed while the repair / modification /
decoration / maintenance works are carried out by the
personnel or subcontractor / contractor / maintenance
repair company of different units such as welding, soldering
iron, pumice etc. Before starting to use a variety of tools
that may cause fire, it should be informed that the
necessary fire protection measures are taken, extinguishing
measures should be taken in the environment and the
relevant ones should be checked.

• Faults in the heating and
lighting system
• Combustible gases

• The BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Management is
responsible for maintaining adequate fire extinguishing tools in sensitive areas and common areas, and
maintaining these tools and systems in a ready and
well maintained condition.
• No material should be placed on elevator halls
and fire stairways, which are accepted as common
areas. These areas should not be modified by the
related units for decoration or any other purpose,
the spaces where people can escape or the fire
cannot be blocked should not be blocked.
• The units should send to the BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Management the necessary projects
related to the modifications to be made in their
independent sections and these projects should be
started after the necessary approval. In case of any
suspicious situation which may cause fire, necessary
fire precautions should be taken and the
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Management should be
notified.

BAHÇEŞEHİR STRADA 1 ‘de Mevcut Yangın İhbar ve
Söndürme Sistemleri
Binada, acil durumlarda ikaz vermek üzere analog adresli yangın ihbar sistemi
ve yangın anında kullanılmak üzere yangın dolapları mevcuttur. Daire içinde
duman detektörleri ve ısı detektörleri mevcuttur. Dairelerde kullanılan
detektörler sesli tip olup dairenizde herhangi bir yangın durumunda ilk önce
hangi mahalde yangın çıkmış ise o mahaldeki detektör tarafından
uyarılacaksınız. Aynı anda detektörden sinyaller güvenlik
kulübesine alarm bildirecektir.
Bina içi kat hollerinde, otoparklarda, yangın butonu, yangın sireni ve duman
detektörleri bulunmaktadır. Detektörlerden herhangi bir algılama yapıldığında ya da acil
durumda butona basıldığında sirenler ikaz verecektir, yine bu noktalarda gelen sinyaller
güvenlik kulübesine alarm bildirecektir.
Doğalgaz sistemi ile ilgili olarak ayrıca, blok girişine deprem algılama cihazından
kumandalı 1 adet selenoid vana monte edilmiştir. Herhangi bir gaz kaçağı olması
durumunda, algılama cihazlarından gelen sinyal bloğun gazını tamamen
keserek tehlikenin büyümesini engelleyecektir.
Binada bulunan yangın merdivenleri bir tehlike anında sakinlerin binayı
emniyetle tahliye etmesi amacıyladır. Katlarda bulunan sahanlıklara ve
yangın merdivenine, ayakkabı, bisiklet vb. eşyaların
konulması kesinlikle yasaktır.

Current Fire Warning and Extinguishing Systems in
BAHÇEŞEHİR STRADA 1
The building is equipped with an analogue addressable fire alarm system for
fire alarms and fire cabinets for use in case of fire. There are smoke detectors
and heat detectors in the apartments. The detectors used in the apartments are
the type of sound and in case of a fire in your apartment you will be warned by
the detector in the area. The signals from the detector at the same time will
alert the security cabin.
There are indoor floor halls, parking lots, fire button, fire siren and smoke detectors. When any detection is made from the detectors or the button is pressed in an
emergency, the sirens will be alerted and the signals coming from these points will alert the
security cabin.
Regarding the natural gas system, a 1-way solenoid valve is installed from the
earthquake detection device to the building entrance. In the case of any gas leakage,
the signal from the detection devices will completely block the gas and prevent the
danger from growing.
The fire escape staircases in the building are intended for the residents to
safely evacuate the building in case of danger. It is strictly forbidden to
place items such as shoes, bicycle etc. to the floors and the fire stairs.

Yangın Anında Yapılacak İşler
Anormal bir durum ile karşılaşan bir
kimse (duman, yanık kokusu, yangın
vb.) soğukkanlılığını muhafaza ederek
aşağıdaki uygulamaları yapmalıdır;
• Telaşlanmayınız.
• Bulunduğunuz yerde manuel yangın
ihbar butonu varsa basınız ve yangını
çevrenizdekilere duyurunuz.
• En seri şekilde BAHÇEŞEHİR
STRADA 1 Yönetimini haberdar ediniz.
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Yönetim
yetkilileri yangın ikazını aldıktan sonra
süratle yangın mahalline gideceklerdir.
Eğer yangını kendi imkânları ile
söndürebilecek durumda iseler itfaiye
teşkilatına haber vermeksizin elindeki
ekipmanlarla yangını söndüreceklerdir.
• Can ve mal emniyetini riske
etmeyecek şekilde mevcut yangın
söndürme teçhizatını kullanarak
yangını çıktığı anda söndürmeye
çalışınız, yangının tahribatını ve
yayılmasını önleyici, azaltıcı tedbirleri
alınız. Bunları yaparken kendinizi ve
başkalarını tehlikeye atmayınız.

• Yangının yayılmasını önlemek için kapı
ve pencereleri kapatınız.
• Eğer yangın daha ciddi boyutlarda
ise, İtfaiye’ ye telefon ediniz, (110’no.lu
telefonla), adresi en kısa ve doğru
şekilde bildiriniz, mümkünse yangının
cinsini söyleyiniz. İtfaiye gelinceye kadar
yangını söndürmek için elde mevcut
imkânlardan yararlanınız.
• Görevlilerden başkasının yangın
sahasına girmesine mani olunuz.
• Eğer yangın kontrol edilemez
boyutlarda ise binayı tahliye ettiriniz.
Tahliye emri verildiğinde yangın
sirenlerini devreye alınız, asansörleri
yangın konumuna alınız ve yangın
vantilatörlerini devreye alınız.
• İtfaiye araçlarının binaya yaklaşmasını
kolaylaştırmak amacıyla bina çevresini
araçlardan arındırınız. Kuruluş, görev ve
çalışma biçimleri önceden belirlenen
servisler (koruma, kurtarma, ilk yardım,
vb.) kendileri ile ilgili çalışmaları
yapacaklardır.
• Eğer yangın gece meydana gelmişse,
yangını ilk gören kişi öncelikle itfaiye’ye
(110’no.lu telefonla) yangının çıktığı

yeri adres belirterek haber verecek,
daha sonra yangın alarm sistemini
çalarak binada bulunan diğer
kişileri haberdar edecektir. Ayrıca
acil durumlarda aranacak kişiler
listesinde bulunan telefon
numaralarını arayarak yetkili
kişilere haber verecektir. Bunların
dışında en yakın mahalli polis
karakolu olan Bahçeşehir Polis
Merkezi Amirliği (Tel: +90 212
669 26 21 )’na durum telefonla
bildirilecektir.

Things that should be done during fire
Anyone encountering an abnormal
situation (smoke, burn odor, fire, etc.)
should maintain the following
applications;
• Do not worry and try to be calm.
• If there is a manual fire alarm button
in your area, press and announce the
fire to your surroundings.
• Inform the BAHÇEŞEHİR STRADA 1
Management as soon as possible. The
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Management
authorities will go to the scene of fire
after receiving fire warning. If they are
able to extinguish the fire with their
own means, they will extinguish the fire
with their equipment without informing
the fire department.
• Try to extinguish the fire as soon as
possible by using fire extinguishing
equipment so as not to risk the safety
of life and property. Take measures to
prevent the destruction and spread of
fire. Do not put yourself and others at
risk while doing these.
• Close doors and windows to prevent
fire spread.

• If the fire is more serious, call the fire
department (Hotline No.110), inform
the address as soon as possible and
describe the type of fire if possible. Use
the available facilities to extinguish the
fire until the fire department arrives.
• Do not allow anyone else except
authorities to enter the fire area.
• If the fire is uncontrollable, evacuate
the building. When the evacuation order
is announced, activate the fire sirens, set
the lifts to fire position and activate the
fire fans.
• Remove the veicles from the surroundings of the building in order to give an
access to fire brigade vehicles
approaching the building. The services
whose organizational procedures, its
tasks and working methods are predetermined (protection, rescue, first aid,
etc.) will carry out their activities related
to the services.
• If the fire occurred in the night, the
first person to see the fire first of all call
and inform the fire brigade (hotline
no.110)

by indicating the address of the fire
place, then the fire alarm system
will inform the other people in the
building by triggering it. In
addition, emergency numbers will
be called in the list of people to call
the phone numbers will notify the
competent people. In addition, the
nearest local police station
Bahçeşehir Police Headquarters
(Tel: 90 212 669 26 21) will be
notified by telephone.

Deprem
Depremin yol açacağı zararları
en aza indirmek alınan
tedbirlerin ne derece etkili
olduğuna bağlıdır. Depreme
karşı korunmak amacı ile
alınabilecek başlıca tedbirler
şunlardır;

• Deprem anında meydana gelebilecek yangınlara karşı gerekli
malzeme ve teçhizatın önceden hazır
bulundurulması.
• Olabilecek yaralanmalara karşı
gerekli olan ilk yardım malzemelerinin bulundurulması.

• Sarsıntı durana kadar başınızı ve
boynunuzu koruyacak bir pozisyonda
durun,
• Sarsıntı durana kadar binayı terk etmeye
çalışmayın, bu amaçla asansör ve yangın
merdivenlerine doğru koşmayın,

• Deprem esnasında ve deprem
sonrası hareket tarzının bilinmesi.

• Asansördeyseniz, deprem sensörü
dolayısıyla, asansör en yakın kata ulaşarak
kapısını açacaktır.

Deprem Anındaki Hareket Tarzı

Deprem Sonrası Hareket Tarzı

Deprem, başlangıç ve bitiş zamanı
arasında sadece birkaç saniye olan
bir olaydır. Bu nedenle yapılacak ilk
şey paniğe kapılmadan kişinin kendi
can emniyetini sağlayacak davranış
biçimini göstermesidir. Bu davranış
biçimi;

• Artçı sarsıntılara hazır olunuz, bazıları
güçlü olabilir. Deprem esnasında
yaptıklarınızın aynısını, artçı sarsıntılar
esnasında da yapınız.

• Sakin olun,
• Camlardan uzak durun,
• Çerçeve, dolap gibi hareket
edebilecek objelerden uzak bulunun,
• Kolon ve kapı eşiklerine yakın
yerlerde bulunun,
• Ağır, sağlam bir masa vb. altına
sığının,

• Yangın merdivenlerini kullanarak binayı
terk ediniz ve toplanma mahallinde
toplanınız.
• Kesinlikle asansör kullanmayınız.
• Biliyorsanız, bağımsız bölüm elektriğini
panosundan kesiniz.
• Etrafınızda yaralı, özürlü varsa binayı terk
esnasında yardımcı olunuz.
• Binayı terk etmeden önce, rapor edebileceğiniz hasarlar için çevrenize hızlıca göz
atınız.

Earthquake

• Making available of necessary
materials and equipment in advance
against fires that may occur during
the earthquake

Minimizing damage caused by
earthquake depends on how
effective the measures are
taken. The main measures to be
taken against earthquakes are
the following;

• Making available of first aid
materials necessary for possible
injuries.
• To know the mode of action
during and after the earthquake.

Course of Action during
Earthquake
Earthquake is an event that takes
only a few seconds between the start
and end time. Therefore, the first
thing to do is, without panic, to carry
out a course of action that ensures
saving your own life. This course of
action;

• Stand in a position so as to protect your
head and neck until the shake stops,
• Do not attempt to leave the building until
the shake stops; do not run towards the
elevator and fire stairs for this purpose,
• If you are in the elevator, it will, thanks to
the earthquake sensor, open the door by
reaching the nearest floor.

Post-Earthquake Course of Action
• Get ready for aftershocks, some might be
strong. Do the same thing you do during
the earthquake, during aftershocks.
• Leave the building using the fire escape
stairs and gather at the meeting place.
• Never use an elevator.

• Be calm,

• If you know, cut the electricity of the
individual section from the board.

• Stay away from the windows,

• If you have a disabled or injured person
around you, help us leave the building.

• Stay away from objects that can
move like frames, cabinets etc.
• Locate yourself near the building
columns and door sills,
• Use a heavy and solid table as
shelter,

• Before leaving the building, take a quick
look around for any damage you might
report.

7. Tasarruf Tedbirleri Ve Çevre Dostu Tavsiyeler
BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Projesi enerji verimli ve çevre dostu uygulamalarla
üretilip sizlere teslim edilen binanızın içinde yaşarken dikkat edeceğiniz bazı
tedbirlerle, kullanım aşamasında da enerji verimli ve çevre dostu niteliğini
sürdürmesi sizin elinizde.
Bu çerçevede dikkatinize sunulan tavsiyeler ve tasarruf tedbirleri aşağıda yer
almaktadır:

• Su sızdıran musluklar ve rezervuarların onarımını sağlayınız. Saniyede bir
damla kaçıran musluk yılda
250 – 300 litre su kaçırır.
• Rezervuarlarınız 3 ve 6 litre olmak
üzere 2 aşamalıdır, gereği kadar
kullanınız.

• Eviniz boyanırken tüm boyalar, astarlar, macunlar vb. yapı kimyasalları
solunum yoluyla insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen düşük VOC
(uçucu organik bileşik) değerli olacak şekilde seçilmiştir. Sizler de evlerinizi
boyarken düşük VOC değerli boyaları tercih ediniz.

• Işık dağılımından maksimum yarar
sağlamak için ampulleri temiz tutunuz.

• Atıklarınızı ayrıştırıp geri dönüşüme gönderebilmeniz için gerekli sistem
altyapısı kurulmuş ve her kata geri dönüştürülebilir atık konteynırları yerleştir
ilmiştir. Sizler de sistemin
işleyebilmesi için atıklarınızı
ayrıştırarak bu konteynırlara atınız.

• Güneşin dairenizi etkilediği
saatlerde, pencerelerinizde açık renk
storkullanarak hem gün ışığından
faydalanınız hem de fazla ısıyı
engelleyiniz.

• Proje kapsamında enerji verimli

aydınlatma altyapısı kurulmuş olup
enerji verimli ampuller
kullanılmaktadır. Sizler de
evlerinizde akkor flaman ampul,
halide ve halojen lambalar gibi,
enerji tüketimi yüksek olan
lambalardan kaçınarak, enerji
verimli ampuller tercih ediniz.
Özellikle balkon aydınlatmalarında
çevre uyumu için gün ışığı LED
ampulü tercih ediniz.

• Gün ışığından yararlanınız.

• Bulaşıklarınızı biriktirerek, bulaşık
makinesinde yıkayınız.
• Çiçeklerinizi güneş battıktan sonra
sulayınız.
• Bina girişine koyulmuş olan
paspaslar yardımı ile binanın
daha az kirlenmesi sağlanır, böylece
temizlik için harcanan su, elektrik,
temizlik ürünleri azaltılır.

7. Saving Measures And Environment Friendly Recommendations
The BAHÇEŞEHİR STRADA 1 Project is produced with energy efficient and
environmentally friendly applications and delivered to you in your building.
With some precautions you will pay attention to, it is in your hands during
the use to maintain the energy-efficiency and environmentally friendly nature.
The recommendations and savings measures presented to you in this context
are as follows:

• All building chemicals such as paints, primers, pastes and so on, were

selected from low VOC (volatile organic compound) materials which are not
harmful to human health and environment by means of respiration. When
you paint your houses, choose low VOC paints.

• The necessary system infrastructure has been installed and recyclable
waste containers have been installed on each floor so that your wastes can
be separated and recycled. You can
dispose of your waste in these
containers so that the system can work.
• Energy efficient lighting infrastructure

has been established within the scope
of the project and energy efficient light
bulbs are used. You should prefer
energy efficient lamps such as incandescent lamps, halide and halogen
lamps in your home, avoiding high
energy consumption lamps. Especially
for balcony lighting, prefer daylight LED
light bulbs for environmental compatibility.

• Ensure that water leaking taps and
reservoirs are repaired. A drip leaking
from tap per second means 250 to
300 liters of water per year.
• Your reservoirs have 2 stages,
having 3 and 6 liters, respectively.
• Keep the light bulbs clean for
maximum benefit from light distribution.
• Take advantage of daylight.
• During the times when the sun has
an effect on your apartment, you can
benefit from daylight and prevent from
excessive light by using light color
roller blinds in your windows.
• Wash dishes in the dishwasher after
accumulation of a certain amount of
dishes.
• Water your flowers after sunset.
• With the help of mats placed at the
entrance of the building, less pollution
of the building is provided, thus the
water, electricity and cleaning products used for cleaning are reduced.

Enerji verimliliği ve tasarruf önlemleri
uygulayarak elektrik tüketimini azaltmak
mümkün
Konutlarda kullanılan enerjiyi verimli kullanarak ve
tasarruf konusuna dikkat edilerek yaşam kalitenizi
düşürmeden kullandığınız elektrik miktarını yarı
yarıya düşürebilirsiniz. Evinizde kullanacağınız
elektrikli ev aletlerinin seçiminde enerji verimliliğini
de göz önünde bulundurduğunuzda ciddi tüketim
tasarrufu sağlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda 4
kişilik bir ailenin asgari yaşam standardına göre
230 kilovat saat olan enerji tüketimi 110 kilovat
saate düşürülebilir. Konutlardaki elektrik tüketimi
paylarına bakıldığında ilk sırayı %30.4 payla
buzdolabı, % 28.6 payla aydınlatma, % 10.4
elektrikli fırınlar, % 9.8 televizyon, % 6.5 çamaşır
makinesi, % 5.6 bulaşık makinesi, % 4.3 ütü, % 2.4
elektrik süpürgesi, % 1.9 kurutma makinesi
bulunuyor.
Yeni elektrikli ev aleti alırken sadece fiyatına değil,
etiketlerine bakarak enerji tasarrufu açısından da
karşılaştırma yapılmalıdır. Cihazlarda ‘A”, ‘A+’
işareti olanlar en verimlilerdir. Yüksek verimli ve çok
düşük verimli cihazlar arasında %60’ın üzerinde
enerji tüketim farkı vardır. Enerji verimlilik sınıfı ‘A’
olan bir buzdolabı, ‘D’ sınıfı bir buzdolabına göre
%45, ‘G’ sınıfı bir buzdolabına göre % 56 tasarruf
sağlar.

It is possible to reduce electricity consumption by implementing energy efficiency and
savings measures
You can reduce the amount of electricity you use
without reducing the quality of your life by using
energy used in houses efficiently and paying
attention to saving. When you consider the energy
efficiency in the selection of household electrical
appliances, you can save serious consumption.
According to the minimum living standards of a
family of 4 persons, the energy consumption of 230
kilowatt hours can be reduced to 110 kilowatt
hours. Looking at the share of electricity
consumption in the houses, the first place is the
refrigerator with 30.4% share, the lighting with
28.6%, the 10.4% electric furnaces, 9.8%
television, 6.5% washing machine, 5.6%
dishwasher, 4.3% ironing, 2.4% vacuum cleaner,
1.9% dryer.
When buying a new electrical household appliance,
not only its price, but also its labels should be
compared in terms of energy saving. The “A” and’
“A+” markers are the most efficient. There is more
than 60% energy consumption difference between
high efficiency and very low efficiency devices. A
refrigerator with an energy efficiency class “A” saves
45% compared to a “D” class refrigerator and 56%
compared to a “G” class refrigerator.

Buzdolabı : Koyduğunuz sulu yiyeceklerin üstünü
kapatın. Açık bıraktığınızda dolaptaki nem oranı
artacaktır. Bu da buzdolabınızın daha fazla çalışmasına
neden olacaktır. Buzdolabına sıcak bir yemek ya da kap
koymayınız. Oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.
Dolabınızın kapısının sık sık açılması da fazla enerji
tüketimine neden olur.

Çamaşır Makinesi
Çamaşır makineleri her zaman tam kapasite
ile çalıştırılmalıdır. Az miktarda çamaşır
koyuyorsanız, daha az su ve elektrik
tasarruflu programı seçin. Zorunlu değilse
düşük ısılarda yıkama yapın.

Bulaşık Makinesi
Aydınlatma : Oda aydınlatmalarında çok sayıda küçük
ampul yerine odanın büyüklüğüne göre tek bir lambanın
kullanılması yararlı olacaktır.

Yıkama için çoğu zaman 55 derece su
sıcaklığı yeterlidir. Daha yüksek sıcaklık,
daha fazla enerji tüketilmesine neden olur.

Ütü : Evdeki en yüksek enerji tüketen cihazlardan biridir.

Çamaşırların nemli olarak ütülenmesi, buharlı ve termostatlı
ütülerin tercih edilmesi tasarruf açısından önemlidir. Ütüleme
ütüyü tekrar ısıtma gerekmeyecek şekilde bir defada yapılmaya çalışılmalıdır.

Ocak ve Fırınlar : Ocaklarda yemek pişirme, fırında
yemek pişirmeden daha ekonomiktir. Büyük bir fırını yarı
kapasite ile kullanmak yerine, küçük bir fırının tam
kapasite kullanılması daha yararlıdır. Çok gerekli
değilse ön ısıtma yapılmamalı, yapılsa bile bu süre 10
dakikayı geçmemelidir. Fırın kapağı her açılışta %20 ısı
kaybı olması nedeniyle kapak pişme süresi sonuna
kadar açılmamalı, mümkünse aynı anda birden fazla
yemek pişirme sağlanmalıdır. Mikrodalga fırınlarda
pişirme ve ısıtma süreleri çok kısadır. Klasik fırınlara
göre %50 – 60 daha az enerji tüketir.

Elektrik Süpürgesi
Ürün kıyaslaması yapılırken ürünlerin güçlerinin yanı sıra emiş güçlerini de kıyaslamak
gerekir. Yüksek güçte bir elektrik süpürgesi her
zaman yüksek emiş gücü sağlamaz. Elektrik
süpürgelerinin toz torbaları, filtreleri sık sık
değiştirilmelidir. Emiş gücünün zayıflaması
daha fazla enerji tüketilmesine neden
olacaktır.

TV, Müzik Seti, DVD, Bilgisayar
Kullanılan bu tür elektronik aletler düşük enerji
tüketmelerine rağmen, sık kullanıldıkları için
tüketimde önemli rol oynarlar. Bu cihazlar
mutlaka üzerinde bulunan kapatma
düğmelerinden kapatılmalıdır.

Refrigerator : Cover the watery food you put on.

When you leave it on, the humidity in the cabinet will
increase. This will cause your refrigerator to run more.
Do not place a hot dish or container in the refrigerator.
Allow it to cool at the room temperature. Frequent
opening of the door of your closet also results in more
energy consumption.

Lighting : It would be useful to use a single lamp in the

room lighting according to the size of the room instead of
many small bulbs.

Washing Machine : Washing machines should always be
operated at full capacity. If you are putting in a small
amount of laundry, choose a program with less water and
electricity. If not necessary, wash at low temperatures.

Cookers and Ovens : Cooking in cookers is more

economical than cooking in ovens. Instead of using a
large oven with half capacity, it is more useful to use a
small oven at full capacity. If it is not necessary, preheat
should not be done and even if this is done, it should
not exceed 10 minutes. The oven door should not be
opened until the end of the cooking time due to 20%
heat loss at every opening. If possible, more than one
cooking should be provided at the same time. The
cooking and heating times are very short in microwave
ovens. It consumes 50 to 60% less energy than
conventional ovens.

Dishwasher
For washing, usually 55 degrees water
temperature is sufficient. Higher temperature causes more energy to be consumed.

Iron
It is one of the highest energy consuming
devices in the house. It is important for
saving energy to iron the laundry in moist
form and to prefer steam and thermostatic
irons. The iron should be done at a time so
that the iron does not need to be reheated.

Vacuum cleaner
When comparing the product, it is necessary
to compare the power of the products as well
as the suction forces. A high power vacuum
cleaner does not always provide high suction
power. Dust bags and filters of vacuum
cleaners should be changed frequently. The
weakening of the suction power will cause
more energy to be consumed.

TV, Music Set, DVD, Computer
Although such electronic devices use low
energy, they play an important role in
consumption because they are frequently
used. These devices must be switched off by
means of the closing switches on the device.

ACİL TELEFONLAR

8. ÖNEMLİ TELEFONLAR
Başakşehir Belediyesi

HIZIR ACİL

112

AKS

110

Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği +90212 669 26 21 - 22
Bahçeşehir PTT
+90212 669 16 00

İTFAİYE

110

POLİS İMDAT

155

Bahçeşehir İtfaiye
Başakşehir Müftülüğü
Başakşehir Nüfüs Müdürlüğü
İGDAŞ Avcılar
Başakşehir Hayvan Barınağı
Bahçeşehir Taksi

TRAFİK İMDAT
JANDARMA İMDAT

154
156

Başakşehir Kaymakamlığı

+90212 669 68 23
+90212 488 49 40

+90212 669 31 37
+90212 488 44 23
+90212 488 49 41
+90212 509 77 66
+90212 669 47 29
+90212 669 86 86

KAN MERKEZİ
KIZILAY ŞUBESİ

HASTAHANELER
İstinye Üniversitesi Hastanesi

+90212444 6 623

Bahçeşehir Aile Sağlığı Merkezi

+90212 669 63 60

Bahçeşehir Semt Polikliniği

+90212 669 47 15

Başakşehir Hastahanesi

+90212 488 01 70

POLİS

+90212 596 61 55

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

+90212 488 57 99

ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

+90212 425 41 52

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ +90212 635 00 00

POLİS MERKEZ AMİRLİĞİ

+90212 669 26 21

TÜRK TELEKOM
ARIZA

121

DANIŞMA

161

UYANDIRMA

135

POSTA KODU
FONO TELEFON

119
141

BORÇ ÖĞRENME

163

8. IMPORTANT PHONE NUMBERS

EMERGENCY PHONE NUMBER

Başakşehir Municipality

+90 212 669 68 23

EMERGENCY SERVICE

112

Başakşehir District Governorship

+90 212 488 49 40

AKS (Search, Rescue, Health)

110

FIRE BRIGADE

110

POLICE FOR EMERGENCY

155

TRAFFIC FOR EMERGENCY

154
156

Bahçeşehir Police Station Commandantity +90212 669 26 21 - 22

Bahçeşehir Ptt

+90212 669 16 00

Bahçeşehir Fire Brigade
Başakşehir Muftiate
Başakşehir Registry Office
İGDAŞ Avcılar
Başakşehir Animal Shelter
Bahçeşehir Taxi

+90212 669 31 37
+90212 488 44 23
+90212 488 49 41
+90212 509 77 66
+90212 669 47 29
+90212 669 86 86

BLOOD CENTER
KIZILAY BRANCH

GENDARMERIE FOR EMERGENCY

HOSPITALS
İstinye University Hospital

+90212444 6 623

Bahçeşehir Family Health Center

+90212 669 63 60

Bahçeşehir District Polyclinic

+90212 669 47 15

Basaksehir State Hospital

+90212 488 01 70

POLICE

+90212 596 61 55

DISTRICT SAFETY DIRECTORATE +90212 488 57 99

MILITARY ENTRANCE
PROCESSING COMMAND
İSTANBUL POLICE HEADQUARTERS

+90212 425 41 52

CENTRAL POLICE STATION

+90212 669 26 21

+90212 635 00 00

TÜRK TELEKOM (TELECOMMUNICATION SERVICES)
MALFUNCTION

121

INFORMATION

161

WAKE-UP SERVICE

135

POSTAL CODE
FONO TELEFON

119
141

DEBT LEARNING

163

TEM Otoyolu
O-6

O-6 Otoyolu
Metro Hattı

9. ULAŞIM KROKİSİ

Metro Hattı

(Yapım a�amasında*)

E80

Havalimanı

TEM Otoyolu
O-6

O-6 Otoyolu
Metro Hattı

9. TRANSPORTATION MAP

Metro Hattı

(Yapım a�amasında*)

E80

Havalimanı

BLOK KAPI NUMARALARI
A1 BLOK : 53A
A2 BLOK : 53C
A3 BLOK : 53D
A4 BLOK : 53E

A5 BLOK : 53F
A6 BLOK : 53G
A7 BLOK : 53H
B1 BLOK : 53B

Dairenizin Adresi :

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Medeniyet Caddesi Mercedes
Bulvarı Hoşdere Kavşağı
Bahçeşehir Strada-1 Sitesi …….. Blok No : ………. Daire :
………. Başakşehir/İSTANBUL

STRADA BAHÇEŞEHİR-1 SİTE YÖNETİMİ

Adres: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Medeniyet Caddesi
Mercedes Bulvarı Hoşdere Kavşağı
Bahçeşehir Strada-1 Sitesi A1 Blok No: 53A Site Yönetim
Ofisi Başakşehir/ İSTANBUL
Telefon: +90 212 605 00 90
Mobil Telefon: +90 539 594 26 17
Email: stradabahcesehiryonetim@gmail.com

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bahçeşehir Hizmet Binası:
Hoşdere Mah. Şehit Polis Gaffar Okkan Cad. No: 5
Başakşehir / İSTANBUL
Telefon: 7/24 ulaşım 444 06 69

BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ MUHTARLIĞI:

Muhtar : : Dilek BÜYÜKKÖSTENCELİ
Adres
: Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Şehit Gaffar Okkan Cd.
Tel
: +90 212 669 80 25

BUILDING DOOR NUMBERS
A1 BUILDING : 53A
A2 BUILDING : 53C
A3 BUILDING : 53D
A4 BUILDING : 53E

A5 BUILDING : 53F
A6 BUILDING : 53G
A7 BUILDING : 53H
B1 BUILDING : 53B

Address of Your Apartment: :

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Medeniyet Caddesi Mercedes
Bulvarı Hoşdere Kavşağı Bahçeşehir Strada-1 Building
Complex …….. Building No. : ………. Apartment: ……….
Başakşehir/İSTANBUL

BAHÇEŞEHİR STRADA-1 BUILDING COMPLEX MANAGEMENT

Adres: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Medeniyet Caddesi
Mercedes Bulvarı Hoşdere Kavşağı
Bahçeşehir Strada-1 Sitesi A1 Blok No: 53A Site Yönetim
Ofisi Başakşehir/ İSTANBUL
Telefon: +90 212 605 00 90
Mobil Telefon: +90 539 594 26 17
Email: stradabahcesehiryonetim@gmail.com

BAŞAKŞEHİR MAYORALTY

Bahçeşehir Service Building:
Hoşdere Mah. Şehit Polis Gaffar Okkan Cad. No: 5
Başakşehir / İSTANBUL
Telephone: 7/24 Accessible +90 212 444 06 69

BAHÇEŞEHİR 2. KISIM NEIGHBOURHOOD UNIT

Local Authority : : Dilek BÜYÜKKÖSTENCELİ
Address
: Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Şehit Gaffar Okkan Cd.
Telephone
: +90 212 669 80 25

