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Piyalepaşa İstanbul’un değerli ev sahibi,
yeni evinize hoş geldiniz...
Öncelikle bizi tercih ederek
gösterdiğiniz güvene teşekkür
eder, yeni evinizde mutluluk dolu
bir yaşam dileriz.
Piyalepaşa İstanbul’u hayata
geçiren Polat, 60 yılı aşkın
geçmişi ile Türkiye’nin en
köklü ve güvenilir markaları
arasında yer alıyor. Faaliyet
gösterdiği sektörlerde başarılı
projelere imza atan grubumuz,
gayrimenkulde Nişantaşı’ndan
Caddebostan’a, Etiler’den Maçka’ya
kadar İstanbul’un merkezi
lokasyonlarında bini aşkın projeye
imza atmıştır. Polat, projeleri ile
bulunduğu bölgeye değer katarken,
aynı zamanda projeleri de her
zaman değer kazanmıştır. Şimdi de
Türkiye’nin özel sektör tarafından
hayata geçirilen en büyük ve
örnek kentsel dönüşüm projesi
Piyalepaşa İstanbul’u teslim
etmenin heyecanını ve gururunu
yaşıyoruz.

Piyalepaşa İstanbul, konut,
rezidans, ofis, otel ve Alışveriş
Sokağı’ndan (AVS) oluşan karma
konseptiyle canlı ve hareketli bir
sosyal yaşantıyı da beraberinde
getirecek olan çok yönlü bir proje.
Projemiz, tamamlandığında
İstanbul’un önemli merkezlerinden
biri haline gelecek. Şimdi sizler
bu değerli projede yaşamaya
başlıyorsunuz... Elinizde bulunan
bu ‘Yaşam Kılavuzu’ yeni evinize
taşınmanızda ve Piyalepaşa
İstanbul’daki yaşamınızda
sizlere yol gösterecek bir kılavuz
niteliğinde.
Piyalepaşa İstanbul’daki
yaşamınızda, sevdiklerinizle
birlikte mutluluk ve keyifle
oturmanızı, güzel an ve anılar
biriktirmenizi dileriz.
Bizlerle olan birlikteliğinizin uzun
yıllar devam etmesini diliyoruz.
Piyalepaşa İstanbul
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1. YAŞAM KILAVUZUNUN AMACI VE KAPSAMI
Piyalepaşa İstanbul’da yaşayanlar
için hazırladığımız ‘Yaşam
Kılavuzu’muz, taşınma sürecinden
başlayarak, ihtiyaç duyulan tüm
süreçlerde yol gösteren, neler
yapılması gerektiğini adım adım
anlatan, özünde komşuluk hukukunu
temel alan bir kılavuzdur.

hemen hemen bütün konularda
sizlere yardımcı olmak üzere
hazırlanmıştır.

Bu kılavuz Piyalepaşa İstanbul’da
yaşamı, site yönetimini, uyulması
gereken kuralları, dikkat edilmesi
gereken önemli noktaları belirtmek,
kısaca teknik-mekanik, altyapı ve
genel proje ile ilgili olmak üzere

Bu kitapçığı daima evinizde
bulundurmanızı, konutunuzu kiraya
vermeniz halinde bir kopyasını
kiracınıza teslim etmenizi ya da
Polat Yönetim’den temin etmesini
önermenizi rica ederiz.

Cevabını bulamadığınız her türlü
sorunuzda ve ihtiyacınız olan her
durumda Müşteri Hizmetleri’ne
(Çağrı Merkezi) 0 850 622 05 05 nolu
telefondan ulaşabilirsiniz.
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2. SİTE YÖNETİMİ
Ayrıca, tüm Yapı Gruplarını birlikte
ilgilendiren hususlarda ise, Yönetim
Planı’nda tariflendiği şekliyle, her bir
Yapı Grubu’nun temsilcilerinin yer
alacağı Toplu Yapı Temsilciler Kurulu
oluşturulacak ve Toplu Yapı Yönetim
ve Denetim Kurulları seçilecektir.

Polat olarak amacımız, siz değerli
Piyalepaşa İstanbul sakinlerine
yüksek standartlarda en iyi yaşam
koşullarını sunmak ve yaşatmaktır.
Bu amaca ulaşmak için de
Piyalepaşa İstanbul projemizin
site yönetimi, grup şirketimiz Polat
Yönetim tarafından yapılmaktadır.

Tüm Kat Malikleri ile Piyalepaşa
İstanbul Sakinleri, Kat Malikleri
Kurulu ve Temsilciler Kurulu ile
Yönetim Kurulu’nun karar, talimat
ve düzenlemeleri ile Yönetim Planı,
Yaşam Kılavuzu ve Kat Mülkiyeti
Kanunu hükümlerine eksiksiz olarak
uymak zorundadır.

Piyalepaşa İstanbul projesinin
yönetimi Konut, Ofis, Alışveriş
Sokağı (AVS) ve Otel olmak üzere 4
farklı yapı grubuna ayrılmıştır.
Oluşturulan her bir Yapı Grubu,
yalnızca kendi Yapı Grubu’nu
ilgilendiren hususlara ilişkin olmak
üzere, Yönetim Planı’nda belirtilen
usuller uyarınca Yapı Grubu Yönetim
Kurulu ve Denetçilerini seçecektir.

Site yönetimine dair daha detaylı
bilgilere ‘Yönetim Planı’ndan
ulaşabilirsiniz.

Amacımız, siz değerli Piyalepaşa
İstanbul sakinlerine yüksek
standartlarda en iyi yaşam
koşullarını sunmak
ve yaşatmaktır.
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3. P LIFE & FM CENTER
P Life uygulamasını, daire teslim
kitlerinde yer alan sadakat kartlar
üzerindeki QR kodu okutarak
telefonunuza indirebilir ve
kullanabilirsiniz.

P Life, Piyalepaşa İstanbul’da
ev ve ofis sahibi olan, yaşayan,
çalışan, Piyalepaşa İstanbul
Alışveriş Sokağı’nı ziyaret eden ve
otelde konaklayan müşterilerin
memnuniyetini artırmak üzere
tasarlanan ‘Müşteri Sadakat
Programı’dır. Program, Mobil
(IOS ve Android) olarak ve web
sitesi üzerinden kullanılmaktadır.
Bu uygulama ile Piyalepaşa
İstanbul projesi hakkında bilgi
edinebilir, Alışveriş Sokağı’ndaki
genel ve size özel tanımlanan
kampanyalar hakkında bilgi
sahibi olabilir, etkinliklerle ilgili
detaylara ulaşabilir, aboneliklerle
ilgili faturalarınızı görebilir, takip
edebilir ve sadakat programının
sizlere sunduğu özel ayrıcalıklardan
faydalanabilirsiniz.

FM Asistant, kat sakinleri ve
kiracıların, Yönetim tarafından
kendilerine yapılacak her türlü
duyuru ve haberleri görebilecekleri,
aidat ve gider tahakkuk takibini
yapabilecekleri, talep, şikayet ve
arıza bildirimlerini yapıp takip
edebilecekleri ve borçlarını
ödeyebilecekleri, kullanımı kolay
web tabanlı bir platformdur.
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4. TESLİM SONRASI
İŞLEMLER

Mülk sahibi, konutunu kiraya
vermesi durumunda bu bilgiyi Polat
Yönetim’e vermelidir. Kiracı ise; kira
kontratının fotokopisi ve tüm kimlik
ve araç bilgilerini (araç plakaları/
araç ruhsat fotokopileri) Polat
Yönetim’e teslim etmelidir.

4.1. KİMLİK BİLDİRİMİ
Konutlarda yaşayanlar kimlik
bildirimlerini bağlı bulundukları
Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü’ne
ve Polat Yönetim’e ibraz etmek
zorundadır.

Kiracı ve/veya konut sahibi
değişikliklerinde de, taşınma
esnasında Polat Yönetim tarafından
verilen ‘Aile Bilgi Formu’ eksiksiz
doldurularak teslim edilmelidir.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
gereğince, konutunuza taşındıktan
sonraki 20 iş günü içerisinde,
bağlı olduğunuz eski muhtarlıktan
alacağınız ikamet nakil ilmühaberiyle
Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü’ne
müracaat ederek adres beyanında
bulunmanız gerekmektedir.
Bildirmeyenlere ise para cezası
verildiği unutulmamalıdır.

Nüfus Müdürlüğü’ne, yeni maliklerin
tapu veya fotokopisi, kiracıların
ise kira kontratının noter tasdikli
sureti ve bir fotokopisiyle gitmeleri
gerekmektedir.
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Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü
İletişim Bilgileri: Kuloğlu Mah,
İstiklal Caddesi, No: 213/2 Beyoğlu
Kaymakamlık Binası İçi Beyoğlu,
İstanbul Telefon: 0 212 293 85 98

4.2. ABONELİKLER
İnternet: Konutunuzun internet
altyapısı ‘eve kadar fiber’ hat
şeklinde hazırlanmıştır. Fiber
kablolar Türk Telekom ve
Superonline tarafından tesis
edilmiştir. Bu fiber kablolar ile
her odada bulunan data (telefon)
prizlerinden gelen kablolar vestiyer
içindeki zayıf akım kutusunda bir
araya getirilmiştir. Tercih edeceğiniz
servis sağlayıcı firma ile yapacağınız
abonelik sonrası bu hatlar firma
tarafından aktif hale getirilecektir.

İstiklal Mahallesi Muhtarlığı
İletişim Bilgileri: İstiklal Mahallesi,
Piyalepaşa Blv. No:14, 34440
Beyoğlu, İstanbul
Telefon: 0 212 253 38 81
Polat Yönetim İletişim Bilgileri:
Piyalepaşa İstanbul, İstiklal
Mahallesi, Piyalepaşa Bulvarı,
Beyoğlu, İstanbul
Telefon: 0 850 622 05 05
Mail: mh@piyalepasa.com.tr
Yukarıda belirtilen her türlü evrak
güncellemesinin eş zamanlı olarak
Polat Yönetim ile paylaşılması
gerekmektedir.
10

Telefon: Telefon sistemi de
internet hattı ile birlikte tercihiniz
doğrultusunda ilgili firma tarafından
aktif hale getirilecektir.

Elektrik tüketimlerinin ödenme
sistemi, ön ödemeli sisteme göre
tesis edilmiştir.
Polat Yönetim tarafından belirtilecek
ödeme miktarlarının zamanında
yapılması gerekmektedir.
Ödemelerin zamanında yapılmaması
durumunda, bağımsız bölümlerin
elektriği otomatik olarak
kesilecektir.

Su: Her konutun kullanma soğuk
suyu için bireysel olarak İSKİ
abonesi olması gerekmektedir.
Elektrik: Elektrik Dağıtım
Şirketinden (BEDAŞ) alınan Enerji
Müsaade Belgesi’nde tüm konutlar
ve ortak alanların aboneliği için
Polat Yönetim tarafından tek bir
site yönetim aboneliği alınmıştır.
Bu nedenle abonelik site yönetimi
adına yapılacak ve bununla ilgili,
güvence bedeli, bağlantı bedeli gibi
tüm abonelik ve tüketim giderleri site
yönetiminin belirleyeceği kurallar
ile konutlara paylaştırılacaktır.
Konutların elektrik tüketimleri
her daireye ait sayaçlar ile
hesaplanacaktır.

Doğalgaz: Daireler yerden ısıtma
tesisatı ile ısıtılmaktadır. Konutların
ısı ihtiyacı bodrumlarda yer alan
ısı merkezinden doğalgaz yakan,
yer tipi doğalgaz kazanları ile
sağlanmaktadır. Paylaşımlar ve
ölçümler, daire girişlerinde bulunan
sıcak su sayacı ve ısı sayaçlarından
(kalorimetre) alınan verilerle
yapılmaktadır.

11
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5. PİYALEPAŞA İSTANBUL’DA
YAŞAM
Taşınma işlemleri öncesinde, Polat
Yönetim’den alınacak ‘Taşınma Bilgi
Formu’nun doldurulması ve buna
göre bir planlama yapılması sizlerin
ve eşyalarınızın güvenliği açısından
önem taşımaktadır.

5.1. TAŞINMA PROSEDÜRÜ
Taşınmaya başlamadan önce Polat
Yönetim ile iletişime geçerek
randevu alınması gerekmektedir.
Piyalepaşa İstanbul’a taşınma
ve Piyalepaşa İstanbul’dan
ayrılma şeklinde gerçekleşecek
taşınmalar Polat Yönetim’in
belirleyeceği kurallar çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.

Konutunuza taşınırken veya daha
sonra gerçekleştireceğiniz herhangi
bir yük ve eşya taşımalarında görevli
personel aracılığıyla Polat Yönetim
tarafından belirtilen taşınma
talimatına göre hareket etmeniz,
sizlere bu dönemde en iyi desteği
verebilmemizi sağlayacaktır.

Piyalepaşa İstanbul’daki konutunuza
taşınma ya da konutunuzdan taşınma
işlemleriniz, Polat Yönetim’in
belirlediği gün ve saatlere göre
planlanacaktır. Taşınmalar resmi
tatil ve pazar günleri hariç olmak
üzere Polat Yönetim’in personelinin
gözetiminde yapılacaktır.
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5.2 . VAZIYET PLANI
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Plan ölçeksizdir. Piyalepaşa İstanbul, teknik açıdan gerekli gördüğü
değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
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5.3. TADİLAT VE DEKORASYON
UYGULAMALARI

değişiklik ve yenilikleri yapmakta
tamamen serbesttirler.

Konut sahipleri ve kiracılar, kendi
dairelerinde sadece iç mekânlarda
ve dışarıdan görünmeyen kısımlarda,
ilgili mevzuata, Piyalepaşa İstanbul
Yönetim Planı’na*, projenin genel
mimarisine, sıhhi, elektrik ve benzeri
tesisat ve projelerine ve ‘Yaşam
Kılavuzu’nun diğer maddelerine
aykırı olmamak, binaların statik
güç ve bütünlüğünde herhangi bir
risk oluşturmamak, diğer daire
sahipleri ve kiracılara zarar ve
ziyan vermemek ve kullanma
haklarını ihlal etmemek ve yapılacak
masrafların tamamı kendisine ait
olmak ve aşağıda yazılı şekilde onay
ve izin almak şartı ile diledikleri

Ancak ortak kullanım alanı
olarak nitelenen mahallerde
(koridorlarda, garajlarda, bahçede
vs) herhangi bir tadilat ve imalat
yapılmaması, bu alanların kişisel
olarak kullanılması amacıyla
girişimde bulunulmaması
önemlidir.
Konutunuzda yapmayı planladığınız
herhangi bir tadilat veya dekorasyon
öncesinde mutlaka Polat Yönetim’e
başvurarak uyulması gereken
konular hakkında bilgi ve onay
almanız gerekmektedir.

* Piyalepaşa İstanbul Yönetim Planı’na, www.piyalepasa.com.tr ve
https://fmcenter.polatyonetim.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Dikkat edilmesi gereken hususlar:

giderilmesinden konut sakini
yükümlüdür.

*Konutlarda yerden ısıtma sistemi
bulunmaktadır. Bu nedenle,
dekorasyon esnasında yer döşemesi
üzerinde yapılacak çalışmalar olası
hasarlara neden olabilir.
Çivi, vida gibi delici malzemelerin yer
döşemesi üzerinde kullanılmaması
gerekmektedir. Aksi bir durumda,
yerden ısıtma tesisatında meydana
gelebilecek hasarlar konut sakininin
sorumluluğundadır.

*Dekorasyon çalışmaları, Polat
Yönetim tarafından belirlenen gün ve
saatlerde yapılabilmektedir.
5.4. CİHAZLARIN İLK KULLANIMI
Konutlarda yer alan beyaz eşya ve
klimalar monte edilmiş durumdadır.
Beyaz eşyalarla ilgili kullanım
kitapçıkları, garanti belgeleri
ve kumandalar sizlere verilen
“Daire Teslim Kiti” içerisinde yer
almaktadır. Beyaz eşyalarınızı
devreye alabilmeniz için aşağıda
yer alan müşteri hizmetleri telefon
numaralarından randevu almanız
gerekmektedir.

*Konutunuzun duvarlarında delme,
kırma vb bir işlem yapmadan
önce herhangi bir tesisatın
bulunmadığından emin olmanız
gerekmektedir.
*Dekorasyon işlerinde
kullanılacak kum, çakıl, kiremit
gibi malzemelerin kapalı olarak
dairelere taşınması konut sahibinin
yükümlülüğündedir. Kapalı durumda
gelmeyen malzemelerin site
içerisine alımına izin verilmeyecektir.
Bu malzemeler ortak kullanım
alanlarının hiç bir yerine koyulamaz
ve dökülemez. Aynı şekilde
dekorasyon sonrası ortaya çıkan
malzemelerin yine kapalı biçimde
site dışına çıkarılması da konut
sahibinin yükümlülüğündedir.

Müşteri Hizmetleri Numaraları:
Siemens: 444 66 88
Miele: 444 11 22
Mitsubishi: 444 75 00
5.5. TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Polat Yönetim içerisinde yer alan
teknik servis ekibi, sadece ortak
sistemlerden kaynaklanan arızalara
müdahale etmek (elektrik ve su
kesintisi, merkezi sistemden kaynaklı
TV yayını arızaları, telefon sistemleri,
ısıtma ve soğutma sistemi, intercom
sistemi, bina otomasyon sistemleri
ve ona bağlı sistemler, asansör,
jeneratör) üzere görev yapmaktadır.

*Dekorasyon sebebiyle çevre ve
ortak alanların kirletilmesi ya
da zarar görmesi durumunda,
alanın aynı gün içerisinde
temizlenmesinden ve zararın
17

konutu kullananlar tarafından
yönetimin duyurmuş olduğu banka
hesaplarına yapılır. Ortak yerlerin
bakımı, muhafazası, işletilmesi
ve onarılması için yapılacak
harcamalara konut sahipleri ve/
veya konut kullanıcıları, Yönetim
Planı’nda öngörülen esas, şekil ve
oranda katılmakla yükümlüdürler.

5.6. TEMİZLİK – BAKIM İŞLERİ
Site içerisindeki yollar, otoparklar,
yeşil alanlar, süs havuzları ve
çevresinin temizlik hizmetleri Polat
Yönetim tarafından sağlanmaktadır.
Ortak alanların temiz ve bakımlı
tutulması konusunda konut
sakinlerinin gereken önemi
göstermesi önemle rica olunur.

Her daire kendine özel elektrik/
su sayaçlarının tüketimine göre
ücretlendirilecektir. Paylaşımlar
daire girişlerinde bulunan su ve
ısı sayaçlarından alınan verilerle
yapılacaktır.

Konutlardan çıkan her türlü
atığın poşet içerisinde korunmuş
ve ağzı kapalı şekilde, katlarda
bulunan konteynırlara atılması
gerekmektedir. Bu poşetler sabah ve
akşam saatlerinde temizlik görevlisi
tarafından alınacaktır. Atıklar
hiçbir durumda açık ortak alana
bırakılmamalı ya da konteynırlara
açık şekilde koyulmamalıdır.

Dairelere ait tüketimler ve ortak
aidat bedelleri, Polat markasına ait
‘P Life’* mobil aplikasyonu üzerinden
görülebilmektedir. Ayrıca projemize
özel hazırlanan site yönetim
programı ’FM Center’** üzerinden
de ödeme yapılarak, kontrolleri
gerçekleştirilebilmektedir.

Temizlik hizmetleri kapsamında,
ortak alanların kritik noktalarında
ortaya çıkabilecek haşere ve
kemirgenlere karşı ilaçlama ve
kontroller düzenli olarak belirli
periyodlarda yapılacaktır.
5.7. ORTAK GİDER VE AİDATLAR
Aidatların toplanması ve izlenmesi,
Polat Yönetim tarafından 634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre
gerçekleştirilmektedir. Aidatların
toplanması ve izlenmesine ilişkin
işler Polat Yönetim tarafından
aşağıdaki şekilde takip edilir.

* P Life aplikasyonunu indirmek ve
bilgi edinmek için 3. bölüm sayfa 8’e
bakınız.
** FM Center site yönetim programına
https://fmcenter.polatyonetim.com
websitesinden ulaşabilirsiniz.

Aidatlar, ilgili oldukları ayın 5.
gününe kadar ödenir. Ödemeler,
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5.10. OTOPARK KULLANIMI
Konut sahiplerine ve kiracılara kapalı
otoparklarda tahsis edilen araç park
yerleri numaralandırılmıştır. Otopark
girişlerinde bariyerler bulunmaktadır.
Kapalı otoparklara asansörle engelli
ulaşımı sağlanmaktadır. Kapalı otopark
kısmında mekanik egzoz havalandırma,
duman tahliye sistemi, sulu söndürme
ve gaz algılama (karbonmonoksit)
ve uyarı sistemi mevcuttur. Kapalı
konut otopark kullanımı sadece site
sakinlerine tahsis edilmiştir. Güvenlik
sebebiyle tahsisi olmayan araçların
girişine onay verilmemektedir.
Misafir araçlar Alışveriş Sokağı’nın
(AVS) otoparkından ve/veya vale
hizmetinden ücreti karşılığında
faydalanabilmektedir.

5.8. EVCİL HAYVANLAR
Köpek, kedi,kuş gibi evcil hayvan
barındırmak ancak komşuluk hukuku
kurallarına aykırı olmamak, diğer
komşuları rahatsız etmemek şartı
ile mümkündür. Ortak kullanım
alanlarına, hayvan beslemek amacıyla
yiyecek konulması kesinlikle yasaktır.
5.9. SOSYAL İMKANLAR

Otopark alanları yanlızca trafik tescilli
araçların kullanımı için ayrılmıştır.
Otopark alanının depo tarzında
kullanımı mümkün değildir.

5.9.1. Yüzme Havuzu
Spor merkezinde yer alan kapalı
yüzme havuzu profesyonel bir firmanın
işletiminde hizmet vermektedir. Sitede
yaşayan konut sahipleri ve kiracılar
bu alandan ancak işletmeci firmanın
belirleyeceği şartlarla üye olarak
faydalanabileceklerdir.

Konutlarda elektrikli araçlar için
şarj istasyonu noktaları mevcuttur.
Motorsiklet ve bisikletler için özel
park ve saklama alanı tahsis edilmesi
için Polat Yönetim’e başvurulması
gerekmektedir. Bisiklet ve benzeri
tekerlekli araçların ortak alanlarda
depolanması tehlikeli ve yasaktır.

5.9.2. Spor Merkezi
Proje içerisinde yer alan spor
merkezi profesyonel bir firmanın
işletiminde hizmet vermektedir.
Sitede yaşayan konut sahipleri ve
kiracılar bu alandan ancak işletmeci
firmanın belirleyeceği şartlarla
üye olarak faydalanabileceklerdir.

LPG’li araçların güvenlik açısından risk
oluşturması sebebiyle kapalı otoparka
girişine izin verilmemektedir.
Otopark Tahsis Planı ve Listesi Yönetim
Planı ekinde yer almaktadır.
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5.11. DEPO KULLANIMI

5.12. PEYZAJ

Konutların kullanımına tahsis edilen
depolarda patlayıcı, parlayıcı, pis
kokulu veya radyoaktif maddeler
ihtiva eden şeyler ve Türkiye Sigorta
Yangın Tarifesi’ne göre bina içinde
fiyat zammı gerektirecek yangın
ihtimalini artırıcı veya yangın
vukuunda kolay ve ağır hasar
verici özellikler içeren maddeler
bulundurulamaz. Depoların
ortak alanına bırakılan her türlü
malzeme yönetim tarafından
kaldırılacaktır. Depolar fiziki/yangın
güvenliği nedeni ile içleri dışarıdan
görülebilecek şekilde tasarlanmış
ve aydınlatılmıştır. Bu görünürlüğü
engelleyecek herhangi bir malzeme
ile kaplanması ve kapatılması
yasaktır.

Bina yerleşimi dışında kalan
alanlar, rekreasyon, yeşil alan, sert
zemin ve sosyal donatı alanı olarak
planlanmıştır. Mimari konsepte
uygun, otomatik ve damlama
sulama sistemli genel bitkisel
peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
Site içindeki yeşil alanların ve yaya
yollarının aydınlatmaları ve peyzaj
düzenlemeleri, ortak bahçelerin
tasarımı projeye ve yönetim
planına uygun olarak yapılmıştır.
Araç ve yaya yollarının altyapıları,
kanalizasyon, su ve drenaj sistemleri
oluşturulmuştur.
Konutlara tahsis edilen bahçe katı
ve terasların bakımından ilgili daire
sahibi sorumludur. Peyzaj alanında
yeni bitki ekimi ya da benzeri yollar
ile herhangi bir değişiklik yapılması
mümkün değildir. Bahsi geçen
alanlarda komşuların görüşünü
engelleyecek şekilde büyük güneşlik
ve benzeri mobilya kullanımı
yasaktır.

Depo Tahsis Planı ve Listesi Yönetim
Planı ekinde yer almaktadır.

Bahçe katı ve terasların bakımının
yapılmaması durumunda, Polat
Yönetim gerekli bakımı yaptırarak
konut sakinine fatura edecektir.
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atması durumunda öncelikle
cihazlarınızın kontrolünün
yapılması, arızayı gidermede daha
etkin bir yöntem sağlayacaktır.
Daha önceki konutunuzda (eğer o
evde kaçak akım röleleri yok ise)
sorunsuz çalıştığını düşündüğünüz
elektrikli cihazlarınız (ütü, kettle
vb) yeni konutunuzda sorun
çıkarıyorsa öncelikle bu açıdan
değerlendirilmesi doğru olacaktır.
Elektrik tesisatınıza yetkili ve
ehliyetli kişiler dışında müdahale
edilmemelidir. Özellikle kaçak
akım rölelerinin iptal edilmemesi
gerekmektedir. Bu konu can
güvenliği açısından son derece
önemlidir.

6. TEKNİK ALTYAPI
ÖZELLİKLERİ
6.1. ELEKTRİK
6.1.1. Elektrik Tesisatı
Konutların elektrik tüketiminin
ölçülmesi için her daireye ait elektrik
sayaçları bulunmaktadır.

• Enerji Verimliliği: Enerji
tüketiminizin daha verimli olması
için temin edeceğiniz elektrikli
ev aletlerinin enerji etiketlerine
dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kullanmadığınız durumlarda
cihazların prizlerinden çekilmesi,
TV vb. cihazların bekleme
(standby) durumunda tutulmayıp
butonlarından kapatılması,
çamaşır makineleri ve bulaşık
makinelerinin tam dolu olduğu
zaman kullanılması, mutfaklarda
elektrik ile su ısıtılması
durumunda gerektiği kadar suyun
ısıtılması, aydınlatmada verimli
(led) ampullerin kullanılması
ve kullanılmadığı durumlarda
ışıkların kapatılması hem aile
bütçenize, hem ülke ekonomisine
hem de sürdürülebilir bir çevreye
katkı sağlayacaktır.

Elektrik-elektronik sistemleri ile ilgili
tüm aksaklıkların Polat Yönetim’e
bildirilmesi gerekmektedir.
Tüketim bilgilerinin takibi ve ödemesi
ile ilgili olarak Bölüm 5.6.
(Ortak Gider ve Aidatlar) bakınız.
Elektrik kullanımı ile ilgili öneriler;
• Can Güvenliği; konuttaki tüm
elektrik sistemi can güvenliğine
yönelik kaçak akım koruma
röleleri (artık akım anahtarları)
ile tesis edilmiştir. Bu röleler
elektrik cihazlarının üzerinden
can güvenliği açısından risk
oluşturan kaçak akım geçmesi
durumunda devreyi açarak
elektrik çarpılma riskini ortadan
kaldırmaktadır. Evde kaçak akımın
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Konutların internet altyapısı
“eve kadar fiber” hat şeklinde
hazırlanmıştır. Bu fiber kablolar
Türk Telekom ve Superonline
tarafından tesis edilmiştir. İnternet
ve telefon sistemi cihazları, daire
sahibi tarafından yapılacak abonelik
tercihine göre ilgili firma tarafından
kurulacaktır.

6.1.2. Telefon / TV / İnternet
Konutlarda her odada data (telefon)
prizleri bulunmaktadır. Bu prizlerden
gelen kablolar vestiyer içindeki
zayıf akım kutusunda bir araya
getirilmiştir.

6.1.3. İnterkom

Uydu TV sistemi ile dairelerdeki
TV prizlerinden herhangi bir
uydu alıcısına gerek kalmaksızın
direkt olarak, toplam 40 adet
yerli ve yabancı yasal TV Kanalı
izlenebilmektedir. Her TV prizi
için eğer daire sahipleri isterlerse
Digiturk ve D-Smart aboneliği
alarak mevcut yayınlarını
izleyebileceklerdir.

Konutlarda bulunan İnterkom sistemi
sayesinde, blok girişleri ve site
giriş güvenlik birimleri ile sesli ve
görüntülü görüşülebilmektedir. Daire
teslim kitleri ile birlikte İnterkom
sistemi kullanma kılavuzu tarafınıza
teslim edilmiştir.
Blok girişlerinde şifreli zil paneli
bulunmaktadır. Blok kapısı, bu panel
üzerinden şifre girilerek veya daire
sakini tarafından konuttaki interkom
cihazı ile açılabilecektir.

Ayrıca daire sahipleri, daire içinde
istedikleri herhangi bir TV prizine,
kendi temin edeceği standart dijital
uydu alıcısı takarak Turksat ve
Hotbird uydularından istedikleri
yayını izleyebilecektir. Sistem
daire içlerinde aynı anda tüm TV
prizlerinden Digiturk ve D-Smart
(veya Digiturk ve/veya Türksat,
Hotbird) yayınlarının izlenmesine
imkân sağlayabilmektedir.

6.1.4. Jeneratör
Elektrik kesintisi durumunda
daire içleri, ortak alanlar, yangın
hidroforları ve çevre aydınlatma
sistemlerinin tamamının yedek güç
ihtiyacı için jeneratör sistemi tesis
edilmiştir.
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6.1.5. Asansörler

6.2. MEKANİK

Tüm bloklarda yolcu trafiğini
karşılayacak şekilde hesaplanmış tam
otomatik asansörler bulunmaktadır.
Asansörler, gerekli miktarda, yüksek
hızlı, sessiz, havalandırmalı, güvenlik
alarmlı, ses bağlantılı, deprem
sensörlü, TSE standartlarına ve ilgili
yönetmeliklere uygun durumdadır.

6.2.1. Isıtma
Konutlar yerden ısıtma tesisatı ile
ısıtılmaktadır. Konutların ısı ihtiyacı
bodrumlarda yer alan ısı merkezinden
doğalgaz yakan yer tipi doğalgaz
kazanları ile sağlanmaktadır. Konut
ısısının ayarı, dairelerde yer alan
termostattan yapılmaktadır.

Asansörler sürekli olarak kesintisiz
güç kaynağından beslenmektedir. Olası
bir elektrik kesintisinde jeneratörler
devreye girene kadar asansörler
çalışmaya devam edecektir. Kabin
içinde iken oluşabilecek herhangi bir
acil durumda, asansörlerde bulunan
interkom modülü ile güvenlik birimiyle
iletişime geçilebilmektedir.

“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su
Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su
Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin
Yönetmelik” (14 Nisan 2008- sayı:26847)
esaslarına göre; ortak ısı merkezinden
yararlanan bağımsız bölümler arasında
paylaşım yapılmaktadır. Paylaşımlar
daire girişlerinde bulunan sıcak su
sayacı ve ısı sayaçları (kalorimetre) ile
yapılmaktadır.

Yangın ve deprem gibi acil durumlarda
asansörlerin kullanılmaması
gerekmektedir. Bu durumlardaki
işleyiş için Bölüm 8. Acil Durum
Yönetimi’ne bakınız.

Bina Enerji Performans Yönetmeliği’ne
göre, konut ısısının 15 °C’nin altına
düşmemesi gerekmektedir. Bu
gereklilikten konut sakini sorumludur
ve termostatı buna göre ayarlamalıdır.

6.1.6. Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

Öneri: Yerden ısıtma sistemi için her
dairede bulunan oda termostatları
ile oda sıcaklığını istediğiniz seviyeye
ayarlayabilir veya konutunuzda
olmadığınız zaman kapatabilirsiniz.

Asansör ve zayıf akım sistemlerinin
elektrik kesintilerinden
etkilenmemeleri ve kesinti
durumunda jeneratör devreye
girene kadar sistemleri kesintisiz
beslemeleri için her blokta birer adet
UPS tesis edilmiştir.

6.2.2. Soğutma		
Konutların soğutulması split veya multi
split klimalar ile sağlanmaktadır. Klima
kumandaları ve kullanım kılavuzları
daire teslim kitleri ile birlikte tarafınıza
teslim edilmiştir.
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6.3. SIHHİ TESİSAT

6.3.3. Atık Su

6.3.1. Kullanma Suyu

Atık su borularında B1 yangın
sınıfı PVC esaslı sessiz borular
kullanılmıştır. Atık su boru
tesisatları bir alt kat asma
tavanlarına inmeden kendi katından
şaftlara ulaştırılarak çözülmüştür.

Kullanma suyu için kat hollerinde
her daire için İSKİ onaylı soğuk su
sayacı tesis edilmiştir.
6.3.2. Sıcak Su

Konutlarda bulunan WC, banyo
ve lavabo giderleri, bina ana pis
su hatları vasıtasıyla bina dışına
çıkarılarak İSKİ altyapısına
bağlanmıştır.

Konutlarda merkezi boylerler
ile 24 saat kullanım sıcak suyu
sağlanacaktır.
Merkezi olarak üretilen sıcak
su, kat hollerinde bulunan sıcak
su sayaçları üzerinden dairelere
ulaştırılmaktadır. Sıcak su
kullanımının ölçümü (m-bus
işletim ara yüzüne sahip) sayaçlar
tarafından yapılmaktadır.
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Yangın damperlerinin durum bilgileri
ve yangın pompalarının vana durum
bilgileri izleme modülleri vasıtası ile
santralden izlenebilmektedir.

6.4. YANGIN SİSTEMİ
Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik uyarınca
tüm ortak alanlara yangın ihbar ve
söndürme sistemi tesis edilmiştir.

Kapalı otoparklarda, yangın ihbar
dedektörleri ve (yağmurlama)
sprinkler sistemine ait flow switch ve
vanalar ile yangın algılama sistemi
tesis edilmiştir.

Yangın tesisatı bir adet yangın suyu
deposu, yangın pompaları, yangın
algılama sistemi, duman kontrol ve
tahliye sistemi, sprinkler sistemi,
sulu yangın dolapları ve portatif
söndürücülerden oluşmaktadır.

6.5. DOĞALGAZ TESİSATI
Doğalgaz tesisatı sadece kazan
daireleri için tesis edilmiştir. İGDAŞ
yönetmelikleri gereği, her kazan
dairesi için doğalgaz hatları üzerine
selenoid vana ve deprem sensörü
konulmuştur.

Blok içindeki yangın merdivenleri
yangın anında basınçlandırma
fanları ile basınçlandırılacaktır.
Yangın merdivenleri kilitli
olmayacak şekilde her zaman kapalı
tutulacaktır. Bu alanlara bisiklet,
çöp kovası vb. eşyaların kesinlikle
konulmaması gerekmektedir.
Projede, bodrum kat zayıf akım
elektrik odalarında ve kat elektrik
şaftlarında yangın algılama
santralleri kurulmuştur. Santraller
kendi aralarında bağlantılı olacak
şekilde şebeke sistemi çerçevesinde
çalışmaktadır. Ana izleme merkezi
B Blok 4. Bodrum katındaki sistem
odasındadır.
Daire içlerinde odalarda,
mutfaklarda, kat hollerinde, yangın
ihbar dedektörleri tesis edilmiştir.
Bloklarda şaftlardaki yağmurlama
sistemine ait flow switch ve vanalar
için izleme modülleri tesis edilmiştir.
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7. GÜVENLİK
Siteye, turnikelerde ve her blokta
yer alan şifreli panellerle giriş
yapılmaktadır. Turnike geçişlerinde
ve bloğa girişlerdeki şifreler Polat
Yönetim’den temin edilmektedir.

Site güvenliği, eğitimli, tecrübeli,
güvenlik bilgi taraması yapılmış,
uygun yeterlilik ve sayıda personelle
sağlanmaktadır. Giriş - çıkış
kapılarında ve ortak alanlarda 7 gün
24 saat profesyonel güvenlik hizmeti
verilmektedir.

Tam veya yarı zamanlı yardımcı
personelin de site ve blok girişi için
şifre alması gerekmektedir. Personel
kimlik fotokopisini Polat Yönetim’e
teslim ederek şifrelerini alabilir.
Yardımcı personelin ayrılması ya
da değişmesi durumunda Polat
Yönetim’e bilgi verilmeli, şifrenin
iptali ya da değişimi sağlanmalıdır.

Otoparklar, site giriş-çıkış kapıları,
kat holleri vb. site ortak alanları,
CCTV sistemi kameraları ile
sürekli izlenmekte ve kayıt altına
alınmaktadır.
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Konut sakinleri dışındaki kişilerin
(misafirler, emlak danışmanı,
posta, kurye, kargo gibi) siteye giriş
çıkışları güvenlik birimi tarafından
kontrol edilmektedir.

Resepsiyon görevlisi interkom
cihazından ilgili konut sakiniyle
bağlantıya geçerek gelen misafir
hakkında rezidans sakinine bilgi
verir.

Konutlar, Misafir, güvenlik kontrol
noktasındaki güvenlik görevlisi
tarafından karşılanmaktadır.
Güvenlik görevlisi interkom
cihazından ilgili konut sakiniyle
bağlantıya geçerek gelen misafir
hakkında daire sakinine bilgi verir.
Daire sakini gelen kişiyi kabul
ettikten sonra görevli personel
teyit alınan misafiri ilgili konuta
yönlendirir.

Rezidans sakini gelen kişiyi kabul
ettikten sonra görevli personel teyit
alınan misafiri yönlendirir.
Misafir araçlar Alışveriş Sokağı’nın
(AVS) otoparkından ve/veya vale
hizmetinden ücreti karşılığında
faydalanabilmektedir.

Rezidans, Misafir, ana girişlerde
bulunan güvenlik kontrol
noktasındaki güvenlik görevlisi
tarafından karşılanır. Görevli
tarafından rezidans resepsiyonuna
yönlendirilir.
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8. ACİL DURUM YÖNETİMİ
Gerekli durumlarda konutların
kullanımı için sığınaklar yer
almaktadır. Bu alanlar, Sığınak
Yönetmeliği’nin istediği standart,
özellik ve kapasitelere uygun olarak
yapılmıştır. Konutların bodrum
katlarında, kullanıcıların rahat ve
hızlı ulaşacakları konumda yer
almaktadır.

Santral yangın uyarısını aldıktan
sonra bloktaki asansörler kapılarını
açmadan doğrultuları ne olursa
olsun otomatik olarak yangın
tahliye katına gidecek ve kapıları
açık bekleyecektir. Bu aşamada
asansörler kullanılmamalıdır. Acil
durum asansörü sadece itfaiye
inisiyatifi ile kullanılabilir.

8.1. YANGIN ANINDA

Santral yangın uyarısını aldıktan
sonra yangın merdivenleri ve
yangın asansörlerinin kuyuları için
kurulan basınçlandırma fanları
devreye girecektir. Böylece, yangın
anında asansör kuyularına ve
yangın merdivenlerine duman girişi
engellenmiş olacaktır.

Yangın anında; yangın dedektörleri,
yangın butonları ve yağmurlama
sistemi aracılığı ile gelen yangın
ihbarları santrallere iletilmektedir.
Santraller alarm gelen bloğun
acil anons sistemini, sirenlerini ve
otomasyonunu devreye sokmaktadır.

Otomatik sulu söndürme sistemi,
yangın yönetmeliğine göre gerekli
olan bloklarda yapılmıştır. Yangın
anında bu bloklarda yağmurlama
başlıklarının (sprinkler) patlaması
ile birlikte sulu söndürme sistemi
devreye otomatik olarak girecektir.

Yangın anında acil anons sistemi
aracılığı ile yapılan acil yönlendirme
anonslarına sakince uyulmalıdır.
Benzer şekilde acil yönlendirme
levhaları izlenerek binadan sakince
tahliye olunmalıdır.
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Kat holleri ve yangın güvenlik
hollerinde bulunan yangın dolapları
ile yangına ayrıca müdahale
edilebilecektir.

Not: Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6305 sayılı Afet Sigortaları
Kanunu’na göre abonelik işlemlerinde
zorunlu deprem sigortası
aranmaktadır.

8.2. DEPREM ANINDA

9. İKİNCİ EL SATIŞ VE
KİRALAMA

Projemiz deprem yönetmeliğine
uygun olarak yapılmıştır.

Projemizin mevcut fiyat istikrarının
korunması ve değerinin artması
için proje içindeki ikinci el satışların
ve kiralamaların kontrol altında
tutulması gerektiğinin bilincindeyiz.
Bu amaçla ikinci el kiralama ve
satış hizmetleri Polat Yönetim
kontrolünde yapılmaktadır.

Deprem anında, asansörler
durabileceği en yakın katta durarak
kapılarını açacak, böylece asansör
içinde kalınması önlenecektir.
Doğalgaz tesisatı üzerinde bulunan
ana giriş selenoid vanası deprem
sensöründen gelen sinyalle gaz
hattını otomatik olarak kapatacaktır.

Konutlarınızın kiralanması ve/veya
satışı için 0 850 622 05 05 Müşteri
Hizmetleri’nden bizlere ulaşabilirsiniz.

8.3. ACİL DURUM ASANSÖRLERİ
Acil durum asansörü ve tüm
asansörler yangın ve deprem gibi
acil durumlarda sadece itfaiye
inisiyatifi ile kullanılabilmektedir.
Bunun dışında kesinlikle
kullanılmamalıdır.
8.4. DASK VE DİĞER SİGORTALAR
Tüm ana gayrimenkulün yapı
bütünlüğünü korumak ve olası
bir hasar anındaki operasyonu
kolaylaştırmak için kat malikleri
adına “Bina Sabit Kıymet Sigortası
(yangın, sel, su baskını ve benzeri)”
tüm kat maliklerini kapsar şekilde
merkezi olarak temin edilmiştir/
edilecektir. Sigortaya ait prim ücreti
ortak giderlere dahil edilecektir.
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10. ÖNEMLİ TELEFONLAR
KAMU KURUMLARI

Piyalepaşa Muhtarlığı
Beyoğlu Kaymakamlığı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Beyoğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü
Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Beşiktaş PTT Müdürlüğü

238 36 66
245 41 74
444 01 60
256 48 34
249 55 34
237 87 51
293 66 67
245 42 95
252 01 40

ACİL TELEFONLAR

Hızır Acil			
AKS
		
İtfaiye			
Polis İmdat		
Trafik İmdat		
Jandarma İmdat

112
110
110
155
154
156

SAĞLIK OCAKLARI

75.Yıl Sütlüce Sağlık Ocağı
Piripaşa Aile Sağlığı Merkezi
Taksim Verem Savaş Dispanseri
Kasımpaşa Küçükpiyale Sağlık Ocağı
Kadımehmet Sağlık Ocağı
Piyalepaşa Ağaçlaraltı Sağlık Ocağı
Tophane Sağlık Ocağı

30

210 50 24
369 75 11
249 29 74
297 44 44
237 38 99
238 27 17
292 51 94

SAĞLIK KURULUŞLARI

Hasköy Polikliniği
Gündoğdu Polikliniği
Akgün Polikliniği
Kasımpaşa Polikliniği
Özel Beyza Polikliniği
Kızılay Taksim Dispanseri
Kızılay İstiklal Dispanseri
Kızılay Kasımpaşa Dispanseri
Türk Kanser Derneği
Halıcıoğlu Polikliniği
Yaşar Polikliniği
Özel Okmeydanı Hastanesi
Kızılay Beyoğlu Şubesi

254 01 96
238 74 74
297 01 01
250 41 64
238 73 73
249 29 73
244 14 47
297 01 69
238 30 30
238 85 50
249 49 97
256 35 65
297 01 69

HASTANELER

Özel Beyoğlu Hastanesi
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özel Okmeydanı Hastanesi
Özel Alman Hastanesi
Özel İtalyan Hastanesi
Avusturya Saint George Hastanesi
Tepebaşı Vatan Hastanesi
Türk Kanser Derneği
Memorial Şişli Hastanesi
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

369 77 72
252 43 00
251 59 00
256 35 65
293 93 19
292 90 00
243 25 90
254 99 57
250 46 81
314 66 66
444 04 36

POLİS

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Beyoğlu Askerlik Şubesi
Taksim Polis Merkez Amirliği

253 01 47
635 00 00
255 63 63
251 99 42
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11. ULAŞIM
Proje içerisinde konut sakinleri için belirli saatlerde ücretsiz shuttle hizmeti
sağlanacaktır. Detaylı bilgi Polat Yönetim’den öğrenilebilmektedir.
Projeye toplu ulaşım için:

OTOBÜS:
EM1
77Ç
77A
77
70D
55ET

Eminönü - Kulaksız
Çıksalın - Eminönü
Şişli - Vezneciler
Şişli - Yenikapı
Kurtuluş / Dolapdere - Eminönü
Eyüp Üçşehitler - Taksim

METRO:

Şişhane Metro durağı

MİNİBÜS:

Şişli – Şişhane minibüs hattı

METROBÜS:

Perpa Metrobüs durağı

TAKSİ:

Deniz Taksi Kasımpaşa
Teras Evler Taksi

253 53 56
210 23 16
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Satış Ofisi

Merkez Ofis

İstiklal Mah. Piyalepasa Bulvarı 20/1A
Beyoğlu / İstanbul

İmrahor Cad. Polat Ofis
No: 23 B Blok Kat: 4 34400
Kağıthane İstanbul

0 850 622 04 04
0 212 212 04 04

0 (212) 216 22 30

