KONUT EKiPMANLARI
KULLANICI EL KiTABI

Yenişehir Konakları Ailesi’ne katılarak Ayser İnşaat A.Ş.’ye
göstermiş olduğunuz güven ve ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Yeni konutunuzda sağlıklı ve rahat bir yaşam
sürdürebilmenize yardımcı olmak amacıyla evinizde bulunan
ekipmanların kullanılması ile ilgili açıklayıcı bir el kitabı
hazırlanmıştır.
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1. GİRİŞ
Size sunulan bu el kitabı, konutunuzu teslim aldığınız andan
itibaren Yenişehir Konakları’ndaki evinizde kullanılan modern
ekipmanlar ile ilgili bilgileri içermekte olup karşılaşılması
muhtemel sorularınıza cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Yenişehir Konakları daire kullanımı ve yönetimine
ilişkin detayların yer aldığı bu kitapçığın daima evde
bulundurulması, konut sahiplerinin konutlarını kiraya
vermeleri halinde de bir kopyasını kiracıya teslim etmeleri
faydalı olacaktır.
2. GENEL BİLGİLER
2.1. Proje Tanıtımı
Yenişehir Konakları Projesi; Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi,
Boyacıoğlu Mahallesi, 124-B-24-A-4A pafta, 13765, 13762,
13761, 13757, 13768, 13766, 13767, 13769 Ada, 1 nolu
Parselde kayıtlı 245.000 m2 arsa üzerinde yer almakta olup
bir uydu kent olarak projelendirilmiştir. Yenişehir Konakları;
1. Etap 222 adet; 2. Etap 146 adet; 3 Etap 40 adet villa ile
66 adet konut olmak üzere toplam 106 adet bağımsız
bölümden oluşmaktadır.
El kitabında yer alan planda blok yerleşimleri, sosyal tesisler
ve ortak alanların yerleri belirtilmektedir.
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2.2. Konut Teslimi
Belirlenen teslim tarihinde, bizzat veya vekiliniz aracılığı ile
yetkili personelimizle birlikte; konutlarda yapılmış olan tüm
imalatların, “Daire Teslim Tutanak Formu” ile kontrol edilmesi,
gerekli hususların form üzerinde belirtilmesi ve tarafınızdan
imzalanarak teslim alınması gerekmektedir.
Teslim esnasında konutlarda herhangi bir üretim hatası
görülmesi halinde durum, yetkili personelimizce kayıt altına
alınacak ve kusur en kısa zamanda giderilecektir.
Teslimsürecinde tespit edilemeyen imalat hataları veya
eksikleri en geç 30 gün içerisinde Ayser İnşaat teknik ofise
bildirilmelidir.
Ayser İnşaat AŞ, kullanım hatasından kaynaklanan arızalar
hariç, imalattan kaynaklanan ve teslim sonrasında müşteri
temsilcisine iletilen arızaların en kısa sürede giderilmesini
sağlayacaktır.
Konutunuzu teslim aldıktan sonra, konutunuzun güvenliği ve
bakımı, daire sahiplerinin sorumluluğunda olacaktır.
2.3. Site ve Konutların Teknik Alt Yapı ve Özellikleri
2.3.1. Elektrik Sistemleri
2.3.1.1. Sigorta ve Aydınlatma Sistemi
Konutunuzdaki sigorta panosunda kaçak akım rölesi ve daire
içi ana kesici sigortası bulunmaktadır. Kaçak akım rölesi,
topraklama tesisatının sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol
eder. Bu röle, tüm elektrik tesisatında ve beyaz eşyalarda
insan hayatı için tehlike oluşturacak kaçaklar meydana
geldiğinde, elektriği kesmek için kullanılmıştır. Dairenizdeki
kaçak akım rölelerinizin atması, o anda kullanmakta
olduğunuz herhangi bir elektrikli cihazınızda bir problem
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olduğuna işaret etmektedir. Kaçak akım koruma şalterinin test
butonuna basarak yılda bir defa test etmeniz faydalıolacaktır.
Dairenizin elektriği kesilirse ilk önce daire içerisindeki sigortayı,
sonra bina girişindeki daire sigortalarınızı, daha sonra da bina
ana sigortasını kontrol ediniz.

2.3.1.2. İnterkom Sistemi
Dairenizde tesis edilmiş olan interkom (dahili hat) sistemi; site
içerisindeki tüm komşu daireler, site yönetimi, güvenlik,
market, sosyal tesisler (havuz) ve asansörler ile ücretsiz sesli
iletişim kurabilmeniz için tesis edilmiştir. Tüm dahili telefon
numaralarının listesi daire tesliminde size sunulacaktır.

2.3.1.3. İnternet Sistemi
Yenişehir Konakları Projesi’nde 8 Mbps hızında internet
altyapısı oluşturulmuştur. Abone olmanız durumunda bu
hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

2.3.1.4. Alarm Sistemleri ve Yangın Algılama
Acil durumlarda ikaz vermek üzere dairelerde mutfakta gaz
dedektörü, antrede duman dedektörü ve yangın ikaz sistemi
mevcuttur. Dedektör bir algılama yaptığında sirenler ikaz
5

verecektir. Bu durumda mutlaka güvenliğe haber veriniz.
Gaz ve duman dedektörlerinin periyodik bakımlarını yetkili
firmaya yılda iki kez yaptırmanızı güvenliğiniz açısından
öneririz.

2.3.1.5. TV Sistemi
Konutlarda uydu sistemine uygun altyapı kurulmuştur, blok
çatılarında iki adet çanak anten (türksat-hotbird) ve dağıtıcılar
mevcuttur. İstenildiği takdirde Digitürk ve D-Smart hizmeti satın
alınarak kullanılabilir.
2.3.1.6. Asansörler
Yenişehir Konakları Projesi’nde bazı bloklarda bulunan
asansörler, blok büyüklüğüne göre insan trafiğini karşılayacak
şekilde hesaplanmıştır. Asansör içlerinde interkom sistemine
entegreli telefonlar bulunmaktadır. Asansörler şebeke
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elektriğinden beslenmekte olup olası bir elektrik kesintisinde
asansör sistemindeki acil durum tertibatı devreye girmektedir.
Böylece asansör kabini en yakın kata getirilerek kapıları
açılmakta ve güvenli şekilde tahliye sağlanmaktadır.
Asansör kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:
• Asansör kabinine girdikten sonra sadece gideceğiniz
katın numarasına basınız. Bu, asansörün gereksiz katlarda
durmasını önleyerek zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.•
Asansörde kalırsanız paniğe kapılmadan alarm düğmesine
basınız ve asansördeki telefonda “0” ı tuşlayarak güvenlik
birimini arayınız. Bu sayede ilgili personel en kısa sürede
yardımınıza gelecektir.
• Asansörü gereksiz yere durdurmayınız.
• Asansörler insan taşımak için yapılmıştır. Ağır ve tozlu
eşyalar asansörle taşınmamalıdır.
• Deprem esnasında asansörü kullanmayınız
2.3.2. Mekanik Sistemler
2.3.2.1. Isıtma Sistemi
Yenişehir Konakları Projesi’nde bağımsız bölümlerin ısıtılması
doğalgaz ile sağlanmaktadır. Kullanıcı tarafından ESGAZ
Müşteri Hizmetleri Birimine başvurularak bağımsız bölüme ait
gaz kullanım sözleşmesi yapılması gerekmektedir.
Kombinizi kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu
mutlaka inceleyiniz.
2.3.2.2. Split Klima Sistemi
Konutların soğutma ihtiyacını karşılamak için, dairelerin
klimaları, site yönetiminin gösterdiği ve izin verdiği yerlere
monte edilmelidir. Klimanın dış üniteleri, balkon içlerinde
ve dışarıdan bakıldığında dış cephede çirkin görüntü
yaratmayacak şekilde blok mimarisine uygun yerlere
yerleştirilmelidir. Klima montajları dış cephe izolasyon
imalatlarına zarar vermeden yetkili klima teknik servisi
tarafından özenle yapılmalıdır.
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2.3.3. Sıhhi Tesisat Sistemleri
2.3.3.1. Kullanma Suyu Sistemleri
Kullanma suyu, şehir şebeke suyudur. Daire giriş bölgesinde
bulunan su saatleri kartlı olup kart dolumları ESKİ abone
veznelerinden yapılmaktadır. Dairenin kullanım suyu
bittiğinde kartı sayaca takıp çıkardığınız takdirde, kartınıza 5
m³ su kredisi yükleyecektir.
2.3.3.2. Atık Su Sistemleri
Konutlarda bulunan mutfak, tuvalet, banyo ve lavabo
giderleri, bina ana atık su kolon hatları ile şehir atık su
sistemine bağlıdır. Atık su tesisatını destekleyen havalık
tesisatı ile istenmeyen kokuların tahliyesi sağlanmaktadır.
Daire sakinleri tuvalet kullanımlarında klozet içine kağıt
(özellikle kağıt havlu ve tuvalet kağıdı), temizlik ve çocuk
bezi, poşet vb. maddeleri atmamaya kesinlikle özen
göstermelidir.
2.3.3.3. Bahçe Sulama
Yenişehir Konakları Projesi’nde yeşil alanların sulaması, su
deposundan gelen su ile otomatik olarak yapılmaktadır.
Sprinkler vb. sulama sistemi bünyesindeki aparat ve
cihazlarla oynanmamalıdır. Bahçenin sulaması işletmesi ve
bakımı, site yönetimi tarafından yapılmaktadır.
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2.4. Yenişehir Konakları Ortak Yaşam Alanları
2.4.1. Açık Yüzme Havuzu
Sosyal tesisler içerisinde bulunan yüzme havuzunu site
sakinleri ve misafirleri, site yönetiminin koyduğu kurallar
doğrultusunda kullanabilirler. Bu konuda daha kapsamlı bilgi
almak için site yönetimi ile temas kurulmalıdır.
2.4.2. Sosyal Alanlar
Site sakinleri ve misafirleri sosyal tesisler içerisinde bulunan
basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası, tenis
kortu, golf sahası, açık kondisyon alanı, çocuk parkı ve yeşil
alanları site yönetiminin koyduğu kurallar doğrultusunda
kullanabilirler. Aletli jimnastik salonu ise belli bir ücret
karşılığında kullanılabilmektedir. Ayrıca sosyal alanlara dahil
olarak market ve restoran hizmeti sunulmaktadır.
2.4.3. Site Yönetimi Hizmet Binası
Yenişehir Konakları site yönetiminin yönetim ofisleri, site
sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermek amacıyla
düzenlenmiştir. Site ile ilgili tüm istek ve önerilerinizi site
müdürüne iletebilirsiniz.
2.5. Vaziyet Planı
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3. YÖNETİM
3.1. Geçici Yönetim
“Yenişehir Konakları Yönetim Planı”nı site yönetiminden
temin edebilirsiniz.
4. SİTE SAKİNLERİNE İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER
4.1. Konutlara Taşınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Yenişehir Konakları’na taşınacak bağımsız bölüm
kullanıcıları, olabilecek tüm karışıklıkların önlenmesi
amacıyla site yönetimine taşınma tarihini ve saatini
bildirmelidir.
• Taşınma işlemleri, oturan sakinlerin huzuru düşünülerek site
yönetiminin belirleyeceği saatlerde başlayıp bitecek şekilde
ayarlanacaktır.
• Taşınma işlemleri sizlerin, eşyalarınızın ve binanın korunması
için güvenlik görevlilerinin yönlendirmesi ile yapılacaktır.
• Yalnızca kutulu eşyalar, taşıma kapasitesini aşmayacak
şekilde asansör ile taşınabilir.

4.2. Bağımsız Bölüm Tadilatlarında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Tadilat ve onarım yaptıracak sakinler site yönetimi ile
iletişime geçmelidir. Tadilat ve onarımla ilgili projeler,
önce site yönetiminine sunulmalı, yönetimin onayından
sonra çalışmalara başlanmalıdır. Bu işlerde çalışacak
kişilerin isim listeleri ve çalışma zamanları önceden site
yönetimine bildirilmelidir. Çalışmalar, komşuları rahatsız
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etmeyecek şekilde ve uygun saatlerde yapılmalıdır. Bağımsız
bölümlerdeki tadilat, onarım, bakım işleri yürütülürken
genel emniyet kurallarına dikkat edilmeli, yangına neden
olabilecek araç ve gereçler kullanılmadan önce gerekli
önlemler alınmalıdır. Çalışan ekiplerin yanında mutlaka
yangın tüpü bulunmalıdır. Eğer bağımsız bölümde yangın
tüpü bulunmuyorsa site yönetiminden geçici olarak tedarik
edilmelidir.
4.3. Abonelik İşlemleri
Doğalgaz, elektrik ve su aboneliği için gereken belgeler;
• Tapu fotokopisi (kiracı ise kira kontratı)
• İkametgah belgesi (muhtarlıktan alınacak)
• Kimlik fotokopisi (aslı görülecek)
• İlgili aboneliğin güvence bedeli
• Yapı kullanma izin belgesi
• Sayaç numarası
• Proje adres bilgisi (numarataj belgesi)
Abonelik işlemleri için site yönetimine uğrayınız ve gerekli
belgeleri site yönetiminden temin ediniz. (Yasa gereği,
abonelikler daire kullanıcısı adına olmalıdır.)
4.4. Önce Güvenlik
• Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri doğalgaz ile çalışan
cihazlarınızdan, sayaçlarınızdan ve tesisatınızdan uzak
tutunuz.
• Elektrik tesisat ve cihazları, telefon ve sıcak su boruları
ile doğalgaz tesisat ve cihazlarının arasında en az 30 cm
olmalıdır. Bu nedenle elektrikli alet ve kabloları asla doğalgaz
tesisatına asmayınız ve sarmayınız.
• Doğalgaz tesisat borularının aktif inşaat malzemeleri ile
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temasına engel olunuz.
Tesisatınızı korozyona karşı koruyunuz.
• Binanızın ana gaz kapama vanasının yerini öğrenerek ani bir
müdahale durumunda yapacaklarınızı tasarlayınız.
• Doğalgaz tesisatını kendi amacı dışında (elektrik, topraklama
hattı vb.) kullanmak kesinlikle tehlikeli ve yasaktır.
• Doğalgaz tesisatı borularını taşıyıcı yapı elemanı olarak
kesinlikle kullanmayınız.
• Doğalgaz tesisatı borularını dolap veya asma tavan içinde
bırakmayınız.
• ESGAZ tarafından mühürlenmiş vanalar, sayaçlar ve
regülatörler, yalnızca ESGAZ yetkilileri tarafından açılabilir.
• Doğalgaz tesisatınızda yapmak istediğiniz tadilatları, yeterlilik
almış firmalara yaptırmanız zorunludur. Ehliyetsiz ve yeterliliği
olmayan firmalara kesinlikle tadilat yaptırmayınız.
• Kombilerinizin bakımlarını yetkili servislerine yaptırınız.
• Gaz veya ısı üreten cihazlarınızın yanına veya aynı odaya,
parfüm şişesi, cilalı sprey boyalar, spreyli böcek ilaçları ve
basınçlı kutular gibi patlayıcı ürünler koymayınız.
• Duvar tipi kombi cihazınızda veya sistemin diğer parçalarında
kendi başınıza değişiklik, bakım veya onarım yapmayınız.

Doğalgaz kaçağının kolayca anlaşılabilmesi için bu gaz çürük
sarımsak kokusuyla kokulandırılmıştır.
Konutunuzda koku duyduğunuzda;
• Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız.
• Ana vanayı kapatınız.
• Çakmak - kibrit yakmayınız.
• Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten
çekmeyiniz.
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• Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.
• Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız.
• Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız.
• Komşunuzdan veya en yakın telefondan 187 Doğalgaz Acil
Hattı’nı arayınız.
• 187’ye ulaşamazsanız itfaiyeyi arayınız.
• Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız.
• Oksijen yetersizliğinden dolayı boğulma tehlikesi
oluşabileceğinden hava girişlerini kesinlikle kapatmayınız.
4.5. Islak Hacimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tüm ıslak hacimlerde seramikler arasında derz dolgu
malzemesi kullanılmıştır. Derz malzemesi, yalıtım malzemesi
olarak değerlendirilmemelidir. Kışın balkonlarda biriken karlar,
derzlere zarar verebildiğinden biriken karları temizlemenizi
önemle hatırlatırız. Dairenizin ıslak hacim yüzeylerinde temizlik
yapılırken tuz ruhu, çamaşır suyu
gibi aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayınız. Bu
malzemeler hem kaplama malzemelerine hem de aralarındaki
derz dolgular üzerinde aşındırıcı etki yapmaktadır.
Islak hacim zeminlerinde mümkün olduğunca yıkama
yapmamanızı, bu zeminleri yüzey temizleyicileri ile silerek
temizlemenizi öneririz.
Islak hacimlerde mevcut olan yer süzgeçleri, atık su
sistemindeki kokuyu geri vermemek amacıyla bir su
haznesine sahiptir. Kullanılmayan dairelerde bu suyun
zamanla buharlaşması nedeniyle daire içine pis koku
yayılabilmektedir. Bu nedenle belli aralıklarla yer
süzgeçlerine bir miktar su dökülmesi gerekmektedir.
Dolap, vitrifiye elemanlarının seramik ile birleşim yerlerinde,
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yapıştırıcı ve izolasyon malzemesi olarak antibakteriyel silikon
kullanılmıştır. Malzeme ömründen veya kullanımdan
kaynaklanan yıpranmalardan ötürü bu bölgelerdeki silikon
zamanla deforme olarak işlevini kaybetmektedir. Silikon
dolgularınızı zaman zaman kontrol ederek, gerektiği takdirde
tamirlerini veya yenilemelerini yaptırmanızı öneririz.
4.6. PVC Doğramaları Kullanırken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Her pencere veya kapıda havalandırma için bir adet çift
açılım(düz-vasistas) sistemi mevcuttur. PVC aç-kapa
sistemini kullanırken kanat kollarını tam dik konumlarda
(0°,90°,180°) açıp kapamanız gerekmektedir. Aksi takdirde
ayar bozuklukları oluşabilir.
Doğramaların duvar ile birleştiği ara kesitlerde poliüretan
mastik uygulanmıştır. Poliüretan mastik, yapısı itibariyle
hava koşullarındaki ısı farklarının etkisiyle orta vadede ilk
performanslarını kaybedebilen malzemelerdir. Bu nedenle
PVC doğramalarınızın iki-üç yılda bir mastik bakımlarını
yaptırmanız, ürünün uzun süre sağlıklı kullanımı açısından
yararlı olacaktır. Özellikle rüzgarlı havalarda kanatları açık
bırakmamanız, çarpmaları ve ayar bozukluklarını önleyecektir.

1

Vasistas Açılım

2

Yan Açılım

3

Kapalı
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4.7. Uzun Süreli Seyahate Çıkarken
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Tüm pencerelerin kapalı olduğundan emin olunuz.
• Su sayacı girişindeki su vanasını kapatınız.
• Doğalgaz sayaç bağlantısında bulunan doğalgaz vanasını
kapatınız.
• Arzu edilirse, daire içi elektrik panosundan sigortalar
kapatılabilir(buzdolabı prizi hariç tutulabilir).
• Uzun süreli seyahat bilgisini güvenlik birimine vermenizi
öneririz.

4.8. Evcil Hayvanlar ile İlgili
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Site sakinleri, kendi bağımsız bölümlerinde diğer sakinlerini
rahatsız etmemek ve ortak yerleri kirletmemek kaydıyla evcil
hayvanları (kedi, köpek, kuş vb.) besleyebilirler.
• Evcil hayvanlar, üst kat daire balkonlarında
bulundurulmamalıdır.
• Sosyal alanlarda saha içlerine evcil hayvanlar
sokulmamalıdır.
• Site içerisinde gezinti yaparken, hayvanların dışkıları, poşet
yardımıyla toplanmalı ve çöpe atılmalıdır.
• Köpek sahipleri, köpeklerini tasmasız dolaştırmamalıdır.
• Evcil hayvanlar asansörlere sokulmamalıdır.
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5. ÖNEMLİ TELEFONLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
ACİL TELEFONLAR
İtfaiye
Hızır Acil (Ambulans)
Trafik İmdat
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Su Arıza
Elektrik Arıza
Gaz Arıza

:110
:112
:154
:155
:156
:185
:186
:187

POSTA ADRESİNİZ
Boyacıoğlu Mahallesi .......... Cad. Yenişehir Konakları No: Blok
…... Daire: …...26000 Tepebaşı/Eskişehir/TÜRKİYE…...
GEREKLİ DAHİLİ KISA KOD NUMARALARI
Güvenlik
Market
Havuz
Site Teknik Görevlisi
Site Müdürü
Restoran
Satış Ofisi

: 2000 veya 0
: 2001
: 2002
: 2003
: 2004
: 2005
: 1172

YENİŞEHİR KONAKLARI SİTE YÖNETİMİ
Tel
: 0 222 340 54 40
e-posta
: yenisehirkonaklari222@gmail.com
YENİŞEHİR KONAKLARI SATIŞ OFİSİ
Tel
: 0 222 340 36 35
Faks
: 0 222 340 36 22
Gsm
: 0 533 036 47 97
AYSER İNŞAAT A.Ş. (Teknik Ofis)
Tel
: 0 222 340 63 47

20

