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09.02.2021 

DEĞERLİ PARK MAVERA 1 SAKİNLERİMİZ, 

Sitemizin jeneratör transfer panosuna Bedaş onaylı çift yönlü mahsuplaşma sayaçlarının montajı sebebiyle 17.02.2021 ve 18.02.2021 tarihlerinde 

saat 23.50 ile 06.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bloklarda elektrik kesintisi olacaktır. Sakinlerimizin elektrik kesintisinin olumsuzluklarından 

daha az etkilemesinden dolayı gece yapılması planlanmıştır.   

Kesinti ve çalışma süresi kısım kısım olacak (örneğin A1-T2 bloklar saat:23.50 ile 01.30 arası, B2-T1 bloklar saat:01.30 ile 03.00 gibi) çalışılan 

kısım bitince enerjisi verilecek, sonra diğer kısma çalışmaya başlanacak ve devam edilecektir. Çalışma esnasında ilgili bloğun daireler ve 

dükkânlarında enerji olmayacak, jeneratör devreye girmeyecek,  asansörler çalışmayacaktır.  

Bu konuda değerli sakinlerimizin söz konusu tarih ve saatte duyarlı ve hazırlıklı olmalarını, öncesinde varsa sorularını site yönetim ofisini arayarak 

gerekli bilgileri almalarını bilgilerinize sunarız. 

DEAR PARK MAVERA 1 RESIDENTS, 

 Due to the installation of Bedaş approved two-way offsetting meters on the generator transfer panel of our site, between 23.50 and 06.00 hours 

on 17.02.2021 and 18.02.2021 there will be a power cut  in the following blocks.  It is planned to be held at night in order to make our residents 

less affected by the negative effects of power cuts. 

 The power cut and working time will be partly (for example, A1-T2 blocks are between 23.50 and 01.30 hours, B2-T1 blocks are between 01.30 

and 03.00) when the working part is finished, then the work will start and continue in the other part.  During the work, there will be no energy in 

the apartments and shops of the relevant block, the generator will not be activated, and the elevators will not work. 

 We ask our esteemed residents to be sensitive and prepared on this date and time, to call the site management office if you have any questions 

before, for your information. 

 

 

KESİNTİ OLACAĞI 

TARİH 

(POWET CUT DATE)

 

KESİNTİ BAŞLANGIÇ 

SAATİ 

( POWER CUT BEGINING 

TIME)

 

KESİNTİ BİTİŞ SAATİ 

(POWER CUT FINISH TIME)

 

KESİNTİ OLACAK BÖLGELER 

(POWER CUT REGIONS)

 

17.02.2021 23.50 06.00 
A1 - T2 - B1 -  B2 - T1 - A6 - T7 - T8 - 

APARTMENTS AND CAR PARK  
(PART OF IT )  

18.02.2021 23.50 06.00 
A4 - T6 - A3 - T5 - A2 - T3 - T4 - A5 -  

APARTMENTS AND CAR PARK  
(PART OF IT ) 


