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Yaşar İnşaat,
teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak
hem proje sırasında hem de sonrasında

inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır...



Gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olduğumuz her projeye ödün verilmez,
kalite yaklaşımıyla imza atarken her aşamada ve

tüm ayrıntılarda dünya standartlarını hedefliyoruz...

Yaşar İnşaat, her yeni projede yeniliklere açık, 
değişimden ve zamanın getirilerinden yararlanan çözümler üretmektedir. 

Zamanla değişmeyen tek şey kaliteye ve güvene verdiği önemdir..

Hakkımızda

Kurulduğu 2002 yılından bugüne, inşa ettiği yüksek standartlardaki yapılar ile inşaat 
sektöründe adından söz ettiren bir firma haline gelmiştir.

İnşaat sektörüne Yozgat’taki faaliyetleriyle adım atan Yaşar İnşaat, sürekli değişim ve 
gelişim göstererek nitelikli konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da 

aralıksız olarak sürdürmektedir.

Gerçekleştirdiği prestijli konut projeleri ile Yozgat’ta yenilenen mimarisine artı değerler katan 
Yaşar İnşaat, sunduğu inşaat kalitesiyle yatırımlarını konutta değerlendirmek 

isteyenlere en doğru seçimleri sunmaktadır. Ayrıca konut projelerinin yanında ticari 
projelere de imza atan Yaşar İnşaat, yatırımlarını ticari alanda değerlendirmek 

isteyenlerin de ilk tercih ettiği firmalar arasında yer almaktadır. 

Ortak Değerler
Değişen ve gelişen kent yaşamıyla uyumlu, çevreye dost, huzurla yaşanabilecek güvenli 

mekanlar üretiyoruz. İnsanların yaşam kalitesine katkıda bulunarak maksimum 
memnuniyet sağlıyoruz.

Doğru çözüm ortaklarıyla bir araya geliyor, tasarımdan mimariye, planlamadan 
üretime çağın gereklerine uygun teknoloji ve malzemeleri kullanıyoruz. 

Yönetici kadromuz, personelimiz ve çözüm ortaklarımızla uyumlu birliktelikler kurarak, 
her zaman en kaliteli çalışma koşullarını sağlıyoruz.

Her zaman yeniliklere açık ve hazır olmak lazım.

Yozgat’ta bir ilk olarak Akıllı Daire koseptine imza attık.

VİZYONUMUZ
İnşallah sektörde lider bir firma olmayı hedefliyoruz.

MİSYONUMUZ
İnşaat sektöründe kaliteli ve konforlu konutlar yapıp çok değerli halkımıza sunmak

Güvenilir olmak önemli bir erdemdir.



- 4" LCD ekrandaki GUI ikonları ile işlemler kolayca yapılır.  
- Tek dokunuşla güvenlik ve kapıcı aranabilir.  
- Rehber özelliği ile dairede oturan kolayca bulunur ve tek tuşla aranır.
- Kapı açma şifresini girerek veya proxi kartla kapıyı açma.
- Daire numarası ve ardından ENT yaparak daireyi arama.
- Her bir daireye 5 adet proxi kart tanımlama.
- Ana ekran sayfasında apartman ismi ve numarasını gösterme.
Zaman ve ortam sıcaklığı bilgileri.
- 7 farth renge programlanabilir dokunmatik tuşlar.
- Fotoselli 7 farklı renge programlanabilir ışıklı çerçeve (opsiyonel).
- Programlanabilir özellikler Apartman ismi, numarası, blok numarası.
Dairede oturanların isimlerinin kaydı ve değiştirilmesi. Dairelere kartlı geçiş özelliği için 
kartın tanıtımı, kartların daire bazında silinmesi. Tuş renklerinin, ışıklı çerçeve renkleri-
nin programlanması Türkçe, İngilizce vs dil seçimi. Kapı açma rolesinin çekme zama-
nının programlanması. Kapı açma şifrelerinin iptali programı. Kapı açma şifrelerinin 
tanımlan ması ve değiştirilmesi. Kolay kurulum için kapı bilgilerinin programlanabilmesi. 
Hoparlör ses seviyesi ayarı.

Cihaz ile ilgili bütün özellikleri cihazın ekranına dokunarak gerçekleştirme.
Hızlı dokunma algılaması ve kapasitif dokunma fonksiyonu ile uzun ömürlü ekran.  

Cihaz ana sayfasında gerçek zamanı gösteren analog saat, tarih ve ortam sıcaklığı bilgisi ve
acil durumlarda kullanılmak üzere

“ACİL ARAMA BUTONU”.
Kullanılan özellikleri hatırlatan ikonlar.

• Apple cihazlarda appstore, android cihazlarda playstor üzerinden ücretsiz multitek uygulamasını indirerek 
doğalgaz, su, elektirik, daire kapısı kilitlemeyi uzaktan erişimle kontrol edebilir, aynı zamanda hırsız ve yangın 

alarm sistemlerini  aktif veya pasif edebilirsiniz.
• Cihazlarımızın dahili hafızasında 1000 adet fotoğraf kayıt özelliği bulunmakta ve kapı panelinde yapılan        

cevapsız aramalarda kaydedilen fotoğrafı evde bulunan cihaza tanımlı internet ile multitek uygulamamıza     
gönderme özelliği vardır.
• Daireler arası görüntülü ve normal görüşme, arayan numarayı gösterme özelliği bulunmaktadır.
• Beni takip özelliği ile komşunuza gittiğinizde kapı panelinden  sizin dairenize yapılan aramayı gittiğiniz 
komşunuza yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde sizin daireniz arandığında yönlendirdiğiniz dairenin zili çalar.
• Cihazımızda bulunan acil çağrı butonu ile acil durumlarda güvenliği-görevliyi tek tuşla arayabilirsiniz.
• 8 adet farklı cevre güvenlik kamerasını tam ekran kapasitif bir şekilde izleyebilirsiniz.
• Dairenizde bulunan alarm sensörleri devreye girmesi halinde güvenlik-görevli dairesinde bulunan güvenlik        
konsoluna aynı anda daire numaranız ve isim soyisiminiz ile birlikte devreye giren alarmı bildirir.
• Cihazlarımızda toplu ve bireysel mesaj atma özelliği bulunmaktadır.
• Arama tiplerine göre 6 farklı zil seçeneği bulunmaktadır.
• Enerji tasarruflu cihazlarımızda tarih saat ve ortam sıcaklığı gösterme özelliğimiz bulunmaktadır.
• Her dairede kendine ait kapı açma şifresi oluşturabilir.

Multitek VİP100 10”inç Smart IP ürünümüzün teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

AKILLI EvSistemi
ile Aklınız EVde
KALMAYACAK

DIP40 KAPI PANELİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ
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Hayatınızı
KOLAYLAŞTIRIN

SATIŞ OFİSİ
Abide İşhanı Kat : 2 YOZGAT
(Belediye Su Tahsilatı Yanı)

Tel : 0542 212 85 95
0533 947 32 66

www.yasarinsaatyozgat.com

Hayalinizdeki

2+1 - 3+1 - 4+1

süper lüx daireler inşaa ediyoruz.


