
.................... APARTMANI 
APARTMANI KURALLARI 

İş bu belge ile beyan edilen apartman kuralları ........ tarih ve ......... sayılı 
kat malikleri toplantısında oy birliği / oy çokluğu ile alınmış olan kurallardır
ve tüm kiracı ve kat maliklerinin uyması zorunludur.

• Yasal oturma izini olmayan yabancı kişilere kiralama yapılamaz.
• Kiralanan bir mülk kısa veya uzun dönem başka bir kişiye 

kiralanamaz. (Günlük Haftalık Saatlik ev veya oda kiralanması 
yasaktır. Kanun gereği hemen Emniyete bildirilmektedir.)

• Haftaiçi Saat 23:00 – 08:00 arası , pazar günü tüm gün , Cumartesi ve
resmi tatil günleri 22:00 – 09:00 arası komşuları herhangi bir şekilde 
rahatsız edebilecek gürültü yapılmaması (yüksek ses ile müzik , 
bilimum tatilat , gürültüğü temizlik vb) zorunludur. Diğer zamanlarda
da en az rahatsızlık yaratacak şekilde itinalı ve özenli davranılması 
beklenmektedır. 

• Kapı önlerine kişisel eşya çöp vb eşya geçiçi olarak dahi 
konulmamalıdır. Daire önlerinde 1 adet paspas ve ortak alanı işgal 
etmeyen tasarım öğeleri serbesttir.

• Bisiklet , Bebek Arabası , Walker ve benzeri eşyaların asansör 
yanında yer alan bölümde geçenleri engellemeyecek şekilde 
saklanması gerekmektedir. Katlarda ve daire önlerinde muhafaza 
edilmeleri yasaktır.

• Binadan yalnızca pazartesi günü sabah 10:00 13:00 arası arka 
balkondan açık otopark alanına doğru halı silkme ve silkeleme 
serbesttir. Bu gün ve saat dışında hiçbri şekilde binanın herhangi bir 
camından Bir şey silkelemek ve atmak yasaktır. İlgili gün otoparkın 
binaya komşu sırası boş bırakılacaktır.

• Açık ve Kapalı otoparklarda yalnızca size ait olan park alanına park 
etmeniz serbesttir. Her dairenin bir açık ve bir kapalı park yeri vardır. 
Misafirler de bu yerlerden birine park etmek zorundadır. Otopark 
kumandasının 2 den fazla kopyasının yapılması yasaktır. Araçlar 
muntazam park edilmelidir , diğer araçların giriş çıkışına engel olacak
şekilde park edilmemelidir. Araç ön camından okunabilir şekilde isim 
telefon ve daire no yazılmış olmalıdır.



• Apartman görevlisi yalnızca sabah ve akşam sipariş servisi , akşam 
çöp alımı , apartman temizliği , otopark yerleşimi ve kargo kabulü 
yapmaktadır. Bunun dışında hiçbir kişisel iş için mesai saatlerinde 
görevlendirme yapılmamalıdır ve kesinlikle ısrar edilmemelidir. 
Apartman görevlisi yalnızca görevlerini yapacaktır ve kesinlikle rutin 
işleri dışında kalan kişisel talepleri kabul etmeyecektir. Sabah ve 
Akşam siparişleri 08:00 ve 16:00 öncesi whatsapp ile apartman 
görevlisine iletilmelidir. Bu saatlerden sonra verilen siparişler temin 
edilmeyecektir.

• Daire içi tadilatlarda doğalgaz şebekesine müdahale edilmesi 
yasaktır.

• Elektrik ve Doğalgaz tesisatları ile ilgili zorunlu değişikliklerde ilgili 
kuruma yazılı müracat edilerek izin alınması ve iş bitiminde kurum 
tarafından denetlenmesi zorunludur.

• Balkonlarda mangal yakılması veya yemek yapılması yasaktır.
• Apartman aidatları whatsapp grubuna ilan edilecek ve panoya 

asılacaktır, panoya asıldıktan sonra ilgili ayın son gününe kadar 
ödenmesi zorunludur. 

• Ortak alanlar , bina yapı ve demirbaşlarının itinalı biçimde 
kullanılması zorunludur.

• Yeni taşınan kişilerin abonelikleri kendi adına yapması ve ayrılan 
kişilerin tüm borçlarını ödeyerek aboneliklerini kapatması 
zorunludur. Tüm abonelkler kat maliki veya kiracı adına yapılmış 
olmalıdır.

• Yönetici tüm ödemelerin belgelerini aidatlar bildirildiğinde whatsapp
grubuna atacaktır.
Apartman Yöneticisi : .................................
Cep Telefonu : ...................................

Apartman Görevlisi : ....................................
Cep Telefonu : ....................................

Aidat Banka : 
Aidat Hesabı İban : 


