
Sayfa 1 / 13 
 

 

 

SİTE SOSYAL TESİS İŞLETME YÖNETMELİĞİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Tanım ve Geçerlilik 

 

Amaç 

 

Madde 1 Kuğu Evleri sakinlerinin, güvenlik ve huzurunun sürekliliğini sağlamak amacıyla 

uyulması gereken temel kuralların tanımlanmasıdır. 

 

Kapsam ve Geçerlilik 

 

Madde 2 - Bu yönetmelik, Bautek Kuğu Evleri site sakinlerinin tamamı için geçerlidir. Site 

dahilindeki, taşınabilir ve taşınamaz tüm demirbaşlar da bu yönetmelik kapsamındadır. Bu 

yönetmelik, Kuğu Evleri sakini olmayan ve Sitede geçici olarak bulunan kişiler ve site 

hizmetlerinde, sosyal tesislerin işletiminde ve geçici görev İle site içinde görevli bulunan 

üçüncü kişiler dahil olmak üzere site içinde bulunan tüm kişiler için geçerlidir. 

 

Hazırlama ve Güncelleştirme 

 

Madde 3 - Yönetmeliğin hazırlanması ve güncelleştirilmesinden, Kuğu Evleri Sitesi Yönetim 

Kurulu sorumludur. 

 

Uygulama 

 

Madde 4 - Yönetmeliğin uygulanmasından, kapsama dahil olan tüm kişiler ve taraflar 

sorumludur. Hatalı ve uygunsuz davranışlarda ısrar edilmesi ve tanımlı kurallara uyulmaması 

halinde yürürlükteki yasal yaptırımlar ve hükümler uygulanır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Genel Hüküm ve Uyulacak Esaslar 

 

Site sakinleri bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanır iken, iyi niyet kurallarına uymak ve 

bu yönetmeliğe aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadır. Bu yönetmelik içinde ifade 

edilmeyen Konular hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu ve  Yönetim Planı hükümleri esas alınır. 

 

Çöplerin bertaraf edilmesi 

 

Madde 5 - Evsel atıkların çevreyi kirletmemesi ve koku salmaması için, ağızları 

düğümlenerek kapatılmış ve sağlam posetler içine konulmuş şekilde daireden çıkarılacak ve 

site dışındaki çöp konteynırlarına bırakılacaktır. 
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Madde 6 - Daire içinde yapılan imalat ve temizliklerden kalan moloz ve hacimli atıkların alan 

dışına çıkartılmasından daire sahipleri sorumludur. 

 

Madde 7- Siteyi çevreleyen duvarın kenarına hiçbir suretle çöp, kağıt, kutu vb. atıklar 

bırakılmayacaktır. 

 

Sitenin Genel Görünüm ve Düzeni 

 

Madde 8 - Sitedeki düzen ve görünümün bozulmaması esastır. Bu amaçla orijinal dış 

görünümü bozacak şekilde balkonlarda buzdolabı, tel dolabı, dolap,vitrin, vs. eşya gibi 

yüksekliği balkon seviyesinin üzerine çıkan eşya bulundurulamaz, iç yada dış yüzey 

duvarlarına raf, dolap veya klima komprasörü monte edilemez. 

 

Madde 9 - Site bütünlüğünün ve görüntüsünün bozulmaması maksadıyla dairelerin dış 

boyalarının belirli periyotlarla yenilenmesi hususunda Kat Malikleri Kurulu'nun kararı esastır. 

Hiçbir site sakini balkon demirlerini başka bir renge boyatamaz ve seklini değiştiremez. 

 

Madde 10 - Blokların her türlü ortak gideri Yönetim Planı ve Yönetim Bütçesi çerçevesinde 

Yönetim Kurulu tarafından karşılanacaktır. 

 

Madde 11 - Sitede merkezi TV yayın sistemi mevcuttur. Dolayısıyla hiçbir binada münferit 

anten takma uygulaması yapılamaz. Merkezi yayınların dışında bir kanal izlenmek 

istendiğinde ise bu konudaki taleplerin değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi, Yönetim 

Kurulu'nun Yetkisindedir. 

 

Madde 12 - Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince tüm yeşil alanlar ve tesisler ortaktır. Daire 

sahipleri tarafından ortak alanlara hiçbir şekilde sınır konulamaz ve ayrım yapılamaz. 

 

Madde 13 - Site içerisinde Yönetim Kurulu tarafından organize edilecek ortak toplantılar 

dışında, münferit toplantı ve tören düzenlenmesi Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. 

 

Madde 14 - Bahçe ve balkonlarda barbekü kullanılması ve yakılmaması esastır ancak sitenin 

yapısı, geniş bahçe yapısına sahip olması göz önüne alındığında komşularını rahatsız 

etmeyecek ve her türlü tedbir alınmış vaziyette barbekü, mangal yakılabilir. 

 

Madde 15 - Balkonların bütün cepheleri herhangi bir şekilde geçici veya kalıcı malzeme 

kullanılarak kapatılamaz. Bu konudaki önerilerin değerlendirilmesi Kat Malikleri Kurulunun 

yetkisindedir. 

 

Madde 16 - Herhangi bir spor kulübünün şampiyonluğu neticesinde, o kulübün bayrağı 

veya herhangi Bir sembolü en fazla 15 (on beş) gün süre ile asılı kalabilir. Binaların üzerine 

her hangi bir siyasi partinin sembolü, bayrağı vb. broşürü asılamaz. Asılması durumunda ilgili 

site sakini derhal uyarılır. Çıkarılmaması halinde tutanak tutularak adli makamlara 

bildirilebilir. 

 

Madde 17 - Site içerisinde her çeşit silah kullanımı yasaktır. 
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Madde 18 - Kurutma, havalandırma vb. amaçlarla dış görünümü bozacak tarzda çamaşır, 

kilim, halı vb. eşyalar, balkonların demir ve duvarlarına, pencere önlerine veya başka 

bölgelere asılamaz ve camlardan sarkıtılamaz. Balkonların sadece dip taraflarında dışarıdan 

gözükmeyecek şekilde portatif çamaşırlık kullanılabilir. 

 

Madde 19 - Site içerisindeki ortak kullanıma açık alanların (yeşil alanlar, sosyal tesisler, spor 

tesisleri,Yollar, parklar vb.) temiz tutulması ve korunması, bu konuda gerektiğinde 

çocuklarımızın ve misafirlerimizin uygun şekilde uyarılması ve bilgilendirilmesi, ortak 

yasamın bir parçası olarak görülmelidir. 

 

Madde 20 - Yeşil alanlar üzerinde genel görüntüye ve bütünlüğe ters düşecek ve farklılaşma 

yaratacak ilave herhangi bir bitki veya ağaç dikilmesi veya sökülmesi yapılamaz. Bu 

konudaki talepler Site Yönetim Merkezi'ne yapılacaktır. 

 

Madde 21 - Dairelere satılık veya kiralık ilanı ile duyuru ve ticari amaçlı tanıtım dokümanları 

ve belgeler asılamaz. Satılık veya kiralık daireler ile buna benzer duyurular için Site Yönetim 

Merkezi'ne Müracaat edilecektir. 

 

Madde 22 - Sitemizde bireysel kombi sistemi mevcut olup doğalgaz kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla dairelerde soba kurulması ve yakılması yasaktır. 

 

Madde 23 - Dairelerin kiraya verilmesi halinde,  Yönetim Kurulu'na karşı tüm sorumluluklar 

konut hak sahibine aittir. 

 

Madde 24 - Ortak kullanma açık alanlarda ve ortak tesislerde meydana gelen zayiat ve 

hasarın tazmini, ilgili kişi/kişilerden talep edilecektir. 

 

Madde 25 - Siteden uzun süreli ayrılışlarda, gerekli tedbirlerin alınması için Site Yönetim 

Merkezi'ne Bilgi verilmesi gerekmektedir. 

 

Madde 26 - Site içerisine seyyar satıcıların, dilencilerin ve şüpheli şahısların girmesi ve 

dolaşması yasaktır. 

 

Madde 27 - Site içerisinde her türlü broşür, el ilanı, afis vb. dokümanların dağıtılması, 

Yönetim Merkezi'nin onayına tabidir. Site yönetimince duyuru panosunda asılması veya site 

sakinlerinin konutlarının posta kutularına bırakılması uygun görülen tanıtım belge, broşürleri 

için önceden site yönetiminin bankadaki resmi hesabına yönetim kurulunca belirlenecek 

tutarda reklam tanıtım bedeli adı altında bir bedelin yatırılması zorunludur. 

 

Madde 28 - Site dahilinde yüksek sesle müzik dinlenmesi, klakson çalınması, başkalarını 

rahatsız edecek düzeyde konumsa yapılması ve bağırılması yasaktır. 

 

Madde 29 - Ortak tesislerde yeni ise başlayan kişiler Site Yönetim Merkezi'ne bildirilmeli ve 

çalışma ve tanıtım kartı çıkartılması sağlanmalıdır. işten ayrılan personelin bilgisi ve tanıtım 

kartları Yönetim Merkezi'ne iade edilecektir. 
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Madde 30 - Yönetim Kurulu ve site sakinleri için gelen ziyaretçilerin, ilgili kişinin teyidi 

alınmadan site İçine girişlerine müsaade edilmeyecektir. Gelen misafirlerin ve tüzel kişilerin 

bilgisi mutlaka Site Yönetim Merkezi'ne verilmelidir. 

 

Madde 31 - Çocuklarımızın güvenliği amacıyla 10 yasın altındaki çocukların yanlarında 

ebeveynleri veya ebeveynlerin izinleri olmadan site dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir. 

 

Madde 32 - Yönetim Merkezi'nin gerekli güvenlik önlemleri alabilmesi amacıyla; yapılması 

planlanan tüm inşaat, tadilat ve tamirat çalışmaları için öncelikle Yönetim Merkezi'ne bilgi 

verilmelidir. Her türlü çalışma hafta içi 09.00-18.00 ve Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri 

arasında yapılacaktır. Pazar günleri hiçbir çalışma yapılamaz. 

 

Madde 33 - Balkonlardan halı, kilim ve çarşaf vb silkelenmesi, bahçelere çamaşır asılması, 

ağaçlara ip gerilerek bu uygulamanın yapılması yasaktır. 

 

Madde 34 - Blokların ortak alanlarına, çevresine, blok girişlerine, çatıya, merdivenlere, 

yangın hortumları ve yangın söndürme cihazlarının bulunduğu bölüme ve daire girişlerinin 

önlerine ve yan taraflarına ayakkabılık, ayakkabı, terlik, bisiklet, motosiklet, eveşyası, çocuk 

arabası vb. eşyalar kesinlikle bırakılamaz. 

 

Madde 35 - Ortak tesislerin kapalı bölümlerinde ve blokların ortak mahallinde sigara içilmesi 

yasaktır. 

 

Madde 36 - Sitede oturan kiracılar, evlerini boşaltmadan önce Site Yönetim Merkezi'ne 

müracaat ederek "aidat ve diğer giderlere ait borcu yoktur" yazısını alarak siteden 

ayrılabileceklerdir. 

 

Madde 37 - Daire satın alan veya kiralayan kişilerin siteye girişlerinde sorun yaşanmaması ve 

Site Bilgisayar Programı Veri Tabanına kayıt yaptırrnaları için kiralama veya satış işlemi ile 

ilgili olarak Site Yönetim Merkezi'ne bilgi verilmelidir. Site sakinleri  Yönetim Kurulu 

tarafından talep edilen bilgileri ikamet etmeye başladıktan sonra en geç üç gün içerisinde 

yönetim kuruluna vermek zorundadırlar. 

 

Madde 38- Site Yönetimi siteye yeni taşınan bütün sakinlere ekli fihristte yer alan bilgileri 

içeren dosyayı imza karşılığı teslim etmek durumundadır. İlgili site sakini bu dosyada siteyle 

ilgili site sakinini ilgilendiren tüm hususları bulabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Site personelinin görevleri 

 

Madde 39 - Sitedeki idari ve yardımcı personelin görev tanımları Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenmiş olup. Yönetim Merkezi'nde bulunan duyuru panolarında ve internet sitesinde ilan 

edilmektedir. Görev tanım formları bu işletme talimatının ekidir. 

 

 

 



Sayfa 5 / 13 
 

 

 

 

Madde 40 - Site sakinleri, yardımcı personeli hiçbir şekilde özel amaçları için kullanamazlar 

ve talimat veremezler. Yardımcı personel doğrudan Site Müdürü'ne bağlı olarak görev 

yapmaktadır. Dolayısıyla her türlü istek, şikayet ve öneri doğrudan Site Müdürü'ne ve 

Yönetim Merkezi'ne yapılacaktır. 

 

Madde 41-  Site yönetimi personelin motivasyonunu artırmak, başarılı personeli 

ödüllendirmek amacıyla belirleyeceği makul bir rakamı ayın başarılı personeli adı altında 

zamana bağlı olmaksızın ilgili çalışanın banka hesabına yatırılmak suretiyle parasal ödül 

verilebilir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Sosyal tesisler ve güvenlik 

Sosyal tesislerin kullanımı 

 

Madde 41 - Restoran, kafeterya, kır kahvesi ve diğer sosyal tesisler, spor alanları ve ortak 

alanlarda kurallara uygun hareket edilmesi ve tesislerin demirbaşlarının korunması esastır. 

 

Madde 42 - Spor aletlerinin bulunduğu spor salonu hafta içi 08.00-20.00 ve hafta sonu 

08..00-22.00 saatleri arasında kullanıma açık olacaktır. Spor salonunun güvenliği ve girişi 

uygun olmayanların kontrolü açısından buranın anahtarı güvenlik moba 2’deki güvenlik 

personelinde bulunacak, site sakininin talebi halinde açılarak kullanımı sonrası tekrar 

kapatılacaktır. 

 

   Spor salonunda bulunan tüm alet ve makineler talimatlandırılarak kullanımı 

için görülecek yerlere asılır. Ayrıca Spor Salonu kullanım talimatı salonun girişine uygun 

büyüklükte asılır. 

 

  Spor sahaları ve spor salonlarında tüm makine ve cihazların periyodik 

bakımları yetkili servislere yaptırılabilir. Haftalık bakım ve temizlikleri ile günlük temizlikleri 

site çalışanları tarafından yine düzenli bir periyod dahilinde tercihen Cuma günleri yapılır. 

 

  Spor sahaları, sosyal tesis ve kafeteryanın kullanım talimatları bu talimatın son 

bölümünde açıklanmıştır. 

 

Madde 43-  Sosyal Tesiste düzenlenecek eğlenceler ve etkinliklerde hafta içi en geç 24.00’a 

kadar, Cumartesi günleri ise 02.00’ye kadar ses yayını site sakinlerini rahatsız etmeyecek 

şekilde sürebilir.  

 

Madde 44-   Sosyal Tesis ve Spor Sahaları, Spor Salonu, Çok Amaçlı Salon, Havuz gibi tüm 

alanlarının açılış ve kapanış saatleri Site Yönetimince belirlenir. Bu talimat ile yayımlanan 

“Sosyal Tesis Kullanım Alanları Kullanım Saatleri Çizelgesi” ektedir. 

 

Sakinlerce bu konuda Site Yönetimine her hangi bir şekilde ulaşacak şikayetler 

Güvenlik ve Site Müdürünce incelenir. Gerek görülürse Site Yönetimince ses, müzik 
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yayınının kesilmesi istenebilir. Uyulmaması durumunda durum tutanak altına alınarak durum 

Yönetim Kurulu kararı gereği adli makamlara intikal ettirilebilir. 

  

Sorunun öncelikle komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesi esastır. 

 

Madde 44-  Sosyal tesis çok amaçlı salon site yönetimince yapılacak etkinlikler vb. sosyal 

faaliyetler için site sakinlerine site müdürü tarafından boş zamanlarda tahsis edilebilir. Site 

sakinlerinin referans olarak göstereceği site dışından birilerinin düzenleyeceği etkinlikler 

ancak yönetim kurulunun kararı ve izni ile gerçekleştirilebilir. 

 

Madde 45- Sosyal Tesiste düzenlenecek etkinlikler için ( Doğum günü v.b. kutlamalar, 

turnuva tarzında spor etkinlikleri, Milli Bayram Kutlamaları v.s.); Site sakinleri taleplerini 

yazılı olarak Site Yönetimine bildirecektir. Yönetiminin yazılı onayının alınmasına 

müteakiben, Site Müdürü ilgili talep sahibine dönüş yaparak süreç tamamlanacaktır. Site 

yönetimi her ne kadar sosyal etkinlik için önceden izin verse de etkinliğin başlamasından 

önce, zaruri ve önemli bir durum görmesi ve bunu gerekçesiyle tahsis edilen site sakinine 

açıklaması halinde etkinlik ilgili site sakinine bilgi verilmek ve her hangi bir ücret karşılığı 

ödenmeksizin iptal edilebilir. 

 

Madde 46-    Site yönetimi komşuluk ilişkilerini pekiştirmek, site sakinlerinin dışarıya ihtiyaç 

duymaksızın azami derecede hoş vakit geçirmelerini sağlayacak, sanatsal ve sosyal 

yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlikler, kurslar, eğitim vb. sosyal faaliyetleri bir program 

dahilinde düzenleyebilir. Bu programlar site sakinlerine duyuru panosunda, sms ve e posta ile 

veya bunlardan her hangi biri ile duyurulabilir. 

 

Madde 47-  Madde 46 kapsamından düzenlenecek etkinliklere site dışından site sakini 

referans gösterilmek suretiyle katılacak şahıslar için site yönetimine yönetim kurulunca 

belirlenecek bir tutarda eğitmene ödenecek ücrete ek olarak bir katkı payı ödenmek 

zorundadır. Site sakinlerinden eğitmen ücreti dışında her hangi bir ücret talep edilemez.     

 

Madde 48-   Site yönetimi site sakinlerinin bireysel olarak sosyal tesiste düzenleyecekleri 

etkinliklerde belirleyeceği makul personel masrafları vb. giderleri karşılayacak miktarda katkı 

payı altında ücret talep edebilir bu bedel site sakininin aylık cari hesap ekstresinde tahakkuk 

ettirilir. 

 

Güvenlik 

 

Madde 49 - Güvenlik konusu yönetim planı, hizmet alım sözleşmeleri, Özel ve Genel 

Talimatlar ve  ayrı bir yönetmelik ile detaylandırılmıştır. Güvenlik görevlilerinin sitemizi 

daha iyi koruyabilmeleri ve hizmet verebilmeleri için bu Yönetmelik ve Güvenlik 

Yönetmeliği'ndeki konulara hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Son Hükümler 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Madde 50 - Yönetim Kurulu, bu kurallar dışında gerekli gördüğü hallerde Yönetmelik 

hükümlerine ilaveten kural ihdas etmeye ve uygulamaya yetkili ve sorumludur. 
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Madde 51 - Bu Yönetmelik, onayladığı tarih itibariyle yürürlüğe girer ve Yönetim Kurulu ve 

onu temsilen görevli site müdürü tarafından yürütülür. 

 

Site Güvenliği İçin Genel Kurallar 

 

Madde 52 - Güvenlik görevlilerinin sitemizi Daha iyi koruyabilmeleri ve hizmet 

verebilmeleri için bu Yönetmelik ve Güvenlik Yönetmeliği'ndeki Konulara hassasiyet 

gösterilmesi gerekmektedir. 

 

Madde 53 – Gün içerisinde daimi olarak (4) personel görev yapacak şekilde site 'güvenliği 

için toplam (12) personel tahsis edilecektir. Gerekirse bu sayı yönetim kurulu önerisi, genel 

kurul kararıyla artırabilecek veya azaltılabilecektir. Güvenlik personeli Sitenin güvenli giriş 

ve çıkışlarından sorumlu olacaktır. Ayrıca sitenin taşınmaz demirbaşlarının korunması ve 

güvenliğinin sağlanmasından da sorumludur. 

-- 

Madde 54 - Site çevresi 29 adet kamerayla site içi ise 22 kamerayla 24 saat kayıt ve izleme 

bilecek donanımda konumlandırılmıştır. Sistemin sıhhatli çalışması için yetkili firmay!a 

periyodik bakım antlaşması yapılacaktır. Sistemi kullanma yetkisi güvenlik personelinde ve 

site yönetiminde olacaktır. Kayıtlı görüntüler hiçbir şekilde dışarı verilmeyecektir. Sadece 

Öze! durumlarda site yönetimince gerekli makamlara verilecektir. 

 

Madde 55 - Site sakinleri, yardımcı personeli hiçbir şekilde özel amaçları için kullanamazlar 

ve talimat veremezler. Yardımcı personel doğrudan Site Müdürü'ne bağlı olarak görev 

yapmaktadır. Dolayısıyla her türlü istek, şikayet ve öneri doğrudan Site Müdürü'ne ve 

Yönetim Kurulu’na yapılacaktır. 

 

Madde 56 – Kontrollü geçişin sağlandığı ana kapıda yaya girişleri zil ile bildirimli ana kapıda 

bulunan otomatiğe bağlı olarak güvenlik personelinin kontrol ve gözetiminde yapılmaktadır. 

Güvenlik personeli yaya girişlerinde giriş ve çıkışları sürekli kontrol altında tutarlar. 

 

Madde 57 - Güvenlik personelinin, Site sakinlerini tanıması ve gerekli hallerde geçişlerine 

yardımcı olabileceklerdir. Çocuklarımızın güvenliği açısından 10 yaşından küçüklerin tek 

başına Site dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir. ' 

 

Madde 58 - Güvenlik personeli Siteye gelen ziyaretçileri güler yüzle karşılayıp, gidecekleri 

daireden onay aldıktan sonra yönlendirme yapılacaktır. Bu işlemin çok hızlı yapılıp gelen 

konukları sıkmamaya özen gösterilecektir. 

 

Madde 59-  Site ortak alanları, sosyal alanlar, spor sahaları, gölet, otopark alanları, 

havuz, kafeterya vb. alanların kullanım esasları aşağıda madde başlıkları altında 

belirtilmiştir. Bunlarda değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

SOSYAL ALANLAR KULLANIM TALİMATLARI; 

 

A. SPOR SAHALARI 

 

* Tenis, futbol ve basketbol/voleybol sahaları 09.00-24.00 saatleri arasında açıktır 

 

* Kullanım saatleri için bir öncesinden ana kapıya bildirim yapılarak randevu alınması 

zorunludur. 
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* Spor ayakkabısı dışında bir ayakkabı ile girilemez. 

 

* Saha içine evcil hayvanlar sokulamaz. 

 

* Mevcut sahalar Yönetim Kurulunca alınacak karar sonrası sosyal amaçlı genel etkinlikler 

dışında kullanılamaz.  

 

* Saha içine ve çevresine yanıcı madde ve sigara vb. maddelerle girilemez. 

 

* Akşam saatlerinde spor sahalarının kullanımında, çevre sakinlerini rahatsız etmemek amacı 

ile mümkün olduğunca gürültü yapmaktan çekinilmelidir. Bu durumdaki site sakinleri 

güvenlik amiri tarafından bilgilendirilirler. 

 

* Saha içerisine yiyecek, içecek vb. maddelerle girilemez, yürüyüş amaçlı kullanılamaz. 

 

* Saha kullanımı sonrası site sakinlerince temiz bir şekilde terkedilmelidir. 

 

* Saha içerisinde unutulan giyim kuşam malzemeleri hizmetli personel tarafından kafeterya 

sorumlusuna teslim edilir, 7 gün süreyle poşette muhafaza edilir. Bu süre içerisinde müracaat 

edilmez ise çöp yerine bırakılır. 

 

*  Gerek spor sahalarında gerekse tüm site genelinde bulunan kıymetli eşyalar güvenlik amiri 

tarafından hazırlanacak 3 imzalı tutanak ile  imza altına alınır. Bu çeşit malzemeler kasada 

muhafaza edilmek üzere site müdürüne yine imza karşılığı teslim edilir. Site müdürü bu çeşit 

eşyalardan Yönetim Kuruluna bilgi verir. Gerekirse tüm siteye duyuru yapılabilir. 

 

* Yönetim Kurulu spor sahalarının etkin kullanımı ve site sakinlerinin birbiri ile yakın ilişki 

kurmasını sağlamak amacı ile çeşitli spor müsabakaları düzenleyebilir. Müsabaka tarih ve 

saatinde bu alanlar başkaca birilerine tahsis edilemez. 

 

* Spor sahalarının genel bakım amacıyla senede bir kez bu işle iştigal eden firmalara bedeli 

mukabilinde yaptırılabilir. Yatırım ve yenileme amaçlı her türlü yapım işi Kat Malikleri 

Kurulundan alınacak onay ile yaptırılır. 

 

B.FİTNESS / SPOR SALONU 

 

* Fitness / Spor Salonunun kullanım talimatı giriş kapısına görülebilecek bir alana monte 

edilir. 

 

* Spor Salonu,sakinlerimizin kullanımı içindir. 15 yaş altı sitesakinleri spor salonuna yanlızca 

velilerinin eşliğinde girebilir. 

 

*  Salonu kullanmadan önce doktorunuza dınışınız. Spor salonunu kullanmaya engel bir 

durumunuz varsa, kendi sağlığınız ve güvenliğiniz için salonu kullanmayınız. 

 

*  Salonda çalışma yapan her kullanıcı, salonda bulunduğu süre içinde güvenliği ve kişisel 

eşyalarından kendi sorumludur. 

 

*  Yapacağınız çalışmanın içeriği ve süresi konusunda bir profesyonelden yardım alınız. 
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*  Arızalara kendiniz müdahale etmeyin, ilgililere haber veriniz. 

 

*  Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı, spor salonu kullanımı için zorunludur. Bot, sandalet, terlik 

ve iz bırakan ayakkabılar salon dahilinde kullanılamaz. 

* Spor salonuna çıplak ayaklı ve vücudun üst kısmı giysisiz olarak kullanılamaz. 

 

* Salona temiz bir havlu ile gelinmeli, aletler kullanılırken oturulan ve yatılan yerlere bu 

havlu serilmelidir. 

 

*  Çanta, mont vb. eşyalar salona sokulmamalıdır. 

 

* Kullanılan ağırlıklar sert bir şekilde yukarıdan bırakılmamalı, yerlerine yavaşça 

konulmalıdır. 

 

*  Kullanılan su şişeleri salonda bırakılmamalıdır. 

 

*  Spor salonunda tütün mamülleri kullanılamaz, yiyecek ve alkollü içecekler getirilemez. 

 

*  Spor salonunda kullanılan aletlerin yerleri değiştirilemez. 

 

*  Spor salonu ilan edilen saatler arasında kullanım kurallarına uygun olarak kullanılabilir. 

 

*  Salonu kullanan diğer sakinlerimizi rahatsız edecek davranışlarda bulunmaktan spor 

aletlerine zarar vermekten kaçınınız. Zarar vermeniz durumunda zarar ve ziyandan sorumlu 

olacaksınız. 

 

 

C. SOSYAL TESİS VE KAFETERYA 

 

* Sosyal tesisler her site sakininin kullanımına tahsis edilmiş alanlardır. Site sakinleri bu 

alanları kullanırken iyi niyet ve hakkaniyet kurallarına uymak zorundadır. 

 

*  Kafeterya bir personel ile hizmet vermektedir. Hafta içi 09:00 - 18:00 , Hafta 

sonu 11:00 - 20:00 saatleri arasında çalışmakta olup, Salı veya Çarşamba günleri izin 

kullanmaktadır . 

 

*  Kafeteryada 01 Haziran-01 Ekim 2016 tarihleri arasında Yönetim Kurulunca alınacak karar 

ve uygun görülecek çalışma ücreti karşılığında ilave kafeterya personeli piyasadan 

kiralanabilir.  

 

*  Kafeteryada çay, kahve, vb. sıcak içecekler, alkolsüz soğuk içecekler ve tost, hamburger, 

sosisli sandiviç vb. aparatif yiyecekler servisi yapılmaktadır. 

 

*   Sosyal tesiste servise sunulan her türlü yiyecek ve içecek için sipariş fişi kafeterya 

sorumlusu tarafından anında tanzim edilir.İlgili site sakininin adı ve soyadı ile villa numarası 

sipariş fişine yazılır ve ilgili site sakininin imzası alınır. Yetişkin olmayan site sakinlerinin 

kafeteryadan yazdıracağı her türlü yiyecek ve içecek maddesi talep edilmesi durumunda yine 

imza ve diğer tüm bilgiler kaydelilerek sipariş fişi tanzim edilir. Ancak kafeterya sorumlusu 

tarafından bu durumdaki sipariş fişleri ayrıca ilgili kat malikine veya kiracıya imzası alınarak 
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onaylatılır. Ancak yetişkin olmayanlar tarafından imzalı sipariş fişlerinin yiyecek ve içeceğine 

ait bedelin ilgili site sakininin Cari Hesap Ekstresinden aylık olarak tahakkuk ettirilmesini 

engellemez. 

 

*  Kafeteryada satılan her türlü ürünün fiyat listesi asılı bulunur. Ayrıca havuz çevresindeki 

masalarda ve kafeterya üst katta uygun yerlerde herkesin görebileceği yerlere bu listeler 

konulur. Fiyatlar makul ve düşük kar düzeyleri eklenerek piyasaya göre daha uygun oranlarda 

belirlenir. Temel amaç site sakinlerinin sosyal tesislerden azami derecede istifade ederek, 

memnuniyetlerini sağlamaktır. 

 

*  Kafeteryada satılan ürünlerin tamamı fiyatlandırılır. Bedelsiz hiçbir ürün site sakinlerine 

dağıtılamaz. Ancak site genelinde yapılan ve tüm siteye duyurusu yapılan sosyal etkinliklerde 

site sakinlerine site bütçesinden karşılanmak üzere makul düzeyde yiyecek, içecek servisi 

yapılabilir. Bunun çeşiti ve tutarı Yönetim Kurulunca belirlenir. 

 

*   Sosyal etkinliklerin hangilerinin site sakinlerine hangilerinin site sakinleri ve misafirlerine 

veyahut çevre site sakinlerine açık tutulacağı Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme 

sonrası belirlenir ve tüm site genelinde yapılacak duyuru ile duyurusu yapılır. 

 

*   Sosyal etkinliklerin site imkan ve kabiliyetlerinin yanısıra site dışından hizmet satın almak 

suretiyle yapılıp yapılamıyacağı Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme ve sosyal 

etkinliğin önem ve büyüklüğüne göre değerlendirilir. Buradaki temel amaç komşuluk 

ilişkilerinin geliştirilmesi ve site bütçesinin minimum düzeyde kullanılmasıdır. 

 

* Sosyal etkinlikler yapılmadan önce site bütçesinin minimum düzeyde kullanılmasını 

sağlamak amacıyla piyasadan Yönetim Kurulunca uygun görülecek firma listesi üzerinden 

sponsor firma bağlantısı kurulabilir. Sponsorluk şartları Yönetim Kurulunca sosyal etkinliğin 

önem ve büyüklüğüne göre belirlenebilir. 

 

* Doğum günü, nişan, vb. özel günler için önceden site müdürüne rezervasyon yaptırılması 

gerekmektedir. Mesai saatleri dışındaki personel çalışmasının ücreti ilgili site sakinince 

karşılanacaktır . 

 

*  Kafeteryada bulunan malzeme ve eşyalara gelecek zararların tazmininden ilgili site sakini 

sorumludur. 

 

*   Sosyal tesis, spor sahaları, kafeteryada site sakinlerince kabuklu kuruyemiş yenilmemesi 

rica olunur. 

 

*  Tüm ortak alanlarda yetişkin olmayanların alkollü içecek vb. maddeleri kullanması kabul 

edilemez. Bu durumdaki site sakinlerinin çocukları veya yakınları, misafirleri güvenlik amiri 

ve personeli tarafından direkt uyarılır. Site müdürüne akabinde bilgi verilir uyarılara rağmen 

bu davranışlarına devam edenler hakkında ilgililerin ailelerine bilgi verilir yetersiz kalması 

durumunda Yönetim Kurulu bilgi ve onayı doğrultusunda güvenlik güçleri siteye davet 

edilebilir. 

 

*  Sosyal tesisin temizlik planı doğrultusunda sorumluluk alanlarının günlük olarak temizlik 

ve bakımları yapılır. 
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*  Kafeterya sorumluları çalışma saatlerinin bitiminden 30 dakika önce yiyecek ve içecek 

servisini sonlandırarak akşam tesisin temiz ve düzenli kullanıma hazır olmasını sağlamak 

amacıyla  tüm sosyal tesisin genel olarak temizliğini yaparlar. 

 

 

Ç. HAVUZ  

 

* Açık havuzumuz 01.Haziran - 15.Eylül tarihleri arasında, 10:00 - 20:00 

saatleri arasında hizmete açıktır . 

 

* Havuza girmeden önce mutlaka duş alınmalıdır. 

 

*  Güvenlik açısından yüzme bilmeyenlerin havuzu kullanmaları yasaktır . 

 

* Haftanın her pazartesi günü kapsamlı temizlik ve ilaçlama nedeni ile havuz 

açılış saati 12:00’ dir . 

 

* 10 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri yanlarında olmadan havuza alınmazlar . 

 

* Hafta sonları yoğun kullanım nedeni ile misafir getirilmemesi rica olunur . 

 

* Mantar vb. bulaşıcı hastalığı olanlar havuzu kullanamazlar. 

 

* Havuz, gölet, su depoları için ihtiyaç olan kimyasallar site müdürü tarafından yapılan piyasa 

fiyat araştırması neticesinde uygun görülen fiyat ve marka belirlenerek azami ölçüde toplu 

olarak tedarik edilir. 

 

* Havuz bölgesinde site sakinlerince ilk yardım amaçlı kullanılmak üzere yeterince can simidi 

bulundurulur. 

 

* Havuz bölgesinde dinlenen site sakinlerine kafeterya sorumlularınca 10-15 dakikada bir 

defa istekleri olup olmadığı sorulur, bunun dışında aynı anda çevredeki atık maddeler, çöp 

vb.malzemeler eldiven, poşet  vb.hijyen koruma malzemesi kullanılarak toparlanır. 

 

D. OTOPARKLAR VE ARAÇLAR 

 

* Site genelinde bulunan otoparkların genel kullanımı Yönetim Planı ile belirlenmiştir. 

 

* Site yönetimine ait otoparklar Ana kapı giriş villa 10 önünde bulunan 6 araçlık otoparkın 

ana kapı tarafında bulunan 1-2 numaralı araç park yerleri (3-4 Villa 36 ya tahsisli, 5-6 Villa 

10 a tahsislidir), sosyal tesis yanı araç park yeri tamamı, çocuk parkı/1 numaralı artezyen 

kuyusu önü araç park yeri tamamıdır. 

 

* 2 nci madde de belirtilen otopark alanlarının dışında yollara, kaldırımlara vb. alanlara araç 

park edilemez.  

 

*  3 ncü madde de belirtilen alanlara araç park eden araçlardan Yönetim Kurulunca 

belirlenecek oranda ceza birinci ihtar sonrası kesilebilir. 
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*  Kendilerine Yönetim Planı doğrultusunda tahsis edilen (2) araçlık araç park yerine 

araçlarını park etmesine rağmen alınacak onay doğrultusunda öncelikle ortak alan park yerine 

veya konutun hemen önündeki yola park etmek isteyen site sakinlerinden Yönetim Kurulunca 

belirlenecek oranda aylık ücret talep edilir bu ücret Cari Hesap Ekstresinden tahakkuk ettirilir. 

 

*  Site sakinlerine gelecek olan misafir araçları dahil site dışından gelecek her türlü araç ortak 

alan araç park yerine kullanmak zorundadır. Bu alanların yetersiz kalması halinde o tarihte 

Site Yönetimi tarafından belirlenecek olan araç park yerleri kullanılır. 

 

*  Sitenin genel görünümünün bozulmaması açısından otoparklara kesinlikle bir işaret, 

sembol veya numara tarzında belirleyici bir tabela vb. malzeme asılamaz, monte edilemez. Bu 

şekilde konulan her türlü malzeme Site Yönetimince ikaz edilmeden derhal yerinden 

kaldırılır. 

 

*  Site içerisine normal kullanım amaçlı Tır,kamyon, pick up, karavan araç park edilemez. 

Bunun için site çevresindeki uygun alanlar kullanılabilir. Site içerisine ancak taşınma, nakliye 

amaçlı bu tür araçların sadece hafta içi saat:10.00-16.30 saatleri arasında girmesine izin 

verilebilir. 

 

*  Site sakinlerinin özel araçlarını sürücü ehliyeti olmayan çocuklara teslim etmesi veya 

çocukların izinsiz site içerisinde araçlarını kullanması durumunda  kullanıcının ve diğer tüm 

site sakinlerinin can güvenliği açısından güvenlik personeli ihtara gerek kalmadan aracı 

durdurur veya bulunduğu yerde hareketsiz kalmasını sağlar. 

 

   Tüm uyarılara ve bilgilendirmelere rağmen uygunsuz hareketlere devam eden ve bu şekilde 

araç kullanan site sakinleri Yönetim Kurulu bilgilendirilmek suretiyle güvenlik güçleri 

haberdar edilir. Bu durum güvenlik amiri tarafından tutanakla imza altına alınır. Yönetim 

Kurulu imzalı uyarı yazısı ilgili site sakinine tutanak ekinde gönderilir. 

 

*  Site sakinleri LPG li vb. araçlarının her türlü bakım,onarım ve yasalarca öngörülen 

kontrollerini tam olarak yaptırmak zorundadır. 

 

*  Site sakinleri araçlarına ait tüm bilgileri bu yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte site 

yönetimine ruhsat fotokopileri ile birlikte vermek zorundadır. Araçlarını bir başkasına 

devreden, satan veya kiralayan site sakinleri site yönetimi ile bu bilgileri en kısa sürede 

paylaşmak zorundadır. 

 

*  Site sakinleri yasaların müsaade ettiği özellikler dışında motorlu, tekerlekli vb. araçları site 

içerisine sokamaz veya bunların günlük veya anlık arızaları dışarısında komplike bakım, 

onarım vb. işlerini site içerisinde yaptıramaz. Zorunlu ve kısa süreli işler için 

SiteYönetiminden gerekli izin alınarak yaptırılabilir. 

 

* Site içiresinde hareket veya park halinde iken aracından kaynaklı olarak meydana 

gelebilecek her türlü zarardan (yangın, çarpma vb.) ilgili site sakini sorumludur. Bu tür 

durumlarda güvenlik personeli tutanak hazırlıyarak, güvenlik güçlerini haberdar eder. 

 

E. GÖLET / KORULUK BÖLGESİ 

 

* Gölet / Koruluk bölgesi sitenin en önemli ve güzide sahalarının başında gelmektedir. Bu 

alanın bakım, onarım, temizlik ve geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 
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*  Bu alanda bulunan bitki örtüsünün azami korunması,bakımı, geliştirilmesi amacıyla özel 

bir peyzaj bakım planı hazırlanır. 

 

*  Gölet bölgesinde bulunan havuzun bakım ve temizliği günlük olarak yapılır. Buradaki 

suyun devir daimi, motorların bakımı, filtrelerin temizliği yine düzenli periyodlarla yapılır. 

 

*  Gölet suyu 01 Ekim tarihi itibariyle boşaltılır. Gerekli temizlik ve bakımı yapıldıktan sonra 

15 Mayıs tarihi itibariyle gerekli kontrolleri yapılarak yeniden dolumu yapılır. 

 

*  Gölet suyunun kirlenmemesi, kurbağa, böcek vb. canlıların kullanaması amacıyla bitki 

örtüsünüde zarar vermeyecek bitkisel, kimyasal vb. ürünlerin kullanımına izin verilir. Ancak 

bu çeşit maddelerin kullanım deneyimleri, raporları kontrol edilerek kullanılmalıdır. Bu çeşit 

maddeler bitki örtüsüne zarar verebileceğinden Peyzaj Mimarı veya Ziraat Mühendisinin 

bilgisine danışılmalıdır. 

 

*  İlaçlama, ağaçların budaması, çiçek ve fidan ekilmesi Yönetim Kurulunun onay ve bilgisi 

dahilinde yapılır. 

 

*   Bu alan dahil site genelinde tüm ağaçların envanteri tutulur. (Dikim tarihi, adı ve 

kökeni,ilaçlama tarihi, bakım ve budama tarihleri vb.) Bu bilgiler hizmet satın alınan Peyzaj 

Mimarı tarafından düzenli olarak yapılır. Kart ve bilgileri site yönetiminde muhafaza edilir. 

 

*  Tüm site genelinde hiçbir ağaç Yönetim Kurulu bilgi ve onayı olmadan kesilemez veya 

önemli bir müdahaleye maruz bırakılamaz. Yönetim Kurulu Peyzaj Mimarı tarafından 

hazırlanacak detaylı raporda belirtilecek gerekçeyi (Yaşlılık, alan darlığı, can güvenliği vb.) 

haklı görmesi halinde gerekli emniyet tedbirlerini alarak kesim işlemlerini tamamlar. 

 

*  Site dış bitki örtüsü belirlenecek yükseklikte her yıl düzenli olarak budanır. Bu seviye 

makul ve site sakinlerince de kabul edilebilecek bir yükseklik olmalıdır. 

 

*  Sitenin dış görünüşü ve temizlik açısından site dış kaldırımlarında ve çevre duvarlarında 

çıkan yabani bitki örtüsü kontrollü bir şekilde bahçe bakım personeli tarafından temizlenir. 

 

*  Yaşlanan, aşırı böceklenen ağaçların özel bakımları bizzat Peyzaj Mimarı, Bahçe Bakım 

Personeli tarafından düzenli olarak yapılır. 

 

 

 

 

 


