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Bir sitede komşuluk ilişkilerinin gelişmesi, ancak ve ancak 
o sitede yaşayanların, sitelerine ve bloklarına birlikte sahip 
çıkmaları ve o sitedeki ortak yaşam ile ilgili bilinç düzeyinin 
artırılmasıyla mümkündür.

Bu nedenle, Bezirganbahçe Site Yönetimi olarak, “Ağaç yaş iken 
eğilir” sözünden yola çıkarak; kendimiz, ailemiz ve çocuklarımız için 
elinizde bulundurduğunuz Ortak Yaşam Kuralları kitapçığını hazırladık.

Bu kitapçıkta; komşularımızla beraber yaşadığımız çevrede ortak 
alanların korunması bilinci ve komşularımıza karşı sorumluluklarımızın 
nasıl ve ne şekilde olması gerektiği anlatılmaktadır.

Yaşadığımız çevreyi daha yaşanabilir bir hâle getirmek gayesiyle 
hep beraber çıktığımız yolda bu hazırlanan kitapçıkta yer alan bilgilerin; 
bizde, ailemizde ve evlatlarımızın küçük dünyalarında yer edebileceği 
inancındayım.

Yarınlarımızın teminatı olan yavrularımıza daha güzel, temiz, sosyal 
donatılarla dolu, spor ve oyun alanlarının daha fazla olduğu bir yaşam 
alanı bırakılması temennisi ve ortak yaşam kurallarına riayet eden 
bilinçli bireyler yetişmesi dileğiyle...

Bezirganbahçe konutları
Yönetim Kurul Başkanı

Şaban KIYAMÇİÇEK

YAŞAM KURALLARI

info@tokibezirganbahce.istanbul  - Fax: 0212 678 51 01  - Tel: 0212 678 51 00-02 
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BLOKLARDA
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1-) Blok ortak kullanım alanı olan kori-
dor, girişler ve sahanlıklara görüntüyü 
bozacak ve hareketi engelleyecek 
şekilde dolap, çocuk arabası, bisiklet, 
saksı vb. eşyaları koymayınız.
 

2-) Sığınak, çatı aralığı ve yangın merdiven boşluğuna hiçbir malzeme koyma-
yınız. Belirtilen alanlarda bulunan malzemelerin çöp olarak değerlendirileceği 
ve görevliler tarafından da toplanıp atılacağını lütfen unutmayınız.

3-) Kapı önlerinde kısa bir süre de olsa paspas, ayakkabı, terlik, şemsiye gibi 
eşyalar bırakmayınız.

4-) Site içinde ve koridorlarda gürültü kir-
liliği yapmamaya özen gösteriniz. Kapıların 
sert açılıp kapanması, temizlik yaparken ev 
eşyalarının çekilmesi lüzumsuz gürültüye 
sebep olmaktadır. Özellikle de gece geç 
saatlerde komşuları rahatsız edecek gürül-
tüler yapmamaya dikkat ediniz.

5-) Blok girişi ve sahanlık duvarlarını  
temiz tutunuz; izinsiz ilan vb. şeyler  
yapıştırmayınız. Çocukların, duvarları  
yazı ve resimlerle kirletmelerini önlemek 
için gerekli özeni gösteriniz.

 



6-) Blok giriş kapılarının yangın çıkış 
kapılarını devamlı kapalı tutunuz.
7-) Balkonlardan dışarıya doğru 
çamaşır asmayınız, çamaşır askılığı 
dışında bir yöntem kullanmayınız. 
Pencerelerden ve balkonlardan bah-
çeye halı ya da çeşitli örtü silkeleme-
yiniz; sigara izmariti ve çöp atmayınız.
8-) Balkon ve pencerele düşebilecek 
biçimde saksı, anten çanağı vb. malze-
meleri güvenlik açısından koymayınız.
9-) Dairelerinizde komşularınızı 
rahatsız edecek boyutta gürültü 
yapmayınız. Koridorlarda çocukların 
oynamasına ve gürültü yapmalarına 
lütfen izin vermeyiniz.
 10-) Dairenizde siteye zarar verecek 
arızalar varsa (elektrik, su ve kalorifer 
boruları sızıntıları, korozyon) bunları 
mutlaka tamir ettiriniz.
11-) Sitemizdeki oyun grupları, tüm 
arkadaşlarımızın ortak malıdır. Oyun, 
spor aletleri ve banklara zarar verme-
meli ve bunları ortak kullanmalıyız.

12-) Elektrik pano odasına, asansör 

kontrol odasına ve sığınaklara kesin-
likle girmeyiniz.

13-) Site içerisinde yün yaymak, etra-
fa çamaşır asmak yasaktır
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1-) Sitemize taşındığınız zaman 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği 3 (üç) 
gün içerisinde Kimlik Bildirim Formu doldurarak bir nüshasını Yönetime, bir 
nüshasını da Yönetimin onayından sonra ilgili muhtarlığa teslim ediniz. Aracını-
zın plakasını da kapı güvenliğine kaydettiriniz.
2-) Taşınmadan önce site yönetiminden borcu yoktur yazısı alınmalı aksi tak-
dirde eşya yüklü aracın çıkışına izni verilmeyecektir
3-) Eşya taşırken duvar ve asansörlerin çizilmemesine özen gösteriniz. Taşınır-
ken ortak alanlara verdiğiniz zarardan sorumlu olduğunuzu unutmayınız.
4-) Konutunuzda tadilat yaptıracaksanız çıkan inşaat atıklarını, poşetler/tor-
balar içerisine koyduktan sonra çevrede uzun süre bekletmeden Site dışına 
çıkarınız. Bu konudaki sorumluluğun kendinizde olduğunu unutmayınız. İnşaat 
atıklarınız için belediyeyi arayarak hizmet alabilirsiniz. İnşaat atıklarını, tuvalet 
veya banyoya dökmeyiniz.
5-) Siteden uzun süre ayrılmanız gerektiğinde su 
vananızı kapatınız ve size ulaşılacak bir iletişim 
numarası bırakınız.
 6-) Taşınma işlemlerinizi, pazar haricindeki bir gün-
de ve site yönetiminin belirlediği saatler olan 10.00-
18.00 zaman diliminde yapınız. Pazar günü taşınma-
ya özel durumlar haricinde izin verilmeyecektir. Özel 
durumlarda mutlaka yönetimden izin alınız. 

TAŞINIRKEN
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1-) Asansörde sigara içmeyiniz; 
talimatnamede öngörülen ağırlığın 
ve kişi sayısının üzerine çıkmayınız.

2-) Çocuklarınızın giriş ve asansör 
kapılarına tekme ile açılmayacağını 
ve asansör kapılarının gereksiz yere meşgul edilmesine engel olmalıyız. 

 3-) On iki yaşından küçüklerin asansörü kullanmasına izin vermeyiniz.

4-) Komşularımızı mağdur etmemek için asansörlerimizi meşgul etmeyiniz.

5-) Asansör çağrıldığı kata geldiğinde kabini görmeden kesinlikle binmeyiniz.

ASANSÖR KULLANIMI
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BALKONLAR
1-) Bina dış görünümünü etkileyecek herhangi bir değişiklik yapmayınız. 
Lütfen balkonlarınızı beyaz cam harici farklı renkli camlarla kapatmayınız.

2-) Balkon ve pencerelere tente, branda, şemsiye, bez gibi görüntü kirliliği 
oluşturacak eşya koymayınız. 

3-) Balkonların mümkün olduğunca suyla yıkama yerine silinmesi daha 
uygun olacaktır. Yıkanması durumunda ise alt bağımsız bölümlere suyun 
akmaması için dikkatli olunuz.

 4-) Balkonlara ve cam önlerine dışarıdan görülebilecek, estetiği bozacak ve 
yoldan geçenler için düşerek tehlike oluşturacak şekilde eşya (kova, süpürge, 
saksı, çöp kutusu, bisiklet vs.) koymayınız. Balkonlarınızı lütfen kullanılma-
yan eşya deposu hâline dönüştürmeyiniz. 
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1-) Aracınızın içinde kıymetli eşya (cep 
telefonu, dizüstü bilgisayar vb.) bırakma-
yınız. Aracın camlarını açık bırakmayınız. 
Bu tip eşyaların çalınması halinde site 
yönetimi sorumlu olmayacaktır. Aracınızı 
park çizgilerini geçmeden park ediniz.    
2-) Sitemize araçla girişlerinizde, güvenlik 
görevlilerinden giriş-çıkış bariyerlerinin 
açılmasını talep etmeyiniz. Güvenliğiniz 
için yeni aldığınız veya sattığınız araçları-
nızın plaka numaralarını en kısa zamanda 
Yönetime mutlaka bildiriniz.
3-) Site içerisindeki bütün araçlar için hız limiti azami 20 km/saat’tir.
4-) Otoparkta aracınızı başka araçların çıkmasını engelleyecek şekilde park et-
meyiniz. Araçlarınızı peyzaj alanları ve çocuk parkları içerisine park etmeyiniz
5-) Sitemizin içinde, bahçesinde ve çevresinde olumsuz ve emniyetsiz gördüğü-
nüz her durumu Yönetime bildiriniz.

GÜVENLİK VE OTO PARK
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6-) Sahipsiz Sokak hayvanlarını sitemize sokmayı-
nız. Sitedeki başıboş hayvanları yönetime bildiriniz.
7-) Kapılarınızı, görevli olduğunu söyleyen herkese 
açmayınız. 
Site görevlisi olduğunu belirten kişilere de Yöneti-
min verdiği yaka kartlarını sorunuz.
8-) Güvenlikle ilgili ve diğer tüm konularda;
 Tel: 0212 678 51 00-02 
 Güvenlik: 0212 678 52 40
 Fax: 0212 678 51 01 
 no’lu telefonları arayıp bize ulaşınız.
9-) Daireniz ve araçlarınızın kapılarını açık 
bırakmayınız.
10-) Blok ilan panolarında asılı bulunan uyulması 
gereken kuralları ve duyuruları dikkatlice okumalı 
ve kurallara uymalıyız.
11-) Daireniz ve araçlarınızın kapılarını açık 
bırakmayınız.
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1-) Kapı önlerine, çöp toplama saatle-
ri dışında çöp bırakmayınız. Çöpler, su 
sızdırmayacak şekilde ağzı bağlanarak 
bırakılmalıdır. Çöplerinizi, sabah saat 
08.30-09.30 arası dışarı çıkarınız.
2-) Temizlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sitemize yakışır 
bir görüntü oluşması açısından lütfen görevlilere ve yönetime yardımcı olunuz.
3-) Daire içinde yapacağınız tadilatları, hafta içinde ve saat  10.00-18.00 arasın-
da yapınız. Hafta sonları gürültüye neden olacak tadilatlar yapmayınız.
4-) Konutunuzda tadilat yaptıracaksanız çıkan inşaat atıklarını, poşetler/tor-
balar içerisine koyduktan sonra çevrede uzun süre bekletmeden Site dışarısı-
na çıkarınız. Bu konudaki sorumluluğun kendinizde olduğunu unutmayınız.
5-) Evden çıkardığınız büyük ebatta malzemeleri ve eski eşyaları bize bildiriniz.
6-) Balkon ve pencereden aşağıya lütfen 
çöp atmayınız.
7-) Sitede görevlendirilen kişilere, görevleri 
dışında ve mesai saatleri içerisinde özel 
işler vermeyiniz.
8-) Araç yıkama, paspas temizliği, yağ deği-
şimi, çevreyi kirletici onarımları lütfen araç 
park bölgelerinde yapmayınız.
9-) Çamurlu araçları, site içerisine park 
etmeyiniz.

ÇÖPLER
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1-) Lütfen çocuklarınızı, geç saatlere (23.00) kadar dışarıda ve oyun parkla-
rında yalnız bırakmayın. Geç saatlerde gürültü, taşkınlık ve site sakinlerini 
rahatsız edecek davranışlar sergilememeleri konusunda sürekli uyarınız.
2-) Çocuk oyun parkları ve spor aletleri alanlarında, 6 (altı) yaşından küçük 
çocuklar yalnız başlarına ve refakatsiz asla bırakılmamalıdır. Emniyet, sağlık, 
güvenlik ve kaza sorumluluğu ailenindir. Çocuk oyun alanı aletlerini, 12 (on iki) 
yaşından büyükler kullanamaz. Lütfen çocuklarınıza gerekli uyarıları yapınız.
3-) Park ve yeşil alanlara kuruyemiş, çerez çöpleri, ıslak mendil vb. atmayınız. 
Park içlerinde ve diğer alanlarda ateş yakmayınız , yakanları uyarınız ve derhal 
güvenliğe bilgi veriniz. 
4-) Peyzaj alanlarındaki bitkilere ve çiçeklere zarar 
vermeyiniz. Yeşil alanlarda top oynamayınız. 
5-) Site Yönetiminin bilgisi dışında ortak bahçe alanla-
rına çiçek, çalı formu, bitki ve ağaç fidanı dikmeyiniz.
6-) Park ve bahçede mangal ve semaver yakmayınız.
7-) Çocuk oyun grupları ve parklarında evcil hayvan-
ları dolaştırmayınız.
8-) Bozuk, kırık, işlevini yerine getirmeyen “çocuk 
oyun parkları/ grupları” aletlerini yönetimine bildirin.
9-) Bloklarımızın içerisinde yer alan ağaç, bitki ve fıskiyelere zarar vermeyin.

ÇOCUK OYUN PARKLARI
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1-) Sitemizin bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için aidat ve 
diğer ödemelerinizi (varsa birikmiş borçlarınızı) geciktirmeden ödeyiniz.
2-) Daire sakinlerimiz aidatlarını her ayın son gününe kadar ilgili banka 
şubesine,site yönetimine nakit ve kredi kartı ile ve internet üzerinden http://
www.tokibezirganbahce.istanbul/ web adresinden kredi kartı ile online 
olarak  blok, daire, ad ve soyadı belirterek ödeyebilirler.
3-) Gününde ödenmeyen aidatlara Kat Mülkiyet Kanunu’nun 20. maddesi 
gereği, aylık %5 gecikme tazminatı uygulanmaktadır.
4-) Bütçe tebligatlarının, borç bilgilendirmelerin eksiksiz olarak yapılabilmesi 
için iletişim bilgilerinin güncel olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
5-) Aidatın zamanında ödenmesi, komşularımıza karşı sorumluluğumuzdur.
6-) Site içerisinde sahipsiz eşya gördüğünüzde görevlilere haber veriniz.
Sitemizle ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri, www.tokibezirganbahçe.istanbul 
web sayfamızdan veya yönetim ofisimizden öğrenebilirsiniz.
Bloğunuz ve ortak alanlarla ilgili istek ve şikayetleri bina temsilcinize bildiri-
niz. Temsilciniz sizin adına yönetimine iletecek ve takipçisi olacaktır. 
Site içerisinde olumsuz olarak gördüğünüz tüm davranışlar hakkında halkla 
ilişkileri birimini 7 gün 24 saat süresince arayabilirsiniz.
Bu konuda bize ulaşabileceğiniz telefon ve faks numaraları şöyledir:

 Tel:   0 212 678 51 00 - 02  /  Fax: 0 212 678 51 01 
Tarafınıza teslim edilen Daire bilgi formlarını doğru ve eksiksiz olarak doldu-
rarak belirtilen tarihte bina temsilcinize teslim ediniz.
Daha huzurlu bir site için Ortak Yaşam Kuralları kitapçığından öğrendikleri-
nizi komşularınızla paylaşınız. sizlere layık, imrenilir, özenilir ve huzurlu bu 
sitede güzel komşuluklar temennisi ile… Saygılarımızı sunarız.

AİDAT



BEZİRGANBAHÇE KONUTLARI 13

info@tokibezirganbahce.istanbul  - Fax: 0212 678 51 01  - Tel: 0212 678 51 00-02 

a) Bağımsız bölümlerinde, diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplan-
tılar düzenleyemez, gürültülü hareketlerde bulunamaz, saat 22:00 den sonra te-
levizyon, radyo ve teyplerini komşularını rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.
Site içerisindeki dairelerin işyeri ve ofis olarak kullanılması kesinlikle yasaktır. 
Binanızda bu şekilde kullanılan daire var ise site yönetimine derhal bilgi veriniz
Site içerisinde açık alanda düğün, nişan, kına, asker eğlencesi yapmak komşula-
rımızı rahatsız edeceği ve gürültü kirliliği yapacağı için kesinlikle yasaktır.
b) Bağımsız bölümleri, kumarhane, günlük kiralama ve randevuevi gibi ahlak ve 
adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar.
c) Bağımsız bölümler ve depo olarak kullanılan eklentilerde patlayıcı, yanıcı, teh-
likeli, pis kokular saçan, fazla gürültü çıkaran, sarsıntı yapan maddeler bulundu-
ramaz ve satamazlar.
d) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş bö-
lümlerini hiçbir şekilde hastahane, dispanser, klinik gibi kuruluşlara, kullanım-
larına tahsis edemezler.

DEĞERLİ KOMŞUMUZ

DEĞERLİ  SİTE SAKİNİMİZ;
Bloklarda blok içlerinde,  yangın ve servis merdivenlerinde konut kapı önle-
rinde ve sığınaklarda bulunan eşyalarınızın kaldırılması, pencerelerden ve 
balkonlardan halı kilim sofra bezi silkelenmemesi, kapı önlerine ayakkabı 
veya ayakkabı dolabı konulmaması, asansör ve blok giriş kapılarına zarar 
verilmemesi, asansör içlerinde ve blokun ortak kullanıma açık herhangi bir 
bölümünde tütün mamülleri tüketilmemesi ve komşuluk ilişkilerini zede-
leyici davranışlarda bulunulmaması  hakkında 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ 
KANUNU, MEDENİ KANUN VE KABAHATLER KANUNU’nun aşağıda belirtilen 
maddelerinin içeriklerine uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılaca-
ğını ihtaren bildiririz.
634 Sayılı KMK
Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve or-
tak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız 
etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine 
uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.
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5711/8 md. – Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, 
kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.
Madde 23 – Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki 
tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi 
veya tesislerin yeniden yapılması  ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılma-
sı gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek 
gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş 
müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mec-
burdurlar. Yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla 
oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm 
malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.

Madde 737- Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve 
özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkile-
yecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, 
niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi 
aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak 
rahatsızlık vermek yasaktır.
Kabahatler Kanunu’nda çeşitli kabahatler belirtilmiştir. Bunlardan apartman 
ve çevresinde uygulanabilecek hükümlere göre;
- Sarhoş olarak başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekilde davranışlarda 
bulunanlara(1),
- Başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekilde gürültüye neden olanlara,
- Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız edenlere,
- Meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden 
veya buralarda mal satışa arz edenlere,
- Meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat 
malzemesi yığanlara,
- Apartmanın ortak yerlerinde tütün mamulleri tüketenlere,
- Evsel veya bireysel atık ve artıkları (çöpleri), bunların toplanmasına veya 
depolanmasına özgü yerler dışına atanlara,
- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen 
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hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakanlara,
- İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü 
yerler dışına atanlara,
- Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanması-
na ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere 
bırakanlara,
- Apartman sakinlerinin rızası olmaksızın ortak yerlere bez, kağıt ve benzeri 
afiş ve ilan asanlara idari para cezası verilir.
Söz konusu idari para cezası, kolluk veya zabıta görevlileri (ilgili maddede han-
gisi belirtilmişse) tarafından uygulanacaktır.
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