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Sayın Site Sakinleri,

İçlerinde yaşadığımız binalar ve evler hem bizlerin hem de ailelerimizin yaşamlarının merkezini 

oluşturmaktadır. Bina yönetmeliği bireysel alanlarımızın korunmasına olduğu kadar bina sakinlerinin 

çıkarları arasındaki sınırların korunabilmesine de hizmet etmektedir. 

Aşağıda belirtilen kurallar her bir bina sakininin uymakla yükümlü olduğu karşılıklı salgı hoşgörü ve 

yardımlaşma gibi ilkeleri teşkil etmektedir. Bu nedenle bina sakinleri cinsiyet, ev içi yaşam koşulları, 

köken, dil, memleket ve etnik kimlik, inanç ve dinsel ve politik görüşlerden bağımsız olarak hoşgörüyle 

ve iyi bir komşuluk ilişkisi içerisinde bir arada yaşamakla yükümlüdür. 

 1. Gürültüden Kaçınma  

Gereksiz yüksek seslerden ve rahatsız edici gürültülerden günün 

ve gecenin her saati kaçınmalıyız. Gerekli onarımları lütfen 

çalışma günleri içerisinde 7.00 ila 20.00 saatlerinde yapalım.

Gecenin sessizliğini koruyabilmek amacıyla gece saat 22.00‘dan 

sabah 6.00‘a kadar olar sürede başkalarının gece huzurunu 

bozabilecek gürültülere neden olmak kanunen yasaklanmıştır. 

İş günlerinde sabahları saat 06.00 ile 07.00 ve akşamları saat 

20.00 ile 22.00 saatleri arasındaki sessizlik saatleri sırasında ve pazar günleri ile yasal tatil günlerinde 

başkalarının huzurunu nesnel bir bakış açısıyla katlanılması beklenemeyecek ölçüde bozabilecek 

gürültülere neden olmak da yine kanunen yasaklanmıştır. Bunun yanı sıra 13.00 ila 15.00 saatlerinden 

ibaret gündüz sessizlik saatleri arasında da gürültüye neden olmak yasaktır. 

Dairelerimizde ses  çıkarıcı cihazların (radyo, televizyon, kasetçalar vs.) ve enstrümanların kullanımı da 

oda sesi yüksekliği ile sınırlıdır ve başkaları kendilerinden katlanmalarını beklenemeyeceğimiz ölçüde 

rahatsız edilmemelidir. Merdiven boşluklarında, koridorlarda, balkonlarda ve açık tesislerde de her 

türden gürültüden kaçınmalıyız. 
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 2. Ortak Alanlar  

Dairemizin bütün mekanlarına, teknik tesislere ve setimizin bütün açık alanları ile yeşil alanlarına özenle 

muamele etmeliyiz. 

Sitemizin bütün alanlarında etrafımıza dikkatsizce kâğıt artıklar, reklam broşürleri, sigara izmaritleri, 

içecek kutuları, boş şişeler, yemek artıkları vs. atmaktan ve merdiven boşluklarında ve asansörlerde 

sigara içmekten kaçınmalıyız.

Sitemizde sahipsiz hayvan (güvercinler, sokak kedileri vs.) beslemek yasaktır. 

Esas itibariyle yeşilliklere basmak yasaktır. Çocuklardan ebeveynleri sorumludur. 

Komşu evlerle aradaki boşluklar yangından korunabilmek bakımından esas itibariyle boş bırakılmalıdır. 

Buralara başta mobilyalar veya benzeri eşyalar olmak üzere hangi türden olursa olsun eşya bırakmak 

veya muhafaza etmek yasaktır. 

Çimlerde futbol oynamak, çalılar arasında bisiklete binmek ve yürüme yolları ile ulaşım yolları üzerinde 

motosiklet, binek otosu veya başka taşıtlar (örneğin mopet, bisiklet) bırakmak ve buralarda taşıt 

kullanmak yasaktır.

 3. Çöpler, Çöp Noktaları ve Hacimli Çöpler  

Çöp kutularının yanlarına veya çöp noktaları dışında ve ayrıca da 

merdiven boşluklarındaki koridorlara ve bodrum girişlerine hangi 

türden olursa olsun eşya bırakmak yasaktır. Aksi takdirde bu şekilde 

sebebiyet vereceğimiz kaza yangın ve haşere tehlikeleri nedeniyle 

sitemizin sakinleri için de tehlikeye sebebiyet verilebilmektedir. 

Fazladan çöp toplatma masrafına neden olmamak bakımından 

bütün çöplerimizi önceden ayıklayarak ve küçük parçalar halinde 

(koliler, büyük boy eşyalar) usulüne uygun olarak mevcut çöp kutularına atalım ve kesinlikle klozete 

veya giderlere atmayalım. Yine aynı şekilde hangi amaçla olursa olsun yemek artıklarını ve hangi türden 

olursa olsun hiçbir eşyamızı pencereden dışarı atmayalım. Bütün hacimli çöpler (mobilyalar, ev eşyaları, 

ambalajlar vs.) binamızın sakinleri tarafından ve kendi hesaplarına bertaraf edilmelidir. 

Bunların dışında da lütfen çöp biriktirme noktalarında çöplerin doğru bir şekilde bertaraf edilebilmesi 

için ilgili uyarılara dikkat ediniz. 

 



 4. Büyük Boy Eşyalar  

Başta bisikletler, pusetler veya oyuncaklar ve hatta ayakkabı ve saksılar olmak büyük boy eşyalar 

başkaları için birer engele dönüşmemelidirler. Bina girişlerinde, merdiven sahanlıklarındaki koridorlarda, 

dairelerin girişlerinde, bodrum ve tavan arası girişlerinde yer alan kaçma ve kurtarma yolları nedeniyle 

bu eşyaların buralara bırakılabilmesi için bina yönetim şirketinden (Wohnungsunternehmen) izin 

alınması gerekmektedir. 

Eğer bisiklet ve pusetlerin bırakılabilmesi için bina içerisinde özel yerler ayrılmışsa bu eşyalar bu 

noktalara bırakılmalıdırlar. 

Merdiven sahanlıkları ve koridorlar ve hatta bodrum koridorları da her zaman boş kalmalı ve buralara 

hiçbir eşya bırakılmamalıdır. 

 5. Çocuklar ve Oyun  

Çocuklar evlerimizin dışında esas itibariyle sitemizde mevcut olan 

oyun alanlarında oynayabilirler. Ebeveynler ve veliler özellikle de 

genel sessizlik saatleri içerisinde çocukların oyunlarıyla binamızın 

diğer sakinlerini katlanmaları kendilerinden beklenemeyecek 

şekilde rahatsız etmemelerini sağlamak durumundadırlar. 

Sitemiz içerisinde bisiklete binerken başkalarını tehlikeye 

atmamalıyız. Ayrıca yeşil alanlarda, avlularda ve bina girişlerinin 

önlerinde bisiklete binmek ve futbol oynamak yasaktır.

Oyun alanları temiz bırakılmalıdır. Çocuklar evlerinde oyun oynarken binamızın diğer sakinlerinde 

rahatsızlığa sebebiyet verilmemelidir.

Ebeveynler ve veliler çocukların ve gençlerin özellikle de sessizlik saatleri içerisinde kaçınılabilir ve 

katlanılması beklenemeyecek gürültüler yapmaktan kaçınmalarını sağlamak durumundadırlar.



 6. Balkonlar   

Çıkma ve gömme balkonlar bir binanın cephe yapılanmasının birer unsurunu teşkil ederler. Buraları 

amaçlarına uygun olarak kullanmalı ve buralara hacimli çöplerimizi bırakmamalıyız. 

Çamaşırlarımızı balkon parmaklıkları veya korkuluklarının içinde kalan kısımlara asmalı, kesinlikle 

parmaklıkların bulunduğu duvara, korkuluklara veya hatta buralardan dışarıya uzanacak şekilde 

asmamalıyız. 

Çiçeklikler ya balkon parmaklıklarının bulunduğu duvarın / balkon korkuluklarının içerisinde kalan kısma 

veya yapının kendisinde mevcut olan çiçeklik askılarına konmalıdır. Balkon askılarının veya bu balkon 

askılarıyla balkon parmaklıklarına / balkon ızgaralarına asılan eşyaların (örneğin saksılar) güvenliğinden, 

örneğin aşağı düşerek başkaları için yaratabilecekleri tehlikelerden ötürü, kiracı sorumludur, çünkü bu 

vesileyle ulaşım güvenliği yükümlülüğü kendisindedir. 

Balkonlardan ve teraslardan aşağıya cisim ve çöp artıkları atmak yasaktır. 

Yangından korunmak ve duman çıkarmamak amacıyla kiracıların balkonlarda, teraslarda ve açık 

alanlarda alevli mangal, fırın, ateş kasesi ve benzeri açık ateşli eşya ve objeler kullanması yasaktır. 

Sitemizde yeşil alanlarda ve avlularda mangal yapılması yasaktır. 

Kiracıların yeşil alanlara ve avlulara havuz kurması esas itibariyle yasaktır. 

Kiracıların ayrıca balkon ve teraslara da havuz koyması yasaktır. Akşamları kaldırılmaları şartıyla azami 

yaklaşık 150 x 30 cm boyuta kadar olan normal büyüklükteki küçük çocuk havuzları bu kuralın dışındadır. 



 7. Ev Hayvanları  

Hayvan bakmak hayvanlarla ilgili kanunlardaki özel düzenlemelere 

tabidir ve hayvan sahipleri evlerde hayvanların usulüne uygun 

olarak bakılmasına ilişkin genelgeçer kabul görmüş kurallara 

uymak zorundadırlar. 

Evlerde sıradan küçük hayvanlar (örneğin balık, hamster, kuş) 

dışındaki hayvanların bakılabilmesi için kiraya verenden izin 

alınmalıdır. 

Sitemizde kedi ve köpekler esas itibariyle gezdirme kayışlarıyla ve gerekirse ağızlıklarıyla gezdirilmelidirler. 

Kediler, kuşların av yasağı döneminde evlerden çıkartılmamalıdır. 

Özellikle de köpek dışkısı ve hayvan kıllarının bina içlerinde (girişler, koridorlar, asansörler vs.) ve 

sitemizde (yürüme yolları, yeşil alanlar vs.) neden olduğu bütün kirler hayvan sahipleri tarafından 

hemen temizlenmelidirler. 

Köpekler sitemizde hayvan sahiplerinin gözetimi olmaksızın serbest dolaşamazlar. Hayvan sahibi, 

köpeğin insanlar, başka hayvanlar ve eşyalar için tehlike oluşturmamasını sağlamak zorundadır. Köpekler 

özellikle de çocuk oyun parklarına ve yeşil alanlara getirilemezler. 

 8. Park Yeri ve Otopark  

Binek otolarının bırakılması için ayrılmış yerler, otoparklar, resmi olarak ayrılmış park yerleri ve katlı 

otoparkların kullanımı ile ilgili olarak özel yasal şartlar ile sözleşmeye bağlanmış anlaşmalar geçerlidir. 

Yalnızca ruhsatlı araçlar park edilebilirler. 

Binek otosu, motosiklet ve diğer taşıtların sahiplerinden arazimizde gereksiz klakson çalmamaları, 

motoru açık bırakmamaları ve araç kapılarını gürültülü bir şekilde çarpmamaları beklenmektedir. Başta 

sessizlik saatleri içerisinde yüksek sesle sohbetlerden de kaçınılmalıdır. 

Park yerlerinde ve katlı otoparklarda araç yıkanamaz ve tamir edilemez. Eğer araç yıkanabilmesi için 

işaretli yerler varsa buralar kullanılmalıdır. Özellikle de araçtan dışarı sıvı atılması yasaktır. 



 9. Güenlik ve Düzen  

Sitemizin her bir sakini oturduğu sitede haklı olarak kendisini güvende hissetmek ve belirli bir düzen 

içerisinde yaşamak ister. Sitemizin gözetilmesi ve site sakinlerinin kaçınılabilir tehlike ve mağduriyetlere 

karşı korunması sadece yönetim şirketinin görevli çalışanlarından beklenmemelidir. 

Bina sakinlerinin korunması bakımından bina kapılarının kapalı ve bodrum girişleri ile avlu kapılarının 

sürekli olarak kilitli tutulmasına lütfen dikkat ediniz. Hangi türden olursa olsun, tespit ettiğiniz bütün 

eksiklikleri giderilmeleri için bina bekçisine (Hauswart) veya bina tedarikçisine (Hausbesorger) 

bildirmelisiniz. 

Bu nedenle bütün site sakinlerinin örneğin don, fırtına veya yangınların sebep olacağı tehlikelerin 

savuşturulmasına, yapının kendisinde, merdivenliklerde, bina girişlerinde ve dairelerde meydana 

gelebilecek hasarlardan kaçınılmasına ve yabancıların neden olabileceği muhtemel sıkıntı ve 

rahatsızlıklara engel olunmasına yardımcı olması gerekmektedir. Böylesi bir durum fark edildiğinde bu 

durum hemen yönetim şirketine bildirilmeli ve polis vs. gibi kurum ve kuruluşlardan yardım istenmelidir. 

Bu bina yönetmeliği sizinle aramızdaki kira kontratının bir parçasını teşkil etmekte olup Temmuz 2015 

tarihli versiyon şimdiye kadar yürürlükte bulunan yönetmeliğin yerini alır. 

Sitenin usulüne uygun olarak yönetimi ve işletimi için gerekli olduğu ve site sakinlerinden katlanmaları 

beklenebilecek olduğu müddetçe bina yönetmeliğinde sonradan değişiklik yapılabilir. 

Berlin, Temmuz 2015

 


