
GE-WO´nun danşmanlk ekibi GE-WO´nun genişkapsaml 
hizmetleri ve koooperatif evleri hakknda size 
danşmanlk hizmeti sunmaktan ve sizi bilgilendirmekten 
memnunluk duymaktadr. 

Çocuklar 
• Çocuklarin oyun oynama ihtiyaçlar uygun bir 

şekilde göz önünde bulundurulmaldr. Güvenlik 
nedeniyle çocuklarin bodrum, garaj ve ortak       
kullanlan ortamlarda bulunmalarna izin verilmez.

 

• Çocuklar avlu ve eve ait çimlerde oynayabilir, 
çadir ve eglence havuzu kurabilirler. Tabii ki bu, 
ev sakinlerinin rahatsz olmasna ve tesislerin 
zarar görmesine neden olmuyorsa.   

 

• Oyun alanlarnn, kum kasalarnn ve çevresinin 
temiz tutulmas, oralarda oynayan çocuklarin 
ailelerinin görevleri arasndadr. Çocuklar da  oyun 
oynadklar alanlar temiz tutmakla 
yükümlüdürler. Oyun oynayan çocuklarin aileleri o 
çevrede oturanlar rahatsz edecek şekilde aşr 
gürültü yaplmamasna dikkat   etmek ve oyun 
bittikten sonra oyuncaklar toplamak  
zorundadrlar.  

 

• Fotbol gibi gürültülü oyun ve spor türlerinin binaya 
yakn boş alanlarda, merdivenlerde ve diğer yan 
alanlarda oynanmas yasaktr. 
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Bina yönetmeliği (tasınma)



Güvenlik Huzur Temizlik 
  

Temizlik 

• Merdiven, ev ve bodrum koridorlar, bodrum
merdivenleri, ykama ve kurutma salonlar, ev ve
çöp konteynalarna giden yollar gibi ortaklaşa
kullanlan alan ve mekanlarn nöbetlese
temizlenmesi gerekir. Evde oturan herkese bir defa
sra gelir. Ayrca kşn yine srasyla kar ve buzlarn
temizlenmesi gerekmektedir. Eğer kendiniz bunu
yapacak durumda değilseniz, yerinize birini
bulmanz gerekir. 

 

• Çöplerinizi sadece çöp için ön görülen kutu ve 
konteynalara atabilirsiniz. Çöplerin ayrlmasna 
özenle dikkat ediniz. Özel çöp ve atlmas yasak 
eşyalar buralara atlamaz. 

• Havaleli çöpleri  gereğinden erken sokağa oymaynz. 
 

 

• Ortak alan ve mekanlar depolama yeri olarak 
kullanlamaz, sadece gerektiğinde amacna uygun 
olarak kullanlabilirler. Başka maddelerin buralarda 
depolanmasna izin verilmez. Lütfen anahtarlar 
sizden sonra gelen şahsa zamannda teslim ediniz. 

 

Balkon ve locada aslan çamaşrlar balkon yada loco 
korkuluğunu geçmeyecek şekilde aslmaldr.    

Huzur 

• Mümkün olduğu kadar gürültü yapmaktan kaçnnz. 

• Saat 13.00 – 15.00 ve 22.00 – 6.00 aras   özellikle 
dikkat edilmesi rica olunur. Dinlenme saatlerinde 
müzik çalinamaz. 

• Audio / televizyon ve diger müzik aletlerinin ses ayar 
odada dinlenebilecek şekilde yaplmaldr. 

• Özel nedenlere dayal kutlamalardan dolay 
komşularn daha önceden haberdar edilmesi gerekir 

 

 

 

Park Etmek 

• Motorlu araçlar avluya, yola ve yeşil alanlara   
braklamaz. Araba ve motorsikletlerin arazide 
ykanmas, tamir edilmesi yada yağnn 
değiştirilmesine izin verilmez. Trafikten çekilmiş 
araclarn park alannda braklmas yasaktr. 

Grundsätzlich verbindlich ist die deutsche Fassung. 

Ev yönetmeliğimizde kurallar bütün bina sakinleri
için geçerli olmak üzere bağlayc bir şekilde tesbit
edilmistir. Fakat sorunsuz ve harmonik bir birlikte
yaşam için karşlkl anlayş, sayg ve tölerans da
gereklidir. Ev yönetmeliğindeki hak ve
yükümlülüklerinizin bazlar aşağda ki gibidir: 

Güvenlik 

• Bütün dş kaplarn kapal tutulmas zorunludur.
Lütfen giriş çikişlarda kaplar tam kapatmay
ihmal etmeyiniz. Ama kilitlemeyiniz! Çünkü bu
şekilde hayat kurtarabilirsiniz. 

• Ev ve avlu girişleri, merdivenler ve koridorlarn 
tehlike annda kaçş yolu olarak prensipte  açk 
tutulmas zorunludur. Eğer kaçş yollarn 
kapatmyor ve ev sakinleri için önemli bir engel 
teşkil etmiyorsa, zaman zaman buralara konan 
çocuk arabas, koltuk değnekleri ve tekerlekli 
sandalyalar bu kapsamn dşnda tutulur. 

• Bu nedenle ayakkablarnz avluda 
brakamazsnz. 

• Bodrum, tavanaras ve merdiven pencerelerinin 
soğuk mevsimlerde ksa havalandrma dşnda 
kapal tutulmas gerekmektedir. Çati 
pencerelerinin yağmur, kar ve frtna durumunda 
kapatlp sürgülenmes zorunludur.   

• Pencere ve balkon kenarna yerleştirilmiş 
sakslarn  aşağ düşmemesi icin gerekli önlemler 
alnmal ve su aknts önlenmelidir.                    
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