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Stüdyo 24 Toplu Yap Yönetim Kurulu olarak Kat Malikleri, halefleri veya hilaflar n daha güvenilir ve
huzurlu bir Site iç ya am sa layabilmek için yapm oldu umuz çal malar do rultusunda, Sitemiz

hudutlar içerisinde konut sat n alma ve kiralama i lemlerinde güvenlik ,nizam ve huzur gere i a
daki
hususlara uyum gösterilmesini rica eder, ilgili konuda gerekli uyumun sa lanmas zorunlulu u ve gereklili ini
taraf za bildiririz.

Emlak kiralama veya sat i i ile u ra an emlak ofisi taraf ndan Site Yönetimine beyan edilmesi gerekli evraklar
düzenlenmi a
daki ekilde bilginize sunulmu tur.
1. lgili meslek odas na veyahut ticaret odas na kay t belgesinin ibraz
2.Daire gösterimlerinde bulunan personelin ilgili emlak ofisinde çal
beyan eder belgenin ibraz
3.Sat veyahut kiralamalarda bahse konu olan ta nmaz n mülk sahibi taraf ndan yer gösteriminde bulunacak
emlakç ya yönelik düzenlenmi yetki belgesinin ibraz
Sat ve kiralamalarda ek olarak u hususlar n kat’i olarak bilgilendirilmesinin yap lmas zorunludur.
•Sat n alma i lemlerinde ilgili ta nmaz için Site Yönetimi taraf ndan düzenlenmi “ borcu yoktur” belgesinin
al nmas
•Ta nmalar n en geç 1 gün evvelinden Site Yönetimine yaz veyahut elektronik posta ile bildirilmesi
•Ta nma gün ve saatleri a
daki ekilde düzenlenmi , Pazar günü ta nmalara kesinlikle izin verilmeyecektir.
Pazar günleri hariç 10:00 – 18:00
lgili daireyi kiralayan veyahut sat n alan n T.C. Resmi Kurumlar taraf ndan verilmi Kimlik Belgesinin Site
Yönetimine verilmesi,
lgili dairede ikamet edecek ki i veyahut ki ilerin nüfus müdürlü ünden onayl kametgah Belgelerinin Site
Yönetimine verilmesi,
•Otomatik kap geçi sistemi için çiplerin Site Yönetiminden al nmas ,
•Daireden d ar ya yap lacak ta nmalar için, en geç 1 gün öncesi Site Yönetimine bildirimin yap lmas ve Site
na ta nmalarda, ta nma öncesi ilgili daireye ait aidat vb. tüm borçlar n ödendi ine dair ‘’borcu yoktur’’
yaz
n al nmas ,
Sitemiz huzur , de er ve menfaatleri gere i sat ve kiralamalarda Sitemiz de er ve olgular na yönelik
gösterece iniz hassasiyet nedeni ile te ekkürlerimizi sunar z.
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