
YENİ DAİRENİZE HOŞ GELDİNİZ!

Bizde ikamet ettiğiniz için mutluyuz ve hem sizin hem de ailenizin yeni muhitinize hızla 
alışacağınızı umuyoruz! Yeni evinizde rahat etmenizi ve komşularınız ile olan ilişkinizin hoş 
ve saygılı olmasını dileriz. Bu kılavuzda, ev sahibiniz olarak, sizin yeni muhitinize gelişinizi 
daha da kolaylaştıracak bilgileri bir araya getirdik.

Kira Sözleşmesi
Kira sözleşmesi sizinle bizim aramızdaki, örnek olarak kiranın miktarı ve 
işletme giderlerinin ödenmesi (örn. ısıtma ve su) gibi tüm önemli konuları 
düzenler. Lütfen bunu özenle saklayın!

Bina Kuralları
Bina kurallarında, yeni komşularınız ile iyi bir ortak yaşam için en önemli 
kurallar, örn. evde ne zaman sessiz olunması gerektiği veya iyi bir ortak 
yaşam için önemli olan diğer konular yer alır.

Isıtma
Soğuk olduğunda dairenizdeki radyatörler sayesinde ısınma 
sağlayabilirsiniz. Radyatörleri termostatlar üzerinden ayarlayabilirsiniz. 
Lütfen bu durumda, tüketilen enerjiyi kiranıza ek olarak ödemek zorunda 
olduğunuzu göz önünde bulundurun (işletme giderleri). 

Havalandırma
Yemek yapmak, çamaşır yıkamak, duş almak veya banyo yapmak, dairede 
nemli hava oluşmasına yol açar. Küf oluşmaması için düzenli olarak 
havalandırma yapmanız gerekmektedir. Pencereleri günde en az üç veya 
dört kez 5-10 dakika boyunca açık tutmanızı rica ederiz. Lütfen aynı anda 
hem ısıtma ve hem de havalandırma yapmayın. Pencereleri açmadan önce 
kaloriferleri SIFIR (0) konumuna getirin. Pencereler kapandıktan sonra 
radyatörleri tekrar açabilirsiniz.

Çamaşır yıkama ve kurutma
Lütfen çamaşırlarınızın yıkanması ve kurutulması sırasında dairede 
küf ya da yerlerde veya duvarlarda su hasarı oluşmamasına dikkat 
edin. Kira sözleşmenizde veya bina kurallarında, çamaşırlarınızı nerede 
kurutabileceğiniz hakkında bilgilendirmeler bulabilirsiniz.

Banyolar
Lütfen banyo yapmak ve duş almak için sadece duşu veya banyo küvetini 
kullanın. Lütfen klozete tuvalet kağıdı haricindeki nesneleri asla atmayın. 
Lütfen klozet üzerine asla çıkmayın.

Genel

Dairede davranışlar
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Şebeke suyu
Şebeke suyu Almanya’da içme suyu kalitesindedir ve gönül rahatlığı ile 
yemek yapmak ve içmek için kullanılabilir.

Su
Banyoda veya dairenin diğer odalarında büyük miktarlarda suyun yere 
dökülmemesine lütfen dikkat edin. Bu durumda binada ciddi hasarlar 
oluşabilir. Ayrıca daima, kullandığınız suyu kiranıza ek olarak ödemek 
zorunda olduğunuzu lütfen unutmayın.

Yemek yapma
Yemek yapmak için lütfen mutfağınızdaki ocak ve fırını kullanın. Lütfen 
bunun için gıda maddelerini asla ocağın üstüne veya fırına doğrudan 
koymayın, bunun yerine daima bunun için uygun bir kap kullanın.

Dairenin kullanımı
Lütfen dairede kendi başınıza asla tadilat yapmayın. Bu özellikle tüm 
elektrik ve su ileten şebekeler için geçerlidir. Mutlaka bizimle konuşun ve 
eğer bir değişiklik yapmak istiyorsanız bizim yazılı onayımızı alın.

Güvenlik
Dairede, balkonda veya açık alanlarda açık ateş yakılması yasaktır. 

Bina güvenliği
Yabancı kişilerin binaya girmemesi için bina ve bodrum kapılarının daima 
kapalı tutulması gerekmektedir. 

Dairede veya binada hasarlar
Büyük bir hasar durumunda (örn. su borusu kırılması) onarımla 
ilgilenebilmemiz için lütfen bizi derhal bilgilendirin. Akşamları veya hafta 
sonlarında bunun için bina girişlerindeki ilan panosunda bulunan acil 
durum numaralarını lütfen arayın.

Düzen
Lütfen genel temizliğe dikkat edin. Merdiven boşluğunun dairenize dahil 
olmadığını ve eşya depolamak için kullanılamayacağını lütfen dikkate alın. 
Buranın kaçış yolu olarak boş tutulması önemlidir. Bu nedenle buraya 
mobilya, çocuk arabası veya ayakkabı gibi nesneleri bırakmayın.
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Çöpler nereye atılacak?
Çöpler dairenizin dışındaki alanlara, balkon veya tuvaletlere, lavabolara 
veya mutfak lavabolarına asla atılamaz. Almanya’da çöpler çevresel 
nedenler ile ayrıştırılmaktadır, bu nedenle çöp bertarafı için lütfen konut 
komplekslerinizde bulunan, bunun için öngörülmüş farklı çöp bidonlarını 
kullanın. Genel olarak plastikler (örn. ambalajlar, kutular, poşetler, plastik 
folyolar, su kartonları), mutfak atıkları (örn. yemek artıkları, çay veya kahve 
posası, yumurta kabukları, atık meyve veya sebze, atık çiçekler), kağıt 
(örn. kartonlar, gazeteler), diğer atıklar (diğer bidonlara atılmayan her şey) 
için özel olarak işaretlenmiş bidonlar vardır. Eğer cam için bidon mevcut 
değilse, cam kaplarınızı konut kompleksiniz dışında bulunan özel cam 
toplama konteynerlerine atabilirsiniz. Eğer mobilya veya başka büyük 
nesneleri bertaraf etmek isterseniz lütfen bize danışın.

Komşular ile ilişkiler
Prensip olarak komşular birbirine saygı göstermelidir. Eğer bu konuda 
zorluklar varsa lütfen öncelikle komşularınız ile dostane sohbet ile çözüm 
arayın. Eğer sorun devam ederse bize başvurun. Dostane bir çözüm 
konusunda çaba harcayacağız.

Ziyaret
Dairenize istediğiniz sıklıkta ziyaretçi kabul edebilirsiniz. Bu durumda 
lütfen komşularınıza saygı gösterin. Gürültülü kutlamalar hiçbir saatte 
kabul edilemez. Komşularınıza önceden haber verilmesi doğru olacaktır. 
Birisinin yanınızda sürekli olarak ikamet etmesini sağlamadan önce daima 
bize haber vermeniz gerekmektedir.

Dinlenme saatleri
Lütfen dairenizde gürültü yapmayın. Müzik sistemleri, radyolar ve 
televizyonlar yüksek sesli açılmamalıdır. Bu özellikle öğle saatleri 
(13:00’ten 15:00’e kadar), gece saatleri (22:00’den 06:00’ya kadar) ve pazar 
günleri ile tatil günlerinde tüm gün boyunca geçerlidir.

Hayvan bakımı
Eğer bir evcil hayvan bulundurmak isterseniz lütfen bize önceden haber 
verin. Komşuların havlama veya dışkı nedeni ile kendilerini rahatsız 
hissedebileceklerini aklınızda bulundurun. Köpeklerin daire dışında 
tasmaya bağlı olarak dolaştırılması gerekmektedir.

Izgara yapma
Eğer balkonunuzda ızgara yapmak isterseniz lütfen öncesinde komşularınız 
ile konuşun. Aksi takdirde duman ve koku nedeni ile kendilerini rahatsız 
hissedebilirler. Daireniz dışındaki boş yerlerde ızgara yapılmasına ancak 
bunu için öngörülmüş olan alanlar bulunması durumunda izin verilir.
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İnternet, telefon, enerji
Eğer kira sözleşmenizde aksi belirtilmemişse, internet, kablo ve telefon 
hizmetlerine ayrı ayrı başvurmanız gerekmektedir. Bu aynı zamanda 
elektrik ve eğer bir kat kaloriferiniz varsa gaz için de geçerlidir. Tüm bu 
hizmetler için Almanya’da çok sayıda hizmet sağlayıcı mevcuttur, bunları 
internetten bulabilirsiniz (örn. www.verivox.de üzerinden).

Televizyon ve radyo
Lütfen balkonunuza bir anten veya uydu anteni koyup koyamayacağınız 
konusunda bizden bilgi alın. Lütfen ayrıca Almanya’da televizyon 
ve radyoyu ARD, ZDF ve Deutschlandradio’nın katkı servislerinde 
kaydettirmeniz ve özel olarak ödemeniz gerektiğini unutmayın (www.
rundfunkbeitrag.de).

Acil durumlarda yapılması gerekenler
Bir yangın veya kaza halinde 112 telefon numarası üzerinden acil 
durumlarda her yerde hızla yardım çağırabilirsiniz. Lütfen şu bilgileri verin:

• Kim bildiriyor?
• Ne oldu?
• Kaç kişi etkilendi/yaralı?
• Nerede meydana geldi?
• Sorular için bekleyin

Bir yangın durumunda lütfen kendinizi ve yakınlarınızı güvence altına 
alın. Eğer binada yangın varsa asansörün kullanılması yasaktır. Polis ve 
kurtarma ekiplerinin talimatlarına lütfen uyun.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız var mı?
Sorularınız var mı? O halde lütfen bize başvurun. Bize aşağıdaki iletişim 
bilgileri üzerinden ulaşabilirsiniz:
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İnternet, telefon ve yayınlar 

Acil Durumda

Bize şu şekilde ulaşabilirsiniz
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