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EV KURALLARI 

 
Sevgili tatil misafirleri! 
 
Dairemiz ikinci eviniz olmalıdır. 
İyi hissetmeli ve dinlenebilmelisiniz. Tesis için çok çaba harcadık ve ihtiyacınız olan 
her şeyi bulacağınızı umuyoruz. Aşağıdaki ev kuralları, uyumlu bir konaklama 
sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Anlayacağınızı umduğumuz bazı 
kuralları da listeledik. Daireye uygun şekilde davranarak, gelecekte size ve diğerli 
misafirlerimize tatmin edici bir konaklama sunmaya devam etmemize yardımcı 
olacağınız için teşekkür ederiz. 
 
Değerli konuklarımız ; 
Dairedeki her şey sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır ve misafirler 
tarafından rahatça kullanılabilmelidirler.Lütfen  tesisimizdeki hizmet ve olanakları 
kullanırken dikkatli olalım ve kiralık mülke özenle yaklaşalım. Tesiste herhangi bir 
konuda yardıma ihtiyacınız olursa, bizimle güvenle iletişime geçebilirsiniz 
 
Mutfak 
Lütfen mutfak ekipmanını ve teknik ekipmanı dikkatli kullanın. 
Kirli bir mutfağı kimse sevmediği için lütfen bulaşıkları temiz ve kuru bir şekilde 
yerlerine koyalım Çatal bıçak vb ürünler temiz ve kuru ise dolaplara yerleştirelim. 
Tencere tava vb diğer sıcak nesneler, lütfen bunları masaların veya tezgahların 
üzerine koymayalım. Kesim için taban olarak her zaman bir kesme tahtası 
kullanalım. Lütfen fırının ve mikrodalga fırının içini temiz durumda bırakın. 
 
Zarar 
Hiç kimse kasıtlı olarak bir şeylere zarar vermez, ancak herhangi bir zamanda 
herkesin başına istemsiz olaylar gelebilir.Böyle durumlarda oluşan hasarı 
bildirirseniz seviniriz. Bize bildirilmeyen  ve son temizlik sırasında farkedilen 
hasarlardan kiracı, yenileme masrafları tutarının tamamından sorumludur. 
 
Havalandırma 
Küf oluşumunu önlemek için odaları yeterince havalandırmanızı rica ederiz, 
5-10 dakika ve özellikle duştan sonra günde en az 1 kez şok havalandırma. 
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Durum tespit süreci 
Misafirlerimizden kiralık mülke özen göstermelerini ve onunla ilgilenmelerini rica 
ediyoruz. Diğer misafirlerinde kiralama koşullarına uymalarını sağlayın. 
Giriş kapısının her zaman kapalı ve evden çıkarken anahtarlarla kilitlenmiş 
olduğundan emin olun. Lütfen tüm elektrikli cihazları ve klimaları kapatmayı 
unutmayalım. Su ve elektrik kaynaklarını tasarruflu kullanılmaya özen gösterelim. 
 
İmha etmek 
Lütfen banyoda sadece çöp torbaları ve kozmetik kutuları kullanın ve bunları kapalı 
çöp kutusuna atın. Mutfak lavabosunda, tuvaletlerde, lavabolar ve duşta atık, yemek 
artıkları, zararlı sıvılar bırakmayalım. 
 
Temizlik 
Herhangi bir kaza geçirirseniz (aşırı kir, zeminde sıvılar veya cam kırıkları.)bunları 
derhal kaldırmanızı rica ediyoruz. Ayrılırken daireyi temiz bir şekilde bırakın ve 
kullanılmış tüm bulaşıkları temiz iade edin ve düzgünce dolaplara koyun. 
Yapamazsanız problem olmaz çünkü son temizlik ekibimiz tarafından yapılır. 
 
Dinlenme süreleri 
İyi bir komşu olma ruhuyla, halka açık dinlenme sürelerine saygı göstermenizi rica 
ederiz. Öğle yemeği, gece ve Pazar dinlenme sürelerine uyun. 
Dairemizde Saygı gereği, sessizlik 22:00 ile 07:00 saatleri arasında korunur. 
 
İnternet/Wi-Fi 
Dairede kablosuz internet bağlantısı (WLAN) bulunmaktadır. 
Lütfen erişim kodunu bize sorun. İnterneti kendi WLAN özellikli cihazınızla (dizüstü 
bilgisayar, PDA, akıllı telefonlar vb.) İnternet  riski size ait olmak üzere 
kullanabilirsiniz, ev sahibi kiracının İnternet kullanımıyla ilgili herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez. WLAN üzerinden internet erişiminin kullanımı için WLAN 
kullanım kurallarına da uyulmalıdır. Ancak, imzanızla kendimizi kötüye kullanıma 
karşı korumamız gerektiğini lütfen anlayın. 
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Sigara içen 
Dairede sigara içmek yasaktır. 
Lütfen dairede sigara içmeyi bırakın. Eğer yönetmeliğe uymazsanız, döşemeyi ve ve 
Daireyi Özel Hava Filtreleme Systemi ile filtrelemek gerekior bu masrafları size ait 
olmak üzere temizlemek zorunda kalırsak, maliyetli bir işlem olabilir. 
 
Evcil Hayvanlar 
Evcil hayvanlara izin verilmez. 
 
İkametgah hakları 
ACİL gerekli onarımların yapılması durumunda, ev sahibinin konuğun bilgisi dışında 
daireye girmesi zorunlu olabilir. 
 
Anahtar 
Lütfen anahtarları asla kimseye vermeyin. Anahtar kaybı durumunda derhal bilgi 
verin. Misafirlerimiz rapor ve değiştirme masraflarının tamamından sorumludur. 
 
Yükümlülük 
Ev sahibi misafir(ler)e ait değerli eşyalardan sorumlu değildir. 
 
Varış ve kalkış 
Varış düzenleme gereğidir. Misafirlerimizin bunu çıkış gününde yapmalarını rica 
ederiz. Lütfen daireyi en geç saat 12:00'ye kadar teslim ediniz. Ayrılırken daire, 
bulduğunuz gibi görünmelidir. Daireyi rezerve ederek evin kurallarının geçerli ve 
tanınır olduğunu varsayıyoruz. 
 
İlginiz için teşekkür ederiz. Size keyifli bir konaklama, bol eğlence ve rahatlama 
diliyoruz. Sorularınız için yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 
 
Ev Sahipleriniz 

 


