
 

1 Düzen 
• Mülteci Kabul Merkezi’nde yaşayan veya bulunan herkes ev kurallarına uymak 

zorundadır. 
• Radyo, televizyon, müzik seti ve benzeri şeyler kullanırken komşularınıza rahatsızlık 

vermeyin. 
• Saat 23.00 ile 06.00 arasında Mülteci Kabul Merkezi’nde gürültü olmamalıdır. 
• Müşterek kullanılan alanlarda alkol veya başka uyuşturucu maddelerin kullanılması 

yasaktır. 
• Mülteci Kabul Merkezi, suç unsuru içeren her şeyi polise ve UDI’nin bölgesel ofisine 

bildirmektedir.  
• Yatılı misafiriniz gelecekse bunu önce Mülteci Kabul Merkezi ile görüşmeniz gerekir. 

Misafirleriniz geldiği zaman misafirlerinizin burada kalan diğer insanlara rahatsızlık 
vermemesini sağlamalısınız. 

• UDI, bunun Mülteci Kabul Merkezi’ndeki diğer kişilerin güvenliğini riske atabilecek 
olması halinde ev sakinlerinin yatılı misafir kabul etmesini reddedebilir. 

2 Oda ve eşyaların kullanımı 
• Müşterek kullanılan odaları ve dışarıdaki alanları derli toplu tutunuz. Bisikletlerin, 

bebek arabalarının ve diğer eşyaların başkalarını engellemediğinden emin olunuz. 
• Odanızı temiz ve toplu tutmak sizin görevinizdir. 
• Çöp ve atıkları, evlerin çöp kutularına atınız. 
• Müşterek kulanılan odalar düzenli olarak yıkanıp temizlenmelidir. Temizlik sırasının 

ne zaman sizde olduğunu gösteren bir liste hazırlanmıştır, bu listeyi belirli aralıklarla 
kontrol etmeniz gerekir. 

• Mülteci Kabul Merkezi’nde kalan herkes evlerin iç ve dış bakımına yardımcı olmalıdır. 
Kimin sırasının ne zaman olduğunu gösteren listeler bulunmaktadır. 

• Çamaşır makinasını, kurutma makinasını ve müşterek kullanılan diğer eşyaları nasıl 
kullanacağınızı öğrenin. Çamaşır makinasını ve diğer müşterek eşyaları kullanma 
sırasının ne zaman sizde olduğunu gösteren listeleri kontrol edin. 

• Ortak kullanılan odalarda sigara içmek yasaktır. 
Kira sözleşmesinde sigara içmeme şartı bulunan evlerdeki ev kuralları: 

• Ev sahibinin izin vermemesi halinde odanızda sigara içmeniz yasaktır. 

Mülteci Kabul 
Merkezi’nin ev kuralları 



3 Taşınma 
• Taşınmadan önce odanızın/dairenizin derli toplu ve yıkanmış olduğundan emin

olunuz.
• Gitmeden önce anahtarları teslim ediniz. Kaybedilen anahtarların parasını ödemek

zorundasınız. Eğer anahtarlar için depozito ödediğseniz anahtarları teslim ettiğinizde
size geri ödenir.
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