TAŞINMA PLANI
YAPILDI

TAŞINMADAN 4-5 HAFTA ÖNCE

NOTLAR

Eğer evden eve nakliyat firması ile çalışacaksanız firma ve piyasa
araştırması yapı.
Eğer evinizi kendiniz taşıyacaksanız kiralık kamyon ve yardımcı elemenlar için
araştırma yapın.
Yeni evinize götürmeyeceğiniz eşyaları belirleyin, bu eşyaları satın veya
bağış yapın.
Taşınacak eşyalarınız için bir eşya listesi hazırlayın.

YAPILDI

TAŞINMADAN 2-3 HAFTA ÖNCE

NOTLAR

Yeni taşınacağınız evi belirleyin, evin bakıma ihtiyacı var ise gerekli işleri
yapacak ustaları belirleyin.
Yeni evin elektirik, su ve gaz aboneliklerini yapın.
Nakliye firmalarını araştırın ve nakliye firmaları için bir liste hazırlayın.
Nakliye firmasından nasıl bir hizmet alacağınızı belirleyin.
Paketlemesini sizin yapacağınız eşyalar için ambalaj malzemeleri hazırlayın.
Evinizi kendiniz taşıyacaksanız size yardım edecek arkadaşlarınızı belirleyin.
Gazete dergi aboneliklerini iptal edin veya adres değişikliğini bildirin

YAPILDI

TAŞINMADAN 1 HAFTA ÖNCE

NOTLAR

Paketlemeye başlayın.
Evden eve nakliyat firmasına karar verin ve firma ile bir nakliyat
sözleşmesi yapın.
Taşınacağınız evde kaba bir temizlik yapın ve evin herhangi bir eksiği var
mı yok mu öğrenin.

Gereksiz eşyalardan kurtulun.
Eğer ilk geceği yeni evde geçirmeyeceksenız kalacağınız oteli belirleyin.
Taşınmaya hazırlanırken birçok işinizde size yardımcı olacak bir alet çantası hazırlayın.
Bu çantada maket bıçağı, koli bantı, tornavida
seti ve ingiliz anahtarı olmasına özen gösterin.
Mutfak alışverişinizi günlük yapın, bozulabilecek yiyecekleri tuketin.

YAPILDI

TAŞINMADAN 1 GÜN ÖNCE

NOTLAR

Buzdolabın fişini çekin, içini boşaltıp temizleyin.
Paketlemeyi bitirin.
Evi kaba bir temizlikten geçirip, tüm çöpleri boşaltın.
Taşınma günü için kahvaltılıklar hazırlayın.
Evinizi kendiniz taşıyacaksanız yardıma gelecek arkadaşlarınıza taşınmaya
saat kaçta başlayacağınızı haber verin
Nakliye firması ile görüşün ve taşınma günü saat kaçta gelmeleri gerektiğini iletin.
Tüm anahtarlarınızı hazırlayın, kolayca bulabileceğiniz bir yerde saklayın.

YAPILDI

TAŞINMA GÜNÜ
Erken kalkın ve iyi bir kahvaltı yapın.
Cep telefonunuzun şafjının tam olduğundan emin olun. Günün her anı
ulaşılabilir olun.
Taşınma sürecini nakliye firması yetkilisi ile detaylı olarak konuşun, taşınmanın
taşınmanın adım adım nasıl gerçekleşeceğini konuşun ve isteklerinizi net olarak belirtin.
Komşularınıza ve apartman yönetimine taşınmaya saat kaçta başlayacağınızı
belirtin
Yanınızda yeterince nakit bulundurun.

NOTLAR

YAPILDI

TAŞINMADAN SONRA
Hazırladığınız "Önce Beni Aç" kutularını açın. Bunların dışında diğer kutulara
ilk gün hiç ellemeyin.
Buzdolabını fişe takıp hazırlayın.
Yavaş yavaş evinizi toparlayıp eşyalarınızı yerleştirin. Güle güle otutun.

NOTLAR

