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Mi serĉas _______________ por lui. Bir _______________ kiralamak istiyorum.

Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron oda
Tipo de loĝejo

apartamenton daire
Tipo de loĝejo

studĉambron stüdyo daire
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon müstakil ev
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon yarı müstakil ev
Tipo de loĝejo

vicdomon sıralı ev
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? Aylık kira ne kadar?
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? Ek masraflar dahil mi?
Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? Depozito ne kadar?
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? Evi görmeye ne zaman gelebilirim?
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. Ev ________________.
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita mobilyalı

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita mobilyasız
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? Evcil hayvan besleyebilir miyim?
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? Elektrik şirketini nasıl değiştirebilirim?
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? Evde kaç kiracı kalıyor?
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton Kaç kişi görmeye geldi?
Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la
elektraj kaj gasaj instaladoj?

Elektrik ve gaz sayaçlarının son sayımlarını görebilir
miyim?

Peti, se vi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj

Kiom longa estas la lizkontrakto? Kira süresi ne kadar?
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? Komşular arasında herhangi bir anlaşmazlık var mı?
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? Hangi bakım ve onarımlar yapıldı?
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

Kalorifer kazanı ne kadar eski ve en son ne zaman
kontrol edildi?

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

En son ne zaman yeni elektrik tesisatı döşendi?

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita
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Kiu vivas supre/malsupre/apude? Üst katta/alt katta/yan dairede kimler kalıyor?

Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? Ev için ayrı araba park yeri var mı?
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? Burada daha önce hiç cinayet işlendi mi?
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? ____________ çalışıyor mu?
Peti, se la instalado funkcias

la dukto su tesisatı
Instalado

la hejtado ısıtma sistemi
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? Tamirat işleriyle ev sahibi mi ilgileniyor?
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? Gaz ve elektrik sayaçları nerede?
Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

Elektrikli aletler için kullanma kılavuzları ve garanti
belgeleri var mı?

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

Kiu provizas la energion, la larĝbendan
interreton kaj la telefonon?

Elektrik, internet ve telefon hattı kim tarafından
sağlanıyor?

Peti kiuj provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon

Kie estas la termostato? Termostat nerede?
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

Gaz güvenlik sertifikasını görebilir miyim?

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco
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Kiom da proponoj jam havis? Kaç alım teklifi verildi?

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? Ev ne kadar zamandır emlak piyasasında?
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? Satıcı neden taşınıyor?
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? Satıcı ne kadar zaman burada yaşadı?
Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? Satışa neler dahil?
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? Evin temelinde sorun var mı?
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? Devir işlemleri için daha hesaplı bir yol bulmak mümkün
mü?

Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? Bu bölgeye ileride neler yapılacak?
Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? Evi satıştan kaldırabilir misiniz?
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

Mutfak ve banyo fayanslarını nereden alabilirim?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

Mutfak dolapları gibi sabit mobilyalar nereden alınmış?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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