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Bir ev kiracılığı anlaşmasını imzalamadan önce 
bu belgeyi etraflıca okuduğunuzdan emin olun. 
Anlaşmada anlamadığınız herhangi bir şey varsa, 
sorular sorun.

Bekleme süresi olmayan, hukuken bağlayıcı bir 
kontrat üstlendiğinizi unutmayın. Ne imzaladığınızı 
anladığınız ve kabul ettiğiniz konusunda emin olmak 
istersiniz.

Ev sahibi veya acente şunları yapmalıdır:
• mülkün, kiracılığın başlangıcında boş, makul 

ölçüde temiz, yaşamaya elverişli ve iyi durumda 
olmasını sağlamalıdır

• mülkü makul ölçüde iyi bir halde vermeli ve 
tutmalıdır

• sağlık ve güvenlik yasalarına uymalıdır (örn. 
havuz parmaklığı, elektrik tesisatı, duman 
alarmları, pencere ve balkon güvenliği)

• mülkün makul ölçüde güvenlikli olmasını 
sağlamalıdır

• mahremiyetinize saygı göstermeli ve giriş ve 
bildirim gereklerini izlemelidir. 

Kiralarken, şunları yapmalısınız:
• kirayı zamanında ödemelisiniz
• mülkü makulen temiz ve hasarsız tutmalı ve 

taşındığınız zamanki koşullarında bırakmalısınız 
(normal aşınma ve eskime kabul edilir)

• mülkü yasal olmayan herhangi bir şey için 
kullanmamalısınız

• kiracılık anlaşması hükümlerini izlemelisiniz
•  komşularınızın huzur, konfor ve mahremiyet 

hakkına saygı göstermelisiniz.

Bir anlaşmayı imzalamadan önce size neler 
anlatılmalıdır
Kimi zaman kiralık bir mülkün, anlaşmayı 
imzalamadan önce bilmeniz gereken bir geçmişi olur.

Ev sahibi veya acente, mülk şu koşullara sahipse 
bunları size anlatmalıdır:
• satılması planlanıyorsa
• mülk, ipotekli alacaklının mülke sahip olmaya 

çalıştığı bir yargı sürecine konu ise
•  katlara bölünmüşse ve bölünmüş parçalar için 

bir yenileme komitesi halihazırda kurulmuş ise.

Ev sahibi veya acente, şu durumların farkındaysa 
bunları da size belirtmelidir. Mülk: 
• son 5 yıl içinde doğal bir hava olayı nedeniyle 

sele veya orman yangınına maruz kalmışsa
• (mülk kontrol edildiğinde makul bir kişi için 

belirli olmaması durumunda) önemli sağlık veya 
güvenlik riskleri bulunuyorsa

• mülk, son 5 yıl içinde şiddetli bir suçun işlendiği 
bir yer olmuşsa (örn. cinayet veya ağır bir saldırı)

• loose-fill asbestos insulation register’da 
listelenmişse

• son 2 yıl içinde yasak bir uyuşturucu veya yasak 
bir bitki imal etmek veya ekmek için kullanılmışsa

• kolay tutuşan dış kaplama ile ilgili bir yangın 
güvenliği veya bina ürünü düzeltim kararı verilen 
(veya bu kararlardan birinin verilmesine ilişkin bir 
bildirim niyetinin olduğu) bir binanın parçası ise

• kolay tutuşan dış kaplama ile ilgili bir düzeltme 
imar veya uygun imar sertifikası başvurusunun 
verildiği bir binanın bir parçası ise

• anlaşmanın belirli süresi içinde ortak mülkte 
programlanmış bir düzeltme veya büyük tamirler 
yapılacak bir binada ise

• bir park etme izni almanıza izin vermeyecek imar 
planı veya yasalar tarafından etkilenecekse ve 
bölgede sadece ödemeli park yeri mevcutsa

• belediye bölgesindeki diğer mülkler için farklı 
belediye çöp hizmetleri sağlanıyorsa

• başkalarının yasal olarak kullanabileceği araba 
yolu veya yürüme yolu varsa.

Yukarda belirtilenlerden herhangi biri yapılmazsa, 
ev sahiplerine veya acentelere ceza uygulanır.

Mart 2020

Ev sahipleri ve acenteler, ev kiracılığı anlaşmasını 
imzalamadan önce, tüm kiracılara bu Tenant 
information statement’ın bir kopyasını 
vermelidir.

Bir kiracılığı başlatmak

Kiracı  
bilgilendirme belgesi

Kiralamadan önce neleri bilmelisiniz   

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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Bir anlaşmayı imzalamanızdan önce size neler 
verilmelidir
Bir anlaşma imzalamanızdan veya mülke 
taşınmanızdan önce ev sahibi veya acente size şunları 
vermelidir:
• bu Kiracı bilgilendirme belgesinin bir kopyası
• önerilen kiracılık anlaşmasının, sağlanmış olan 

yerlerinin doldurulduğu bir kopyası
• mülkün, ev sahibi veya acente tarafından 

doldurulmuş olan durum raporunun 2 basılı 
kopyası veya 1 elektronik kopyası

• mülk bir apartmanda ise, yönetmeliğin bir kopyası.

Bir anlaşmayı imzaladığınızda size neler 
verilmelidir
Anlaşmayı imzaladığınızda, ev sahibi veya acente size 
şunları vermelidir:
• mülkteki herhangi bir yüzme veya spa havuzu için, 

(son 3 yıl içinde çıkarılan) geçerli bir uyumluluk 
sertifikası veya kullanım sertifikası. Bu, 2’den fazla 
bölüme sahip bir katta veya toplum binasında bir 
mülk kiralıyorsanız, uygulanmaz.

Kiracılıktan önce veya kiracılığın başlangıcında 
Ev sahibi veya acente size şunu vermelidir: 
• kiralanmış evin herhangi bir kilidini veya güvenlik 

cihazını açmak için, anlaşmada adı geçen her 
kiracıya ücretsiz olarak anahtar (veya diğer bir 
açma cihazı veya bilgisi).

Mülk, içinde yaşamaya uygun olmalıdır
Mülk makul ölçüde temiz, içinde yaşamaya uygun ve 
makul ölçüde iyi bir halde olmalıdır.

İçinde yaşamaya uygun olması için mülk (en azından):
1. yapısal olarak sağlam olmalıdır
2.  depolar ve garajlar hariç her odada yeterli doğal 

veya yapay ışıklandırmaya sahip olmalıdır
3. yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır
4.  elektrik veya gaz tedarik edilmiş olmalıdır ve 

aydınlatma, ısıtma ve diğer teçhizat için yeterli 
elektrik veya gaz prizlerine sahip olmalıdır

5. yeterli su tesisatı ve kanalizasyona sahip olmalıdır
6.  içme, yıkama ve temizlik için sıcak ve soğuk su 

sağlayabilen su bağlantısı olmalıdır
7.  tuvalet ve yıkama tesisatını içeren, kullanıcıların 

mahremiyetine olanak sağlayan banyo tesisatı 
olmalıdır.

Mülkün, yukardaki 7 minimum standarta sahip olsa 
bile, içinde yaşamak için uygun olmamasına neden 
olan diğer sorunları olabilir. Mülkü kiralamadan önce, 
içinde yaşamaya uygun olmasını sağlamak için ev 
sahibine veya acenteye (örneğin tamir ettirmek gibi) 
önlemler almaları gerektiğini söyleyin.

Ev kiracılığı anlaşması
Kiracılık anlaşması yasal bir anlaşmadır. Değiştirilemez 
veya çıkarılamaz belirli standartları içermelidir. Ayrıca 
ek koşullar da içerebilir. Sözlü anlaşmalar da siz ve ev 
sahibi için bağlayıcıdır.

Durum raporu
Anlaşmayı imzalamanızdan önce, ev sahibi veya 
acente tarafından doldurulmuş durum raporunun 
bir kopyasını almış olmalısınız. Bu, önemli bir kanıttır 
ve kiracılık başlarken mülkün durumunu kontrol 
etmelisiniz. Raporu doğru bir şekilde doldurmazsanız, 
taşındığınızda halihazırda mülkte bulunan hasarı 
ödemeniz için teminatınızdan (mülkten çıkmanızdan 
sonra) para alınabilir.

Mülke taşındıktan sonraki 7 gün içinde durum 
raporunu doldurup bir kopyasını ev sahibine veya 
acenteye vermelisiniz. Doldurulmuş raporun bir 
kopyasını saklamalısınız.

Kira, makbuzlar ve kayıtlar
Kira, mülkte oturabilmeniz için ev sahibine yaptığınız 
düzenli bir ödemedir. 2 haftalık kiradan daha fazlasını 
önceden ödemeniz istenemez. Ev sahibiniz veya 
acenteniz, zamanı gelmeden daha fazla kira isteyemez.

Ev sahibiniz veya acenteniz, kirayı ödemede 14 günden 
daha uzun bir süre gecikmişseniz, kiracılığın 14 gün 
içinde sona ermesi için size bildirimde bulunabilir.

Ev sahibiniz veya acenteniz:
• (kira belirtilen bir banka hesabına yatırılmamışsa) 

size kira makbuzları vermelidir
• ödediğiniz kiranın kaydını tutmalıdır
• kira kaydının bir kopyasını, yazılı isteğinizden 

sonraki 7 gün içinde size sağlamalıdır. 

Kira teminatları
Teminat, kiracılığın başlangıcında ödemek zorunda 
olabileceğiniz paradır. Bir garanti şeklinde değil, para 
şeklinde olmalıdır. Ev sahibiniz veya acenteniz, kiracılık 
anlaşması için sizden sadece 1 teminat isteyebilir. 
Ödenecek olan teminat 4 haftadan uzun kira ücreti 
olamaz. Ev sahibi kabul ederse, teminatı taksitle 
ödeyebilirsiniz.

Ev sahibiniz veya acenteniz, kiracılık anlaşmanız 
imzalanmadan önce sizden bir teminat ödemesi 
yapmanızı isteyemez. Teminatı Rental Bonds Online 
(Çevrimiçinde Kira Teminatları (RBO)) kullanarak 
doğrudan Fair Trading’e öderseniz, ev sahibi veya 
acente, kiracılık anlaşmasını sonuçlandırmadan önce 
bunun kanıtını alacaktır.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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Ev sahibiniz veya acenteniz, teminatınızı ödemeniz 
için size RBO’yu kullanma seçeneğini vermelidir. 
Teminatınızı, kredi kartı veya BPAY kullanarak, teminat 
yatırma formunu doldurma ve imzalama zorunluğu 
olmaksızın, güvenlikli bir şekilde doğrudan NSW 
Fair Trading’e ödemek için RBO’yu kullanabilirsiniz. 
Bir kez kayıt altına alındıktan sonra, RBO hesabınızı 
gelecekteki kiracılıklar için de kullanmayı 
sürdürebilirsiniz.

RBO’yu kullanmamaya karar verirseniz, acentenizden 
veya ev sahibinizden, Fair Trading’e yatırılabilmesi 
için imzalamak üzere bir kâğıt teminat formu 
isteyebilirsiniz. Ev sahibi, kendisine ödediğiniz bir 
teminatı, ödeme yapmanızdan sonraki 10 işgünü 
içinde Fair Trading’e yatırmalıdır. Teminat acenteye 
ödenmişse, acente, teminatı, ödendiği ayın sonundan 
sonraki 10 gün içinde Fair Trading’e ödemelidir.

Kiralık bir mülke başvurulduğunda ayırım
Bir ev sahibinin veya acentenin ırk, yaş, engellilik, 
cinsiyet, cinsel eğilim, evlilik durumu veya gebelik 
nedeniyle ayırım yapması yasaya aykırıdır.

Bir ev sahibinin veya acentenin, kiracılık başvurunuzu, 
yukarda sıralananlar nedeniyle reddettiğini veya 
olumsuz karşıladığını hissederseniz, 1800 670 812 
numaralı telefondan NSW Anti-Discrimination Board 
(NSW Ayırımla Mücadele Kurulu) ile veya 1300 656 419  
numaralı telefondan Australian Human Rights 
Commission (Avustralya İnsan Hakları Komisyonu) ile 
ilişkiye geçebilirsiniz.

Bir ev sahibinin veya acentenin, sigara içen veya kötü 
bir kiracılık geçmişi veya kira ödemeleri ile sorunları 
olan bir kiracıyı kabul etmemesi yasaya aykırı değildir.

Ev sahibiniz veya acentenizle iletişim kurmak
Ev sahibiniz, bir acentesi olsa bile, kendisiyle doğrudan 
ilişkiye geçebilmeniz için size adını ve onunla 
doğrudan ilişkiye geçme yolunu sağlamalıdır.

Bu bilgi, kiracılık anlaşmasını imzalamanızdan önce 
veya imzaladığınızda size yazılı olarak verilmelidir veya 
imzaladığınız anlaşmaya dahil edilebilir. Ev sahibiniz 
ayrıca, ayrıntılarında olan değişiklikleri size 14 gün 
içinde yazılı olarak bildirmelidir.

Ev sahibi veya acente ile bazı resmi iletişimin, örneğin, 
kiracılığın sona erdiğine dair bildirimlerin, geçerli 
olması için yazılı olmalıdır. Bildirimleri veya diğer 
belgeleri elektronik postayı kullanarak iletebilirsiniz 
ama bunu, ev sahibi veya acente size elektronik 
adreslerini kullanma izni vermişse yapabilirsiniz. 

Kiracılık sırasında
Kiracılık sırasında kira artırılabilir mi?
2 yıldan kısa bir belirli süre için kira, sadece belirli süre 
içinde, anlaşma artırma miktarını veya artırmanın nasıl 
hesaplanacağını göstermişse, artırılabilir. Artırma için 
yazılı bildirim gerekmez.

2 yıllık veya daha uzun bir belirli süre için veya bir 
dönemsel anlaşma için (örn. belirli süre dolmuşsa ya 
da belirli bir süre belirtilmemişse) kira sadece 12 aylık 
bir süre için artırılabilir. En azından 60 gün önceden 
yazılı bir bildirim almalısınız.

Elektrik, gaz ve su kullanımı için ödemeler
Anlaşmada belirtilen belirli tesisatlar için giderleri 
ödemeniz gerekebilir. Örneğin, şunların tamamını 
ödeyeceksiniz: 
• mülk ayrı olarak sayaca bağlanmışsa, elektrik, 

şişelenmemiş gaz veya yakıt tedarik giderleri. 
Elektrik veya gaz için bazı istisnalar.

• kiracılık sırasında şişeli gaz tedarik giderleri.

Su kullanma giderlerini ne zaman ödemeniz 
gerektiğine dair sınırlamalar vardır. Su kullanma 
için ödeme yapmanız sadece mülk ayrı olarak 
sayaca bağlanmışsa (veya su bir araçla sağlanıyorsa 
istenebilir) ve aşağıda belirtilen su verimliliği 
ölçütlerine uyuyorsa:
• tüm duş başlıkları dakikada en fazla 9 litre akış 

hızına sahipse
• tüm iç soğuk su muslukları ve mutfak lavaboları 

veya banyo küvetleri için tek karıştırıcılı musluklar 
dakikada en fazla 9 litre akış hızına sahipse

• mülkteki, sızıntı yapan musluklar veya tuvaletler 
anlaşmanın başlangıcında onarılmışsa ve diğer su 
verimliliği ölçütleri takılmış, tamir edilmiş veya üst 
düzeye geçirilmişse

• 23 Mart 2025’ten itibaren, tuvaletler çift akımlı ise 
ve en az 3-yıldızlı WELS düzeyine sahipse.

Tamirler ve bakım
İçinde yaşamanız için mülkün daima uygun 
olması gerekir. Mülkün makul bir koşulda olması 
için herhangi bir tamirat ve bakımdan ev sahibi 
sorumludur. Ayrıca mülkün sağlık ve güvenlik 
yasalarına uymasını da sağlaması gerekir.

Mülkün bakımından ve temiz ve hasarsız 
tutulmasından siz sorumlusunuz. Mülk bir avlu, 
çimenlikler ve bahçeler içeriyorsa, buraları da temiz ve 
düzenli tutmanız gerekir.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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Ev sahibinizi veya acentenizi gerekli herhangi bir 
tamirden veya hasardan mümkün olan en kısa 
zamanda haberdar etmeniz gerekir.  Hasara siz 
neden olmamışsanız veya meydana gelmesine 
izin vermemişseniz, tamiri ayarlamak ve ücretini 
ödemekten o sorumludur. Ev içi şiddet suçu sırasında 
bir ev içi şiddet failinin neden olduğu herhangi bir 
hasardan siz sorumlu değilsiniz.

Tamir acil bir tamirse, örn. fışkıran bir su sorunu, 
tıkanmış veya arızalı bir tuvalet, bir gaz sızıntısı veya 
tehlikeli elektrik arızası varsa, ev sahibi veya acenteniz, 
kendilerine bildirildikten sonraki mümkün olan en kısa 
zamanda tamir işini düzenlemelidir. Acil bir tamire 
yanıt vermezlerse, işi kendiniz düzenleyebilirsiniz 
ve size, ödemeyi yazılı olarak istemenizden sonraki 
14 gün içinde en fazla 1,000 dolarlık bir geri ödeme 
yapılabilir. Acil tamirlerin bir listesi Fair Trading 
website internet sitesindedir.

Ev sahibiniz mülkü makul bir koşulda vermeyi kabul 
etmezse ve bu koşulu sürdürmezse, bir düzeltme 
kararı için Fair Trading’e başvurabilirsiniz. Aynı 
şekilde, ev sahibiniz de siz, neden olduğunuz veya izin 
verdiğiniz bir hasarın tamirini kabul etmezseniz veya 
yaptırmazsanız, bir düzeltme kararı için Fair Trading’e 
başvurabilir. Ayrıca, ev sahibiniz tamirleri yaptırmazsa, 
NSW Civil and Administrative Tribunal’a (NSW Hukuk 
ve İdare Mahkemesi (Mahkeme)) başvurabilirsiniz.

Duman alarmları çalışıyor olmalıdır
Ev sahipleri, mülkün tüm katlarına duman alarmlarının 
takılmasını sağlamalıdır. Ev sahibiniz, çalıştıklarından 
emin olmak için mülkünüzdeki duman alarmlarının 
bakımı yaptırmalıdır.

Bir duman alarmı çalışmıyorsa, ev sahibinize veya 
acentenize bildirmelisiniz. Kendisi, çalışmadığını 
öğrendikten sonra 2 iş günü içinde bir duman 
alarmının (pilini değiştirmek dahil) tamirinden veya 
değiştirilmesinden sorumludur.

Değiştirilmesi gerekiyorsa, sökülebilir bir pili 
değiştirmeyi seçebilirsiniz ama bunu yaparsanız 
ve yaptığınızda ev sahibine bildirmelisiniz. Bir 
duman alarmının bakımından, tamirinden veya 
değiştirilmesinden siz sorumlu değilsiniz. Ancak, 
bir duman alarmının tamirini veya değiştirilmesini 
ayarlayabileceğiniz bazı koşullar vardır.

Mahremiyet ve erişim
Kiralarken, makul bir huzur, konfor ve mahremiyete 
hakkınız vardır. Kiracılık yasaları, ev sahibinizin, 
acentenizin veya diğer bir yetkili kişinin, kiracılık 
sırasında mülke girebileceği zaman ve sıklığı sınırlar. 
Ev sahibiniz, acenteniz veya yetkili kişi, (uygulanabilir 
durum varsa) uygun bildirimde bulunulursa, belirli 
koşullarda sizin rızanız olmadan mülke girebilir.

Örneğin:
• acil bir durumda bildirim gerekli değildir
• Mahkeme karar verirse, bu erişime izin vardır
• size en az 2 günlük bir bildirimde bulunulmuşsa, 

mülkün gerekli tamiratının ve bakımının 
yapılması veya bunların gereksiniminin 
değerlendirilmesi için

• acil tamirlerin yapılması için bildirim gerekli 
değildir

• bir duman alarmını tamir etmek veya 
değiştirmek için en az 1 saat önceden size 
bildirimde bulunulmuşsa

• bir duman alarmının tamiri veya değiştirilmesi 
ihtiyacını denetlemek veya değerlendirmek 
için en az 2 işgünü öncesinden size bildirimde 
bulunulmuşsa

• mülkün genel denetimini yapmak için size en az 
7 gün önceden haber verilmişse (12 aylık sürede 
4’ten fazla denetim yapılamaz).

Mülke ‘küçük’ değişiklikler nasıl yapılır
Mülke küçük değişiklikleri sadece ev sahibinizin yazılı 
izni ile veya anlaşma buna izin veriyorsa, yapabilirsiniz. 
Ev sahibiniz bu isteğinizi bunu yapmak mantıklı ise 
reddedebilir; örn. eğer çalışma yapısal değişiklikler 
içeriyorsa veya mülkün yapısı ile tutarlı değilse.

Ev sahibinizin onay vermemesinin mantıksız olacağı 
belirli ‘küçük’ değişiklikler vardır: Örneğin:
• mobilyaları güvenlik nedeniyle fayanssız bir duvara 

dayamak
• müstakil bir konutta, çocuklara zararı olmayan bir 

kapı mandalını konut dışındaki kapıya takmak
• pencerelere tel sineklikler takmak
• iç pencere kaplamalarını döşemek veya değiştirmek 

(örn. perde)
• jaluzi veya perde kordonlarını güvence altına almak 

için çıta destekler veya kordon rayları takmak
• mülkün içine çocuk güvenlik kapıları takmak
• çocuk güvenliği için pencere güvenliği aletleri 

takmak (sadece katsız mülkler)
• yaşlı veya engelli kiracılara yardımcı olmak için elle 

tutulan duş başlıkları veya kaldıraç stili musluklar 
takmak

• resimler vs. takmak için çengeller, çiviler veya 
vidalar, takmak veya değiştirmek

• bir telefon hattı veya internet bağlantısı takmak
• bahçeye sebzeler, çiçekler, bitkiler veya ağaççıklar 

dikmek
• dışarı, çıkarılabilir telsiz güvenlik kamerası takmak
• pencere veya cam kapılara kırılmaya dayanıklı film 

yapıştırmak
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• bir yüzeyi delmeyecek veya mülkün bir yüzeyini, 
müştemilatını veya yapısını kalıcı olarak 
değiştirmeyecek değişiklikler yapmak.

Kimi istisnalar geçerlidir. Ev sahibi ayrıca, küçük 
değişikliklerin nitelikli bir kişi tarafından yapılmasını da 
isteyebilir.

Değişiklikler ve mülk üzerinde neden olduğunuz 
herhangi bir hasar için ödeme yapmakla sorumlu 
olursunuz. Kiracılığın sonunda küçük değişiklikleri 
kaldırmak için belirli kurallar uygulanır.

Ev içi şiddet durumlarında haklarınız
Her kişinin kendini güvenlikli hissetmek ve ev içi 
şiddetten arınmış bir şekilde yaşamak hakkı vardır. 
Siz veya size bağlı çocuğunuz kiralık bir mülkte ev 
içi şiddet yaşıyorsanız, güvenliğinizi iyileştirmek için 
mevcut olan seçenekler vardır.

Sizin veya size bağlı çocuğunuzun şiddetten kaçmanız 
gerekiyorsa, kiracılığınızı, herhangi bir cezası 
olmaksızın, derhal sona erdirebilirsiniz. Bunu yapmak 
için ev sahibinize, ilgili kanıtla birlikte, kiracılığı sona 
erdiren bir bildirimde bulunabilir ve evi paylaştığınız 
diğer kiracılara da kiracılığı sona erdirme bildiriminde 
bulunabilirsiniz.

Veya evinizde kalmak isterseniz, (kendisi evi 
paylaştığınız başka bir kiracı ise) suç işleyen kişinin 
kiracılığını sona erdirmek üzere bir karar için 
Mahkemeye başvurabilirsiniz. 

Bir kiracı veya evi paylaştığı herhangi bir kiracı, şiddet 
suçlusunun ev içi şiddet suçu sırasında neden olduğu 
mülk hasarından sorumlu değildir.

Kiracılığı sona erdirmek
Kiracılığı sona erdirme bildirimi verilmelidir
Kiracılık anlaşması, sadece belirli yollarla 
sona erdirilebilecek yasal bağlayıcılığı olan bir 
anlaşmadır. Kiracılık genellikle siz veya ev sahibiniz 
tarafından, diğer tarafa bildirimde bulunmakla ve 
bildirimde belirtilen tarihte veya bu tarihe kadar evi 
boşaltmanızla sona erdirilir.

Bir kiracılığı sona erdirmek için ev sahibine veya 
acenteye, uygulanabilir bir bildirim süresi ile yazılı 
bir sona erdirme bildirimi vermeniz gerekir. Kimi 
durumlarda (örneğin zorluk yaşıyorsanız), sona 
erdirme bildirimi vermeksizin, sona erdirme kararı için 
doğrudan Mahkemeye başvurabilirsiniz. 

Sona erdirme bildiriminde belirtilen tarihte 
çıkmazsanız, ev sahibi veya acente, kiracılığı 
sona erdirme ve mülkü ele geçirme kararları için 
Mahkemeye başvurabilir. Mahkeme kararına 
uymazsanız, sizi yasal olarak, sadece bir Sheriff’s 
Officer (Şerif Görevlisi) mülkü ele geçirme yetkisi ile 
çıkartabilir.

Bir Şerif Görevlisi, Mahkeme tarafından verilen mülkü 
ele geçirme kararını uygulamıyorsa, hiçbir koşulda 
evinizden dışarda bırakılamazsınız.

Belirli süreli bir anlaşmayı daha önceden sona 
erdirme tazminatı
3 yıllık veya daha erken belirli süreli bir anlaşmayı 
sona erdirirseniz, anlaşmanın dönemine bağlı olarak 
zorunlu bir tazminat uygulanabilir. Bu uygulanırsa, 
ödenecek belirlenmiş ücret şu olacaktır:
• Kira kontratının yüzde 25’inden daha az bir süresi 

dolmuşsa, 4 haftalık kira
• Kira kontratının yüzde 25’i veya daha fazlası ama 

yüzde 50’den daha azı dolmuşsa, 3 haftalık kira
• Kira kontratının yüzde 50’si veya daha fazlası ama 

yüzde 75’ten daha azı dolmuşsa, 2 haftalık kira
• Kira kontratının yüzde 75’i veya daha fazlası 

dolmuşsa, 1 haftalık kira.

Tazminat, anlaşmayı, Yasa tarafından izin verilen bir 
nedenle sona erdirirseniz, uygulanmaz.

Teminatınızın geri verilmesi
Ev sahibinin teminata karşı bir talepte bulunması için, 
aşağıda belirtilenler gibi bir neden yoksa, teminatı 
kiracılığın sonunda geri almalısınız. Örneğin: 
• kira veya diğer ücretler (örn. ödenmemiş olan su 

kullanma faturaları, anlaşmayı erken sona erdirme) 
ödenmemişse

• anahtarların kopyaları geri verilmemişse ve 
kilitlerin değiştirilmesi gerekiyorsa

• asli koşullar raporuyla karşılaştırıldığında bir hasara 
neden olmuşsanız veya mülkü, ‘normal aşınma ve 
eskime’ durumu hariç, makul düzeyde temiz bir 
şekilde bırakmamışsanız.

Mülk makul bakım ve onarım almasına karşın, mülkün 
kullanımı ile zaman içinde meydana gelen normal 
aşınma ve eskimeden siz sorumlu değilsiniz. 

Kontrol listesi
Anlaşmayı sadece, şunlara Evet yanıtı verebiliyorsanız 
imzalamalısınız.

Kiracılık anlaşması
  Anlaşmayı okudum ve anlamadığım yerler olmuşsa 

sorular sordum.

  Anlaşmayı imzalamadan önce, anlaşmanın 
belirli süresinin görüşüldüğünü anlıyorum; 
bu, anlaşmanın 6 ay, 12 ay veya başka bir süre 
olabileceği anlamını taşır.

  Kirayı ödemek için bana, üçüncü bir şahsa bir 
ücret ödemeyi içermeksizin, en azından bir yolun 
önerilmesi gerektiğini anlıyorum.
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  Anlaşmaya ek olacak koşulların ben imzalamadan 
önce görüşülebileceğini anlıyorum.

  Anlaşmanın tüm ek koşullarına uyulduğunu kontrol 
ettim. Örneğin anlaşma, ev sahibi bana mülkte bir 
evcil hayvan beslemem için izin verdiğinden, gerekli 
olmaması durumunda, mülkten çıktığım zaman 
halıyı profesyonel olarak temizletmemi isteyen bir 
koşul içermemektedir.

Söz verilen tamirler
Ev sahibi veya acentenin herhangi bir şeyi onaracağına 
(örn. fırının değiştirilmesi vs.) veya başka bir iş 
yapacağına dair verdiği herhangi bir söz (örn. bir odayı 
boyatmak, arka avluyu temizletmek, vs.) için:
  Bunların halihazırda yapılmış olmasını güvence 

altına aldım.
 veya
  (Anlaşmayı imzalamadan önce) bunların 

yapılacağına dair yazılı bir taahhüt aldım.

Ön ödeme giderleri
  Şunları ödemem gerekmemektedir:
 - peşin olarak 2 haftalıktan fazla kira

 - kira teminatı olarak 4 haftalıktan fazla kira. 

  Şunlar için benden ücret alınmayacaktır:

 - kiracılık anlaşmasının hazırlanması için ücret

 -  anlaşmada adı geçen her kiracıya anahtarların ve 
diğer açma araçlarının ilk kez verilmesi

 - mülkte bir evcil hayvan bulundurma izni.

Sorunsuz kiracılık için önde gelen ipuçları
Kiracılıkta sorunlardan kaçınılmasına yardımcı olacak 
bazı yararlı ipuçları:
• Anlaşmanızın, durum raporunuzun, kira 

makbuzlarınızın, Kira Teminat Numaranızın ve 
gönderdiğiniz ve aldığınız mektupların/elektronik 
postaların birer kopyalarını, daha sonra kolayca 
bulabileceğiniz güvenlikli bir yerde saklayın.

• İlk taşındığınızda, mülkün koşullarını kaydetmenin 
en iyi yolu fotoğraflardır. Mülkün, özellikle hasarlı 
ve kirli yerlerinin tarih damgalı fotoğraflarını 
çekin. Bu fotoğrafları, kiracılığınız sona erdiğinde 
ev sahibinin teminatınızı geri vermeye itiraz 
etmesi olasılığına karşı saklayın.

• Ev sahibinin anlaşmanın onun tarafına uymadığını 
(örn. tamirleri yaptırmadığını) düşünseniz bile 
anlaşmanızın koşullarını yerine getirin ve kiranızı 
ödemeyi asla durdurmayın. Aksi halde evden 
çıkarılabilirsiniz.

• Mülkte asla değişiklikler yapmayın veya önce 
ev sahibinden ya da acenteden izin almadan 
başkalarının evinize taşınmasına izin vermeyin.
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• Ev sahibi veya acente ile işlemlerinizin yazılı 
kayıtlarını (örneğin elektronik postaların kopyalarını 
saklayarak veya konuşmalarınızı, zaman ve 
tarihleriyle, kimle konuştuğunuzu ve neyi kabul 
ettiklerini bir deftere yazarak) saklayın. Herhangi 
bir anlaşmayı, örneğin tamir isteklerini yazılı olarak 
saklamak yararlıdır. Bu, kullanışlı bir kayıttır ve bir 
anlaşmazlık olduğunda da yardımcı olur.

• Hırsızlık, yangın ve doğal afetler durumunda ev 
eşyalarınızın kapsanması için sigorta yaptırmayı 
göz önüne alın. Eğer varsa, ev sahibinin bina 
sigortası sizin eşyalarınızı kapsamaz.

• Mülkün bir havuzu veya bahçesi varsa, bunların 
bakımı için ev sahibi veya acentenin sizden neler 
bekledikleri konusunda emin olun.

• Kiracılığınızla ilgili olarak neler imzaladığınız 
konusunda dikkatli olun ve hiç kimsenin sizi 
telaşlandırmasına izin vermeyin. ‘Teminatın geri 
ödenmesi talebi’ formu gibi boş bir formu asla 
imzalamayın.

• Eğer bu yerden memnunsanız ve kiracılığınız 
sona erecekse, anlaşmanın belirli bir süre için 
yenilenmesini isteyin. Bu, beklenmedik bir şekilde 
çıkmanızın istenmesine ilişkin endişelerinizi 
ortadan kaldıracak ve kirayı gelecek süre için kilit 
altına alacaktır.

Daha fazla bilgi
Kiralama haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında 
daha fazla bilgi için Fair Trading website sitesini ziyaret 
edin veya 13 32 20 numaralı telefonu arayın. NSW 
Hükümeti, kiracılara tavsiye, bilgi ve savunmanlık 
sağlamak üzere tüm NSW’de toplum temelli bir 
dizi Kiracılar Tavsiye ve Savunmanlık Servisleri’ni 
fonlandırmaktadır. Kiracılar Birliği internet sitesini 
tenants.org.au adresinde ziyaret edin.
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