
محل اقامت 
به مکانی که یک شخص به مدت طوالنی در آنجا زندگی 
کند، خانه گفته میشود. در ترکیه  ثبت آدرس محل اقامت 
هر فرد در سیستم ثبت آدرس الزامی می باشد. طبق قانون 
اساسی خانه از تعرض مصون است و و کسی نمی تواند 

بدون اجازه وارد خانه ی اشخاص شود.
موقت   حمایت  و  المللی  بین  حمایت  بواسطه   که  افرادی 
آنها   برای  شده  تعیین  بر حسب  وضعیت  دارند    اقامت 
اداره مهاجرت   فقط در استان هایی که توسط مدیریت کل 
تعیین شده می بایست اقامت داشته باشند.در صورت نقض 
قوانین ذکر شده  محدودیت هایی در بهره مندی اشخاص 

از خدمات  موجود تعیین خواهد شد.
در  شده  ذکر  های  وضعیت  جز  وضعیتی  اساس  بر  اگر 
ترکیه اقامت می کنید ، شما می توانید محل اقامت خود را  

آزادانه  انتخاب کنید.

جستجوی خانه اجاره ای
می باشد.  به صرفه  مقرون  و  زیبا  خانه  یک  در  کردن  زندگی  کس  هر  آرزوی 
رسیدن به چنین آرزویی نیاز به تحقیق اساسی دارد. قبل از تحقیق  باید معیارهایتان 
را از یک خانه مشخص کنید. اهمیت سن، موقعیت  ویا قیمت اجاره ی خانه ای که 

می خواهید در آن اقامت بکنید را در نظر داشته باشید.
از سه طریق می توانید امور جستجو خانه را انجام دهید . این سه مورد عبارتند از: 
تعقیب کردن آگهی های موجود در مجراهایی مانند  سایتهای اینترنتی، روزنامه 

,به توافق رسیدن با مشاوره امالک و پرس وجو کردن از اطرافیان.
هنگامی که از طریق بنگاه های مشاوره امالک ملکی را اجاره می نمایید، الزم 
است تا به بنگاه حق الزحمه پرداخت نمایید. مبلغ حق الزحمه بدون در نظر داشتن 
مدت اجاره نامه تنها یک بار به میزان %10 اجاره یک ساله + مالیات بر ارزش 
افزوده )18%( از مستاجر دریافت می گردد. اگر خانه خود را بصورت مستقیم 
ازطریق جستجویی که در  اینترنت و یا در خیابان انجام داده اید, از صاحب ملک 

اجاره نمایید، دیگر نیازی به پرداخت حق الزحمه نخواهید داشت. 
در جستجوی منزل باید به چند مورد توجه داشته باشید:

قبل از اجاره کردن خانه ای که در نظر گرفته اید ،حتما  از خانه دیدن 	 
کنید.

عالوه بر خانه اطراف آن را نیز بررسی کنید.	 

موارد قابل تعمیر در خانه را بررسی و شناسایی کنید.	 

اجاره، 	  افزایش  اجاره، میزان  به جزئیاتی نظیر میزان  قراردادنامه  در 
مدت زمان قرارداد، مبلغ رهن ویا ودیعه ) مقدار ودیعه نمی تواند از مبلغ سه 
ماه اجاره تجاوز کند!( و همچنین  به تمام اشیای ثابت و کمبودهای موجود 

در خانه  دقت نمایید.

موارد مهمی که باید از صاحب خانه سوال کنید
آیا هزینه برق، گرمایشی و آب در مبلغ اجاره شامل می شود؟	 
آیا اشیای  متعلق به صاحب خانه در خانه موجود می باشد؟ ) خانه اجاره ای مبله (	 
آیا میتوانیم تغییراتی از جمله نقاشی ودکراسیون در خانه انجام بدهیم؟	 
آیا میتوانم در خانه حیوان خانگی نگهداری بکنم؟	 
چه کسی مسئول تعمیرات خانه است؟	 
آیا در ساختمان پارکینگی برای پارک کردن ماشین دارد؟	 

حقوق و تعهدات مستاجر 
 پس از امضای قراردادنامه ی اجاره، خانه جزو محدوده ی شخصی شما محسوب می شود. 	 

صاحب خانه، بدون اجازه شما حق ورود به خانه را ندارد. تنها در مواقعی که نیاز به تعمیرو 
تغییراتی در خانه  باشد و در صورت رضایت شما حق ورود به خانه را دارد.

 شما موظف هستید خانه را هر طور که اجاره کرده اید به صاحب اش تحویل بدهید.	 
 زمان خروج از خانه ودیعه ی پرداختی شما  پس داده خواهد شد. اما در صورت بروز 	 

خسارات در خانه هزینه آن از پول ودیعه کسر خواهد شد.اگر هزینه ی تلفات از پول ودیعه 
بیشتر باشد شما ملزم به پرداخت مبلغ خسارت هستید.

 مبلغ اجاره را بایستی طبق تاریخ  و به شکل تعیین شده در قراردادنامه پرداخت کنید.	 
 صاحب خانه در صورت نداشتن توجیه موجه تا تمام شدن مدت قرارداد نامه حق تخلیه خانه 	 

را ندارد.
 می توان افزایش قیمت اجاره را در قرارداد نامه اجاره ذکر کرد. با این حال، میزان افزایش 	 

قیمت نمی تواند از افزایش قیمت شاخص سال گذشته بیشتر باشد قیمت شاخص هرسال را می 
توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی www.tuik.gov.tr ویا از طریق اینترنت به راحتی  نمایید.

خرید مسکن
اتباع  به   )خانه، زمین، مغازه، و غیره(  منقول  اموال غیر  ترکیه، حق خرید  در 
خارجی به رسمیت شناخته شده است. اما این حق شامل محدودیتهای خاصی باشد. 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این محدودیت ها  به  مدیریت اداره  اسناد و 

کادستراستانی مراجعه نمایید.
برای خرید اموال غیر منقول، حق استفاده از وام های بانکی مسکن را دارا می 
باشید. هر بانک شرایط متفاوتی  برای استفاده از وام  مسکن دارد. اگر قصد استفاده 
از یک وام مسکن را دارید، در مورد الزامات وام بانکی مختلف اطالعات مورد 

نظر را کسب کنید.
توصیه می کنیم موارد ضروری را که باید در مورد اجاره کردن خانه توجه نمایید 

را درهنگام خرید خانه نیز دقت نمایید.
مورد  در  کالهبرداری  گونه  هر  وقوع  از  جلوگیری  برای  خانه  خرید  هنگام  در 
مالکیت خانه  مورد بحث و  وجود ویا عدم وجود هر گونه محدودیت رهن و غیره ، 
می توانید با مراجعه به  مدیریت اداره اسناد و کادستراستانی ویا  مدیریت اداره ثبت 
اراضی بررسی نمایید.فروش اموال غیر منقول )خانه، اراضی، مغازه و غیره( در 
ترکیه تنها در مدیریت های ثبت اسناد که در آن ملک مربوطه واقع شده است انجام 
می شود. در صورت موافقت با صاحب ملک در مورد ملک مدنظر، می توانید 

برای  انجام امور فروش ملک  به مدیریت های ثبت اسناد مراجعه نمایید.

 توصیه می شود که در اسنای خرید امالک و مستغالت 
در خصوص کالهبرداری دقت الزم را به عمل آورید. 

همچنین توصیه می شود که  امور مرتبط با  انجام معامله،  
روند تحویل و پرداخت هزینه ها  را در مدیریت های ثبت 

اسناد به طور همزمان  انجام دهید. 



اقدامات الزم  پس از نقل مکان به خانه
چند مورد اقدامات ضرورری پس از اجاره کردن خانه و یا خرید خانه ای که در آن  در 
ترکیه زندگی خواهید کرد وجود دارد. در مرحله اول برای گرفتن اشتراک آب و فاضالب، 
برق و گازوغیره   بایستی به سازمان های  مربوطه مراجعه نمایید.  شما بایستی اشتراک 
منزل قبلی را مسدود کرده و درصورت وجود بیمه نامه مرتبط با خانه قبلی خود آن را به 
خانه جدید خود منتقل نمایید. همچنین آدرس اشتراکتان برای مجالت، روزنامه ها وبانک ها 

را بروز رسانی نمایید.   
با مراجعه به مدیریت  اداره ثبت احوال استان در مدت  30 روز  و همچنین با اطالع رسانی 
به  مدیریت اداره مهاجرت استان در مدت 20 روز کاری، آدرس جدید خود را بایستی در 

سیستم ثبت آدرس ثبت نمایید.
در ترکیه داشتن بیمه زلزله  برای هر خانه الزامی  می باشد. این مسولیت متعلق به صاحب 

ملک می باشد.

اشتراک ها  
در صورت نقل مکان به یک خانه و یا محل کار ، گرفتن اشتراک  برق، آب و به 
صورت اختیاری گرفتن اشتراک  گاز و تلفن  به نام خود فرد الزامی می باشد. فرد 
مستاجرویا کسی که ملک را خریده است برای گرفتن اشتراک باید شخصا اقدام 
نماید و یا با دادن وکالت نامه به شخص مورد نظر اقدامات الزم را به عمل آورید. 
مراجعه جهت امور مربوط به گرفتن اشتراک را می توانید هم از طریق شرکت 

های مربوطه و هم از طریق سیستم  )e-devlet( دولت الکترونیکی انجام دهید.

اشتراک برق 
گرفتن اشتراک برق برای خانه ای که خریداری یا اجاره کرده اید، الزامی می 
باشد.در صورتی که قبال در خانه ای دیگری ساکن بوده اید و جهت این خانه امور 
اشتراک برق را انجام  داده اید , ابتدا بایستی اشتراک برق  خانه ی قبلی را مسدود 
کرده و اشتراک خود را به آدرس جدید خود منتقل نمایید. برای  بستن قرارداد 

اشتراک بایستی  به شرکت  مسئوول فروش برق منطقه مراجعه به عمل آورید.
در اسنای امور اشتراک, ارائه نمودن بیمه اجباری زلزله خانه الزامی می باشد . از 
طرف شرکت تامین کننده برق  جهت اشتراک برق هزینه ودیعه طلب خواهد شد. 
هنگام به پایان رسیدن اشتراک و تحویل منزل مبلغ مورد نظربه شما بازگردانده 

خواهد شد. 

اشتراک آب و فاضالب
اگر  یا   و  به شهرداری  با مراجعه  دارید  اقامت  بزرگ  اگر در شهرهای 
درشهرک ها سکونت دارید با مراجعه به مدیریت خدمات آب و فاضالب 

شهرداری های مربوطه  اقدام نمایید.

با پرداخت هزینه ودیعه اشتراک آب و فاضالب محل مورد نظرتان فعال 
خواهد شد.

با پرداخت 
هزینه ودیعه 

اشتراک آب و 
فاضالب محل 
مورد نظرتان 

فعال خواهد شد.

برای بستن قرارداد 
اشتراک بایستی به 

شرکت مسئوول 
فروش برق منطقه 

مراجعه به عمل 
آورید. 

اشتراک گازشهری 
جهت گرفتن اشتراک گازشهری برای خانه ای که خریداری یا اجاره کرده اید به شرکت های پخش 
گاز شهری شهر خود مراجعه نمایید. در صورتی که قبال در خانه ای دیگری ساکن بوده اید و جهت 
این خانه امور اشتراک گازشهری را انجام  داده اید , ابتدا بایستی اشتراک گازشهری خانه ی قبلی را 

مسدود کرده و اشتراک خود را به آدرس جدید خود منتقل نمایید. 
در اسنای امور اشتراک, ارائه نمودن بیمه اجباری زلزله خانه الزامی می باشد . از طرف شرکت 
پخش  جهت اشتراک گازشهری هزینه تضمینات طلب خواهد شد.. هنگام به پایان رسیدن اشتراک 
گازشهری و تحویل منزل مبلغ مورد نظربه شما بازگردانده خواهد شد. اگر از کارت هوشمند گاز 
)پیش پرداخت شده( استفاده می کنید، نیازی به پرداخت هزینه ی تضمینات وجود ندارد. برای استفاده 
از کارت های هوشمند ,شارژ نمودن کارت ها  با مراجعه به مرکز مشترکین و یا نقاط مجاز کافی 

می باشد.

اشتراک تلفن، تلویزیون کابلی، اینترنت و اشتراک 
ماهواره 

جهت استفاده  از خدماتی مانند اینترنت، تلویزیون کابلی، ماهواره  برای خانه و یا محل کار بایستی 
به مراکز خدماتی مربوطه   مراجعه کرده و اشتراک شروع شود .

درخواست های  اشتراکی بر اساس  ارائه کننده خدمات   به شکل شخصی ، تلفنی و یا اینترنتی،  می 
تواند صورت گیرد.

ارائه دهندگان خدمات دارای انواع مختلفی از بسته های ضمانت دار بدون ضمانت که هر کدام تعرفه 
های مربوط به خود را دارا می باشند. در روند اقدامات اشتراک، بسته یا تعرفه ای که نیاز شما را 

برطرف می کند و هزینه آن را می توانید پرداخت کنید را می توانید انتخاب نمایید.
برای دریافت خدمات، گروه سرویس دهندگان شرکت توزیع کننده مذکورموظف به اقدامات  نصب 
و راه اندازی هستند . این کار با تعیین وقت قبلی از طرف شرکت انجام می پذیرد. در روند اشتراک 
درتاریخ و ساعت مقرر برای نصب  نیاز به حضور مشترک و یا  از افراد نزدیک فرد در آدرس 

مذکور الزامی می باشد.


