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أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Bir _______________ kiralamak istiyorum.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة oda

نوع المسكن

شقة daire

نوع المسكن

شقة كبيرة stüdyo daire

نوع المسكن

منزل منفصل müstakil ev

نوع المسكن

منزل شبه منفصل yarı müstakil ev

نوع المسكن

منزل ذي شرفة sıralı ev

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Aylık kira ne kadar?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Ek masraflar dahil mi?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Depozito ne kadar?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Evi görmeye ne zaman gelebilirim?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  Ev ________________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة mobilyalı

وضع الشقة

غير مفروشة mobilyasız

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Evcil hayvan besleyebilir miyim?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Elektrik şirketini nasıl değiştirebilirim?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Evde kaç kiracı kalıyor?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Kaç kişi görmeye geldi?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Elektrik ve gaz sayaçlarının son sayımlarını görebilir
miyim?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Kira süresi ne kadar?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Komşular arasında herhangi bir anlaşmazlık var mı?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Hangi bakım ve onarımlar yapıldı?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة
األخيرة التي تم فحصها؟

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

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ En son ne zaman yeni elektrik tesisatı döşendi?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Üst katta/alt katta/yan dairede kimler kalıyor?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Ev için ayrı araba park yeri var mı?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Burada daha önce hiç cinayet işlendi mi?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ ____________ çalışıyor mu?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة su tesisatı

المرافق

التسخين ısıtma sistemi

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Tamirat işleriyle ev sahibi mi ilgileniyor?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Gaz ve elektrik sayaçları nerede?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Elektrikli aletler için kullanma kılavuzları ve garanti
belgeleri var mı?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Elektrik, internet ve telefon hattı kim tarafından
sağlanıyor?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Termostat nerede?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Gaz güvenlik sertifikasını görebilir miyim?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز

Lakhatás - 
arab török

كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Kaç alım teklifi verildi?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Ev ne kadar zamandır emlak piyasasında?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Satıcı neden taşınıyor?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Satıcı ne kadar zaman burada yaşadı?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Satışa neler dahil?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Evin temelinde sorun var mı?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Devir işlemleri için daha hesaplı bir yol bulmak mümkün
mü?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Bu bölgeye ileride neler yapılacak?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Evi satıştan kaldırabilir misiniz?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Mutfak ve banyo fayanslarını nereden alabilirim?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Mutfak dolapları gibi sabit mobilyalar nereden alınmış?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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