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يتم إعداد هذا املورد من قبل مركز حقوق الالجئني تركيا يف إطار مرشوع رشاكة مع منظمة شبكة تضامن
الالجئني ( )RSNاملتواجدة يف الواليات املتحدة األمريكية .املعلومات الواردة هنا هي الغراض توضيحية فقط.
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أنا طالب لجوء يف تركيا ،هل بإمكاين استئجار مسكن؟

بإمكان كل األجانب املقيمني بشكل نظامي يف تركيا استئجار مسكن .من أجل إمتام عقد اإليجار أنتم
مطالبون بتقديم هوية سارية املفعول .كل وثائق التعريف الصادرة من املديرية العامة إلدارة الهجرة
)) (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGMهي وثائق سارية املفعول و ميكن استعاملها لهذا الغرض.

ما هو عقد اإليجار؟

عقد اإليجار هو اتفاق ملزم قانونا يلتزم املؤجر مبوجبه منح املستأجر حق استخدام العقار مقابل تسديد املبلغ
املتفق عليه.

هل عيل إمتام عقد اإليجار خطياً؟

ليست هناك صيغة محددة إلمتام عقد اإليجار .و بالتايل بإمكانكم إمتام عقد اإليجار شفويا أو خطيا .و إمتام العقد
شفويا ال يؤثر عىل حقوق الطرفني .لكن مبا أنه ميكن استخدام العقد الخطي كدليل أو مرجع يف حاالت النزاع،
سيكون من األفضل لكم إمتام العقد خطيا.

يل معرفتها خالل إمتام عقد
ما هي األشياء األساسية التي يتوجب ع َّ
اإليجار؟

تتضمن عقود اإليجار قسمني :األحكام و الرشوط العامة و الخاصة .ستكون هذه األحكام صالحة و سارية طاملا ال
تتعارض مع األحكام القانونية يف الترشيعات ذات الصلة.
باإلضافة إىل ذلك ،من املهم أن يتضمن عقد اإليجار معلومات دقيقة عن هوية الطرفني (املؤجر و املستأجر) ،عنوان
املبنى ،تاريخ بدء اإلقامة و مدتها ،مبلغ اإليجار املتفق عليه ،كيفية دفع اإليجار ،غرض اإلستخدام ،حالة املبنى،
اإلصالحات (يف حالة وجودها) ،و مبلغ وديعة الضامن .سيكون إدراج هذه األحكام بشكل خطي ذا أهمية بالغة يف
حالة حدوث أي نزاع.

هل يتوجب عيل توثيق عقد اإليجار؟

ليس من الرضوري توثيق عقد اإليجار .لكن ميكن للطرفني اختيار توثيق العقد إذا أرادوا تعزيز القيمة اإلثباتية للعقد
و تجنب أي احتامل النتهاك حقوقهم يف حال حدوث نزاع بينهم .يرجى األخذ بعني اإلعتبار أنه يف حالة توثيق العقد
سيتم مطالبتكم بدفع رضيبة الختم ،و التي سيتم حسابها وفقا للقيمة اإلجاملية ملبلغ اإليجار.

من هو سمسار عقار؟ هل يتوجب عيل دفع مبلغ ما لسمسار العقار؟

سمسار عقار هو مهني مرخص دوره هو تسيري معامالت إيجار و بيع العقارات .فيام يخص عقود اإليجار ،يقوم
سمسار العقار بدور الوساطة بني املؤجر و املستأجر.
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إذا استفاد املستأجر من خدمات سمسار العقار إلمتام عقد اإليجار ،يحق لهذا األخري (سمسار العقار) اإلستفادة من
عمولة أو رسوم العميل التي ال تتجاوز ما يعادل إيجار الشهر الواحد املتفق عليه .يرجى األخذ بعني اإلعتبار أنه يتم
منح هذه العمولة مرة واحدة فقط.

هل يتوجب عيل دفع اإليجار من خالل التحويل املرصيف ؟ هل عيل
املطالبة بوصل استالم؟

مبوجب القانون املطبق برتكيا حاليا ،إذا كان مبلغ اإليجار يعادل أو يفوق  500لرية تركية ،يتوجب عليكم دفع
اإليجار عرب البنك من خالل التحويل املرصيف .عند إمتام كل عملية تحويل ،سيتم تزويدكم ببيان مرصيف .من مصلحتكم
اإلحتفاظ بهذه البيانات البنكية يف حال حصول أي نزاع بني الطرفني.
بالنسبة ملبالغ اإليجار التي تقل عن  500لرية تركية ،من املستحسن الحصول عىل وصل اإلستالم موقعا من املؤجر
عىل النحو الواجب و مشريا إىل أنكم قمتم بتسديد املبلغ.

متى يتوجب عيل دفع اإليجار؟

إذا مل يتم تحديد تاريخ دفع اإليجار يف العقد ،فإنه يتوجب دفع اإليجار يف غضون أول ثالثة أيام من كل شهر حسب
املامرسة السائدة.

هل يحق لصاحب املسكن الزيادة يف مبلغ اإليجار و كيف سيتم ذلك؟

من املمكن أن يتم رفع مبلغ اإليجار خالل فرتة تجديد عقد اإليجار .لكن ال يجب أن تتعدى هذه الزيادة معدل
الزيادة يف مؤرشات أسعار العمالء الرتكية الخاص بالفرتة السابقة و املعروفة أيضا ب ).(TÜFE

ما هي وديعة الضامن (التأمني)؟ ما هو مبلغ وديعة الضامن؟ هل بإمكاين
أن أستعيد هذا املبلغ بعد إخالء املسكن؟

وديعة الضامن هي نوع من الضامنات للمؤجر التي تغطي الخسائر الحاصلة يف املسكن أو اإلصالحات أو مبالغ
اإليجار التي مل يتم دفعها .إذا كان عقد إيجاركم يتضمن وجوب دفع وديعة الضامن ،فيجب أال يتعدى مبلغها حسب
القانون ما يعادل إيجار ثالثة أشهر.
بعد انتهاء عقد اإليجار أو إخالء املسكن ،يحق لكم استعادة وديعة الضامن برشط أال يكون قد حصل أي رضر يف
املسكن املؤجر و أال تكونوا مدينني بأي إيجار.

هل هناك أمور أخرى يتوجب عيل العلم بها خالل إمتام عقد اإليجار؟

هناك عدد من األمور املهمة التي يجب أخذها بعني اإلعتبار خالل استئجار مسكن .أولها ،عليكم التحقق من أن
الشخص الذي تفاوضتم معه من أجل إمتام العقد هو املؤجر نفسه أو وكيله املرخص .لذلك بإمكانكم املطالبة باإلطالع
عىل سند امللكية .عليكم أيضا التأكد من أن العنوان املدون يف العقد يتطابق مع عنوان املسكن الذي تنوون استئجاره.
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باإلضافة إىل ذلك ،عليكم التأكد من أن األحكام األساسية املدونة يف العقد تعكس متاماً مضمون ما اتفقتم عليه.
و هذا يتضمن مبلغ اإليجار ،نسبة الزيادة ،كيفية و تاريخ الدفع ،حالة املسكن خالل استئجاره و الئحة تتضمن
اإلصالحات .أخريا ،يجب أن تتضمن كل صفحات عقد اإليجار توقيع كال الطرفني من أجل أن تكون قابلة للتنفيذ.

هل هناك أية إجراءات محددة يجب اتخاذها بعد إمتام عقد اإليجار؟

بعد إمتام عقد اإليجار ،أنتم مطالبون بتسجيل خدمات املسكن بإسمكم (كاملاء و الكهرباء) .يرجى أيضا األخذ بالعلم
أنكم مطالبون بتغيري عنوانكم يف دائرة السكان و السجل املدين ) (Nüfus Müdürlüğüخالل عرشين يوما.
من أجل إمتام هذا اإلجراء ،عليكم تقديم هويتكم السارية املفعول باإلضافة إىل نسخة من عقد اإليجار .عليكم أيضا إبالغ
املديرية اإلقليمية إلدارة شؤون الهجرة ) (İl Göç İdaresi Müdürlüğüعن تغيري عنوان مسكنكم.

هل يتوجب عيل دفع تكاليف اإلصالحات يف املسكن؟

باستثناء تكاليف اإلستخدام اليومي للمسكن ،املؤجر هو املسؤول عن تسديد تكاليف اإلصالحات املنزلية (مثل
استبدال العنارص الثابتة القدمية) .لكنكم مسؤولون عن تسديد تكاليف األرضار الناتجة عن اإلستخدام اليومي
للمسكن.

هل يتوجب عيل دفع تكاليف إصالحات البناية؟

يقوم املؤجر بتغطية تكاليف إصالحات البناية التي تشمل إصالحات غرفة التدفئة و السطوح أو تكاليف طالء البناية.
لكنكم مسؤولون عن التكاليف املشرتكة مثل خدمات الحراسة ،التنظيف ،و الخدمات األخرى املشرتكة مثل املاء و الكهرباء.

ماهي مسؤوليايت بصفتي مستأجرا؟

مسؤولياتكم األساسية كمستأجر هي دفع اإليجار يف الوقت املحدد ،استعامل املسكن بعناية و دفع تكاليف
التنظيف و الصيانة األولية .عليكم أيضا تجنب القيام بأي تجديد أو تعديل يف املسكن دون موافقة املؤجر .أخريا ،من
مسؤوليتكم إبالغ املؤجر إذا تواجد يف املسكن أي عطل ال يندرج ضمن مسؤولياتكم و لكن من شأنه أن يقلل أو يؤثر
عىل قيمة العقار.

هل هناك أية مسؤوليات أو أمور أخرى يجب أن أكون عىل علم بها؟

تقع عىل املؤجر مسؤولية تغطية تكاليف التأمني اإللزامي و الرضائب و اإللتزامات املامثلة املتعلقة باملسكن الذي
تستأجرونه ما مل يتم اإلتفاق عىل خالف ذلك يف العقد أو يف القانون .لكن تسديد رضيبة الرصف الصحي يقع تحت
مسؤولية املستأجر .للحصول عىل معلومات مفصلة عن مبلغ و كيفية تسديد هذه الرضيبة ،ميكنكم التواصل مع
البلدية املتواجدة يف املنطقة التي تستأجرون مسكنكم فيها.
باإلضافة إىل ذلك ،يتوجب عىل املستأجر معاملة سكان البناية و الجريان باحرتام .أخريا ،حسب القانون الرتيك ،ال يحق
لكم استئجار مسكنكم املستأجر لطرف ثالث أو إبطال عقد اإليجار دون أخذ املوافقة الخطية من املؤجر.
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أنا عىل خالف مع صاحب املسكن .ماذا عيل أن أفعل؟

يف حالة وجود نزاع ،من املهم أن يتم حل األمر بطريقة ودية .لكن إذا كان النزاع يتطلب إجراءات اإلنفاذ ،ميكنكم
تقديم طلب موجه للرشطة أو املدعي العام و تقديم شكوى .عىل سبيل املثال ،لديكم الحق يف حرمة املسكن ،و هذا
يعني أن ال أحد لديه الحق يف دخول مسكنكم من دون موافقتكم و أن لديكم الحق يف سحب موافقتكم يف أي وقت.

إذا كنتم تعتقدون أن املؤجر ينتهك اإللتزامات التعاقدية و مل تتمكنوا من التوصل إىل تسوية ودية للوضع ،ميكنكم
رفع دعوى قضائية أمام محكمة مختصة .قد تستفيدون من اإلستشارة القانونية أو التمثيل القانوين خالل هذه
العملية .إذا كنتم ترغبون يف القيام بذلك ،يرجى األخذ بالعلم أنه يجب عليكم دفع أتعاب املحامي و رسوم املحكمة.
لكن إذا مل يكن يف استطاعتكم تحمل أتعاب املحامي ،ميكنكم اإلتصال بنقابة املحامني املتواجدة مبحافظة تسجيلكم
و املطالبة باملساعدة القانونية .نقابة املحامني هي الهيئة املهنية العامة للمحامني .ويوجد تحت كل نقابة محامني
مكتب املساعدة القانونية الذي تم إنشاؤه لتقديم الدعم القانوين لألشخاص الغري القادرين عىل تحمل أتعاب املحامي
و الرسوم القضائية .كل طالبي الحامية الدولية و الحاصلني عىل الحامية الدولية و املسجلني تحت نظام الحامية
املؤقتة و كذلك عدميو الجنسية مخولون لإلستفادة من خدمات مكاتب املساعدة القانونية يف تركيا .لكن مع ذلك
أنتم مطالبون بتقديم طلب و اإلدالء ببعض الوثائق التي ترشح و/أو تربر طلبكم .للمزيد من املعلومات ،يرجى
اإلتصال بنقابة املحامني املحلية املتواجدة مبحافظة تسجيلكم.

أريد أن أستأجر مكانا للعمل (مثال متجر أو ورشة) ،هل يختلف األمر عن
استئجار مسكن؟

إذا أردتم استئجار محل من أجل استخدامه لغرض تجاري ،يتوجب عليكم الحصول عىل رقم التعريف الرضيبي .إذا كان
املؤجر/صاحب العقار شخصا حقيقيا و ليس رشكة ،ستطالبون أيضا بدفع رضيبة تسمى الرضيبة املستقطعة من املنبع.

باإلضافة إىل ذلك ،ليست هناك قيود قانونية متعلقة بنسبة الزيادة يف مبلغ اإليجار و مبلغ وديعة الضامن عىل عقود
اإليجار التي تخص األمكنة الخاصة بالعمل حتى حدود سنة .2020

هل ميكنني رشاء عقار يف تركيا؟

من أجل الحصول عىل معلومات مفصلة حول الجنسيات األجنبية التي ميكنها رشاء عقار أو الحصول عىل حقوق
عينية محدودة يف تركيا ،ميكنكم استشارة السفارات أو القنصليات الرتكية يف الخارج ،و إدارة الشؤون الخارجية التابعة
للمديرية العامة للتسجيل و املسح العقاري ،أو مديريات التسجيل العقاري.

هل هناك أية أمور أخرى عيل أخذ العلم بها قبل رشاء عقار؟

هناك العديد من األمور املهمة التي يجب أخذ العلم بها قبل رشاء عقار .أوالً و قبل كل يشء ،من املهم جدا ً التأكد
من أن الشخص الذي تتفاوضون معه من أجل إمتام عقود خاصة مببيعات عقارية هو املالك القانوين أو وكيله
املرخص .باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن تتحققوا من عدم وجود أية قيود قد متنع بيع العقار.
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يجب عىل املالك القانوين للعقار أن يزود املشرتي بنسخة حديثة عن السجل الرسمي لسند امللكية العقارية .هذا
السند سيمكنكم من معرفة ما إذا كان هناك أية قيود عىل العقار .كام تم ذكره سابقا ،من الرضوري أن تكون هذه
النسخة حديثة العهد حيث تقترص صالحية سجل سند امللكية عىل تاريخ إصداره .إذن فمن الرضوري إمتام الصفقات
العقارية يف مديرية التسجيل العقاري.

هل هناك أمور أخرى يتوجب عيل أن أكون عىل علم بها بعد رشاء عقار؟

املواطنون األجانب مطالبون بدفع رسوم سند امللكية كام هو الحال بالنسبة للمواطنني املحليني .باإلضافة إىل ذلك،
هناك عدد من الرضائب التي تتضمن أيضا رضيبة العقار و التي يقع عىل املالك مسؤولية تأديتها .و أخريا ،يتعني عىل
املواطنني األجانب اإلمتثال ملختلف التأمينات اإلجبارية التي تخص نوع العقارات املشرتاة.

هل بإمكاين رشاء سيارة بصفتي مواطنا أجنبيا ؟

ميكنكم رشاء سيارة إذا كانت لديكم هوية سارية املفعول و صادرة من املديرية العامة إلدارة الهجرة ).(GİGM
عىل كل من يرغب يف القيادة يف تركيا أن تتوفر لديه رخصة قيادة سارية املفعول.
ميكنكم استخدام رخصة القيادة التي تم إصدارها يف بلد اخر للقيادة يف تركيا خالل ستة أشهر بعد دخولكم إىل
تركيا .لكن بعد مرور هذه املدة ،عليكم تغيريها و إصدار رخصة قيادة تركية من اإلدارة املسؤولة عن تسجيل النقل.
خالل هذا اإلجراء ،ميكن أن يتم مطالبتكم باإلدالء بوثائق أخرى باإلضافة إىل رخصة قيادتكم الصادرة يف بلدكم.
للمزيد من املعلومات يرجى اإلتصال باإلدارات املحلية املسؤولة عن تسجيل النقل التابعة ملديريات األمن اإلقليمية.
يرجى األخذ بعني اإلعتبار أن طلب تغيري رخصتكم يتطلب اإلدالء بهوية سارية املفعول مرفقة برقم
الهوية األجنبي الذي يبدأ برقم  99و الذي تم إصداره من املديرية العامة إلدارة الهجرة ).(GİGM
سيتوجب عليكم أيضا التسجيل مبدرسة مرخصة خاصة بتعليم القيادة و اجتياز اإلمتحانات النظرية و التطبيقية.
و أخريا ،يتوجب عىل كل من ميتلك سيارة برتكيا دفع الرضائب و اإلمتثال ملختلف التأمينات اإلجبارية.

تم إعداد هذا املورد بدعم من مكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئني والهجرة (.)BPRM

ABD Dışişleri Bakanlığı
Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu
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Mülteci Hakları Merkezi
Refugee Rights Turkey
Refik Saydam Cad. Dilber Apt. No: 39 Kat: 4
Şişhane, Beyoğlu – İstanbul
T: +90 212 292 48 30
F: +90 212 292 48 33
E: info@mhd.org.tr

ميكنكم اإلطالع عىل املعلومات املتوفرة يف الكتيبات ومقاطع الفيديو التي قمنا بإعدادها
لفائدة الالجئني وطالبي اللجوء يف تركيا عرب قسم املنشورات يف موقعنا الرسمي:
https://www.mhd.org.tr

أو عرب بوابة املعلومات الخاصة بالالجئني يف تركيا ،التي قمنا بتفعيلها
اعتبا ًرا من أبريل :2019
https://multecihaklari.info
https://refugeerights.info

