
حالمصطلحم كيةالشر يةالتر ز اإلنجلت 

Gayrimenkullerreal estatesهو نوع من أنواع الممتلكات غت  المنقولعقارات1

Konut gayrimenkuluResidential real estateشقة، فيال، شاليه، فندقعقارات سكنية2

Ticari gayrimenkuluCommercial real estateمحل، مخزن، مكتب، مصنع، مستودععقارات تجارية3

Tarımsal gayrimenkuluagricultural real estateأرض، حوش، مزرعة، حقل، بستانعقارات زراعية4

وع عقاري5 ي أو تجاري يتضمن شقق ومحالت ومكاتبمشر
Emlak projesireal estate projectمجمع سكنز

ي6
Apartman kompleksiApartment complexيتكون من عدة شقق وعقارات ضمن موقع واحدمجمع سكنز

ةاالستثمار7 ي رؤوس األموال المتوسطة والكبت 
ز
Yatırıminvestmentنوع من أنواع التجارة ف

اء وبيع إعادة بيع وتأجت  العقاراتاالستثمار العقاري8 Gayrimenkul YatırımıReal Estate Investmentشر

ي تركيا9
ز
ي تركياتملك شقة ف

ز
ل أو فيال للسكن أو االستثمار ف ز اء شقة أو متز Türkiye'de bir daire sahibi olunuzOwn an apartment in Turkeyشر

ي تركيا10
ز
ي تركياتملك مكتب ف

ز
اء مكتب للعمل أو االستثمار ف Türkiye'de bir ofis sahibi olunuzOwn an office in Turkeyشر

ي تركيا11
ز
ي تركياتملك محل ف

ز
اء محل للعمل أو االستثمار ف Türkiye'de bir iş yeri sahibi olunuzOwn a shop in Turkeyشر

اء أو البيعالصفقة12 AnlaşmaDealعملية الشر

اء أو البيعإنهاء الصفقة13 Anlaşmayı bitirmekEnd the dealإتمام وإنجاح عملية الشر

ز األطرافإلغاء الصفقة14 Anlaşmayı iptal etmekCancel the dealفشل الصفقة نتيجة خالف بي 

ي15
ز أطراف الصفقة عىل المبادئ العامةاالتفاق المبدئ  Geçici anlaşmatentative agreementالتوافق األولي بي 

ي16
ي والوصول إل مرحلة إتمام الصفقةاالتفاق النهائ 

Nihai anlaşmafinal agreementالتوافق النهائ 

ي مدينة إسطنبولعقارات إسطنبول17
ز
İstanbul GayrimenkulleriIstanbul real estateممتلكات غت  منقولة مثل الشقق والفلل والمحالت والمكاتب ف

ي عموم تركياعقارات تركيا18
ز
Türkiye GayrimenkulleriTurkey real estateممتلكات غت  منقولة مثل الشقق والفلل والمحالت والمكاتب ف

اء ممتلكات غت  منقولة كالشقق والفلل والمحالت والمكاتبالتملك العقاري19 Gayrimenkul sahibi olmakreal estate ownershipشر

اء20 ي االتفاق عقد الشر
ز
ز طرف ي)وثيقة تبي  ي اتفقوا ووقعوا عليها (البائع والُمشتر

Satın alma sözleşmesipurchase contractوالبنود النر

 إل بعد توثيقه من الجهات الرسمية والحكومية من توقيع وختمتصديق العقد21
ً
Sözleşmeyi onaylatmakValidate the contractال يعتتر العقد قانونيا

Banka makbuzlarıbank receiptsاشعارات ورقية تثبت تحويل مبالغ نقدية من شخص إل آخرإيصاالت بنكية22

ي تركيا كاتب العدل23
ز
NoterNotaryوهو الجهة الحكومية المسؤولة عن تصديق المعامالت الرسمية" نوتر"ُيسىم ف

ي تحدد أسماء أصحاب العقاراتمديرية الطابو24
اء ورهن العقارات ومنح الوثائق النر ي بشؤون بيع وشر

Tapu müdürlüğütabooمؤسسة تعنز

ز اسم صاحب العقار ومواصفات وحالة ونوع عقارهسند الملكية العقارية25 Gayrimenkul tapusuReal estate title deedوثيقة تبي 

ي مازالت تحت اإلنشاءطابو إرتفاق26
Kat irtifakı tapusuEasement tabuتمنح للمشاري    ع السكنية النر

Kat mülkiyeti tapusuHousing Registryتمنح للمشاري    ع السكنية الجاهزة أو المكتملةطابو إسكان27

رخصة بناء28
ي مكان ُمحدد ومساحة 

ز
كة اإلنشائية للسماح بالبناء ف ي تمنح من قبل البلدية للشر

هي الوثيقة النر

ُمحددة
İnşaat ruhsatıBuilding Permit

رخصة إسكان29
ي أنه صالح للسكن 

كة اإلنشائية بعد اتمام البناء وتعنز ي تمنح من قبل البلدية للشر
هي الوثيقة النر

ومطابق للمواصفات
Konut ruhsatıhousing license

ي)الموسوعة العقارية  ز ، إنكلي  ، تركي ي (عرب 

ي
ز
مصطلحات قانونية: الباب الثاب

مصلحات عامة: الباب األول



ز قيمة العقار الفعلية وتختلف القيمة بحسب المنطقة وجودة البناءتقرير التقييم العقاري30 Gayrimenkul değerleme raporuReal estate appraisal reportوثيقة تبي 

 عدم بيع العقار قبل تعهد31
ً
ز مثال TaahhütPledge سنوات3هو إقرار من صاحب العالقة بعدم القيام بفعل معي 

اء العقاراتوكالة32 منح من قبل شخص إل آخر أو إل محامي بهدف تسيت  معاملة بيع أو شر
ُ
VekaletnameAuthorizationت

نقل الملكية33
ي وذلك تحت  بعد انتهاء عملية البيع يجب نقل ملكية العقارات من قبل البائع لصالح المشتر

غطاء مديرية الطابو
Mülkiyet devriTransfer of Ownership

الرهن العقاري34
تتوجه السلطات أو المحاكم أو األشخاص عند وقوع خالفات مع أشخاص وضع إشارة رهن عىل 

ة من الزمن العقار لعدم بيعه فتر
İpotekMortgage

ي حال إبرامها قبل الوفاةتوريث العقار35
ز
ز أو وفق الوصية ف عيي  Gayrimenkul mirasıreal estate inheritanceعند وفاة صاحب العقار تنتقل ملكيته إل ورثته الشر

حجز العقار36
ي بموجب دفعة مالية  اء عقار يتم حجزه لصالح المشتر ي عىل شر

عند حدوث االتفاق المبدئ 

 
ً
 دوالر1000بسيطة ال تتجاوز أحيانا

Gayrimenkul rezervasyonuProperty reservation

ي37 ينر
الرقم الضز

ي وجود 
ائب ووجوده ال يعنز ي تركيا ويتوجب استخراجه من قبل أي دائرة ضز

ز
هو أمر أساسي ف

ي أي معاملة رسمية
ز
ائب ولكنه ُيطلب ف ضز

Vergi numarasıTax Number

ي38
ز
فتح حساب مضف

ي البنوك بهدف تحويل 
ز
ين أوجبت فتح حساباتك ف ي القرن الواحد والعشر

ز
اء ف إن عملية البيع والشر

ً
 لتوثيقها وعدم دفعها يدويا

ً
ونيا األموال إلكتر

Banka hesabı açmakOpen bank account

تعهد عدم البيع39
ي حاالت التقديم عىل طلب للحصول عىل 

ز
ي بعدم بيع عقاره السيما ف ي بع األحيان المشتر

ز
يتعهد ف

كية الجنسية التر
Gayrimenkul satmama taahhüdüpledge not to sell

ترجمة العقد40
ي ترجمة العقد  جم يطلب المشتر ي حال عدم وجود متر

ز
كية وف ي تركيا مكتوبة باللغة التر

ز
العقود ف

للغته سواًء كانت عربية أو تركية
Sözleşme tercümesiContract translation

Gayrimenkul satışıreal estate saleهي عملية التنازل عن الممتلكات غت  المنقولة لصالح شخص آخر مقابل مبلغ مادي متفق عليهبيع العقار41

اء العقار42 Gayrimenkul satın almakbuying real estateهي عملية الحصول عىل ممتلكات غت  منقولة من شخص آخر مقابل مبلغ مادي متفق عليهشر

الملكية الطابقية43
اء عدة عقارات ضمن طابق واحد أو عدة  ي حاالت شر

ز
ي تركيا وتمنح ف

ز
نوع من أنواع سندات الطابو ف

ي نفس البناء
ز
طوابق ف

Kat mülkiyetiFloor property

محامي عقاري44
اء والتصديق  ات المعامالت العقارية كالبيع والشر هو المحامي واالختصاصي المسؤول عن تسيت 

ونقل الملكية
Gayrimenkul avukatıreal estate lawyer

مستشار عقاري45
هو عبارة عن خبت  وذو دراية واسعة بالسوق العقاري ويمنح من يتواصل معه استشارات حول 

ز ومشاري    ع سكنية التملك العقاري من قواني 
Emlak danışmanıreal estate consultant

ويب طابو46
ي تركيا بهدف إجراء ُمعظم خطوات 

ز
ي أطلقته مديرية الطابو والمسح العقاري ف

وئز نظام إلكتر

ي
المعاملة العقارية باستثناء التوقيع النهائ 

Web taputaboo web

كية47 مناسب للجنسية التر
كية بمعنز أن سعره  وط الحصول عىل الجنسية التر هي وثيقة تدل عىل أن هذا العقار مناسب لشر

 ألف دوالر250تجاوز 
Türk vatandaşlığına uygunSuitable for Turkish nationality

كية48 مطابق للجنسية التر
كية بمعنز أنه حاصل عىل  هي وثيقة تدل عىل أن هذا العقار مطابق للحصول عىل الجنسية التر

رخص االسكان وسندات الطابو
Türk vatandaşlığına uygun

Matching the Turkish 

nationality

Gayrimenkul değeriproperty valueثمن العقار أو القيمة المادية لهقيمة العقار49

كية50  الجنسية التر
وط معينة ويحصل حاملها  كية وتمنحها تركيا لبعض األجانب السيما المستثمرين بشر المواطنة التر

كي
عىل الهوية الوطنية وجواز السفر التر

Türk vatandaşlığıTurkish Nationality

كية51 كيةملف الجنسية التر ي عملية طلب الحصول عىل الجنسية التر
ز
Türk vatandaşlık dosyasıTurkish citizenship fileهو عبارة عن عدة أوراق مطلوبة ف

اإلقامة العقارية52
ي البالد بغض النظر عن 

ز
كية ف ي العقارات التر كية لمشتر نوع من أنواع اإلقامات تمنحه السلطات التر

Gayrimenkul İkаmetiReal estate residence قيمتها

اإلقامة االستثمارية53
كية المطابقة للحصول عىل  ي العقارات التر كية لمشتر نوع من أنواع اإلقامات تمنحه السلطات التر

كية ريثما تستكمل معاملة منحه للجنسية الجنسية التر
Yatırım İkаmetiinvestment residence

ائب العقارية54 الضز
يبة  يبة القيمة الُمضافية وضز يبة نقل الملكية وضز هي الرسوم القانونية المفروضة عىل العقار كضز

ها الدمغة وغت 
Emlak vergisiProperty Taxes



يبية55 اإلعفاءات الضز
ي بعض األحيان استثناءات لبعض الفئات من الُمستثمرين تعفيهم بموجبها 

ز
كية ف تمنح الحكومة التر

يبة معينة من سداد ضز
Vergi muafiyetitax breaks

يبية56 التخفيضات الضز
يبية بهدف تسهيل وتشي    ع سداد  ز واآلخر بإجراء تخفيضات ضز ز الحي  كية بي 

تقوم السلطات التر

ي البالد
ز
ائب العامة ف الضز

Vergi indirimleritax cuts

Gayrimenkul ücretlerireal estate feesهي المبالغ المستحقة عىل عقار ماالرسوم العقارية57

العائدات الشهرية58
ي مقابل الخدمات الشهرية المقدمة 

ي ُيسددها أصحاب الشقق إلدارة المجمع السكنز
هي المبالغ النر

لهم
Aylık getirileriMonthly returns

 ما تكون شهريةالعائد اإليجاري59
ً
Kira getirisirental yieldهو قيمة اإليجار أو المردود االستثماري لتأجت  عقار ما وغالبا

الضمان اإليجاري60
كات اإلنشائية أو العقارية لتقديم ضمان إيجاري للمستثمر تضمن من خالله  تتوجه بعض الشر

ه تقديم مبلغ شهري ثابت عىل عقاره حنر قبل تأجت 
Kira garantisirental guarantee

ضمان إعادة البيع61
ة ال تقل  ي فتر

كات اإلنشائية أو العقارية لتقديم ضمان إعادة بيع العقار بعد مضز تتوجه بعض الشر

اء3عن   سنوات لتشجيع المستثمر عىل الشر
Yeniden Satış GarantisiResale Guarantee

ه أو إعادة بيعهخدمات ما بعد البيع62 اكات المرافق الخدمية للعقار أو تأثيثه أو تأجت  Satış sonrası hizmetlerAfter-sales serviceتتضمن باقة من األعمال كفتح إشتر

ي تثبت عنوان صاحب العالقة لدى الجهات الحكوميةسند اإلقامة63
İkamet belgesiresidence documentهي الوثيقة النر

ز اسم المتسأجر وقيمة ومدة اإليجار لعقار ماعقد اإليجار64 ي تبي 
Kira sözleşmesirent contractهو الوثيقة النر

اك الكهرباء65 إشتر
ويد العقار بالطاقة الكهربائية مقابل فواتت   ز

كات الكهربائية لتر ي تركيا مع إحدى الشر
ز
يجب إبرام عقد ف

شهرية
Elektrik aboneliğiElectricity subscription

اك الغاز66 إشتر
ويد العقار بماد الغاز الطبيعي عتر األنابيب  ز كات الطاقة لتر ي تركيا مع إحدى شر

ز
يجب إبرام عقد ف

مقابل فواتت  شهرية
Gaz aboneliğigas subscription

اك المياه67 ويد العقار بالماء مقابل فواتت  شهريةإشتر ز
كات المياه لتر ي تركيا مع إحدى شر

ز
Su aboneliğiwater subscriptionيجب إبرام عقد ف

نت68 اك اإلنتر إشتر
نت ويجب التواصل مع إحداها  ي تزويد العقارات بخدمات اإلنتر

ز
كات المعنية ف ي تركيا الشر

ز
تتعدد ف

اك مقابل فواتت  شهرية
وطلب االشتر

İnternet aboneliğiInternet subscription

ائب السنوية69 كات أو المؤسساتالضز Yıllık vergilerannual taxesهي الرسوم المفروضة عىل األفراد أو الشر

يبة القيمة الُمضافة70 ز ضز اوح قيمتها بي 
وطه% 18و % 1تتر Katma değer Vergisivalue added taxمن قيمة العقار وذلك بحسب موقعه وشر

يبة نقل الملكية71 ضز
ي تركيا عند عملية بيع العقارات وتبلغ قيمتها 

ز
هي رسوم مالية يتم تسديدها لصالح مديرية الطابو ف

4%
Gayrimenkul devir vergisiproperty transfer tax

تصديق الوالي72
ي المدينة بعد ترجمتها " مكتب الوالي"تتطلب بعض الوثائق القادمة من خارج تركيا تصديق 

ز
ف

كي
وتصديقها من النوتر التر

Vali onayıGovernor's approval

تصديق القائم مقام73
ي تركيا بعد ترجمتها 

ز
تتطلب بعض الوثائق القادمة من خارج تركيا تصديق مكتب القائم مقام ف

كي
وتصديقها من النوتر التر

Makam tasdikiMaqam Attestation

كية74 النفوس التر
هي المؤسسة الحكومية المسؤولية عن تنظيم السكن والوالدات والوفيات واإلحصائيات السكانية 

ي تركيا
ز
ف

Türkiye nüfus müdürlüğü Turkish souls

كية"هي الجهة المسؤولة عن منح وثيقة وزارة البيئة والتمدن75 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"مناسب للجنسية التر
Ministry of Environment and 

Urbanization

موافقة البلدية76
ي بعض الحاالت الحصول عىل موافقة البلدية مثل حاالت البناء أو الحصول عىل رخص 

ز
تطلب ف

حكومية
Belediye onayıMunicipal approval

Aylık TaksitleriMonthly installmentsهي المبالغ الشهرية المقسمة من قيمة العقار عىل دفعات نقديةاألقساط الشهرية77

 وبالكاملالبيع النقدي78
ً
اء الُمنتج وتسديد ثمنه نقدا Peşin satışıcash saleهو شر

اء الُمنتج وتسديد ثمنه عىل شكل دفعات نقديةالبيع باألقساط79 Taksitli satışıinstallment saleهو شر

ي حال بيع ُمنتج أو عقار بالتقسيطالدفعة األول80
ز
İlk ödemeThe first batchهي مبلغ مادي يتم سداده ف

يتحويل المبلغ81
ز
ي إل حساب مضف

ز
Para transferimoney transferهو إرسال مبلغ مالي من حساب مضف



ي تحويل مبلغ مادي من حساب األول إل حساب المستفيدمن حساب لحساب82
ي المصارف ويعنز

ز
Hesaptan hesabaFrom account to accountمصطلح يستخدم ف

ة جديدة ومحددةتجديد العقد83 ي بع الحاالت تاري    خ صالحية وقبيل انتهاءه يجب تجديده لفتر
ز
Sözleşme yenilemecontract renewalتحمل العقود ف

تجديد الوكالة84
ورة استمرار التوكيل يجب تجديد الوكالة مرة  ي حال ضز

ز
بعض الوكاالت مقيدة بتاري    خ انتهاء وف

أخرى عند قرب انتهائها
Vekalet yenilemeAgency renewal

إنهاء الوكالة85
ز الموكل والموكل إليه يستطيع المول التوجه  عند االنتهاء من تسيت  معاملة معينة أو االختالف بي 

بمفرده إل الجهات الرسمية وإلغاء التوكيل الرسىمي
Vekalet fesihAgency termination

عزل الوكالة86
عند إقرار الوكالة يجب أن تكون قابلة للعزل ويتجه الموكل لتفعيل هذه الخاصية عند الشعور بأن 

الموكل إليه يتضف لمصالح شخصية تضز الموكل
Vekalet izolasyonuAgency isolation

موافقة الزوجة87
كية مقابل  ي تركيا السيما عند التوجه لطلب الحصول عىل الجنسية التر

ز
ي حاالت معينة ف

ز
تطلب ف

ي
ز
التملك العقاري أو اإليداع المضف

Eş muvafakatnamesiWife's consent

كي88
جواز السفر التر

كية التنقل خارج البالد إل عدة دول  هو عبارة عن وثيقة تخول حاملها الحاصل عىل الجنسية التر

حول العالم
Türkiye cumhuriyeti pasaportuTurkish passport

كية89 الهوية الوطنية التر
 وصورة هو مواطن تركي 

ً
ي هذه البطاقة اسما

ز
ي أن الشخص الموجود ف

هي اإلثبات الرسىمي الذي يعنز

كية األصل أو حاصل عىل الجنسية التر
Türk kimliğiTurkish identity

التبصيم90
 (..جنسية، إقامة، بطاقة حماية مؤقتة)عملية حكومية تلجأ إليها السلطات عند منح وثائق رسمية 

وتكون بإجراء بصمة الباهم األيش أو كامل أصابع اليدين
Parmak iziFingerprint

التنازل91
 ودون أي مقابل ويسىم هذا 

ً
ء من ممتلكاته مجانا ي

 بمنح قريب أو صديقه سر
ً
يرغب البعض أحيانا

األمر بالتنازل
FeragatWaiver

يالوسيط العقاري92 ز البائع والمشتر Emlak komisyoncusureal estate brokerهو الوكيل أو المستشار العقاري الذي يقوم بأعمال الوساطة العقارية بي 

كة اإلنشائية93 كة المقاوالت المسؤولية عن بناء المشاري    ع العقاريةالشر İnşaat şirketiconstruction companyهي شر

كة العقارية94 الشر
كات وتقدم العديد من الخدمات كاالستشارات والجوالت  ز البائع والشر كة وساطة عقارية بي  هي شر

جمة وتسيت  معامالت التملك وخدمات ما بعد البيع
العقارية والتر

Emlak şirketireal estate company

كة95 تأسيس شر
ي تركيا يتطلب 

ز
كة"إن أي عمل تجاري ف وهي عبارة عن عملية تطلب من غرف التجارة " تأسيس شر

 لدى السلطات
ً
كة رسميا كية بهدف تسجيل الشر التر

Şirket kuruluşuEstablishing a company

ي أو تجاري أو زراعيتسجيل العقار96
Emlak kaydıReal estate registrationتدوينه لدى السلطات الرسمية بصفة عقار سكنز

(الماكيت)المجسم العقاري 97
ي عند االنتهاء من بناءه ويتم 

كات اإلنشائية باطالع عمالئها عىل شكل مجمعها السكنز ترغب الشر

ذلك عتر مجسم هندسي متقن يوضح أدق التفاصيل الداخلية والخارجية
Maketmaquette

Gayrimenkul hazırReady real estateمكتمل وأنتهت أعمال البناء فيه وتم استخراج وثيقة الطابو الخاصة بهعقار جاهز98

Yapım aşamasında  gayrimenkulProperties under constructionغت  مكتمل وأعمال البناء فيه مستمرة باختالف مراحلهاعقار قيد اإلنشاء99

قاس بالمتر المرب  عالمساحة الكلّية100
ُ
ي يشيد عليها البناء وت

Toplam alanThe total areaهي مساحة األرض النر

المساحة اإلنشائية101
قاس 

ُ
ي تم استخدامها بالطول أو العرض وت

هي مساحة البناء الطابقية وعدد األمتار االسمنتية النر

بالمتر المرب  ع
İnşaat alanıconstruction area

فاتالمساحة الصافية102 Net alannet areaمساحة الشقة الداخلية بدون حساب الجدران والشر

Tam alanfull spaceمساحة أرض الشقة بالكاملالمساحة الكاملة103

اء104 يالمساحات الخضز
ي تم تشييدها ضمن المجمع السكنز

هات والممرات والمالعب والمسابح النر ز Yeşil alanlargreen areasالحدائق والمنتر

الشقة النموذجية105
 عن 

ً
 واضحا

ً
ي أغلب األحيان بإعداد شقة جاهزة ومؤثثة كي تكون مثاال

ز
كات اإلنشائية ف تقوم الشر

وعها بعد انتهاء أعمال البناء العقارات الواقعة ضمن مشر
Örnek dairetypical apartment

كة أو مؤسسةمكتب تجاري106 Ticari ofisCommercial officeهو عبارة عن عقار معد ليكون مكتب أو شر

İş yerimarketهو عبارة عن عقار معد ليكون متجر أو محل لممارسة أنشطة تجاريةمحل تجاري107

مصطلحات المشاري    ع: الباب الثالث



زشقة108 رف معي 
ُ
ل عادي بمساحة وعدد غ ز Apartmanapartmentمتز

فيال109
بناء فاخر بعدة طوابق وصاالت وحمامات ومطابخ متعددة ويمكن أن تكون مستقلة أو ضمن 

مجمع فلل
VillaVilla

أرض110
ويمكن أن تكون أرض " ال تصلح للبناء"هي قطعة عقارية ويمكن أن تكون أن تكون أرض زراعية 

جرداء قابلة لإلعمار وتحدد هذا األمر بلدية المنطقة
YerLand

Binabuildingهو عبارة عن بناء متعدد الطوابق يتضمن العديد من العقارات باختالف أنواعها ومساحاتهامبنز111

وعمحضز112 ي أرض المشر
 ويعنز

ً
ا Proje arazisi recordمصطلحح عقاري يستخدم كثت 

برج113
ي المنطقة عىل أنه برج حنر لو كان 

ز
 طوابق 10هو عبارة عن بناء عالي ويمكن تصنيف أي بناء عالي ف

ط أن تكون جميع األبنية الُمحيطة به ذات طوابق منخفضة بشر
Kuletower

ي البداية ب  ناطحة سحاب114
ز
ي ف

 ما يكون ارتفاعها يزيد عن " ناطحات السحاب"تسىم أعىل المبائز
ً
GökdelenSkyscraper طابق35وغالبا

بوتيك115
ي تركيا ذات عدد طوابق قليل 

ز
ي تأخذ الصفة العائلية وتكون المشاري    ع البوتيك ف

 3هي العقارات النر

ي الطابق وتحمل خصوصية عائلية4أو 
ز
ز ف  طوابق يتخللها عدة عقارات قليل بمعدل شقتي 

Butikboutique

زدوبلكس116 DubleksDuplexالعقارات المكونة من طابقي 

TripleksTriplex طوابق3العقارات المكونة من تريبلكس117

Stüdyostudioالعقارات المكونة من غرفة واحدة بمطبخ مفتوح وحمام واحداستديو118

بينتهاوس119
ب  ع عىل طابق كامل  ة من ناطحات السحاب ويتر ي الطوابق األخت 

ز
نوع من أنواع العقارات يتواجد ف

 مايكون بواجهات زجاجية إلطاللة أوسع
ً
ويحمل إطاللة بانورامية عىل الجهات األرب  ع وغالبا

Çatı katıpenthouse

ز حالة وتاري    خ تسليم سند الملكية تسليم الطابو120 Tapu teslimiDelivery of the taboo(الطابو)هي مصطلح يبي 

Teslim tarihidelivery dateهو المدة الزمنية المتوقعة للتسليم بعد االنتهاء من أعمال البناءتاري    خ التسليم121

تسليم العقار122
كات اإلنشائية إل تسليم العقارات لمالكها الجدد ونقل الملكية العقارية من اسمها  تتوجه الشر

السمهم عند اكتمال أعمال البناء
Gayrimenkul teslimiconstruction work

زأعمال البناء123 ز المعماريي  اف المهندسيي  İnşaat işlericonstruction workهي مراحل التشييد ويقوم بها عمال اإلنشاءات بإشر

مكتب المبيعات124
وع ما ومخولة بمنح الحسومات عىل أسعار العقارات  ي مشر

ز
هي الجهة المسؤولة عن بيع العقارات ف

ي تملكها
النر

Satış ofisisales office

خصم من العقارات بهدف إتمام الصفقة مع العميلحسومات125
ُ
İndirimlerdiscountsمبالغ مادية ت

ي جولة عىل المشاري    ع المتطابقة مع رغباتهجولة عقارية126
ز
اء العقار ف كة العقارية الراغب بشر Emlak turureal estate tourتصطحب الشر

 ما يتم تحصيلها من مكتب المبيعات وال عالقة للعميل بهاعمولة127
ً
Komisyoncommissionحصة الوسيط العقاري وغالبا

الصالة الرئيسية128
 ب  
ً
ي الشقة ويسىم أيضا

ز
أو غرفة المعيشة ويتسم بالسعة " الصالون"مكان االجتماع الرئيسي ف

والرحابة وتنتشر حوله الغرف والحمامات والمطابخ
Salonsalon

 غرفة الوالدينغرفة النوم129
ً
ل وتكون عادة ز ي المتز

ز
Yatak odasıbedroomهي الغرفة الرئيسية ف

Karşılama odasıReception roomمخصصة الستقبال الضيوف وإقامة المناسبات االجتماعية والعائليةغرفة االستقبال130

Yemek odasıdining roomمخصصة لتناول الطعام والوجبات الغذائيةغرفة الطعام131

غرفة األطفال132
ز  كة ويبي 

ي أحيان أخرى تكون مشتر
ز
 غرفة لألطفال الذكور أو غرفة لألطفال اإلناث وف

ً
تكون أحيانا

الديكور المستخدم نوع الغرفة
Çocuk odasıThe children's room

غرفة المالبس133
تشبه خزانة المالبس لكنها غرفة متسعة لتعليق بعض المالبس ووضع اآلخر عىل رفوف مع 

إمكانية تبديل المالبس فيها
Giyinme odasıdressing room

مصطلحات الشقة: الباب الرابع



غرفة الغسيل134
ز من  ي يوم معي 

ز
ي يتم تجميعها وغسيلها ف

ي غسالة الثياب إل جانب المالبس المتسخة والنر
ز
يوجد ف

األسبوع
Çamaşır odasıWashroom

Mutfak kitchenهو المكان المخصص إلعداد وجبات الطعامالمطبخ135

Ana banyomaster bathroomحمام مخصص لجميع أفراد العائلةالحمام الرئيسي136

Misafir banyosuguest bathroomحمتم مخصص للضيوف أو الزائرينحمام الضيوف137

Koridorcorridorهو المنطقة الممتدة من باب الشقة باتجاه الغرف والصالة الرئيسيةالممر138

النظام الذكي139
ي حديث يهدف لتبسيط الحياة وتسهيلها عتر تطبيق عىل الهاتف المحمول 

وئز هو نظام إلكتر

ي الشقة عن ُبعد
ز
لتشغيل وإطفاء األجهزة الكهربائية ف

Akıllı sistemsmart system

ه الدخول والخروج إل الشقةباب الشقة140 Apartman kapısıapartment doorهو الباب الرئيسي الذي يتم عتر

Oda kapısıroom doorباب داخىلي يمكن الدخول والخروج من وإل الغرفةباب الغرفة141

ز المطبخ والصالة الرئيسة أو الممرباب المطبخ142 Mutfak kapısıkitchen doorيهدف تواجده للفصل بي 

Banyo kapısıbathroom doorبهدف منح الخصوصية التامة لمن يرغب بدخول الحمامباب الحمام143

فة144 الشر
مكان خارج الشقة يمكن سكانها من السهر وقضاء أوقات جميلة واالستمتاع باألجواء واإلطالالت 

الُمحيطة
BalkonBalcony

اس145 ّ التر
فة لكنه بمساحة أكتر ويمكن أن ُيحيط بالشقة ويكون له مدخالن من المطبخ ومن  ُيشبه الشر

الصالة الرئيسية
Terasterrace

 ما تحمل اللون األبيضباب ألمنيوم146
ً
ي صناعة األبواب وغالبا

ز
Alüminyum kapıaluminum doorنوع من أنواع المواد يتم استخدامها ف

ي147 باب زجاجر
 ما تكون شفافة أو محّجرة لحجب 

ً
ي صناعة األبواب وغالبا

ز
نوع من أنواع المواد يتم استخدامها ف

الرؤية
Cam kapıglass door

نافذة148
ز الغرفة والخارج إلدخال أشعة الشمس والتهوية وتغىط  مساحة مفتوحة عىل الجدار تفصل بي 

 بستائر قماشية أو ألمنيوم
ً
أحيانا

Pencerewindow

فة فرنسية149 شر
ة مفتوحة تشبه النافذة الطولية وتمتلك سور حماية من األمنيوم تسمح برؤية  مساحة صغت 

ي الُمدن الفرنسية
ز
 ف
ً
ا فة وسميت بهذا االسم كونها تتواجد كثت 

الُمحيط وتعتتر شبه شرُ
Fransız balkonFrench balcony

Çatıroofكتلة اسمنتية تعلو الغرفةالسقف150

KatlarFloorsكتلة تغىطي األرضية وتكون مبنية من البالط للمطابخ والحمامات والباركيه للصاالت والغرفاألرضيات151

باركيه152
نوع من أنواع الخشب الصناعي يعىطي مظهر عضية وجمالية ولكنه يتأثر بالماء لذلك ُينصح 

بمسحه دون رمي الماء عليه بشكل ُمباشر
Parkeparquet

ز الغرف والصاالت والحمامات والمطابخالجدران153 ز الشقة والخارج وبي  ي تفصل بي 
Duvarlarwallsهي المتل النر

ورق جدران154
ي من فجوات أو تشوهات 

ي تعائز
ي الديكور بهدف تغطية الجدران دون طالئها أو تلك النر

ز
تستخدم ف

 بأشكال جميلة ويختلف نوعها بحسب المكان الُمراد وضعه به
ً
 أو مزخرفا

ً
 ما يكون الورق ملونا

ً
وغالبا

Duvar kağıdıWall paper

االسمنت155
ي ويمكن أن يكون % 10تدخل هذه المادة بنسبة 

من البناء وُيضاف إليه الماء لتأخذ الشكل الطينز

لونها أسود أو أبيض
ÇimentoCement

الحجر156
 ويمكن أن يكون بعدة الوان ولكن 

ً
ي الفلل كواجهة خارجية لتعطيها مظهرها فاخرا

ز
يستخدم ف

ز األسود واألبيض الغالب هما اللوني 
TaşStone

ي صناعة األرضيات والديكورات والمطابخ واألرففالخشب157
ز
OdunWoodيتم استخراجه من الشجر ويستخدم ف

MuslukFaucetيستخدم لفتح وإغالق الماء بهدف غسيل األيدي أو الصحونالصنبور158

lavabolarwashbasinsالمكان المخصص للنظافة الشخصيةالمغاسل159

ي المطابخ الحديثة بجانب الصنبور وفوق غسالة الصحونالرخام160
ز
 ف
ً
ا Mermermarbleمادة من مواد بناء نجده كثت 

عازل الصوت161
ي النوافذ واألبواب لمنع دخول األصوات الخارجية إل 

ز
مادة مخصصة لعزل الصوت تستخدم ف

الداخل السيما صوت مرور السيارات
Ses yalıtkanıSound insulator



عازل الحرارة162
ي األرضيات تحت الباركيه لمنع وصول حرارة األرض 

ز
 ف
ً
مادة مخصصة لعزل الحرارة وتستخدم غالبا

الساخنة أو الباردة إل أجسامنا
Isı yalıtkanıheat insulator

التدفئة المركزية163

ي المجمعات السكنية بهدف تدفئة جميع العقارات المتواجدة فيها 
ز
نظام تدفئة عضي يستخدم ف

 مع إضافة أداة لكل شقة تسمح بإطفائه أو تشغيله أو تخفيف حدته أو 
ً
ويكون التحكم فيها مركزيا

زيادتها

Merkezi ısıtmaCentral heating

 عبارة عن أنابيب تحت األرض تمر فيه المياه الساخنةالتدفئة األرضية164
ً
Yerden ısıtmaunderfloor heatingتكون ضمن الشقة الواحدة وتكون عادة

التدفئة الجدارية165
يمر بداخلها الماء الساخن  (شوفاج)تكون عن طريق تركيب أجهزة تدفئة مربعة عىل شكل مواست  

 بالدفء
ً
وتعىطي إحساسا

Duvar ısıtmawall heating

التصميم والديكور166
ويد بالرسومات أو ورق  ز عملية تعديل عىل البناء وإضافات كاألسقف المستعارة وإعادة الطالء والتر

الجدران
Tasarım ve dekordesign and decor

 خلف األسقف المستعارة بحيث نرى أشعة الضوء دون أن نرى المصابيحإضاءة مخفية167
ً
Gizli aydınlatmahidden lightingتكون عادة

إضاءة خافتة168
ي أماكن النوم أو 

ز
 ما يحمل اللون األصفر ويستخدم ف

ً
ز بكونه خافت وغالبا نوع من أنواع اإلنارة يتمت 

كأسلوب شتوي
Düşük aydınlatmadim lighting

قاس بالمتر المرب  عمساحة الغرفة169
ُ
Oda alanıroom spaceطول وعرض الغرفة وت

قاس بالمتر المرب  عمساحة المطبخ170
ُ
Mutfak alanıKitchen spaceطول وعرض المطبخ وت

قاس بالمتر المرب  عمساحة الصالة171
ُ
Salon alanısalon spaceطول وعرض الصالة وت

قاس بالمتر المرب  عمساحة الحمام172
ُ
Banyo alanıbathroom spaceطول وعرض الحمام وت

فة173 قاس بالمتر المرب  عمساحة الشر
ُ
فة وت Balkon alanıbalcony spaceطول وعرض الشر

Tavan yüksekliğiCeiling heightتقاس من األرض وحنر السقف وتقاس بالمترارتفاع السقف174

Cam yüksekliğiglass heightعىل طول الزجاح وتقاس بالمترارتفاع الزجاج175

Kapı yüksekliğidoor heightمن أسفل الباب وحنر أعاله وتقاس بالمترارتفاع الباب176

اد177 ّ ي مخصص لحفظ األطعمة واللحومات بدرجات حرارة منخفضةالتر
Buzdolabırefrigeratorجهاز كهربائ 

ي مخصص لتنظيف المالبسغسالة المالبس178
Çamaşır makinesiWashing Machineجهاز كهربائ 

ي مخصص لتنظيف الصحون والمالعق وأدوات الطعامغسالة الصحون179
Bulaşık makinesidish washerجهاز كهربائ 

ساحب الهواء180
ي مخصص لسحب الروائح الناتجة عن الطبخ ويوضع فوق الموقد المتصاص الروائح 

جهاز كهربائ 

المزعجة
Havalandırma fanıI will draw air

ي181
هالموقد الكهربائ  ي لطهي الطعام وتحضت 

Elektrikli fırınelectric cookerجهاز كهربائ 

Gazlı fırınGas cookerجهاز لطهي الطعام يعمل عن طريق الغاز الطبيعيموقد الغاز182

مسخن الطعام183
ز األطعمة بشكل " المايكرووف"ويسىم لدى العام ب   ي يصدر اشعاعات بهدف تسخي 

جهاز كهربائ 

شي    ع
Yiyecek ısıtıcısıfood warmer

ي الحمام ويسهل نزول الماء عىل الجسد لتنظيفه عن طريق الرشرشاش الماء184
ز
Duşshowerيوضع ف

هاحزائن المطبخ185 لب الشاي والقهوة والسكر وغت 
ُ
Mutfak dolaplarıdresserهي األماكن المخصصة لوضع البقوليات وأوعية الطبخ وع

نط والمستلزمات الشخصيةخزائن المالبس186
ُ
Elbise dolaplarıclosetهي األماكن المخصصة لوضع المالبس والش

ز الشقة لمنع دخول الغرباء ويعمل عن طريق المفتاح أو البطاقة أو البصمةقفل الباب187 Kapı kilididoor lockيعمل عىل تأمي 

Aile odasıParents roomالمكان المخصص لمنامة الوالدينغرفة الوالدين188

زشير مزدوج189 Çift kişilik yatakdouble bedقطعة أثاث تستخدم للنوم وتتسع لشخصي 

Tek kişilik yataksingle bedقطعة أثاث تستخدم للنوم وتتسع لشخص واحدشير فردي190

Koltuk takımısofa set(إفرادية، ثنائية، ثالثية)قطعة أثاث مصممة بهدف الجلوس وتكون عىل شكل طقم كنب طقم كنب191



ل192 ز هاتأثيث المتز ه من المفروشات السيما غرفة النوم وأطقم الكنب وغت  ز Ev mobilyasıhome furnishingتجهت 

ي تأثيث الشقةمفروشات 193
ز
MobilyaFurnitureجميع الحاجيات الداخلية ف

لي194
ز هاأثاث متز ل من غرف نوم وكنب وكراسي وطاولة طعام وطاولة شاشة وغت  ز ي المتز

ز
Ev mobilyalarıHome furnishingsكل ما يمكن استخدامه ف

ي195 هاأثاث مكتنر زن وغت 
ُ
ي المكتب من مكاتب وطاوالت وكراسي وخ

ز
Ofis mobilyalarıOffice Furnitureكل ما يمكن استخدامه ف

لي196
ز ي نفس الوقتمكتب متز

ز
 ف
ً
ال ز  ومتز

ً
Ev ofisihome officeهوم أوفيس وهو العقار الذي يصلح أن يكون مكتبا

إطاللة بحرية197
ً
 أو كليا

ً
Deniz manzarasısea viewيمكن من خاللها رؤية البحر جزئيا

إطاللة غابات198
ً
 أو كليا

ً
Orman manzarasıforest viewيمكن من خاللها رؤية الغابات جزئيا

Şehir manzarasıcity viewيمكن من خاللها رؤية معالم ُمختلفة من المدينةإطاللة مدينة199

وع كالفناء الرئيسي أو األبنية الُمقابلةإطاللة داخلية200 İç manzarasıInterior viewيمكن من خاللها رؤية مناطق داخلية من المشر

ي والمالعبإطاللة حديقة201
ه وممرات المسر ز وع والمنتر Bahçe manzarasıgarden viewيمكن من خاللها رؤية حديقة المشر

Geniş manzarasıfull viewيمكن من خاللها مشاهدة واسعة ومفتوحة عىل األماكن المحيطة بالبناءإطاللة كاملة202

Kısmi  manzarasıpartial viewيمكن من خاللها رؤية أجزاء من المعالم الُمحيطةإطاللة جزئية203

ي للبناء وقد يكون عىل محالت تجارية أو أزقة أو طرق فرعيةإطاللة خلفية204
Arka fon manzarasıback viewيمكن من خاللها رؤية المكان الخلفز

Açık havuzopen poolحوض للسباحة مفتوح ويمكن للجميع مشاهدتهالمسبح المكشوف205

المسبح المغلق206
حوض للسباحة مغلق ولن يستطيع مشاهدته واستخدامه إال فئة محددة كمسبح الرجال أو مسبح 

 ولكنه مغلق كي يأخذ صفة المسبح الشتوي
ً
النساء ويمكن أن يكون مختلطا

Kapalı havuzndoor pool

مسبح األطفال207
ي 
ز
 وبعمق منخفض ال يتجاوز المتر الواحد ف

ً
ا  ما يكون صغت 

ً
حوض سباحة مخصص لألطفال وغالبا

أقصاه
Çocuk havuzuChildren's pool

خدمات منفصلة208
بمعنز خدمات للرجال وخدمات أخرى للنساء أو أن تكون خدمات واحدة ولكن بأوقات منفصلة 

أيام للرجال وأيام للنساء
Ayrı hizmetlerseparate services

حمام تركي209
ي قديم بدأت المشاري    ع 

ي وتقليد تركي وعثمائز ي بالدنا باسم حمام السوق وهو حمام شعنر
ز
ُيعرف ف

ي هذا المكان لالستحمام
ز
 باضافتها للخدمات حيث يجتمع الرجال أو النساء ف

ً
العقارية حديثا

Türk hamamı Turkish hamam

ز بالتعّرق وإذابة الشحوم الزائدةساونا210 Saunasaunaغرفة مخصصة للراغبي 

ز بالتعرق وإذابة الشحوم الزائدةبخار211 Buharsteamغرفة مليئة بالبخار وتستقطب الراغبي 

نادي صحي212
خاء " سبا"ويطلق عليه مصطلح  ي بتقديم خدمات صحية مثل التدليك والمساج واالستر

ويعنز

ها والساونا والبخار وغت 
Sağlık klübüspa

ي213
نادي رياصز

ي والركض وآليات األثقال والمعدات الرياضية 
يضم عدد من األجهزة الرياضية كمسارات المسر

األخرى
Spor kulübügym

Yoga Salonuyogaُيمارس فيها رياضة اليوغا لتهدئة االنفعاالت اليومية وتري    ح األعصابصالة يوغا214

هاصالة ألعاب215  ألعاب متنوعة كالبلياردو والبالي ستيشن وغت 
ً
Oyun SalonuGames Hallتضم عادة

Banket salonuBanquet hallمخصصة لتنظيم المناسبات كالمعارض والمؤتمراتقاعة مناسبات216

Festival salonlarıfestivel hallsمخصصة لتنظيم االحتفاالت كحفالت الزفاف وأعياد الميالد وحفالت التخرجقاعة احتفاالت217

ي تقدمها إدارة المجمع للسكانالمرافق االجتماعية218
فيهية النر Sosyal tesislersocial facilitiesهي الخدمات األمنية والتر

فيهية219 فيه من مسابح وحمامات ومالعبالخدمات التر Eğlence HizmetleriEntertainment Servicesكل ما يخص التر

المرافق اإلجتماعية: الباب الخامس



وع220 حديقة المشر
ي 
 عن ممرات المسر

ً
 فضال

ً
اء مجهزة ومزودة بالعشب والنباتات وبعض الشجر أحيانا مساحة خضز

والجري والجلسات العائلية
Proje bahçesiproject garden

كية والغربيةمطعم221 LokantaResturantمتجر مخصص لتقديم األطعمة والوجبات التر

وبات الباردة والساخنة والحلوياتمقه222 KafeCafeمتجر مخصص لتقديم المشر

جلسات عائلية223
ي  زوايا وأركان مخصصة لجلسة العائلية وتتألف من مقاعد للجلوس وطاولة مغطاة بإطار خشنر

لحجب الشمس
Aile seanslarıfamily sessions

مسطحات مائية224
ي 
ة من المياه ال تصطلح للسباحة ولكن تضفز وع وهي عبارة عن برك صغت  ي حديقة المشر

ز
تتوتجد ف

 عىل المكان وتتحىل بتصاميم هندسية جميلة
ً
 منعشا

ً
منظرا

Su kütleleriBodies of Water

ألعاب أطفال225
وع أو ضمن قاعة خاصة وتضم مجموعة من ألعاب األطفال  منطقة مخصصة إما من حديقة المشر

لتقوية أجسادهم وتنشيط عقولهم
Çocuk Oyunlarıtoys

Futbol Stadyumufootball stadiumمكان مخصص لتنظيم مبارايات كرة القدمملعب كرة قدم226

Basketbol StadyumuBasketball Stadiumمكان مخصص لتنظيم مبارايات كرة السلةملعب كرة سلة227

Tenis StadyumuTennis Courtمكان مخصص لتنظيم مبارايات التنسملعب تنس228

سينما الهواء الطلق229
كية  وع وتحت الهواء الطلق وتعرض أفالم سينمائية من الدراما التر ي حديقة المشر

ز
 ف
ً
تتواجد غالبا

والعالمية
Açık hava sinemasıopen air cinema

Sinemacinemaمكان مغلق مخصص لعرض األفالم السينمائية مزود بشاشة عمالقةصالة السينما230

كات بشكل خاصقاعة االجتماعات231 Toplantı odasıMeetings roomمكان مخصص لتنظيم االجتماعات واللقاءات والحوارات وتقصدها الشر

هاخدمات فندقية232 Otel hizmetlerihotel servicesمجموعة من الخدمات الشاملة كاالستقبال والتنظيف وتوصيل الطعام وكي المالبس وغت 

ز سيارات األجرة أو الحافالت المخصصة للتوصيل من الشقة إل المطار أو إل أي مكان آخرخدمات النقل233 Ulaştırma HizmetleriMobility Servicesتأمي 

ي لحماية السكانالحماية األمنية234
Güvenlik korumasısecurity protectionيتمثل بمكتب أمنز

ات المراقبة235 كامت 
ف عليها المكتب  وع ويشر أجهزة مخصصة لرصد أي تحرك مشبوه داخل أو عىل ُمحيط المشر

ي وتعمل عىل مدار الساعة
األمنز

Güvenlik kamerasıSurveillance Cameras

Giysileri yıkamak ve ütülemekWashing and ironing clothesتنظيف المالبس وكيها من الباب إل البابالغسيل وكي المالبس236

Hava alanına ulaştırmakGo to the airportتوفت  وسائل نقل من وإل مطارات المدينةالتوصيل إل المطار237

Ambulansambulanceتهدف إل توفت  الخدمات الطبية العاجلةاإلسعاف238

Acil doktorEmergency doctorيتدخل إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة وتشخيص الحاالتطبيب الطوارئ239

االستقبال240
 
ً
طاقم مسؤول عن تنظيم دخول وخروج سكان المبنز والضيوف ومنع دخول الغرباء وخاصة

ز المتسولي 
KarşılamakRecepion

Danışmainformationيهدف إل التواصل مع السكان وإخبارهم عن ضيوف أتو لزيارتهم قبل السماح لهم بالدخولاالستعالمات241

 إل جميع الطوابق دون الحاجة الستخدام الساللمالمصعد242
ً
Asansörelevatorجهاز مخصص للصعود كهربائيا

Otopark parkingمكان مخصص الصطفاف السيارات والمركباتمواقف السيارات243

مواقف طابقية244
ة يتم تخصيص عدة طوابق بهدف استيعاب أكتر قدم من سيارات السكان  ي بعض المشاري    ع الكبت 

ز
ف

والضيوف
Kat OtoparkFloor Parking

همخزن245 ي المرآب لتخزين األشياء الشخصية ألصحاب الشقق كالسجاد وغت 
ز
DepoStoredمكان مخصص ف

ز من خارج البناء إل داخلهالدخول246 GirişEnteringالمنطقة المخصصة لعبور القادمي 

ز بالخروج من البناءالخروج247 ÇıkışExitالمنطقة المخصصة لعبور الراغبي 

اك248 نتاإلشتر AboneSubscribeوهو عبارة عن طلب للحصول عىل خدمات معنية كالكهرباء أو الماء أو الغاز أو اإلنتر

Bakımmaintenanceإصالح األعطاء الكهربائية والميكانيكية السيما المصاعدالصيانة249



Temizlikcleaningكتنظيف المداخل الرئيسية والممرات والساللم داخل البناءالتنظيف250

Barbekübarbequeمكان مخصص لحفالت الشواءباربكيو251


