
Imigrație
Cazare

Cazare - Chirie
Română Turcă
Caut un _______________ de închiriat. Bir _______________ kiralamak istiyorum.

Menționează că vrei să închiriezi o locuință

cameră oda
Tipul de chirie

apartament daire
Tipul de chirie

garsonieră / apartament stüdyo daire
Tipul de chirie

casă detașată müstakil ev
Tipul de chirie

casă semi-detașată yarı müstakil ev
Tipul de chirie

casă cu teresă sıralı ev
Tipul de chirie

Cât costă chiria pe lună? Aylık kira ne kadar?
Întreabă cât costă chiria

Sunt utilitățile incluse? Ek masraflar dahil mi?
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse

Cât este depozitul? Depozito ne kadar?
Întreabă cât este depozitul

Când pot veni să văd locuința? Evi görmeye ne zaman gelebilirim?
Întreabă când poți vedea locuința

Apartamentul este ________________. Ev ________________.
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
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mobilat mobilyalı

Condiții ale locuinței

nemobilat mobilyasız
Condiții ale locuinței

Sunt permise animalele de companie? Evcil hayvan besleyebilir miyim?
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie

Cum pot schimba furnizorul de energie? Elektrik şirketini nasıl değiştirebilirim?
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie

Câți chiriași locuiesc în apartament? Evde kaç kiracı kalıyor?
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament

Câte persoane au văzut apartamentul? Kaç kişi görmeye geldi?
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul

Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz? Elektrik ve gaz sayaçlarının son sayımlarını görebilir
miyim?

Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz

Cât durează contractul de închiriere? Kira süresi ne kadar?
Întreabă cât durează contractul de închiriere

A existat vreun conflict cu vecinii? Komşular arasında herhangi bir anlaşmazlık var mı?
Întreabă care este relația cu vecinii

Ce ronovări s-au făcut? Hangi bakım ve onarımlar yapıldı?
Întreabă ce renovări s-au făcut

Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut
ultima dată inspecția?

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

Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția

Când a fost reînnoită ultima dată instalația
electrică?

En son ne zaman yeni elektrik tesisatı döşendi?

Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
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Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături? Üst katta/alt katta/yan dairede kimler kalıyor?

Întreabă care sunt vecinii din apropiere

Aveți loc de parcare? Ev için ayrı araba park yeri var mı?
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta

A fost cineva asasinat aici? Burada daha önce hiç cinayet işlendi mi?
Întreabă dacă au avut loc crime

Funcționează ___________? ____________ çalışıyor mu?
Întreabă dacă funcționează instalațiile

conductele su tesisatı
Instalații

încâlzirea ısıtma sistemi
Instalații

Proprietarul se ocupă de repații? Tamirat işleriyle ev sahibi mi ilgileniyor?
Întreabă cine face reparații

Unde se află contorul de gaz și cel electric? Gaz ve elektrik sayaçları nerede?
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric

Aveți garanție și manuale de instrucție pentru
electronice?

Elektrikli aletler için kullanma kılavuzları ve garanti
belgeleri var mı?

Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice

La ce companie aveți contract la electricitate,
Internet și telefon fix?

Elektrik, internet ve telefon hattı kim tarafından
sağlanıyor?

Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix

Unde este termostatul? Termostat nerede?
Întreabă dacă poți vedea termostatul

Pot vedea certificatul de siguranță al instalației
de gaz?

Gaz güvenlik sertifikasını görebilir miyim?

Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe
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Câte oferte a avut casa până acum? Kaç alım teklifi verildi?

Întreabă câte oferte a avut casa

De cât timp este pe piață? Ev ne kadar zamandır emlak piyasasında?
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare

De ce se mută cei care vând casa? Satıcı neden taşınıyor?
Întreabă de ce se vinde casa

Cât timp au locuit cei care vând în această
casă?

Satıcı ne kadar zaman burada yaşadı?

Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând

Ce este inclus în vânzare? Satışa neler dahil?
Întreabă ce este inclus în vânzare

Au fost probleme cu alunecarea de teren? Evin temelinde sorun var mı?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren

E posibil să găsim o variantă mai ieftină a
transferului?

Devir işlemleri için daha hesaplı bir yol bulmak mümkün
mü?

Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate

Ce se va construi în această zonă în viitor? Bu bölgeye ileride neler yapılacak?
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă

Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o
rezerva?

Evi satıştan kaldırabilir misiniz?

Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață

De unde au fost cumpărate gresia și faianța din
baie și bucătărie?

Mutfak ve banyo fayanslarını nereden alabilirim?

Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?

De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de
exemplu, dulapurile de bucătărie?

Mutfak dolapları gibi sabit mobilyalar nereden alınmış?

Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă
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