
8 نکته اساسی چانه زنی برای کاهش هزینه های خرید ملک در ترکیه

به آن؟ ترکیه و کاهش هزینه های مربوط  خرید ملک در 

خرید ملک در ترکیه، امروزه به یک روش رایج جهت اخذ اقامت و شهروندی این کشور تبدیل

شده است. در واقع، ساالنه ایرانیان بسیاری به منظور سرمایه گذاری، تحصیل و ثبت شرکت

در ترکیه به این کشور مهاجرت کرده و زندگی جدیدی برای خود آغاز می کنند. اولین قدم

جهت مهاجرت به کشور مذکور، پیدا کردن ملکی مناسب برای خرید یا اجاره جهت زندگی

کردن می باشد. برخی افراد نیز به منظور سرمایه گذاری اقدام به خرید ملک در ترکیه می کنند.

جالب است بدانید که در کشور ترکیه نیز همچون ایران، چانه زدن هنگام خرید اجناس و

همچنین ملک، در میان مردم رایج است اما تکنیک های متفاوتی دارد. بنابراین با ما همراه

باشید تا روش های چانه زنی جهت کاهش هزینه های خرید ملک در ترکیه را یاد بگیرید.

همچنین می توانید پادکست مربوطه را گوش دهید تا از ترفندهای کاهش هزینه خرید خانه

در ترکیه آگاه شوید.

موارد مورد بررسی در این مقاله:

·ترفندهای کاهش هزینه خرید ملک در ترکیه

به خوبی جستجو کنید

تغییرات قیمت را بررسی کنید

مشکالت خانه را جویا شوید

موقعیت مکانی ملک را به دقت آنالیز کنید

خیلی مشتاق نباشید

با اعداد بازی کنید

آماده کنار رفتن باشید

خشم خود را کنترل کنید



پیش از آنکه به دنبال قیمت های پایین برای خرید ملک در ترکیه باشید، توصیه می شود

ابتدا کمی تحقیق کرده و مناطق مختلف را مورد بررسی قرار دهید. تنها به یک ملک و یا خانه

اکتفا نکرده و چندین مورد را مشاهده کنید تا از قیمت ها به خوبی آگاه شوید. بدین ترتیب

هنگام مواجه شدن با صاحبان امالک می توانید با قدرت بیشتری صحبت کنید و در نتیجه

تخفیف بگیرید. 

از مشاور امالک بپرسید که از چه زمانی خرید یا اجاره ملک مذکور به آنها سپرده شده و در این

مدت چه تغییراتی از نظر قیمت داشته است؟ برای مثال گاهی عجله و نیاز مالک منجر به

کاهش قیمت شده و در نتیجه می تواند به تصمیم گیری بهتر شما کمک بسزائی کند.

بدون شک هر ملکی دارای مشکالتی هرچند جزئی می باشد. بنابراین هنگام خرید ملک در

ترکیه حتما از مشکالت ساختاری، حقوقی و ... آن مطلع شوید و از مشاور امالک در خصوص

این مسائل سواالتی بپرسید. با آگاهی از این مشکالت، دستتان برای تخفیف گرفتن باز

خواهد بود و در نتیجه کاهش هزینه های خرید ملک در ترکیه را برایتان به همراه خواهد

داشت.

ترفندهای کاهش هزینه خرید ملک در ترکیه

تغییرات قیمت را بررسی کنید

به خوبی جستجو کنید

مشکالت خانه و یا ملک را جویا شوید

موقعیت مکانی ملک را به دقت آنالیز کنید

هنگامی که جهت بازدید از یک ملک مراجعه می کنید، موقعیت مکانی آن را از نظر دسترسی

به امکانات مختلف همچون مراکز خرید، فروشگاهها، مدارس، دسترسی به وسایل نقلیه

(متروبوس)، مراکز تفریحی و ... مورد بررسی قرار دهید. عدم دسترسی به هر یک از این موارد

می تواند به شما کمک کند تا تخفیف بیشتری بگیرید.

 



خیلی مشتاق نباشید

یکی از ترفندهای چانه زنی که هنگام خرید هرچیزی می تواند کاربردی باشد این است که

خیلی چهره مشتاقانه ای نداشته باشید، حتی اگر ملک مورد نظرتان را پیدا کرده اید! در واقع

هنگامی که فروشنده احساس کند شما ملک را پسندیده اید و مشتاق به خرید آن هستید، به

هیچ وجه تخفیف نداده و حتی ممکن است قیمت را از حد معمول نیز افزایش دهد. بنابراین

سعی کنید کامال عادی رفتار کرده و جوری تظاهر کنید که ملک های بهتر دیگری نیز وجود

دارند و ممکن است بخواهید به سراغ آنها بروید.

 
با اعداد بازی کنید

یکی از مهمترین تکنیک های چانه زنی در هنگام خرید ملک، بازی با اعداد است. به منظور

کاهش هزینه های خرید ملک در ترکیه، می توانید یک رقم پیشنهادی به صاحب ملک مورد

نظر پیشنهاد داده و سعی کنید حول محور آن مذاکره کنید. به هیچ وجه سراغ ارقام خیلی

پایین نروید چرا که فرد مقابل شما احساس می کند بازار را نمی شناسید؛ در نتیجه معامله

موفقیت آمیزی نخواهید داشت. 

آماده کنار رفتن باشید

هنگام خرید ملک در ترکیه سعی کنید همواره معامله ای که پیش رویتان قرار دارد را با دقت

تحلیل کرده و مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که فکر می کنید بهترین

معامله را بدست نیاورده اید، بهتر است کنار بروید و گزینه دیگری را جایگزین کنید. در واقع

هنگامی یک معامله را به سرانجام برسانید که بطور کامل از آن راضی باشید؛ حتی اگر با چهره

غم انگیز فروشنده مواجه شدید!

خشم خود را کنترل کنید



یکی از مهمترین نکاتی که هنگام معاشرت جهت خرید ملک در ترکیه می بایست مدنظر قرار

دهید، عدم عصبانی شدن زودهنگام است. سعی کنید در مذاکرات کامال جدی رفتار کرده و

اعتماد بنفس داشته باشید. فراموش نکنید که این معامله می تواند برای شما سود خوبی به

همراه داشته باشد؛ به شرطی که کامال دقیق و با جدیت کامل انجام شود.


