
 وام مسکن در ترکیه

 

 مردم شدن دار خانه مشکل  آغاز حل

جا که  ای جدید است که تحوالت زیادی در آن ایجاد نشده است. از آن بازار وام و لیزینگ مسکن در ترکیه حوزه

رود در مقایسه با همتایان خود در سراسر جهان بخش لیزینگ مسکن  ترکیه اقتصادی نوظهور به شمار می

 با قاعده بی شهرسازی  رود. ندارد. به عبارت دیگر مسکن یکی از مشکالت عمده در ترکیه به شمار میای  گسترده

 این در  تر کرده است. یافتن راه حل برای این مشکل را سخت اقتصادی، مشکالت و کالن های مهاجرت به توجه

درصد  ٣درحال حاضر . شود می نیز غیرقانونی های مسکن شامل که است درصد ٠٧ خانه مالکیت نرخ کشور

 را مسکن وام طورکلی به ها بانک  شود. گذاری خانه تأمین می های مسکن در این کشور از سیستم سرمایه وام

کنند و به همین دلیل لیزینگ مسکن براساس اعتبار  از محصوالت اعتباری مشتری فراهم می بخشی عنوان به

در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر این رقم بسیار کم است و  درصد تولید ناخالص ملی ترکیه است. ٠٧فقط 

سازی براساس قانون حمایت از مشتری ممنوع  دهد. سودهای متغیر و کارمزدهای آماده پتانسیل رشد را نشان می

 .کنند ساله ارایه می ٠٧هایی با مدت بازپرداخت  ها وام است و بانک

 

 

 

 

 ها بازپرداخت سریع وام



گذاری در  های بانکی تنها منبع سرمایه سال است. در حال حاضر سپرده ٤تا ٣ها  بازپرداخت وام بانکمتوسط 

کند  ها هستند و منبع جایگزینی وجود ندارد. این امر در بازپرداخت وام مشکل ایجاد می بخش لیزینگ برای بانک

درصدی از  عنوان  تواند به شتری میدهنده میزان وام لیزینگی است که م نشان  LTV که نسبت باتوجه به این

درصد است. البته موسساتی   ٧٧درصد و متوسط پرداخت به درآمد  ٠٧ارزش ملک دریافت کند( در این کشور 

دهند. اما باید مصداق  درصد را به خریداران خارجی مسکن در ترکیه می ٠٧٧هم وجود دارند که وعده وام 

مندترین  درصد ثروت ٠٧ها فقط  مدت بودن وام ین با توجه به کوتاهداشتن آنها را به دقت بررسی کرد. همچن

توانند از طریق لیزینگ خانه بخرند و از سوی دیگر دریافت وام لیزینگ مسکن فرآیندی  مردم این کشور می

 .کشد سال طول می  ٣یا  ٠گیر بوده که احتماال  طوالنی و وقت

 های گران در ترکیه وام

کند. سیستم سود بانکی این  ور نرخ سود بسیار باالست و خیلی سریع هم تغییر میاز سوی دیگر در این کش

کشور تا حدودی شبیه انگلیس است. البته طیف وسیع وام با توجه به درآمد و شرایط فرد متفاوت خواهد بود. 

 طیف اروپایی، های بانک از بسیاری مانند هم ترکیه قوانیندرصد است. ٧/٠تا ٣/٧طوری که طیف سود وام  به

 .شود می نیز وام شامل امر این. دارد محدودی دسترسی

درصد درآمد خالص فرد باشد که این قانون در  ٣٧های فرد نباید بیش از  به این ترتیب مجموعه کل سود و بدهی

 از یکی. داشت ثابت درآمد منبع باید کشور این در مسکن وام دریافت برای ضمن در  انگلیس هم وجود دارد.

یرا ساخت و سازهای غیرقانونی در ترکیه ز است، مسکن به مربوط مدارک کرد، دقت باید کشور این در که نکاتی

کنند.  های متعددی وام لیزینگ مسکن با شرایط مختلف ارایه می شود. در این کشور شرکت به وفور انجام می

درصد باقیمانده را  ٠٧داخت هستند و عنوان پیش پر درصد بهای مسکن به  ٤٧برخی از آنها خواهان پرداخت 

درصد کمتر از نرخ بانک  ٠٧سال نخست نرخ سود ثابت و   در. سال با اقساط پرداخت کرد ٧توان طی  می

 میزان حداقل کشور این در. شود می داده تحویل مالک به آن سند خانه، بهای درصد ٧٧ پرداخت از پس  است.



 کشورهای از بسیاری از تر دسترسی قابل و تر جذاب مسکن وام به دستیابی و است یورو هزار  ٣٧ لیزینگ وام

هزار دالر یافت.  ٤٧هایی به بهای  توان در این کشور خانه وجو و بررسی می اروپایی است. هنوز هم با کمی جست

زار یورویی ه ٣٧توان با وامی  درصد بهای خانه پرداخت کرد، می ٠٧هزار یورو برای پیش پرداخت  ٠٧اگر بتوان 

 .یورو باشد ٧٧٧که حداقل دستمزد فرد پس از مالیات  خانه را خرید البته به شرط آن
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