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Introduktion till Turkiet                  

I Turkiet finns en rik variation av kulturer 

och traditioner, vissa flera hundra år 

gamla och andra mer moderna. Den som 

besöker Turkiet kommer att finna sådant 

som är exotiskt men också sådant som är 

bekant. Denna introduktion bör ge dig en 

insikt i den fängslande blandning av Öst 

och Väst som utgör den turkiska livsstilen. 

Turkiet kan beskrivas som ett rektangulärt 

land 779 452 km2 stort. Det är beläget på 

två kontinenter, 3% i Europa och resten i 

Asien, åtskilda av Bosporen som stäcker 

sig från Svarta havet genom Istanbul och 

Marmarasjön via Dardanellerna ut i 

Egeiska havet. Turkiets kustlinje är  8333 

km lång och löper längs Svarta havet i 

norr, Marmarasjön och Egeiska havet i 

väst samt Medelhavet i söder. Turkiet är 

ett stort land och avståndet mellan 

Istanbul i nordväst och Hakkari i söder är 

ca 1841 km.  

I Turkiet finns det gott om berg, den 

genomsnittliga höjden är 1132 m.ö.h. 

Bergen i norra Anatolien löper längs den norra delen av landet, parallellt med Svarta havet. 

Taurusbergen sträcker sig längs Medelhavet i söder. Det högsta berget är Ararat, 5165 m högt, 

beläget i nordost. Ararat är en snötäckt inaktiv vulkan som reser sig över de omgivande slätterna. 

Det berättas att det var vid detta berg Noaks ark strandade. 

Det finns också många sjöar i Turkiet. Den största naturliga sjön är Van, 3713 km2.  Under de senaste 

trettio åren har ett antal dammar anlagts. Det har lett till att flera dammsjöar bildats t.ex. Ataturk 

Dam Lake, som började bildas 1990. Bland de många floder som flyter genom Turkiet är Kizilirmak 

som rinner ut i Svarta havet den längsta, 1355 km lång. Eufrat och Tigris rinner upp i Turkiet och 

flyter genom flera länder innan de rinner ut i Persiska viken. 

Turkiet är indelat i sju regioner: Östra Anatolien, Centrala Anatolien, Svartahavsregionen, 

Medelhavsregionen, Egeiska regionen, Marmararegionen och Sydöstra Anatolien. 

 

Klimat 
Turkiet är ett stort land med skiftande terräng, därför varierar klimatet mellan de olika regionerna. 

Medelhavsklimat, med varma somrar och svala vintrar, råder i området vid Egeiska havet och 

Medelhavet. I norr i trakterna kring Istanbul är somrarna kortare och vintrarna kallare. Kusten längs 
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Svarat havet är Turkiets mest nederbördsrika region och den enda region där det kan regna alla tider 

av året. De östra delarna kan få 2200 mm regn/år. I centrala Anatolien är somrarna heta och torra 

och vintrarna kalla. I östra Anatolien är somrarna mildare men vintrarna hårdare med temperaturer 

så låga som -30 till -38 i bergen, och snö kan finnas på marken 120 dagar om året. 

 

Naturtillgångar 
När det gäller mångfald av mineraler som finns i ett land ligger Turkiet på tionde plats i världen. En 

av de rikaste mineraltillgångarna är borsalter, där Turkiet har 63% av världens tillgångar. Efter 

marmor och natursten är borsalter den gruvprodukt som exporteras mest från Turkiet. Denna export 

har utvecklats snabbt sedan 1985 och exporttakten varje år är dubbelt så stor som 

världsgenomsnittet. Det finns fler än 120 marmorbrott med många färger, mönster och kvaliteter.  

 

Jordbruk 
Turkiet är en av de få självförsörjande länder i världen när det gäller jordbruksprodukter generellt 

och livsmedel specifikt. Nästan 15% av landets area består av ängar och betesmark.  

29,5% är skog och 35,5% är åkermark. Vete är den främsta grödan. Ungefär 30% av landets 

befolkning är anställd inom jordbrukssektorn.  

Turkiet är världens sjätte största bomullsproducent och nästan 85% av deras textil- och klädexport är 

tillverkad av bomull.  Turkiet är världens fjärde största klädexportör och textilexporter utgör 34% av 

landets totala export. 

 

Det onda ögat 
Vart man än går ser man nazar boncuk, en talisman som 

skyddar mot det onda ögat. Den kan vara i form av ett smycke, 

mönster på textil eller målat på porslin, krukor och tegel. 

Talismanerna görs ofta av blått glas med ett stiliserat öga i 

mitten och kan ha varierande storlek, stora för hemmet och 

kontoret, små för bilen och ännu mindre i form av berlocker 

och broscher. Enlig traditionen är det så att man när man 

berömmer något eller någon riskerar att locka det onda ögat 

till det som beröms p.g.a. andras avundsjuka. Nazar boncuk 

vilseleder det onda ögat. Blått är en beskyddande färg och 

används därför i talismanen. Det sägs att bilden är ursprunget 

till paisleymönstret.  

 

Turkiska bad 
Renlighet har alltid varit viktigt både i det turkiska och det muslimska samhället. Det har funnits 

hamam i Turkiet sedan medeltiden. Traditionen nådde sin höjdpunkt under det osmanska rikets tid, 

när de blev samlingsplatser för kvinnor och på så sätt gav dem en möjlighet att lämna sina hem och 
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träffa sina vänner. Att bada blev en tillställning ofta åtföljd av en picknick, och det sägs att det blev 

det optimala tillfället för mödrar att välja blivande hustrur till sina söner. Också idag finns separata 

bad för män och kvinnor. Har staden bara en hamam har män och kvinnor tillträde vid olika tider 

eller olika dagar. Undantaget är bad öppna för turister, där båda könen får bada samtidigt och man 

t.o.m. kan få massage av någon av det motsatta könet. Sådant förekommer inte i de traditionella 

hamam.  

 

När man besöker ett hamam lämnar man sina kläder i ett omklädningsrum och sveper in sig i en 

handduk eller ett tyg som kallas pes temal. Detta får man låna, liksom träsandaler. När man kommer 

in i själva badhuset fyller man sin skål med vatten från kranarna längs väggen och så tvättar man sig 

genom att hälla vatten över sig själv. När det är ens tur lägger man sig på den centrala 

marmorbänken, göbek tas, där man blir skrubbad med ett grovt tyg, kese, intvålad och masserad. 

Ofta får man betala extra för denna behandling.  

 

Sevärdheter 
Allt fler besökare har upptäckt att det finns mer att se i Turkiet än dess berömda stränder. Turkiet är 

ett vidsträck land med skiftande landskap och en rik historia och kultur med lämningar från alla de 

civilisationer som existerat där. Idag finns nio, av UNESCO certifierade, världsarv i Turkiet. Dessa 

världsarv är: 

- Göreme nationalpark och klippformationerna  i Kappadokien. 
- Stora moskén och sjukhuset i Divrigi. 
- De historiska områdena i Istanbul. 
- Hattusha, huvudstad i hettiterriket. 
- Nemrut Dagi, berget med antika statyer. 
- Hierapolis-Pamukkale, ruiner efter antika städer. 
- Xantos-Letoon, ruiner efter antik stad och religiöst centrum. 
- Safranbolu, de gamla delarna av denna staden. 
- Utgrävningarna i Troja. 

 

Varför Didim-halvön? 
 

Didim-halvön är fylld med hundratals barer, caféer, 

klubbar och restauranger. Det finns veckomarknader i 

centrum av både Altinkum och Akbuk, liksom traditionella 

butiker som ger dig en möjlighet att få uppleva äkta 

turkisk kultur. Om du tycker om sport och friluftsliv är 

området perfekt eftersom det finns möjlighet till bl.a. 

surfing, dykning, fiske, beachvolleyboll, tennis och mycket 

mer.  
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Det finns många sevärdheter och utflykter som tillfredsställer allas intressen. Här är några exempel 

på vad man kan uppleva i området: 

- Certifierade Blue Flag-stränder, program med fokus på miljövänlighet och bevarande       
            av naturresurser. 

- Båtturer till närliggande turkiska och grekiska öar. 
- Utflykter till närliggande städer och byar. 
- Fågelskådning i Turkiets mest populära nationalpark. 
- Jeepsafari. 
- Hästsafari. 
- Shoppingturer. 
- Vattenparken i Kusadasi. 
- Vattenparken i Altinkum. 
- Apollotemplet. 
- Pamukkale, Hiearapolis och Cleopatras pool. 
- De antika städerna Miletos, Priene, Efesos och Herakleion. 
- Bafasjön. 
- Turkiska nätter. 
- Turkiska bad. 
- Marknaden i Söke samt Kusadasi. 
- Dalyan, Sköldpaddsstranden och lerbad. 

 

Golf 

För de som spelar golf kan det vara värdefullt att veta att områden på Didim-

halvön reserverats för bygge av golfbanor.     

Läge och tillgänglighet 

Didim-halvön är belägen i västra Turkiet vid den egeiska kusten. Det går flyg 

från Stockholm och Göteborg, med mellanlandning, till flygplatserna på 

halvön. Restid från flygplatsen i Bodrum till våra områden är ca 1 timme och 

15 min, från Izmir ca 1 timme och 45 min och från Dalaman ca 3 timmar och 

30 min.  

 

Klimat 
Turkiet: ett land för alla årstider 

Med en fastighet i Turkiet kan du njuta av långa, varma somrar och svala vintrar som gör 

utomhusvistelse året om till en möjlighet. Längs egeiska kusten är somrarna varma, relativt torra och 

vintrarna milda. Medelhavs- och Marmarisregionerna har också vackert väder året om eftersom de 

skyddas av Besparmakbergen som löper längs kusten i söder. Längs Marmaris kust och norra egeiska 

kusten varar badsäsongen från juni till september. Den blir längre då man rör sig mot Medelhavet 

där man kan njuta av ett uppfriskande bad i de klarblå vattnen från april till oktober. 
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Marinan                      
I Altinkum byggs Turkiets största marina. Didims marina kommer att bli 282 000 m2 stor och kan ta 

emot fartyg av varierande storlek. Ett större varv med kapacitet för 650 båtar kommer att finnas 

intill själva marinan som får 

kapacitet för 450 båtar.  

”Den nya marinan kommer 

att ändra framtiden för 

denna landsdel, och göra    

Didim till turistort nr 1 

på Aegans Kust” 

Mumin Kamaci, Borgmästare i Didim 

Altinkum                     

Altinkum är en av de vackraste resorterna belägen 

på Turkiets västkust vid Egeiska havets  

kristallklara vatten. Altinkum, som betyder gyllene 

sand, har ett stort antal sandstränder med  

långgrunt turkost vatten. På nära avstånd ligger ett 

flertal vackra sevärdheter såsom Bafasjön och 

Apollotemplet. Altinkum är en livfull turkisk stad. 

Om du funderar på att köpa fastighet i Turkiet har 

Altinkum mycket att erbjuda. Det finns en 

framgångsrik turistindustri och staden har dragit 

nytta ekonomiskt av alla turister som varje år besöker den. Pengarna har investerats i ett nytt 

sjukhus, förbättrade vägar och ett stort utbud av anläggningar för din trivsel. Altinkum är en livlig 

resort som har varit mottaglig för turisters önskemål, och har på så sätt utvecklats till en ort där det 

finns mycket att göra såväl dag som natt.   

Med gyllene stränder och turkosa vatten försvinner stress och krav från det moderna samhället när 

du slappnar av och njuter under den 

egeiska solen. 

Altinkum är en av de vackraste 

resorterna i Turiket och uppskattas av 

både europeiska och turkiska turister. 

Beläget vid Egeiska havets kristallklara 

vattnen vid inloppet till Akbuk-bukten 

ligger Altinkum nära till flygplatserna i 

Bodrum och Izmir.  
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Resorten har vuxit upp direkt bakom stranden och Altinkum är egentligen strandområdet  medan 

stadens namn i själva verket är Didim. De flesta ortsbor som arbetar där talar engelska och centrum 

är fyllt av restauranger och barer som tillfredsställer såväl turkisk som internationell smak. 

Den huvudsakliga stranden i Altinkum kallad First 

Beach (Första Stranden) är en stor bukt med gyllene 

sand och mycket långgrunt vatten och är därför 

mycket populär. Det finns fler stränder, till höger och 

vänster om First Beach. Vattensporter är vanliga så det 

finns alltid något att titta på eller delta i.  

Altinkum tar emot ett stort antal återvändande gäster 

liksom gruppresenärer. Delfintorget (Dolphin Square) 

och stora delar av staden har renoverats och ser 

fantastiska ut. 

Längs huvudvägen mellan Didyma och Altinkum finns flera snabbköp vilket gör det enkelt att själv 

handla livsmedel. Söndagsbasaren ligger i utkanten av staden. I Didim finns gamla staden och i 

Didyma finns Apollotemplet.  

Då Altinkum har utvecklats till en livlig stad med mycket att göra både dag och natt har vi valt att 

erbjuda fastigheter som passar alla smaker och som ligger både nära centrum och en bit därifrån.  

Efesos, Jungfru Maria, Pamukkale och Bodrum ligger nära Altinkum och är alla väl värda ett besök. 

Akbuk                      

Akbuk är beläget nära mitten av Turkiets favoritkust, vid de klara vattnen i Egeiska havet. Staden, 

som ligger mellan Bodrum och Didim, är den perfekta semesterorten med vacker natur nära havet. 

Akbuk är omtyckt av både inhemska och utländska turister. Det påstås att Akbuk har lägst 

luftfuktighet i Turkiet. Klimatet i Akbuk är varmt och de milda vindarna från havet skapar skön 

svalka, särskilt under de varmaste sommarmånaderna. I motsats till  

Altinkum är Akbuk mindre påverkat av turismen. I Akbuk finns vackra stränder, butiker, restauranger 

och barer. I närheten ligger Bafasjön och Apollotemplet. Det är också lätt att ta sig till Altinkum och 

andra platser för att njuta av det lokala köket eller besöka ruinerna av den antika romerska staden 

Efesos. Det finns något att göra för alla. 

Akbuk är omgivet av grönskande skogar och 

vackra stränder. Marken är inte kuperad vilket 

gör den perfekt för byggnation. Enligt 

bygglagarna får endast en- eller tvåplanshus 

byggas. Detta betyder att det i området 

kommer att finnas många fristående villor med 

stora trädgårdar, vilket betyder att 

fastigheterna i området kommer att uppbringa 

höga priser. För att bevara Akbuk och dess 

vackra omgivningar har den turkiska regeringen 
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bestämt att endast 15% av området får bebyggas.  

Akbuk ligger vid foten av ståtliga berg och utbrett längs en vacker bukt. Staden håller på att bli en 

favoritplats för utlänningar som vill investera i en fastighet. För dig som älskar lugn och ro i 

kombination med fantastiska vyer är Akbuk den rätta platsen. Akbuk erbjuder en känsla av det äkta 

Turkiet.  

 

Det turkiska köket 
Det turkiska köket är känt som ett av världens bästa. Det 

hämtar influenser från alla hörn av det tidigare osmanska 

imperiet. Varje region har sina egna specialiteter. Turkiet är 

självförsörjande i sin livsmedelsproduktion och har ett 

tillräckligt stort överskott också för export. Det innebär att 

turkisk mat oftast är lagad av färska, lokala ingredienser och 

därför har den bästa av smaker.  

Meze 
En måltid börjar ofta med meze, en mängd små kalla och 

varma rätter, som man ska dela på. På många restauranger bär 

servitören runt dem på en bricka så att man ska kunna inspektera dem och göra sitt val. I vilket fall 

som helst är det vanligt för en turk att ta sig en titt på maten som ska tillredas för att så bestämma 

sig för vad man ska äta. Känner du dig osäker på vad som erbjuds, var inte rädd för att fråga. Meze 

inkluderar allt från olika dipsåser som taramasalata och cacik (yoghurt, vitlök och gurka) till dolma 

(grönsaker fyllda med ris t.ex. vinblad och paprikor), karides (räkor) eller arnavut cigder (tärningar av 

lever stekta med kryddor och lök). Det finns flera hundra sätt att tillreda aubergin och imam bayildi 

är ett av de bästa, abuerginen kokas i olivolja och fylls med tomater och lök. Dess namn betyder 

bokstavligt talat prästen svimmade, troligtvis p.g.a. dess goda smak. 

 

Huvudrätter  
Huvudrätten består oftast av kött eller fisk. Turkar äter alltid 
bröd till maten och huvudrätten serveras vanligtvis med ris. 
Oftast placeras en coban salaty, herdens sallad, gjord på 
tomat, gurka och lök med en dressing av olivolja och citron 
som tillbehör, på mitten av bordet för att delas av alla. Lamm 
är det vanligaste köttet och det och kyckling tillreds på ett 
stort antal sätt, oftast grillat. Kebab är populärt och välkänt. 
Köfte, små lammburgare, är väl värda att prova. De som 
föredrar något mer kryddstarkt ska prova Adana kebab, gjort 
av lamm och paprika. Det finns en stor mängd varianter och 
regionala former av kebab. En mättande variant är Ilskender 
eller Bursa kebab, namngiven efter 
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 Alexander den store respektive orten den härstammar 

från, där kött, yoghurt, tomatsås och pitabröd varvas. 

Turkar är också förtjusta i stuvningar eller vad de kallar 

sulu yemek (mat med sås) och det finns restauranger 

som specialiserar sig på dessa och har stora kastruller 

med de olika stuvningarna utställda för inspektion. 

 

Efterrätter 
Oftast avslutas en måltid med ett fat med färsk frukt, 

vackert uppskuren och placerad i mitten av bordet för 

alla att dela på. Karpuz (vattenmelon) och kavun (nätmelon) är populära. Gottegrisarna kan glädja 

sig åt de söta och honungsrika efterrätterna. Det finns många olika men baklava (filodeg och 

pistagenötter dränkta i honung) är den mest välkända. Väl värd att prova är sütlac, en kall, söt 

rispudding. Den äventyrlige kan beställa tavuk gögusu, en mjölkpudding gjord av bultade 

kycklingbröst. Det må låta underligt men är faktiskt delikat och ofta omöjligt att känna att det är 

gjort av just kyckling. 

 

Frukost 
En turkisk frukost består vanligtvis av nybakat vitt bröd, honung, fetaliknande ost, tomater, gurka 

och svart oliver nedsköljt med thé. Det finns också en typ av omelett med paprika och andra 

grönsaker samt ägg stekta med vitlökskorv.  

 Hälsa och välfärd 

Att flytta till ett varmare land med ett torrare klimat och en mer avslappnad livsstil är bra för ditt 

välmående och din hälsa. Ingen mer värk orsakad av vinter och kyla, och inga höga elräkningar 

heller! 

Om du funderar på att pensionera dig i Turkiet, tänk på att pengarna räcker längre här. Du har råd 

att äta hälsosamt med massor av färskt kött och färska frukter och grönsaker. Det finns många sätt 

att hålla sig i form, från simning till promenader och vattensporter. Kontakta Försäkringskassan för 

att få veta vilka villkor som gäller för att få din pension utbetalad i Turkiet.  

Sjukvård 
Alla stora städer har både statliga och privata 

sjukvårdsinrättningar. De flesta sjukhus håller europeisk 

standard, speciellt i turistorterna. I de flesta fall kan man få 

vård samma dag man söker och de flesta läkare talar 

engelska. Även om privat sjukvård i Turkiet har 

överkomliga priser använder lokalbefolkningen oftast de 

statliga sjukhusen eftersom de är effektiva. De flesta 

privata sjukhus har avtal med många försäkringsbolag, 

men det är ämdå viktigt att du ser över dina försäkringar. 
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Apotek 
Många mediciner, inklusive antibiotika, kan köpas mot recept. Apoteken har öppet 9-19, måndag-

lördag och det finns vanligen ett akutapotek i varje region.  

Tandvård 
Turkisk tandvård är känd för att hålla hög klass till låga kostnader. De flesta tandläkare i Turkiet 

håller internationell standard och det finns många som ger vård samma dag som man söker. 

Att leva hälsosamt 

Klimat 

Turkiet har fantastiska 300 soldagar om året. Det gör att klimatet är varmt året om. Klimatet vid 

Egeiska havet och Medelhavet är varmt på somrarna och milt på vintrarna. 

Landet 

Största delen av Turkiet klassas som grönt land. De flesta resorter vid kusterna är omgivna av skogar 

och olivträd. Det ger bra luft av en typ som ofta rekommenderas av läkare. 

Jordbruk 

Turkiet är övervägande ett jordbruksland som främst 

producerar organisk mat. Det finns lokala veckomarknader 

där man kan köpa färska grönsaker, frukter, nötter och 

baljväxter. 

Vatten 

Det mesta av vattnet i Turkiet kommer från vulkaniska 

källor och innehåller alla de viktiga mineralerna. Vattnet renas ordentligt och har en distinkt söt 

smak. 

Det turkiska språket 

Turkiska talas av över 20 miljoner människor och världens sjunde mest spridda språk. Dagens 

turkiska har utvecklats från dialekter kända sedan 1000-talet och tillhör den ural-altaiska 

språkgruppen, med troliga kopplingar till finska och ungerska.  

 

Engelska och tyska talas av många i de stora städerna och på turistorterna. De flesta turkar 

välkomnar chansen att få använda sina språkkunskaper och gör allt de kan för att hjälpa dig. Turister 

som försöker sig på turkiska ord och fraser uppskattas. Turkiska är inte ett lätt språk att lära sig men 

det har en stor fördel, det är helt och hållet fonetiskt. Varje bokstav i alfabetet har endast ett ljud 

och uttalas alltid på samma sätt. Även utländska ord upptagna i turkiskan får en fonetisk stavning, 

vilket ger ledtrådar till hur de ska uttalas. Prova att uttala följande ord: ketcap, taksi, futbol. Turkiska 

baseras på det latinska alfabetet. Det finns inte q, w eller x i språket och det finns i stället några 

andra bokstäver. Betoningen läggs oftast på den första stavelsen i ordet. Här följer en lista på ord 

och fraser, med uttalsguide, tänk engelskt uttal, för att hjälpa dig att bli förstådd.  
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Hej          Idag  Var försiktigt! 

Merhaba (mare-hah-ba)       Bugün (boo-goon) Dikkat! (dikkat) 

God morgon (när man möts)      Imorgon 

Günaydin (goon-eye-din)                    YarÝn (yah-run) 

God dag (när man möts eller skiljs åt)  Var? 

Ilyi günler (ee-yee goo-n-ler)               Nerede (ne´re-de) 

God kväll (när man möts eller skiljs åt)  Jag heter… 

Ilyi aks amlar (ee-yee ak-sham-lar)  Ilsmim… (is-mim) 

Tack; Tes ekkürler ( tesh-e-kür-ler)  

Ja;    Vin                                              

Evet (e-vet)   Arap (shar-ap)                                                                                                                                                                                   

Nej Thé   

HayÝr (higher) Cay (ch-eye) 

Jag vill     Kaffe 

Ilstiyorum (ist-ee-your-um) Kahve (car-vay) 

 

Tio anledningar att köpa fastighet i Turkiet 

1. Det turkiska folket är trevligt, välkomnande och gästvänligt. De flesta talar utmärkt engelska. 
Besökare tas emot helhjärtat och med värme. 

 

2. Turkiet har ett hälsosamt klimat med långa torra somrar, milda vintrar och frisk luft vilket 
gör det till ett idealiskt land för semester och längre vistelser. 

3. Levnadskostnaderna i Turkiet är låga. 
4. Värdet på fastigheter i Turkiet ökar snabbt, ca 30% om året, och det är troligt att de kommer 

att fortsätta öka tills de når samma nivå som i Europa. 
5. Enligt tidningar i branschen är det troligt att Turkiet kommer att bli ”det land som tar över 

efter Spanien som den ultimata solskensdestinationen vilket gör fastigheter där till ett 
lockande alternativ”. 

6. Turkiet har en växande marknad med utmärkt kapitalväxt och goda uthyrningsmöjligheter. 
7. Turkiet kandiderar till att bli ett EU-land, varför det är ett bra tillfälle att göra investeringar 

där. 
8. Turkiska fastigheter är en god investering då de är mer än en tredjedel billigare än 

motsvarande fastigheter i t.ex. Spanien och Frankrike. 
9. Det är enkelt att ta sig till Turkiet, direktflyg går året runt. 
10.  Turkiet är en stabil demokrati och kriminaliteten är låg.  
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A Tocuh of Paradise Country Club, Akbuk

 
A Tocuh of Paradise Country Club är byggt runt Country Club-konceptet. Det ger möjlighet till ett 

stort utbud av aktiviteter som tennis, ponny-trekking och vattensporter. 

Till stilen på villorna och lägenheterna har inspiration hämtats från Turkiet och Medelhavet. När 

fastigheterna designades var målet att skapa något speciellt för att förstärka det naturligt vackra i 

omgivningarna. Inbäddad i en olivlund och omgiven av berg blickar området ut mot det Egeiska 

havet, i sanning en smak av paradiset.  A Tocuh of Paradise Country Club är beläget på en utmärkt 

plats som ger möjlighet för boende och besökare att enkelt ta sig till de lokala sevärdheterna, 

stränderna och städerna antingen till fots, med buss eller bil. Det tar ungefär fem minuter att 

promenera till Akbuks centrum och stranden där. Sunset Homes kommer att gratis ställa buss, med 

avgång var femtonde minut, till förfogande för färd till centrum i Akbuk och Altinkum. 
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Tocuh of Paradise Country Club är beläget i närheten av de planerade golfbanorna i Akbuk.  

Man tar sig lätt till området från alla de stora vägarna i Didim. Flygplatserna Bodrum-Milas och Izmir 

ligger inte långt bort.  

Ett urval av de anläggningar, aktiviteter och tjänster som erbjuds på A Tocuh of Paradise Country 

Club: 

- Tre stora swimmingpooler. Lämpliga för 
både barn och vuxna. 

- Troligtvis uppvärmd pool inomhus.  
- Hydro Massage Jacuzzi. 
- Minigolfbana. 
- Fullt utrustat gym/fitnesscenter. 
- Turkiskt bad och bastu. 
- Tennisbana. 
- Cykelvägar. 
- Lekområden. 
- Klubbhus. 
- Gårdsplan. 
- Bevakat område med inpasseringskontroll. 
- Kostnadsfri minibuss för färd till stränder 

och lokala sevärdheter. 
- Helikopterplatta. 
- Trädgårdsskötsel och bevattning. 
- Sportaktiviteter t.ex. fotboll, basket, volleyboll, badminton, boules. 
- Barnklubb. 
- Läkare/hälsoklinik. 
- Matvaruaffär med utkörningsservice. 
- Möjlighet att hyra bil, moppe eller cykel.  
- Portvakt 
- Frisör. 
- Vakter, fastighetsskötare och föreståndare dygnet runt. 
- Country Club- medlemskap. 
- Kostnadsfri shoppingsetvice. 
- Postboxar. 

 
 
 

A Touch of Paradise Country Club, Akbuk Village  
Ny fas! 
Sunset Homes har nöjet att presentera våra nya fastigheter med unik design i den nya fasen av A 

Touch of Paradise Country Club. Vi har gjort allt vi kan för att kunna erbjuda dig ett framtida hem 

med ett bekvämt boende som andas lugn och ro. Elegant design, välplanerade rum och hänsyn 

tagen till minsta detalj gör fastigheterna unika. 

Området kommer främst att bestå av villor och tvillinghus men också lägenheter med två rum och 

etagevåningar. De rymliga terrasserna och balkongerna gör det möjligt för dig att till fullo njuta av 

värmen och solen. 
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På området kommer det också att finnas alla anläggningar du behöver för att kunna njuta av din del 

av paradiset; bar, minilivs, idrottsplaner, uthyrningsservice, flygplatstransfer, tvätteri, livsmedel 

levererade till ditt hem när du anländer, swimmingpool, gym och mycket mer. Vi finns där för att 

hjälpa dig före, under och efter ditt köp. 

Apollo Court I, Altinkum  

Vårt område Apollo Court I är beläget i den vackra staden Altinkum. Apollo Court I består av 91 lyxiga 

lägenheter och takvåningar, alla designade och byggda med högsta standard. Området ligger 

ungefär fem minuter från stadens centrum och den största stranden. En promenad på fem minuter 

för dig till ruinerna av Apollontemplet. Området ligger vid huvudvägen som för till marinan, vilken 

efter ombyggnaden troligen kommer att bli den största marinan i Turkiet.  

Sunset Homes erbjuder en kostnadsfri busservice, med avgångar var tionde minut, som tar dig till 

stadskärnan och stranden. Lägenheterna på Apollo Court I är idealiska för dig som vill njuta av lugn 

och ro men också roa dig på områdets olika anläggningar.  

På Apollo Court I finns: 

- En stor swimmingpool utomhus.  
- Restaurang och café. 
- Terrass med sittplatser.  
- Lekområden. 
- Fullt utrustat gym och fitness center.  
- Sjukvårdscenter och läkare. 
- Internetcafé. 
- Bastu. 
- Bevakning dygnet runt.  
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Apollo Court II, Altinkum

 
Apollo Court II kommer att byggas i den vackra staden Altinkum.Apollo Court II kommer att bestå av 

85 lyxiga lägenheter och takvåningar, alla designade och byggda med högsta standard. Området 

kommer att ligga endast 100 m från Apollo Court I, mellan staden Didim och Apollontemplet.  
Apollo Court II är idealiskt för dig som vill njuta av lugn och ro men också roa dig på områdets olika 

anläggningar såsom turkiskt bad, bastu, swimmingpool, swimmingpool inomhus, bar, lekområden 

och mycket mer. Det finns planer på att bygga en golfbana 1000 m området.Området ger möjlighet 

till en god investering till lågt pris, då det ännu inte börjat byggas.  
På Apollo Court II kommer det att finnas många olika anläggningar och något som tilltalar alla:   

- En stor swimmingpool utomhus. 
- Restaurang och café. 
- Lekområden. 
- Butiker. 
- Spelrum. 
- Fullt utrustat gym och fitness center. 
- Kostnadsfri busservice. 
- Sjukvårdsklinik. 
- Bastu. 
- Internetcafé. 
- Hydro Massage Jacuzzi. 
- Parkering. 
- Bevakning, reception, föreståndare och 

fastighetsskötare dygnet runt. 
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Sunset Court, Altinkum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunset Court är beläget i staden Altinkum. Området består av 36 lyxiga lägenheter med ett, två eller 

tre sovrum. Husen är designade för att sömlöst smälta in i det vackra landskapet. Området har 

designats utifrån en unik idé som gett upphov till rymliga, lyxiga lägenheter. De flesta har en 

obehindrat utsikt mot havet eller bergen från alla rum. 

Sunset Court är ett fantastiskt område som ligger nära den nya marinan och den planerade 

golfbanan och endast tio minuter från Altinkums stadskärna. Ett traditionellt turkiskt bad med bastu 

och flera andra lokala anläggningar finns inom ett kort avstånd. 

På Sunset Court finns många olika anläggningar och något som tilltalar alla:  

- Café och bar. 
- Livsmedelsbutik. 
- Lekområde för barn. 
- Kostnadsfri busservice. 
- Fullt utrustat gym. 
- Bastu. 
- Frisör. 
- Stor utomhuspool för barn och vuxna. 
- Bevakning dygnet runt. 
- Reception, fastighetsskötare och föreståndare. 
- Parkering.  
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Sunset Villa’s, Altinkum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sunset Villas är ett nyligen byggt område med sexton lägenheter med tre eller fyra sovrum samt tolv 
villor med fyra sovrum. Alla är byggda med högsta standard och kvalitet. Varje villa har ett fullt 
utrustat kök liksom helkaklat badrum och dusch. 
Området ligger ungefär fem minuter från Altinkums centrum och största strand. Sunset Homes 

erbjuder kostnadsfri busservice med avgångar var femtonde minut. Området ligger också i närheten 

av Migros livsmedelsbutik, den stora veckomarknaden och lokala affärer.  

Omgivningarna har blivit formade för att på bästa sätt framhålla den vackra naturen.  

På Sunset Villas finns många anläggningar och tjänster, här är ett urval av dem: 

- Lekområden. 
- Bastu. 
- Stor utomhuspool för vuxna och 

barn. 
- Reception, fastighetsskötare och 

föreståndare dygnet runt. 
- Kostnadsfri busservice.  
- Parkering.  
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Grenhill, Blanche och Bafa Lake Villas, Akbuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha sett på de fastigheter vi erbjuder kanske du fått idén att bygga något eget utifrån din 

smak. 

Sunset Homes har nöjet och möjligheten att kunna sälja villor som är byggda enligt dina önskemål. Vi 

har tre vackra områden med utmärkta anläggningar och många olika husmodeller att välja på. Våra 

arkitekter hjälper dig gärna att anpassa ritningarna utifrån dina önskemål. 

Du kan välja mellan många tomter i olika områden längs egeiska kusten där du kan bygga ditt 

drömhus. 

 

Greenhill och Blanche Villas 
Sunset Homes kan erbjuda ett stort utbud av fastigheter på 

områdena Greenhill och Blanche. När du köper en fastighet på 

något av dessa områden kan du välja mellan att själv designa 

din villa eller att låta bygga en av de modeller som Sunset 

Homes erbjuder. Sunset Homes bygger din villa med en byggtid 

på ungefär fem månader. Det finns också redan färdigbyggda 

hus på området, som man kan flytta in i omgående. Båda 

områdena består av ungefär 900 tomter. Varje tomt är 600m2, 

stor nog för att bygga en villa med fem sovrum, en privat pool 

och egen trädgård. Med ett utbud av många olika modeller, 

interiörer, olika storlekar och former av pool är varje villa unik 

och byggd för att du ska kunna njuta av den året runt.  

Det finns många anläggningar på båda områdena så att alla ska 

kunna känna sig nöjda. En stor gemensam swimmingpool, ett 
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café, en butik och en restaurang har färdigställt. Det är bara några av anläggningarna som kommer 

att stå till buds. Ytterligare anläggningar som kommer att byggas är en tennisbana och lekområden 

för barnen.  

Turkiet har strikta byggnadslagar vilket försäkrar att området kommer att behålla sitt vackra 

utseende och sina vackra vyer. Enligt riktlinjerna får det på de två områdena endast byggas enplans- 

eller tvåvåningsvillor. Det innebär att det på områdena kommer att finnas ett flertal stora, fristående 

villor med vackra trädgårdar, vilket medför ett högt pris. Att endast 15 % av området får bebyggas 

gör att det kommer att finnas kvar många grönytor. Grenhill och Blanche Villas kommer att bli 

välvårdade områden, skötta i enlighet med reglerna från regeringen. 

Grenhill och Blanche Villas är belägna i utkanten av staden Akbuk, på den vackra och grönskande 

landsbygden. Områdena, som ligger mellan Bodrum och Didim, är de perfekta semestertillflykterna. 

De är belägna på en sluttning och utsikten över havet och bergen gör att man blir andlös. Grenhill 

Villas är beläget vid den stora vägen mot Didim och Blanche Villas är beläget vid den stora vägen till 

Bodrum  Det är lätt att ta sig till lokala sevärdheter, städer och stränder till fots, med bil eller buss. 

Grenhill Villas ligger ca 4 km från Akbuks strand och stadskärna och Blanche Villas ligger ca 5 km från 

samma stad och strand och ungefär 500 m från Bafasjön. Trots att det är så nära till allt är områdena 

lugna och oförstörda. 
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Bafa Lake Villas 
Den fantastiska Bafasjön 

ligger i den sydvästra delen 

av Turkiet. Det är en 

långgrund, vacker sjö med 

fantastisk utsikt mot bergen. 

Sunset Homes kan erbjuda 

dig den unika möjligheten 

att bygga din villa vid sjöns 

stränder. 

Mer än 225 sorters fåglar är 

bosatta vid Bafasjön och i 

det närliggande stora 

Menderes-deltat. 

Ornitologer från hela världen 

besöker varje år området för 

fågelskådning. Området utgör en av Europas största tillflyktsorter för fåglar och är en del av Aydin 

naturpark. 

För 2000 år sedan var Bafasjön en bukt till Egeiska havet. Genom avrinning från Menderes-floden 

skildes bukten från sjön. Det är förklaringen till att vattnet i sjön är lite salt och att man kan fånga 

multefiskar, ålar, karpar och 

andra fiskar där.  

Vardagsrum,Kök, Sovrum 1, 

Sovrum, Badrum, Hall, Totalt, 

Terrass, Privat 

swimmingpool,Garage 

Stor trädgård.Privat 

bilparkering,Bottenvåning, Första 

våningen, Andra våningen, Total 

boendeyta 

WC/Dusch, Balkong, Kontor, Privat trädgård och uppfart, Inklusive balkonger, Dressingroom, Galleri 

Tambur 

Efter ditt köp 
Vi är stolta över den goda service vi kan erbjuda efter att du gjort ditt köp. Vad det än gäller gör vi 

vårt bästa för att hjälpa dig. Vår service inkluderar bl.a. välkomstpaket, resor från och till flygplatsen, 

veckostädning, årlig storstädning, fastighetsskötsel, hjälp med att betala räkningar för t.ex. el, vatten 

och skatt.  
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Renovering 
Vi har ett bygg- och renoveringsteam som antingen kan bygga den villa du köpt eller utföra 
renoveringar av befintliga fastigheter. Du kan få hjälp av vårt lokala kontor i Sverige, som också 
förmedlar kontakt 

 Möbelpaket 
Det finns många möbelaffärer i Altinkum, och ett stort utbud att välja bland. Om du behöver hjälp 

står vår personal på plats till din tjänst. Vi har förmånliga avtal med utvalda möbelhandlare, som ger 

till kontoren i England och Turkiet.  

dig bästa möjliga pris.  

Din inredning speglar självfallet din personliga smak och stil. Om du funderar på att hyra ut din 

fastighet kan det dock vara bra att tänka på detta när du köper inredningen. Vi rekommenderar att 

det i en lägenhet med tre rum finns följande möbler: 

 

 

Vardagsrum: 

- en soffa 
- en fåtölj 
- ett matbord med fyra stolar 
- en bokhylla 
- ett vardagsrumsbord 
- gardiner 
- tavlor 

Huvudsovrum:   

- en dubbelsäng med madrass 
- två nattygsbord 
- kuddar, täcken och sängkläder 
- lampor 
- gardiner 
- tavlor 

Sovrum: 

- två enkelsängar med madrass 
- ett skåp 
- kuddar, täcken och sängkläder 
- lampor 

Kök: 

- kyl och frys 
- tvättmaskin 

Badrum: 

- badrumsmatta, duschdraperi o.d. 
- spegel 

Ungefärlig kostnad: ca 40 000 SEK, priset kan variera beroende på kurs och utbud av varor. 
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Fastighetsskötsel  
Vi tillhandahåller komplett service när du köpt ditt hem i Turkiet, så att du kan njuta i fulla drag. 

Exempel på våra tjänster: 

- Månatlig kontroll för att undvika, upptäcka och åtgärda vattenskador och skador från väder 
och vind. 

- Inspektioner av fastigheten. 
- Säkerhetskontroller. 
- Skötsel av pool och trädgård. 
- Grund- och storstädning. 
- Tvätteri. 
- Skötsel av räkningar. 

Fastigheterna  
Våra fastigheter håller högsta standard. Materialen som används är av bästa kvalitet och våra 

arkitekter och ingenjörer använder senaste nytt inom design och teknik när de arbetar för våra 

klienter. 

Grunden 
Armerad betonggrund konstruerad i enlighet med terrängen och regelverket för 

jordbävningssäkerhet. 

Byggnationslagar 
Alla fastigheter är byggda enligt gällande nationella och internationella lagar för planläggning och 

byggnation. 

Garanti 
Alla våra fastigheter har tio års certifierad garanti som stöds av den turkiska regeringen. 

Interiör 
Golv, tak och väggar: 

- Golven i hela fastigheten är av klinkers i högsta kvalitet. 
- Vackert putsade tak och väggar i vardagsrum, sovrum och kök. 
- Trappor av marmor. 

               Dörrar och fönster 

- Dubbelglasfönster med ramar i vitlackad UPVC, samt myggnät. 
 
 

Uppvärmning och luftkonditionering: 

      -    Både värme och luftkonditionering finns för att skapa perfekt temperatur året runt.  

Solpaneler 
- Solpanelerna har också elektrisk funktion. För uppvärmning av vatten kan solceller  
       och energibesparare monteras på alla fastigheter 

TV och Internet 
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- Uttag för Internet i vardagsrum och sovrum. 
-  TV samt turkisk telecom-telefon och bredband. 
- Central satellit i alla fastigheter. 

Vardagsrum 

- Vackert designade taklister med downlights. 
- Tre eluttag. 

Kök 

- Minst åtta eluttag. 
- Bänkskivor av marmor. 
- Inbyggd ugn, spis och köksfläkt. 
- Spotlights. 

Badrum  

- Toalett, handfat, skåp och dusch samt annan utrustning av högsta kvalitet, i europeisk stil. 
- Elektrisk varmvattenberedare. 
- Jacuzzi i de flesta villor. 

Sovrum 

- Luftkonditionering. 
- Två eluttag i varje sovrum. 

 

 Exteriör 
- Uteplatserna har marmorgolv. 
- Rymliga balkonger och terrasser. 
- Området omgivet av en mur och järnstaket. 

Trädgårdar och grönområden 

- Alla trädgårdar och grönområden har designats för att komplettera och förstärka de vackra 
omgivningarna. 

Säkerhet 

- Säkerhetsvakter dygnet runt. 
- Säkerhetsdörrar av rostfritt stål med säkerhetslås av hög kvalitet. 
- Muromgärdat område med inpasseringskontroll. 
- Brandsläckare eller brandfilt. 

 

Andra inrättningar 
Varje område har ett antal inrättningar, som kan variera något mellan områdena. På varje område 

finns butiker, Internetcafé, turkiskt bad, bastu och sittområden. Områdena är handikappanpassade 

och de går bussar, tillgängliga för boende och gäster, till stadskärnan och stränderna.  

 

Att investera i fastigheter 
Om du funderar på att köpa en fastighet i Turkiet har Altinkum mycket att erbjuda. Det finns en 

framgångsrik turistindustri och staden har dragit nytta ekonomiskt av alla turister som varje år 

besöker den. Pengarna har investerats i ett nytt sjukhus, förbättrade vägar och ett stort utbud av 

bekvämlighetsinrättningar. Fastigheter i Turkiet är betydligt billigare än på många andra populära 
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europeiska destinationer. Din investering kan löna sig stort under kommande år. Med sin orörda 

natur, underbara vatten och vänliga lokalbefolkning är Turkiet den rätta platsen för ditt drömhem. 

Det finns två anledningar till att köpa en fastighet utomlands, för att göra en investering eller för att 

köpa en semesterbostad, eller en kombination av båda. När man ska besluta sig för vad och var man 

ska köpa behöver man fokusera på två saker. 

 

1. Hur vill jag tjäna pengar? Genom att hyra ut fastigheten eller genom att köpa och sälja den? 
2. Är fastigheterna på en sådan plast där andra vill bo i framtiden, är det lätt att hyra ut 

fastigheten? 
 

Kapitalväxt 
Kapital har växt mycket i och omkring Altinkum. Undersökningar visar att värdet på fastigheter 

kommer att växa stort inom de kommande åren. Minsta prisökning i området kommer troligen att 

bli 20%. Kapitalväxten på din fastighet kommer att vara beroende av faktorer som var fastigheten är 

belägen och vilken typ av fastighet det är. Trots den goda prognosen är fastigheter fortfarande 

billigare i Altinkum än i andra turkiska städer.  

 

Inkomst från uthyrning 
Inkomsten från uthyrning av en fastighet måste bedömas försiktigt och inte överdrivas. Uthyrningar 

är aldrig garanterade, men vi ger uthyrningsgarantier på upp till två år på vissa områden. Man måste 

göra en bedömning av tillgång och efterfrågan. 

Att hyra ut trettio veckor om året är en rimlig beräkning. Detta bör ge en vinst på ungefär 6%. Det är 

dock inte säkert att fastigheten kommer att vara uthyrd alla de trettio veckorna.Den genomsnittliga 

hyresinkomsten för en lägenhet med tre rum i Altinkum är ca 3200 SEK/vecka och för en villa ca 

3900 SEK/vecka. 

 

Visningsresor  
Visningsresan är det bästa sättet att själv se de fastigheter du är intresserad av, och att få en känsla 

av den trevliga och exotiska turkiska livsstilen. 

Vi erbjuder en komplett och professionell service för dem som funderar på att köpa fastighet i 

Turkiet. Vårt säljteam består av människor från närområdet med stor erfarenhet som ger dem goda 

förutsättningar för att på bästa sätt ge dig råd och hjälp. De ger dig också hjälp efter att fastigheten 

är köpt, då du kan få hjälp med skötsel och uthyrning. Du kan också få hjälp med bankkonto, skatter, 

lokala advokater, uthyrning, möbelpaket och all annan hjälp du kan tänkas behöva.    

På din visningsresa till Turkiet kommer en av våra representanter att möta dig på flygplatsen och 

skjutsa dig till ett av våra visningsobjekt, där du får bo under ditt besök. Vi hjälper till att boka 

flygbiljetter, om så önskas.  
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Varje dag får du besöka och titta på fastigheter utifrån dina önskemål och din budget. Du kommer 

också att få besöka lokala sevärdheter och de bästa turkiska 

restaurangerna. Vår målsättning är att du ska njuta av det Turkiet har att 

erbjuda, likväl som att du ska få se våra fastigheter.  

Våra visningsresor varar mellan tre-sju dagar. 

I visningsresan ingår: 

- flygbiljetter. 
- boende. 
- skjuts från och till flygplatsen. 
- visning av de fastigheter du önskar se. 
- rundtur i lokalområdet. 

Reseförsäkring, mat, visum och reskassa ingår ej. 

Guide till att köpa fastighet 
Den följande informationen utgör en guide till att köpa fastighet i Turkiet. Denna process liknar den 

som finns i andra länder. Processen är faktiskt enklare i Turkiet än i många andra länder.  

Din första uppgift är att hitta ditt ideala objekt bland våra fastigheter samt göra ett personligt besök 

hos oss. Du kan också se våra objekt på vår hemsida. På begäran sänder vi broschyrer och 

informationsmaterial. Du kan också få hjälp med resor från och till flygplatsen,  boende och bokning 

av flygbiljetter. Vi erbjuder dig ett omfattande informations- och servicepaket, från början till slutet 

av processen, som vid köp inte medför några merkostnader för dig.  

 

Steg 1 
När du bestämt dig för vilken typ av fastighet du vill köpa bör du också ta ställning till om du vill hyra 

ut den eller ej. När du försäkrat dig om att alla dina önskemål angående 

fastigheten är uppfyllda kan du reservera den genom att betala en 

bokningsavgift. En betalningsplan utarbetas sedan och du börjar göra dina 

inbetalningar efter 6-8 veckor. 

Steg 2 
Efter att du betalat bokningsavgiften kommer du att få ett kontrakt som du ska 

underteckna. Du kommer sedan att få göra din första inbetalning, via Internet, 

till byggherrens konto. Bokningsavgiften är inte återbetalningsbar. Vi kommer 

också att behöva kopior av pass för alla personer som ska stå på kontraktet. 

 

Steg 3 
I samband med att din villa eller lägenhet är färdigbyggd och du fått dina nycklar och ditt 

ägandebevis måste du göra slutbetalningen, om detta inte gjorts tidigare. Kontrakt kommer att 

utbytas på den lokala notarius publicus kontor. Alla utlänningar som köper fastighet i Turkiet 

kommer att få hjälp av en av regeringen utsedd tolk och översättare som förklarar exakt vad som 

står skrivet i alla dokument, innan du skriver på dem.   



25 | P a g e    

 

 
 

 Vanliga frågor   
 

Vem kan köpa fastighet i Turkiet? 
Utlänningar har haft möjlighet att köpa fastighet i Turkiet sedan 2002/2003. Nyliga lagändringar har 

gjort det möjligt att köpa på flera orter som inte tidigare var tillåtna.  

Vad är ett kontrakt och ett ägandebevis? Vad är Tapu? 
Ägandebevis är det lagliga dokumentet som bevisar att man äger fastigheten. Det turkiska namnet 

för dokumentet är Tapu Sendi. När fastigheten är såld lämnas dokumenten över från säljaren till 

köparen vilket slutför köpet. Om det finns några förbehåll på fastigheten räknas de upp i 

dokumenten. Därför är det viktigt för den utsedde advokaten att noggrant granska dokumenten 

innan köpt godkänns. Du kan också be om att få förbehåll inskrivna i dokumenten när de överförts 

till dig.  

Vilka dokument behöver jag för att köpa en fastighet i Turkiet? 
De enda dokument du personligen behöver tillhandahålla är ditt pass samt två nytagna passfoton. 

När kontraktet är underskrivet behövs ägandebeviset för officiell behandling. 

I vems namn kommer fastigheten att skrivas? 
Fastigheten skrivs i det/de av dig angivna namnet/namnen. 

Hur kan jag skriva under officiella dokument om jag inte 

kan besöka Turkiet när detta är aktuellt? 
Du kan utse en agent och bekräfta detta med ett av notarius 

publicus verifierat dokument.  

Kommer dokumenten att vara på svenska? 
I Turkiet finns en laglig rekommendation om att alla dokument 

gällande fastigheter sålda till utlänningar ska översättas av en av 

regeringen utsedd översättare. Du kommer att få en skriftlig 

översättning av kontraktet, men alla lagliga dokument är i första 

hand på turkiska då det är landets officiella språk.  

Behöver jag skriva ett testamente för min egendom i Turkiet? 
Detta är att rekommendera. Enligt turkiska arvsrätt beror arv av en fastighet ägd av en utlänning på  

ömsesidighet mellan länderna. Om du inte har ett testamente ärvs din fastighet av närmast anhörig. 

Om du önskar att någon annan ska ärva fastigheten bör detta specificeras i ditt testamente. 

Har fastigheterna full besittningsrätt eller arrenderas de? 
Nästan alla fastigheter i Turkiet har full besittningsrätt. 

Är det billigare att köpa av en byggherre som själv bygger sina 

objekt? 
Genom att köpa från en byggherre slipper man betala mäklarens avgift på 

3% av köpeskillingen.  

Jag skulle vilja hyra ut min fastighet, hur gör jag det? Finns det 

efterfrågan på uthyrning? 
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Efterfrågan på att hyra fastigheter är stor. Vi kan hjälpa dig med uthyrningen och sådant som 

inspektion, vädring, städning, poolskötsel, välkomstpaket och resor från och till flygplatsen. Vi har 

ett servicekontor i Altinkum vars personal gärna står till tjänst.  

Hur mycket ska jag budgetera för extra kostnader utöver köpeskillingen för 

fastigheten? 
Uppskattningsvis behövs 3% av köpeskillingen för fastigheten för att täcka allt. Vid köp inom vårt 

område A Touch of Paradise kommer de lagliga kostnaderna att inkluderas. 

Behöver man en advokat? 
Officiellt behöver man igen advokat, då sin säljare vanligtvis sköter alla överlåtelsehandlingar. 

Advokater finns dock tillgängliga för en kostnad av 2200-2800 kr. 

Kan ni hjälpa mig att sälja min fastighet i Turkiet? 
Ja, vi kan hjälpa till med det. Andrahandsförsäljning sköts via Internet eller av vårt kontor i Bodrum.   

Jag har fler frågor och funderingar. Kan ni hjälpa mig? 
Naturligtvis. Vi hjälper gärna till om du har fler frågor eller behöver mer information.  

 


