
 خالصه هزینه های مهاجرت و اقامت در ترکیه

 هزینه های مهاجرت به ترکیه

 تومان 5.000.000 هزینه کلی اخذ کارت از مراحل اولیه پر کردن فرم راندو، تا مرحله دریافت کارت

 تومان 1.500.000 تشکیل پرونده و ایاب و ذهاب هزینه خاک، کارت اقامت، هزینه نوتر، دریافت تکست نامبر، بیمه، 

 تومان 2.500.000 هزینه خرید بلیط پرواز به استانبول

 میانگین هزینه های اقامت در ترکیه بعد از مهاجرت

 لیر 280  هزینه نهار، شام و خوراکی های الزم برای یک نفر به صورت

 لیر 1100 ماه به صورت میانگین 3هزینه پوشاک برای هر 

 لیر 18 هزینه رفت و آمد داخل شهری

 لیر 250 باشگاه و تفریحاتی مانند سینما

 لیر 900 هزینه اجاره خانه

 

 

 
 هزینه خورد و خوراک

 قیمت بر حسب لیر    نام ماده غذایی

رشی                         5.5 

 2.61                       نان سفید تازه

کیلوگرم( 1برنج )                       12.30 

کیلو( 1مرغ )                      19.86 

عددی( 11تخم مرغ )بسته                       11.68 

کیلوگرم( 1پنیر محلی )                      42.88  

کیلویی( 1گوشت قرمز )بسته                       67.73 

کیلوگرم( 1سیب )                        5.78 

کیلوگرم( 1پرتقال )                        8.00  

کیلوگرم( 1گوجه فرنگی )                        5.32 

کیلوگرم( 1سیب زمینی )                        3.46 

یلوگرم(ک 1پیاز )                        4.03 

کیلوگرم( 1موز )                      14.33 

بسته( 1کاهو )                        4.17  

لیتری( 1.1بطری آب معدنی )                        2.30 

 50.00                       بطری شراب با کیفیت متوسط

 12.95                      آب جو )هر بطری نیم لیتر(

عددی( 12سیگار )بسته                       18.00 

  

  

 قیمت بر حسب لیر هزینه غذا در رستوران های ترکیه

 25.00 میان وعده در یک رستوران ارزان

 100.00 میان وعده برای دو نفر در یک رستوران متوسط

 25.00 وعده غذایی در مکدونالد

 16.00 آب جو وطنی

 12.76 کاپوچینو

 4.45 نوشابه پپسی

لیتری( 3300آب معدنی )بطری   1.49 
 



  
در ترکیه هزینه لباس و پوشاک  

 قیمت بر حسب لیر    هزینه پوشاک در ترکیه

 243.55 شلوار جین

 176.77 لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای

 450.77 هر جفت کفش نایک

 340.17 هر جفت کفش کاری چرم مردانه

  

 
 هزینه های حمل و نقل در ترکیه

 قیمت بر حسب لیر هزینه حمل و نقل در ترکیه

 5.00  شروع تاکسی 

 3.70 تاکسی )مسافت هر کیلومتر( 

 30.00 تاکسی برای هر ساعت 

 3.50  بلیط یک طرفه 

 200.00 بلیط ماهیانه 

 6.74 بنزین به ازای هر لیتر 

 200.000.00 فولکس واگن گلف

 177.656.42 تویوتا کوروال

 

 
 قیمت بر حسب لیر قیمت مهد کودک در ترکیه

 1.691.65 مهد کودک یا پیش دبستانی خصوصی، روزانه به صورت ماهیانه

 38.738.51 مدرسه راهنمایی بین المللی به صورت سالیانه

 قیمت بر حسب لیر هزینه ورزش و تفریحات در اقامت ترکیه

 159.43 باشگاه بدن سازی به صورت ماهیانه

 25.00 بلیط سینما )اکران بین المللی(

 93.44 اجاره زمین تنیس )یک ساعت در آخر هفته(

   
 قیمت بر حسب لیر هزینه های عمومی برای اقامت در ترکیه

متری 51هزینه آب و برق برای آپاتمان های   469.41 

 0.80 تعرفه گوشی همراه برای یک دقیقه

02به اندازه  ADSL داده نامحدود با کابل یا Mbps 105.27 

  

 :اتومبیل ها با توجه به ظرفیت سیلندر موتور در سه دسته مالیاتی طبقه بندی می شوند

  01.0 -سی سی، کل مالیات  1222تا  1022ظرفیت سیلندر بیش از٪ 

  55.5 -سی سی، کل مالیات  3222تا  1222ظرفیت سیلندر بیش از٪ 

  177.1 -سی سی، کل مالیات  3222ظرفیت بیش از٪ 

  

 خرید خودرو بدون مالیات برای خارجی های مقیم ترکیه

ه به طور قانونی در ترکیه با اجازه اقامت معتبر سکونت دارد، می تواند یک اتومبیل بدون مالیات داشته باشد! یا در هنگام یک خارجی ک

خرید یک اتومبیل جدید از یک فروشنده در ترکیه، آن را از یک خارجی مقیم آنجا خریداری کند و یا خود اتومبیل را از خارج از کشور 

این استثنا مالیات وسیله نقلیه به این معنی است که یک خارجی مجاز است بدون پرداخت مالیات مصرف ویژه یا ترکیه خریداری نماید. 

 . مالیات بر ارزش افزوده، از نمایندگی مجاز فروش اتومبیل نو بخرد



 در مناطق متوسط( هزینه های جانبی خرید و استفاده از خودرو )میانگین

  :تومان 112,222اخذ گواهینامه 

  :تومان 022,222تعویض پالک و اخذ پالک جدید 

  :تومان 132,222اخذ کارت خودرو 

 برچسب CD و IR:  تومان 1,022برابر با 

  :تومان 32,222اخذ کاپوتاژ یا مجوز خروج خودرو از کشور  

  برای یک سال 1.222.222ساله ماشین: به صورت میانگین  1بیمه 

  تومان( 10,222لیر ) 7تا  تومان(  15,222لیر ) 0.1قیمت بنزین در ترکیه: لیتری 

 

  
 هزینه های تحصیلی در ترکیه

 هزینه های دانشجویی قیمت به تومان ایران

 هزینه شهریه دانشگاه خصوصی 01.222.222

 هزینه خوابگاه های خصوصی 1.222.222

 هزینه خوابگاه های دولتی 022.222

 هزینه اجاره خانه دانشجویی مناسب 0.222.222

 هزینه غذای دانشجویی )روزی دو وعده( 11.222

 هزینه خرید کتاب های دانشگاهی )ماهانه( 122.222

 هزینه تفریحات دانشجویی )ورزش، سینما و 333 در ماه( 122.222

 هزینه اقامت دانشجویی یک ساله 1.122.222

  

 
 قیمت خرید خانه و آپارتمان در شهر های ترکیه )هر متر(

میلیون تومان 0 قیمت خانه و آپارتمان پندیک  

میلیون تومان 0 قیمت خانه و آپارتمان مالتپه  

میلیون تومان 12 قیمت خانه و آپارتمان کارتال  

میلیون تومان 11 قیمت خانه و آپارتمان توزال  

میلیون تومان 11 قیمت خانه و آپارتمان چکمه کوی  

میلیون تومان 11 قیمت خانه و آپارتمان عمرانیه  

میلیون تومان 10 قیمت خانه و آپارتمان اتا شهیر  

میلیون تومان 11 قیمت خانه و آپارتمان بی اغلو  

میلیون تومان 17 قیمت خانه و آپارتمان کادیکوی  

میلیون تومان 17 قیمت خانه و آپارتمان باشاک شهیر  

میلیون تومان 37 قیمت خانه و آپارتمان ساریر  

میلیون تومان 10 قیمت خانه و آپارتمان زیتین بورنو  

میلیون تومان 32  قیمت خانه و آپارتمان باکرکوی  

میلیون تومان 13 قیمت خانه و آپارتمان فاتیح  

اسالکقیمت خانه و آپارتمان م میلیون تومان 02   

میلیون تومان 102 قیمت خانه و آپارتمان ببک  

  

 

 
 هزینه اجاره خانه در ترکیه

 شهر ها و مناطق مختلف ترکیه قیمت اجاره خانه در ماه به لیر

)مناطق متوسط( استانبول و آنکارا  1.000  

 استانبول و آنکارا )مناطق الکچری( 16.000

 مراکز شهر های بزرگ 2.000



 هزینه اخذ هتل در شهر های بزرگ ترکیه )بر اساس لیر ترکیه( 

 :حدود قیمت هر یک شب اقامت در هتل

 ۲  :لیر 122ستاره 

 ۳  :لیر 112ستاره 

 ۴  :لیر 122ستاره 

 ۵  لیر 132ستاره: از 

  لیر 02هاستل: از شبی 

  :لیر 12مهمان خانه 

  لیر 112آپارتمان: از شبی 

 

 
 قیمت گوشی سامسونگ در ترکیه

 قیمت در ترکیه )لیر( برند سامسونگ

Samsung Galaxy Note 10 Plus 7300                                       

Samsung Galaxy S10 Plus 5100 

Samsung Galaxy A71 3950 

Samsung Galaxy A11 2100 

 قیمت خرید گوشی آیفون در ترکیه

 قیمت در ترکیه )لیر( برند آیفون

iPhone 12 ProMax 22000 

iPhone 11 Pro 12000 

iPhone 8 Plus 7000 

iPhone 7 4000 

ی اقیمت دستگاه های شیائومی و هواوی کمتر از برند های آیفون و سامسونگ می باشند و می توانید با مبالغی پایینتر از جدول فوق، دستگاه ه

 .هواوی و شیائومی خریداری نمایید

  

 
 قیمت خرید سیمکارت در ترکیه

 قیمت نوع سیمکارت

گیگ اینترنت 12لیر با  148 سیمکارت های توریستی  

گیگ اینترنت 12لیر با  155  سیمکارت معمولی  

 

روزه( متفاوت می باشد 02و  32، 7البته قیمت انواع سیمکارت های توریستی بسته مدت زمان اعتبار آن ) . 

  

 

 
 گرانترین و ارزانترین شهر ترکیه

 هزینه خوراک)یک پرس غذا در رستوران معمولی( )لیر( هزینه خرید ملک )لیر( )هر یک متر مربع( هزینه اجاره خانه )لیر( 

 20 15000 4500 استانبول

 9 1200 700 آفیون

 

 


