
 

 تاريخ: 14 أغسطس 2020

 تركيا فيالسكن 

 .كمال دراستهم هبانظار العديد من الطالب ل أرئيسية وحمط ًة وجهأصبت تركيا ال شك أّن 
املشتتتتتساة الستتتتت   إّن االستتتتتتورار واعلتتتتتنل ناتتتتتر مستتتتتان مخاستتتتتأ أمتتتتتر أساستتتتت  لستتتتت  شتتتتت    كمتتتتتا أّن 

خونم بستتتتترد ت اصتتتتتي  الستتتتتسن هتتتتت  اعلتتتتتنل ناتتتتتر الستتتتتسن  لتتتتت ا ستتتتتفتتتتتنر وصتتتتتنل   طالتتتتتأالتناجتتتتت  التتتتت  
 .ننان  داخ  تركياأبس  

 :نمنما تركيايف نناع السسن الطاليب أ

 :السكن الطالبي الحكومي 
يف وهتتتتتر مختشتتتتترا   التابعتتتتتة لتتتتتنبارا الشتتتتتباب والريا تتتتتة KYK سؤسستتتتتةملهتتتتت ا الختتتتتنع متتتتتن الستتتتتسخا  تتتتتتاب  

 .لف سريرأ 370كثر من وأسسن طاليب  400حناء تركيا ويودر نددها حبنايل أك  
جتتتتتتت  أمتتتتتتتن مخهتتتتتتتا نتتتتتتتدد  ايتتتتتتت    إال يف الستتتتتتتسخا  يف فتتتتتتتيا  العطاتتتتتتتة اللتتتتتتتي يةيُغاتتتتتتتل هتتتتتتت ا الختتتتتتتنع متتتتتتتن 

 .الدورا  اللي ية
 :تكلفة السكن الطالبي الحكومي

 الناليتتتتتة  لتتتتترا شتتتتتهريا وفتاتتتتتف التسا تتتتتة  ستتتتتأ 400املتنستتتتتط يف ح تسا تتتتتة هتتتتت ا الستتتتتسن و تتتتتتيا
 .يويم فيها الطالأ ال 

  تل ح الرابط التايل رماكن السسن اعسنم  يرجألاتعرف نار. 
http://www.kyk.gov.tr/kyk/harita/index.html 

 مميزات السكن الحكومي:
 .متنفر بسثرا وتسا ت  معونلة 
 عيوب السكن الحكومي:

هتتتتت ا الختتتتتنع متتتتتن يف تتتتتتراب ونستتتتتبة  اياتتتتتة جتتتتتدا متتتتتن العتتتتترب املستتتتتمنح  تتتتتم بالستتتتتسن موتلتتتتتر ناتتتتتر اأ
 السسخا .
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 تاريخ: 14 أغسطس 2020

 :السكن الوقفي 
هتتتتم متتتتا  يتتتت  أ تتتتدد املسؤسستتتتا  واخلمعيتتتتا  ا ريتتتتة و أو ة  أمتتتتن املستتتتاكن تتتتتاب  لن تتتتف الديانتتتتهتتتت ا الختتتتنع 

ن أكمتتتتتا ش   وصتتتتتارمة وبتتتتتر  اباتتتتتة لاخوتتتتتاة و نانيخهتتتتتا  ابتتتتتت  كثتتتتتر الت امتتتتتاالستتتتتسخا  أ تتتتتا أهتتتتت ا الختتتتتنع متتتتتن 
 .ينفرون لاطالب جممننة من الخدوا  واحملا را  الديخية  يهاناالوائمني 

خال هتتتتتم أكتتتتتد متتتتتن  ستتتتتن أبد تتتتتة بعتتتتتد نمتتتتت  مواباتتتتتة معهتتتتتم والتالستتتتتسخا  طتتتتتالب هتتتتت   ويتتتتتتم اختيتتتتتار 
 وسانكياهتم والت امهم. 

 بمر.إنطاليا و وأ اسطخبنل:  الث مدن رئيسية وه يف فر بسثرا متن 
 السكن الوقفي: مميزات

 ا اصة.  و نابط  اندول   ن ماً  والت ا خاً مأالسسخا  نناع أكثر أيعد ه ا الخنع من 
 الوقفي: السكنعيوب 

اأرحييتتتتة التتتت  تتتتتنفر التتتت  أ يانتتتتا ال  الستتتتسخا هتتتت ا الختتتتنع متتتتن يف الوتتتتنانني اللتتتتارمة والساستتتتة املتبعتتتتة 
 . مال مسرتة العامية وم اكرا دروسحيتاجها الطالأ لادراسة واستس
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  :السكن الخاص 
فضتتتتت  متتتتتن أدارا جممننتتتتتة متتتتتن الشتتتتتركا  ا اصتتتتتة ويعتتتتتت  إيستتتتتنن  تتتتتت الستتتتتسخا  هتتتتت ا الختتتتتنع متتتتتن 

 رفاهية.اللي  من سب  الرا ة و إالن  ية واعسنمية  يث ينفر لاطالأ ك  ماحيتاج السسخا  
 السكن الخاص: تكلفة

ستتتتأ نتتتتنع الستتتتسن واملستتتتان حبشتتتتهرياً وفتاتتتتف  1000املتنستتتتط يف تتتتتياوح تسا تتتتة الستتتتسن بتسا تتتتة 
 في  الطالأ.ال ي يويم 

 مميزات السكن الخاص:
 ينفر ل  ننع من الرا ة وا لنصية واالستواللية. 
 ينجد برف خمللة لام اكرا. 
  لغس  وك  املالبسخاصة ماكن أينجد. 
  و الثال يةأو ال وجية أخمتا ة من الغرف سناء ال ردية  نناعأتنفر. 
 تنفر وجبا  ينمية لاطالب. 
  تاب  لاجامعا ها العديد مخ  و ماكن اخلامعا أمن  رهبا. 

 عيوب السكن الخاص:
  خاصتتتتتة بتتتتتأن التسا تتتتتة ت يتتتتتد كامتتتتتا باد  ختتتتتر اأالستتتتتسخا  موارنتتتتتة بمتتتتتا نننتتتتتا ا تتتتتا يستتتتتنن مس تتتتتد 

 ا دما  املودمة.
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 الشبابي: السكن 
  التتتتدخ  احملتتتتدود نظتتتترا لواتتتتة تسا تتتتتذوي متتتتن الطتتتتالب  ا بتتتتاال كبتتتتر إياوتتتتر الستتتتسخا  هتتتت ا الختتتتنع متتتتن 

و شتتتتتتتوة وا تتتتتتتدا  تتتتتتتم أبيتتتتتتتت إجيتتتتتتتار ن يشتتتتتتتيكنا  يعتتتتتتتا يف أ يتتتتتتتث  ستتتتتتتن  مننتتتتتتتة متتتتتتتن الطتتتتتتتالب 
 خر .اأالسسخا  جيار معا مما جيع  التسا ة  اياة جدا موارنة بويتوامسنا ال

 السكن الشبابي: تكلفة
وحبستتتتتأ  الشتتتتتوةيف فتتتتتراد ستتتتتأ نتتتتتدد اأبتتتتتني مخطوتتتتتة وأختتتتتر  وحب الستتتتتسخا  نع فتاتتتتتف حبستتتتتأ نتتتتت

 لرا شهريا. 400املتنسط يف ولسن ندد ا دما  املودمة  
 مميزات السكن الشبابي:

  خر اأالسسخا  ناع بأنموارنة تسا ت   اة. 
  تركيا.يف بسثرا   تنافر 

 عيوب السكن الشبابي:
  ويتتتتتم منيألاتتتتت دفتتتت  مباتتتت يتتتتتم نتتتت  أ  يف البدايتتتتةمسا تتتتا هتتتت ا الختتتتنع متتتتن الستتتتسن يستتتتنن  جتهيتتتت  

  .فرش البيت بشس  كام  وجتهي  
   نناع ا لنصيةأننع من  أيال ينجد ب. 
 .البد من دف  كافة ال ناتر ك  شهر من كهرباء وباب وماء 
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 :السكن الجامعي 
 .ي لإو ي  السثر من الطالب ا وخلنصية مانأالسسخا  نناع أكثر أيعت  السسن اخلامع  من 

 تكلفة السكن الجامعي:
 لرا شهريا. 900املتنسط يف ولسن أخر   فتاف تسا ة السسن اخلامع  من جامعة 

 مميزات السكن الجامعي:
  سانة 24 راسة وأمن نار مدار تنفر. 
 تنفر خدمة االنينت. 
  مخهامسان  ريأ يف أو يسنن داخ  اخلامعة ن سها. 
  كان السسن خارج  رم اخلامعةإن  تنفر مناصال  خاصة لاطالب. 
  ي وتخظيف املالبسخدمة تنفر. 
 تنفر وجبا  طعام لاطالب. 
 تنفر برف مستواة لام اكرا. 

 عيوب السكن الجامعي :
 اتناجد بالسسن اخلامع االلت ام مبنانيد معيخة ل. 
  خر اأ السسخا نننا ما موارنة بتسا ت  مرت عة. 

 
 


