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آخرین وضعیت فروش مسکن و شاخص قیمت مسکن در ترکیه 

بر اساس اطالعات سازمان آمار ترکیه، فروش مسکن در ماه می نسبت به مدت مشابه سال قبل با ١٠٧.٥ 
درصد افزایش به ١٢٢ هزار و ٧٦٨ واحد رسید. کالن شهر استانبول با ٢٢ هزار و ١٤٨ واحد و ١٨.٠ درصد 

بیشترین سهم را در فروش مسکن داشته است. 

بر اساس تعداد فروش، استانبول با ٢٢ هزار و ١٤٨ واحد فروش و ١٨ درصد از کل فروش در جایگاه نخست 
و پس از آن شهرهای آنکارا با ١١ هزار و ٤٩٧ واحد و ٩.٤ درصد از کل فروش و ازمیر با ٧ هزار و ١٥٩ 

واحد و ٥.٨ درصد از کل فروش مسکن در کشور در رتبه های بعدی جای دارند.

 شهرهای حکاری با ٢١ واحد، آرداهان با ٤٣ واحد و بایبورت با ٧٥ واحد، کمترین تعداد فروش مسکن را 
داشته اند.

فروش مسکن در بازه زمانی ژانویه الی می سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣٧.٧ 
درصد افزایش یافت و به ٥٧٥ هزار و ٨٨٩ واحد رسید.

فروش خانه های رهنی در سراسر ترکیه در ماه می با ١٧٧.٨ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل 
به ٢٩٣٣٥ واحد رسید. سهم فروش رهنی از کل فروش مسکن ٢٣.٩ درصد بوده است. از سوی دیگر فروش 
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مسکن رهنی در ٥ ماه نخست سال جاری میالدی با ٧٢.٣ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
١٢٩ هزار و ٧٠٧ رسید.

در ماه می سال جاری میالدی ٦ هزار و ١٦١ واحد مسکونی و در ٥ ماه نخست سال جاری ٣١ هزار و 
٨٨٥ واحد از فروش رهنی مسکن در کشور مربوط به واحدهای تازه ساخت بوده است. 

فروش سایر واحدهای مسکونی در سراسر ترکیه در ماه می نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ٩٢.٢ 
درصد افزایش یافت و به ٩٣ هزار و ٤٣٣ واحد رسید. سهم این نوع واحدها از کل فروش مسکن ٧٦.١ درصد 

بوده است. 

فروش واحدهای مسکونی مذکوردر ٥ ماه نخست سال جاری میالدی با ٣٠.٢ درصد افزایش نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ٤٤٦ هزار و ١٨٢ واحد بود.

تعداد فروش واحدهای مسکونی تازه ساخت در ترکیه در ماه می نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨٠.٥ 
درصد افزایش یافت و به ٣٢ هزار و ٨٦١ واحد رسید. سهم فروش این نوع واحدها از کل فروش واحد 
مسکونی در کشور ٢٦.٨ درصد بوده است. فروش واحد مسکونی تازه ساخت در ٥ ماه نخست سال جاری 

میالدی با ٢٨.١ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٦٣ هزار و ٧١٩ واحد بوده است. 

فروش خانه دست دوم در سراسر ترکیه در ماه می با ١١٩.٥ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل 
به ٨٩ هزار و ٩٠٧ واحد رسید. سهم فروش واحدهای مسکونی دست دوم از کل فروش در کشور ٧٣.٢ 
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درصد بوده است. فروش این نوع واحدها در ٥ ماه نخست سال جاری میالدی با ٤٢.٠ درصد افزایش نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به ٤١٢ هزار و ١٧٠ واحد می باشد.

فروش مسکن به اتباع خارجی در ماه می سال جاری  با ٢٣٥.٧ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به ٥ هزار و ٩٦٢ واحد رسید. در ماه می، سهم فروش مسکن به خارجی ها از کل فروش خانه در کشور 
٤.٩ درصد بوده است. استانبول با فروش ٢ هزار و ٤٥١ واحد،  مقام نخست را در فروش مسکن به خارجی 

ها به خود اختصاص داد. 

     پس از استانبول، شهرهای آنتالیا با ١٨٨٥ واحد و مرسین با ٢٦٤ واحد دارای بیشترین تعداد فروش مسکن 
به اتباع خارجی در کشور بوده اند. 
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فروش مسکن به اتباع خارجی در ٥ ماه نخست سال جاری میالدی  با ٧٠.٠ درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به ٢٦ هزار و ٧٥٣ واحد رسید.

بر اساس ملیت اتباع خارجی ، بیشترین فروش مسکن در ترکیه به شهروندان روسیه بوده است.

در ماه می سال جاری میالدی، اتباع روسیه ١٢٧٥ واحد مسکونی خانه از ترکیه خریداری کردند. پس از 
روسیه، ایرانی ها با خرید ٧٣٦ واحد مسکونی و عراقیها با ٦١٧ واحد مسکونی در رتبه های بعدی قرار دارند.
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افزایش قابل توجه شاخص قیمت مسکن در ترکیه 

بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه در خصوص شاخص قیمت مسکن در سال ٢٠٢٢ میالدی ، شاخص قیمت 

مسکن در ماه آوریل نسبت به ماه مارس سال جاری میالدی  ١٠.٢ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٢٧ 

درصد افزایش داشته است. افزایش ساالنه قیمت مسکن در استانبول بیش از ١٤٢ درصد بوده است.

تغییرات شاخص قیمت مسکن در آوریل سال جاری میالدی به ترتیب در سه شهر بزرگ استانبول ١٠.٧ درصد ، 

آنکارا ١٠.٦ درصد و ازمیر ٩.٧ درصد افزایش داشته است.

افزایش قیمت مسکن  ( درصد ) = آوریل ٢٠٢٢ میالدی

قیمت هر متر 

مربع / لیر ترک

افزایش قیمت مسکن 

دست دوم  ( % )

افزایش قیمت 

مسکن نوساز  ( % )

میانگین افزایش قیمت 

( % )

١٠٥٧٤.٩ ١٢٦.٥ ١٣١.١ ١٢٧ ترکیه

١٧٣٠٤.٧ ١٤٤.٣ ١٥٧.٢ ١٤٢.٢ استانبول

٧٥٥٥.٤ ١٣٠.١ ١٤٧ ٣٦٩.٢ آنکارا

١٢٢٨٤.٦ ١١٧.٨ ١٣٩.٥ ٣٩٩.٢ ازمیر

قیمت واحد هر متر مربع در ترکیه در ماه آوریل ١٠ هزار و ٥٧٤ لیر لیر بوده است، این رقم در استانبول ١٧ 

هزار و ٣٠٤ لیر، در آنکارا ٧ هزار و ٥٥٥ و در ازمیر ١٢ هزار و ٢٨٥ لیر شده است.بیشترین افزایش قیمت 

مسکن در این مدت با ١٥٨.٧ درصدی در شهرهای آنتالیا، بوردور و ایسپارتا بوده و پس از آن شهرهای آیدین، 

دنیزلی، موغال; استانبول با ١٤٢.٢ درصد دارای بیشترین میزان افزایش مسکن بوده اند. در ماه آوریل سال جاری 

میالدی میانگین قیمت یک واحد مسکونی ١٠٠ متری در سراسر کشور از مرز یک میلیون لیرترک عبور کرد.
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