
 

 

 

Informasi Estimasi Biaya Kuliah di Turki Tes Tulis 2021 

 

1. Biaya Pendaftaran Tes Tulis adalah Rp2.750.000 (ujian di Indonesia, mendapatkan contoh – 

contoh soal ujian tahun sebelumnya, gratis try out online yang akan diselenggarakan pada 31 

Januari 2021, dan mendapatkan buku bank soal YOS) 

2. Biaya registrasi ulang/administrasi ke Biru Marmara Edukasi untuk Program S1 sebesar 

Rp48.500.000 dibayarkan setelah peserta dinyatakan lulus/diterima. Berikut pengurusan/fasilitas 

yang diterima :  

 Pengurusan administrasi untuk seleksi masuk universitas. 

 Legalisir Ijazah dan transkrip ijazah ke KEMENKUMHAM RI, KEMENLU RI dan 

KBRI/KJRI. 

 Pendampingan untuk pembuatan visa studi di kedutaan besar Turki untuk Indonesia di Jakarta. 

 Asuransi perjalanan. 

 Penyelenggaraan pembekalan sebelum keberangkatan. 

 Tiket pesawat untuk penerbangan Jakarta ke Istanbul. 

 Penyelenggaraan pelepasan pemberangkatan dibandara Soekarno - Hatta. 

 Transportasi dan pendampingan dari bandara Istanbul. 

 Pencarian tempat tinggal berupa asrama/apartemen (tidak termasuk biaya sewa). 

 Pendampingan awal di Turki berupa daftar ulang ke universitas, pengurusan tempat tinggal, 

izin tinggal dan lain-lain yang diperlukan (3 bulan pertama) 

 Asuransi Kesehatan standar untuk syarat pembuatan Ikamet/ijin tinggal. (berlaku 1 tahun) 

 Pengurusan Ikamet/ Kartu IzinTinggal. 

 Translate dan notaris ijazah serta transkrip ijazah ke bahasa Turki. 

 Translate dan notaris paspor ke bahasa Turki. 

 Pengurusan denklik (penyetaraan ijazah) di Dinas Pendidikan Turki 

3. Biaya kursus pendahuluan bahasa Turki di Indonesia (Jakarta/Bekasi/Pare) yang akan 

diinformasikan menyusul. 

4. Biaya Pajak Handphone: ±1500 TL/ Rp3.300.000 (Opsional, kemungkinan naik) 

5. Biaya TÖMER atau Kelas Bahasa Turki tahun 2021-2022. TÖMER diadakan di Turki. 

Waktu TÖMER selama kurang lebih 1 tahun. Besaran biaya dan teknis pembayaran TÖMER 

tergantung masing-masing universitas (dibayarkan di Turki/Indonesia). 

6. Biaya Kuliah/SPP. Besaran biaya kuliah tergantung universitas dan jurusan. 

7. Biaya tempat tinggal. Kisaran sewa 500-800 TL/bln. (Rp1.100.000-Rp1.760.000). Kontrak tempat 

tinggal berlaku 1 tahun. Pembayaran diawal dikenakan 3x biaya berupa sewa bulan pertama, 

deposit dan jasa emlak/pengelola, serta biaya lain sesuai keperluan.  

8. Biaya hidup di Turki dengan kisaran Rp2.000.000 s.d Rp4.000.000/bulan untuk makan, 

transportasi dan lain-lain tergantung kebutuhan masing-masing.  

 

Keterangan : 
- Kurs 1 TL = Rp. 2.200 (dapat berubah mengikuti kurs bank dunia) 

- No.1 dan 2 ditransfer ke rekening BSM 788-091-4752 a.n PT. Biru Marmara Edukasi 

- No. 3 ditransfer ke rekening BSM 789-098-7097 atas nama Easy Turkish 

- No.4 dan 5 dibayarkan langsung oleh mahasiswa/i di Turki (didampingi tim) 

- Pembayaran No.6 dan 7 untuk yang pertama kali dititipkan/ditransfer melalui BME. 

- Biaya Pendaftaran Tes Tulis (No. 1) yang telah dibayarkan tidak dapat di-refund/dikembalikan. 

- Apabila pendaftar telah membayar biaya registrasi ulang (No.2) kemudian mengundurkan diri, maka 

uang registrasi akan dikembalikan sebesar 70%. 


