
 

 

 مهاجرت به ترکیه 

 و بهترین وکیل مهاجرت به ترکیه 

مهاجرت به ترکیه، روش ها و شیوه های مهاجرت به کشور ترکیه از طریق کار، تحصیل و سرمایه گذاری و  

واهیم کرد. آیا  همچنین میانگین هزینه های زندگی در کشور ترکیه را در این مقاله به صورت تخصصی بررسی خ

از شرایط رفتن به ترکیه از طریق تحصیل در دانشگاه های این کشور باخبر هستید؟ آیا امکان مهاجرت به کشور  

ترکیه از طریق ازدواج با فردی که تبعه این کشور است وجود دارد؟ در چه شرایطی افراد می توانند تابعیت  

رسی مهاجرت قانونی به ترکیه می پردازیم. برای یافتن پاسخ کشور ترکیه را کسب کنند؟ ما در این مقاله به بر

موسسه مهاجرتی   سواالتی که مطرح کردیم شما می توانید با ما در ادامه این مقاله که توسط کارشناسان سایت

  با تماس  با   ره مهاجرت به ترکیهتهیه شده است همراه باشید و جهت دریافت مشاو( اتریش)mie ملک پور 

  زمینه  در  را  خود سواالت و  شوید  مند   بهره ما کارشناسان  با تلفنی  رایگان مشاوره از  موسسه  های تلفن  شماره

 .از این طریق برطرف نمایید  پاسپورت ترکیه اخذ  و  ترکیه  در  تحصیل ترکیه،  به  مهاجرت راههای

 چگونه به ترکیه مهاجرت کنیم 

چگونه به ترکیه مهاجرت   که  پرسید  می   ما های سایت در  یا  موسسه با روزانه   بسیاری از شما طی تماس های

چیست؟ شرایط ورود ایرانیان به ترکیه چندان کار پیچیده ای نیست، از   شرایط ورود ایرانیان به ترکیه ؟  کنیم

آنجایی که ایرانیان می توانند با ویزای توریستی به ترکیه سفر نمایند و سه ماه در این کشور اقامت داشته باشند،  

هند مهاجرت تحصیلی یا کاری داشته باشند  کار برای ایرانیان بسیار آسان است. اما در هر صورت اگر بخوا

توانند پس از اخذ پذیرش و پیدا کردن کار اقدام به درخواست برای ویزای تحصیلی و کاری نمایند. با ویزای  می 

توریستی هم میتوانید به ترکیه آمده و در آنجا پذیرش تحصیلی دریافت کنید و به تحصیل بپردازید و اقامت  

ای مجوز کار اقدام کرده و پس از اخذ مجوز کار در ترکیه، به دنبال کار باشید و کار پیدا  تحصیلی بگیرید. یا بر

کنید و اقامت کاری ترکیه را دریافت نمایید. برای سرمایه گذاری هم می توانید با ویزای توریستی وارد شده و  

همراه باشید تا پاسخ سوال شرایط ورود   ما با  ادامه در   ملک مورد نظر را ببینید و اقدام به سرمایه گذاری نمایید.

 .ایرانیان به ترکیه چیست را با مطالعه ادامه مقاله دریافت نمایید 

 مهاجرت به ترکیه از طریق کار

 مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل 
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 مهاجرت به ترکیه از طریق سرمایه گذاری 

 مهاجرت به ترکیه از طریق ازدواج 

 مهاجرت به ترکیه و اخذ تابعیت از طریق تولد 

 مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی

 مهاجرت به ترکیه برای هنرمندان و افراد فوق موفق 

 هزینه مهاجرت به ترکیه و هزینه زندگی در ترکیه

کسانی که قصد مهاجرت و زندگی در ترکیه را دارند دانستن این   هزینه زندگی در ترکیه چقدر است؟ برای 

موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از موضوعاتی که متقاضیان مهاجرت به ترکیه باید به آن توجه  

نمایند وضعیت هزینه ها در این کشور می باشد. به طور کلی هزینه های زندگی در یک کشور بسته به سبک  

نطقه سکونت افراد متفاوت می باشد. افرادی که در مرکز شهر زندگی می کنند باید هزینه های  زندگی و م

بیشتری را نسبت به افرادی که در خارج از شهر زندگی می کنند، بپردازند. بهتر است بدانیم مهمترین منبع  

  40ه در طول سال حدود درآمد ترکیه از راه گردشگری است. که هر ساله سودهای زیادی به همراه دارد. ترکی 

میلیون گردشگر دارد اما اقتصاد آن جا به طور کلی بر پایه کشاورزی است که هر روزه در حال رشد است. مثال  

شهر استانبول، بهترین شهر ترکیه برای زندگی و البته گران ترین شهر آنجاست. هزینه های زندگی در ترکیه  

% کمتر از هزینه های زندگی در ایاالت متحده است. هزینه  61.09ریبا باالتر از هزینه های زندگی در ایران و تق

لیر در ماه می باشد. در    2.000تا   800های زندگی در کشور ترکیه به طور متوسط برای هر فرد حدودا بین 

 .ادامه به بررسی برخی از هزینه های زندگی در کشور ترکیه خواهیم پرداخت

 ی مایحتاج اولیه زندگ ر هزینه ها به دال

 ت وعده غذا در رستوران ارزان قیم ۱ ر دال ۴٫۲۲

 د عدد ساندویچ مک دونال ۱ ردال ۳٫۳۸ 

 ر لیتر شی ۱ ردال ۰٫۷۴ 



 

 

 ی گرم نان سفید محل ۵۰۰ ردال ۰٫۴۲ 

 د کیلوگرم برنج سفی ۱ ردال  ۱٫۴۶

 غ عدد تخم مر  ۱۲ ردال ۱٫۶۵ 

 ی کیلوگرم پنیر محل  ۱ ردال ۵٫۶۱ 

 غ کیلوگرم سینه مر ۱ ردال ۳٫۵۳ 

 و کیلوگرم گوشت گا ۱ ر دال ۱۰٫۰۸ 

 ب کیلوگرم سی ۱ ردال ۰٫۸۳ 

 ز کیلوگرم مو ۱ ردال ۱٫۹۳ 

 ی کیلوگرم سیب زمین ۱ ردال ۰٫۵۵ 

 ی کیلومتر تاکس ۱ ردال ۰٫۵۲ 

 نبنزی ردال ۱٫۱۶ 

 ر خوابه( در مرکز شه ۱اجاره آپارتمان ) ردال ۲۲۷٫۸۶

 رخوابه( در خارج از مرکز شه ۱اجاره آپارتمان ) ر دال ۱۴۵٫۴۷

 ر خوابه( در مرکز شه ۳اجاره آپارتمان ) ر دال ۳۹۴٫۱۹ 



 

 

 رخوابه( در خارج از مرکز شه ۳اجاره آپارتمان ) ر دال ۲۴۵٫۲۴

 ر خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شه ر دال ۸۸۴٫۷۷ 

 ر خرید هر مترمربع آپارتمان در خارج از مرکز شه ر دال ۵۱۷٫۵۳ 

 

 شرایط رفتن به ترکیه و اخذ تابعیت ترکیه

متقاضیان اخذ تابعیت کشور ترکیه بهتر است از افراد آگاه به قوانین حقوقی این کشور که از تسلط کافی به زبان  

سال سابقه در   15مشاوره و راهنمایی بگیرند. موسسه حقوقی ملک پور با داشتن بیش از ترکی برخوردارند 

زمینه امور مهاجرتی و داشتن رزومه ای درخشان، می تواند راهنما و همراه شما در تمامی مدت مهاجرت به  

  5به مدت حداقل  باید  افراد ترکیه  کشور  تابعیت اخذ  برای  کلی   طور به . باشد  کشور  این تابعیت  اخذ  و   ترکیه

سال در کشور ترکیه زندگی کرده باشند و در طی این مدت با فرهنگ و رسم و رسومات این کشور آشنا شده  

باشند. همچنین متقاضیان باید در طول این مدت به زبان ترکی تسلط کافی پیدا کرده باشند و از قوانین این  

 .کشور تبعیت کرده باشند 

 مشاوره مهاجرت به ترکیه

اد به دالیل مختلف تصمیم به مهاجرت به کشور دیگری می گیرند. دالیلی چون پیشرفت، زندگی آسوده تر،  افر

  است ممکن  نشود هدایت درست مسیر  در  اگر  تصمیم  این داشت نظر  در  باید  اما .  …سرمایه گذاری، تحصیل و  

شد. از این رو فرد بایستی از تمام  با داشته پی  در  ناپذیری جبران  عواقب و باشد  نیز  خطرناک  گاها و  سخت بسیار

قوانین کشور مقصد اطالع کافی داشته باشد. همچنین مسائلی چون هزینه ها، تابعیت، کیفیت زندگی، کاریابی  

که با کوله باری از تجربه و دانش در امر مهاجرت به   ( اتریش MIE )پور  ملک  حقوقی موسسه   ما حال.  …و

وز درباره کشورها و شرایط و قوانین آن ها آماده ارائه خدمت به شما  کشورهای مختلف و آگاهی و علم به ر 

عزیزان و مشاوره های تخصصی در زمینه مهاجرت و مسائل مربوط به آن است را معرفی می نماییم. برای ارتباط  

 .با مشاوران ما فرم تماس با ما را در همین مقاله پر کنید 

 وکیل مهاجرت به ترکیه



 

 

  جمله  از  دیگر کشوری   به مهاجرت  به اقدام … افراد زیادی به دالیل مختلف چون سرمایه گذاری، تحصیل، کار و

  رفاهی امکانات از  مندی بهره جهان، نقاط  سایر و  ترکیه   چون کشوری به  افراد  مهاجرت  دالیل  از. کنند   می ترکیه

قدام در خصوص مهاجرت و اقامت در یک کشور دیگر چالش بسیار  ا و  گیری تصمیم. است بیشتر  تحصیلی   یا و

بزرگی است که اگر سرانجام خوبی به همراه نداشته باشد، می تواند از نظر روحی، مالی و حتی زندگی شخصی  

فرد، خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. پس بهتر است در این خصوص با وکیل مجرب و کارآزموده  

یید تا بتوانید بهترین تصمیم را در امر مهاجرت بگیرید. حال ما موسسه حقوقی ملک پور) ام آی ای  مشورت نما

اتریش ( را که با کادری متخصص در زمینه مهاجرت و آگاهی به علم روز و سوابق باال در این زمینه فعالیت  

موعه حقوقی ملک پور تماس  دارند به شما پیشنهاد می دهیم. شما می توانید در کمترین زمان ممکن با مج

 .حاصل نموده و از مشاوره و تجارب این موسسه استفاده نمایید 

 


