
 

 

 مهاجرت به ترکیه 

 
 مهاجرت به ترکیه  و مقدمه ای بر آن 

مهاجرت به ترکیه، روش ها و شیوه های مهاجرت به کشور ترکیه از طریق  

کار، تحصیل و سرمایه گذاری و همچنین میانگین هزینه های زندگی در  

کشور ترکیه را در این مقاله به صورت تخصصی بررسی خواهیم کرد. آیا از  

ر  شرایط مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل در دانشگاه های این کشور باخب

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 کشور  

ترکیه را کسب کنند؟ برای یافتن پاسخ سواالتی که مطرح کردیم شما می  

  موسسهتوانید با ما در ادامه این مقاله که توسط کارشناسان سایت  

تهیه شده است همراه باشید و یا با تماس   ( اتریش mie)پور ملک  مهاجرتی 

بهره  با شماره تلفن های موسسه از مشاوره رایگان تلفنی با کارشناسان ما 

مند شوید و سواالت خود را در زمینه مهاجرت به ترکیه از این طریق برطرف  

 نمایید.

در این مقاله به بررسی موضوعات زیر در ارتباط با مهاجرت به ترکیه خواهیم  

 پرداخت:

 مهاجرت به ترکیه و شرایط عمومی آن  ●

 مهاجرت به ترکیه از طریق کار ●

 مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل   ●

 ت به ترکیه از طریق سرمایه گذاریمهاجر ●

 مهاجرت به ترکیه از طریق ازدواج ●

 مهاجرت به ترکیه و اخذ تابعیت از طریق تولد ●

 مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی  ●

 مهاجرت به ترکیه و هزینه های زندگی در ترکیه   ●
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 مهاجرت به ترکیه و اخذ تابعیت ترکیه  ●

 مهاجرت به ترکیه و شرایط عمومی آن  ●

رکیه با اسم رسمی جمهوری ترکیه کشوری است واقع در  کشور ت

اوراسیا که با کشور هایی همچون نخجوان، ارمنستان و یونان همسایه  

پایتخت این کشور شهر آنکارا  است و با دریای مدیترانه نیز مرز آبی دارد.  

. کشور ترکیه به علت  است و بزرگ ترین شهر آن استانبول می باشد

ب و جلگه ای دارای مکان های دیدنی زیادی می  داشتن آب و هوای خو

باشد و همین موضوع باعث شده است تا ساالنه تورست های زیادی به  

این کشور سفر کنند. از لحاظ مساحت ترکیه به عنوان سی و هفتمین  

میلیون نفر است.    82کشور دنیا شناخته می شود و جمعیت آن حدود  

ست و واحد پول آن ها لیر ترکیه  زبان رسمی مردم این کشور زبان ترکی ا 

کشور ترکیه به علت پایین بودن هزینه های زندگی توانسته   می باشد.

توجه افراد زیادی را برای مهاجرت به خود جلب کند به همین دلیل در  

 ادامه این مقاله به بررسی شرایط مهاجرت به ترکیه خواهیم پرداخت.

 مهاجرت به ترکیه از طریق کار  ●

یکی از راه های مهاجرت به ترکیه از طریق کار در این کشور می باشد.  

متقاضیانی که قصد دارند از طریق کار به کشور ترکیه مهاجرت نمایند باید  

یک پیشنهاد کاری از طرف کارفرمایی در کشور ترکیه برای انجام کاری  

  معتبر و قانونی داشته باشند. برای کسب پیشنهاد کاری ایرانیان می 

روز به این کشور سفر کنند و به   90توانند بدون نیاز به اخذ ویزا به مدت  

صورت حضوری به دنبال کار در این کشور بگردند و یا از طریق وبسایت  

های کاریابی در کشور ترکیه اقدام به یافتن کار مناسب نمایند. در صورتی  

رفرما باید  که متقاضی بتواند موفق به یافتن کار مورد نظر خود گردد کا

درخواست خود را که مبتنی بر جذب نیروی کاری خارجی می باشد طی  

ده روز کاری در سایت وزارت کار کشور ترکیه ثبت نماید و سپس فرد نود  

روز فرصت دارد تا مدارک خود را به کنسولگری این کشور ارائه نماید و  



 

 

ر نمودار زیر  اقدام به دریافت کارت اقامت کشور ترکیه کند. همان طور که د

مشاهده می کنید نرخ بیکاری کشور ترکیه باال می باشد به همین دلیل  

پیدا کردن کار در این کشور آسان نیست و متقاضانی که آگاه به زبان  

ترکی می باشند شانس بیشتری برای یافتن کار نسبت به متقاضیان  

ور  انگلیسی زبان دارند. همچنین از مشاغل و حرفه های مورد نیاز کش

، مهندس و کارشناس مسائل   ITترکیه می توان به مهندس کامپیوتر و  

 اقتصادی اشاره کرد. 

 

  کار طریق  از ترکیه کشور  اقامت  اخذ

  ترکیه کشور  کار ویزای اخذ  برای   الزم مدارک 

  ترکیه در  کاریابی  معتبر  موسسات 

 مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل   ●

ت به ترکیه از طریق تحصیل در این کشور می  یکی از راه های مهاجر

باشد. تحصیل در ترکیه به علت پایین بودن هزینه ها مورد توجه بسیاری  

از افراد قرار گرفته است و افراد عالقمند می توانند برای تحصیل در  

مدارس و همچنین مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در  
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https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/


 

 

مایند. از دانشگاه های معتبر و رنک  دانشگاه های کشور ترکیه اقدام ن

 باالی کشور ترکیه می توان به دانشگاه های زیر اشاره کرد. 

 آخرین رتبه جهانی  دانشگاه 

 ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه بلکینت 

 ۴۸۰-۴۷۱ دانشگاه فنی خاوریانه

 ۷۰۰-۶۵۱ دانشگاه فنی استانبول 

 ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه استانبول 

 ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه صابانچی 

 ۴۸۰-۴۷۱ دانشگاه بوگزیسی 

 ۳۵۰-۳۰۱ دانشگاه کوش 

 ۵۰۰-۴۵۱ دانشگاه آتلیم 

 

همچنین هزینه های تحصیل در مقاطع مختلف در این کشور را در جدول زیر  



 

 

 مشاهده می کنید.

 مقطع تحصیلی 
حدود شهریه برای دانشجویان بین  

 المللی 

 مقطع لیسانس 
هزار دالر در   ۲۵هزار دالر تا حدود  ۸حدود 

 سال 

 دالر در سال   ۳۰۰۰تا   ۱۰۰۰حدود  مقطع فوق لیسانس 

 دالر در سال  ۴۰۰۰۰حدود  مقطع دکترا

 

همچنین از رشته های پر طرفدار برای تحصیل در دانشگاه های کشور ترکیه می  

توان به رشته هایی همچون روانشناسی، زبان و ادبیات ترکی، زمین شناسی و  

 اشاره کرد. ITمهندسی 

  ترکیه  به  تحصیلی مهاجرت 

 ترکیه در  تحصیلی  بورسیه 

 مهاجرت به ترکیه از طریق سرمایه گذاری  ●

یکی دیگر از راه های مهاجرت به ترکیه از طریق سرمایه گذاری در این  

کشور می باشد. از انواع مختلف سرمایه گذاری در این کشور می توان به  

ثبت شرکت، کارآفرینی، خرید اوراق قرضه دولتی و خرید ملک اشاره کرد.  

تن  از شرایط مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور ترکیه می توان داش 

سال سن برای متقاضیان می باشد. همچنین حداقل مبلغ   18حداقل 

مورد نیاز برای سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت حدودا یک میلیون و  

https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/


 

 

لیر، برای سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در ترکیه   57هزار و    527

هزار دالر و برای سرمایه گذاری از طریق دیگر راه هایی که    250حداقل 

هزار دالر نیاز است. افرادی که قصد   500به آن ها اشاره کردیم حدودا قبال 

سرمایه گذاری در کشور ترکیه را دارند می توانند در صنایع سودآور این  

کشور همچون پوشاک، کشاورزی و اتومبیل سرمایه گذاری نمایند. البته  

اد می  نکته قابل توجه در رابطه با سرمایه گذاری در ترکیه آن است که افر

توانند با پرداخت مبلغی کمتر اقدام به سرمایه گذاری در کشور های  

اروپایی و کانادا نمایند که برخالف کشور ترکیه دارای مزایایی همچون  

 امنیت باال برای سرمایه گذاری و بازار باکیفیت و با ثبات می باشد.

  ترکیه  در گذاری  سرمایه 

 ترکیه   در شرکت   ثبت 

 مهاجرت به ترکیه از طریق ازدواج  ●

یکی دیگر از راه های مهاجرت به ترکیه از طریق ازدواج با فردی می باشد  

تبعه این کشور است. طبق قوانین کشور ترکیه برای ازدواج در این  که 

سال سن داشته باشند و ازدواج با فرد   18کشور پسر و دختر باید حداقل  

سال طبق قانون این کشور کودک آزاری محسوب می گردد و برای    18زیر 

فرد مجازات در پی دارد. همچنین چند همسری در این کشور مجاز نیست  

برای انجام ازدواج دوم باید ازدواج قبلی خود را به پایان رسانده   و افراد

باشند. همچنین برای ازدواج در ترکیه افراد باید نشان دهند که ازدواج آن  

ها حقیقی و بر پایه عالقه است و صرفا برای اخذ اقامت این کشور  

ه آن  نیست. متقاضیانی که با فرد تبعه کشور ترکیه ازدواج می کنند ابتدا ب

ساله اعطا می گردد و در صورتی که ازدواج آن ها ادامه    5تا  3ها اقامتی 

 پیدا کند می توانند موفق به اخذ اقامت دائم این کشور گردند. 

 ازدواج  طریق  از ترکیه اقامت  اخذ

 مهاجرت به ترکیه و اخذ تابعیت از طریق تولد ●

https://miemohajerat.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://miemohajerat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/


 

 

برای اخذ تابعیت از طریق تولد وجود دارد. یکی از این  به طور کلی دو راه 

راه ها سیستم خاک است که به این معناست که کودکانی که در خاک  

این کشور متولد می شوند تابعیت این کشور را اخذ می نمایند و این که  

والدین کودک تبعه آن کشور هستند یا خیر مهم نمی باشد. روش دوم  

طبق آن تابعیت کودک وابسته به تابعیت  سیستم خون می باشد که 

والدین او می باشد یعنی اگر والدین کودک تبعه کشور ترکیه باشند کودک  

نیز تابعیت این کشور را از ابتدا به دست می آورد. طبق قوانین کشور  

ترکیه تنها سیستم خون در این کشور قانونی است و در نتیجه مهاجرت  

 می باشد. به ترکیه از طریق تولد ممکن ن

 تولد   طریق  از ترکیه تابعیت  اخذ

 مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی  ●

یکی دیگر از روش های مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی به این کشور  

خطرات موجود در این روش به هیچ وجه توسط  می باشد که به علت 

موسسه مهاجرتی ملک پور به شما عزیزان توصیه نمی گردد و اطالعات  

ذکر شده در این زمینه تنها برای کسب آگاهی شما می باشد. به طور  

کلی پناهنده کسی است که به علت های مختلفی همچون تفاوت نژاد،  

ن حضور در کشور خود را ندارد و  تفاوت مذهب و یا وجود خطرات جانی امکا

نمی تواند از طریق روش های مناسب به کشور های دیگر مهاجرت کند  

به همین دلیل دست به پناهندگی می زند. طبق قوانین کشور ترکیه  

پناهندگان به این کشور اجازه کار یا تحصیل در این کشور را ندارند و  

کامل همواره در معرض   همچنین پناهندگان به دلیل نبود سیستم حمایتی

خطرات دیگر و لطمه های اجتماعی هستند. متقاضیانی که قصد دارند  

پناهنده کشور ترکیه شوند باید پس از گذراندن شرایط سخت و دشوار در  

راه، پس از رسیدن به خاک کشور ترکیه درخواست پناهندگی خود را به  

خواست آن ها می  پلیس این کشور ارائه نمایند و در صورت موافقت با در
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توانند در کمپ های موجود در کشور ترکیه برای پناهندگان زندگی کنند.  

توجه داشته باشید که موسسه مهاجرتی ملک پور هیچگونه خدماتی را  

در ارتباط با پناهندگی به متقاضیان ارائه نخواهد کرد و به دلیل ضرر های  

 د نمی کند. جبران ناپذیر جانی و مالی اصال این روش را پیشنها 

  ترکیه پناهندگی 

 ترکیه   کشور در  پناهندگی  وضعیت  

 مهاجرت به ترکیه و هزینه های زندگی در ترکیه   ●

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  

ه به سبک زندگی و منطقه سکونت افراد  زندگی در یک کشور بست

متفاوت می باشد و افرادی که در مرکز شهر زندگی می کنند باید هزینه  

های بیشتری را نسبت به افرادی که در خارج از شهر زندگی می کنند  

بپردازند. هزینه های زندگی در کشور ترکیه به طور متوسط برای هر فرد  

اه می باشد. در ادامه به بررسی برخی  لیر در م 2.000تا   800حدودا بین 

 از هزینه های زندگی در کشور ترکیه خواهیم پرداخت. 

 مایحتاج اولیه زندگی  هزینه ها به دالر 

 وعده غذا در رستوران ارزان قیمت  ۱ دالر  ۴٫۲۲

 عدد ساندویچ مک دونالد  ۱ دالر  ۳٫۳۸ 

 لیتر شیر  ۱ دالر  ۰٫۷۴ 

 محلی گرم نان سفید   ۵۰۰ دالر  ۰٫۴۲ 
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 کیلوگرم برنج سفید  ۱ دالر   ۱٫۴۶

 عدد تخم مرغ  ۱۲ دالر  ۱٫۶۵ 

 کیلوگرم پنیر محلی  ۱ دالر  ۵٫۶۱ 

 کیلوگرم سینه مرغ  ۱ دالر  ۳٫۵۳ 

 کیلوگرم گوشت گاو  ۱ دالر  ۱۰٫۰۸ 

 کیلوگرم سیب  ۱ دالر  ۰٫۸۳ 

 کیلوگرم موز  ۱ دالر  ۱٫۹۳ 

 کیلوگرم سیب زمینی  ۱ دالر  ۰٫۵۵ 

 کیلومتر تاکسی  ۱ دالر  ۰٫۵۲ 

 بنزین  دالر  ۱٫۱۶ 

 دالر  ۲۲۷٫۸۶
خوابه( در مرکز   ۱اجاره آپارتمان )

 شهر 



 

 

 دالر   ۱۴۵٫۴۷
خوابه( در خارج از   ۱اجاره آپارتمان )

 مرکز شهر 

 دالر ۳۹۴٫۱۹ 
خوابه( در مرکز   ۳اجاره آپارتمان )

 شهر 

 دالر   ۲۴۵٫۲۴
خوابه( در خارج از   ۳اجاره آپارتمان )

 شهر مرکز 

 دالر ۸۸۴٫۷۷ 
خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز  

 شهر 

 دالر  ۵۱۷٫۵۳ 
خرید هر مترمربع آپارتمان در خارج  

 از مرکز شهر 

 

 مهاجرت به ترکیه و اخذ تابعیت ترکیه   ●

متقاضیان اخذ تابعیت کشور ترکیه بهتر است از افراد آگاه به قوانین  

زبان ترکی برخوردارند مشاوره و  حقوقی این کشور که از تسلط کافی به 

سال    15راهنمایی بگیرند. موسسه مهاجرتی ملک پور با داشتن بیش از 

سابقه در زمینه امور مهاجرتی و داشتن رزومه ای درخشان می تواند  

راهنما و همراه شما در تمامی مدت مهاجرت به ترکیه و اخذ تابعیت این  

کشور ترکیه افراد باید به مدت  کشور باشد. به طور کلی برای اخذ تابعیت 

سال در کشور ترکیه زندگی کرده باشند و در طی این مدت با    5حداقل 

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.   

 ترکیه  کشور  پاسپورت

 مهاجرت به ترکیه و سخن پایانی  ●

مهاجرت به ترکیه، شرایط مهاجرت به کشور ترکیه از طریق کار و سرمایه  

  گذاری، شرایط اخذ تابعیت کشور ترکیه و همچنین هزینه های مورد نیاز

برای زندگی در این کشور را در این نوشتار به شکل تخصصی مورد تحلیل  

  موسسه و بررسی قرار دادیم. امیدواریم با تهیه این مقاله توسط 

در رابطه با شرایط مهاجرت به ترکیه   (اتریش mie)پور ملک  مهاجرتی 

توانسته باشیم سواالت شما را پاسخ داده باشیم. متقاضیانی که نیاز به  

اخذ اطالعات بیشتر دارند می توانند با شماره تلفن های موسسه تماس  

بگیرند و از مشاوره رایگان از طریق تلفن با کارشناسان موسسه  

رتی ملک پور در زمینه مهاجرت به ترکیه برخوردار گردند و یا در زیر  مهاج

همین مقاله نظرات و سواالت خود را یادداشت کنند تا در اولین فرصت  

 کارشناسان ما به آن ها پاسخ دهند. 
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