
 

 

   ترکیه اقامت

 

  امکان  ایرانیان تاکنون   .دارد زیادی  متقاضیان   زیبا و  توریستی   کشور  این در  اقامت دریافت  و  ترکیه  به مهاجرت

  با  ترکیه  در  اقامت دریافت قانون ۲۰۲۰  سال از اما داشتند  توریستی   ویزای با را  ترکیه مدت  کوتاه اقامت  دریافت

 . پردازیم می  آن توضیح  به  ادامه  در  که کرده   تغییر کمی  توریستی   ویزای

 تحصیل  طریق از ترکیه اقامت دریافت

  .است کشور  این در  اقامت دریافت  روشهای از  یکی تحصیل  طریق  از ترکیه  اقامت دریافت  و  ترکیه  به مهاجرت

  پروسه وارد  تحصیل   از  پس اینکه  مگر شد  نخواهد  دائم  اقامت  دریافت  به منجر نهایت در  ترکیه  در  تحصیل 

 .کنید  پیدا کار  ترکیه در  و  شده  کاری مهاجرت

 کار  طریق از ترکیه اقامت دریافت

  سه  اقامت  امکان توریستی ویزای   با ایرانیان که است  صورت این  به ایرانیان برای  کار طریق  از  ترکیه  به مهاجرت

  این در  .باشند  داشته  حضور کشور  این در  سال یک تا  یکساله اقامت  کارت دریافت با  توانند  می  و  دارند  ماهه

  خواهید  را  کاری  قرارداد مدت  پایان تا  ترکیه اقامت دریافت  امکان کنید  پیدا کار بتوانید  شما که   صورتی در  زمان

  اقامت  دریافت  برای توانید  می  نمایید  پرداخت مالیات  و  بیمه  و  کنید  کار  ترکیه در  سال ۵  که صورتی  در  .داشت

 .نمایید  اقدام کشور   این دائم

 گذاری سرمایه طریق از ترکیه اقامت دریافت

  صورت این  به ترکیه در گذاریسرمایه  .است جالب  و جذاب بسیار گذاریسرمایه  طریق از ترکیه  در  اقامت  دریافت

  در  .نمایید  دریافت  را  ترکیه پاسپورت  دالر هزار  ۲۵۰ حداقل به ارزش ملک  یک خرید  با توانید   می شما که است

  .نمایید  دریافت  پاسپورت و  نموده  خریداری را  واحد  ملک  یک یا  ،کنید   خریداری لکم  چند  توانید   می  روش  این

  که صورتی  در  .باشد  زمان  هم صورت به  ملک ها خرید   باید  حتماً ملک  یک  از بیشتر در  گذاریسرمایه  صورت  در
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  و  شده داده  ساله  سه اقامت یک  تنها و  شودنمی  داده   پاسپورت شما به نمایید  خریداری مبلغ این از  کمتر  ملک

 .است تمدید  قابل سال ۱۰  مدت به  اقامت این

   ترکیه توریستی اقامت جدید قوانین

  امکان این حاضر حال در  اما .است نموده  تغییر ۲۰۲۰ سال از  توریستی اقامت زمینه  در  ترکیه کشور قوانین

  گذاری  سرمایه  ترکیه  کشور در  یااشخاص برای دریافت اقامت بیش از یک سال در ترکیه باید  .ندارد وجود 

  .د ننمای تمدید  را خود  اقامت بتواند  تا د نباش   کشور این در  تحصیل حال  در یا د نباش  داشته  کار مجوز  یا و نمایند 

  خریداری  دالر  هزار ۶۰  حداقل ارزش  با  ملکی که   دارید   را امکان این  ترکیه در  توریستی اقامت  تمدید  برای

  سال ۱۰  تا سال به  سال  صورت به  که شود می  داده ساله سه اقامت یک شما به  ابتدا صورت این در .نمایید 

 . داشت خواهد  وجود   اقامت این تمدید  امکان

  تولد طریق از ترکیه اقامت دریافت

  می  صورتی  در  نوزاد که است صورت  این به  . قانون خون کند می  پیروی  خاک و خون  قانون  دو   از دنیا  در  تولد 

  قانون  . باشند  داشته  را  کشور  آن تابعیت والدینش  از یکی که   آورد دست  به  را تولدش   محل  کشور  تابعیت تواند 

  ،نماید  می  دریافت  را کشور آن  پاسپورت شود  می  متولد  که کشوری  خاک  در  نوزاد  که است صورت  این به  خاک

  می پیروی  خون  قانون  از  تولد  طریق  از  تابعیت در  ترکیه  کشور  .د ننباش  کشور آن  شهروندان ش والدین که  هرچند 

  را ترکیه  پاسپورت دریافت  امکان  شود می متولد   خارجی والدین  از ترکیه  کشور  در  که نوزادی  یعنی ،نماید 

 .داشت نخواهد 

 ازدواج طریق از ترکیه اقامت دریافت

  شهروند  یک  با ازدواج  صورت  در خارجی شخص  که است صورت  این  به ازدواج طریق  از ترکیه  اقامت  دریافت

  اقامت دریافت   از قبل  که صورتی  در   .آورد دست  به  را ترکیه   کشور  دائم  اقامت سال سه  از پس  تواند  می  ترک 

  در  نماید  ترک  را ترکیه  کشور خود  قانونی  اقامت  مدت پایان از  پس باید  شخص گردد   ختم جدایی به ازدواج ،دائم

 .شد  خواهد  اخراج کشور   این از صورت  این غیر

 



 

 

 پناهندگی  طریق از ترکیه اقامت دریافت

  های کمپ  در  زندگی  .نیست مهاجرت برای  خوبی مسیر اصل  پناهندگی طریق  از ترکیه  اقامت  دریافت

  خطر به باعث همگی انسان قاچاقبران  به  مال  و  جان سپردن ، پناهندگی خطرناک های مسیر  از  عبور ،پناهندگی

 . کنید  انتخاب  مهاجرت برای را  پناهندگی راه  که   کنیم  نمی  پیشنهاد اصل  ما و  شود  می  افراد مال و  جان  افتادن

 


