
 

 

 ویزای ترکیه

 

 ویزای ترکیه و مقدمه ای بر آن 

راههای اخذ ویزا چیست؟  ویزای ترکیه دراین مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار میگیرد. انواع ویزای ترکیه چیست؟ 

مدارک الزم برای اخذ ویزای ترکیه چیست؟ شرایط دریافت ویزا چیست؟ شرایط دریافت ویزای کاری ترکیه چیست؟ 

ویزای تحصیلی و سرمایه گذاری چگونه است؟ در این مقاله ما به سواالت شما در مورد این موضوعات   شرایط دریافت

پاسخ می دهیم. انواع ویزای ترکیه را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم. شما می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر 

ترکیه می توانید مقاالت ما را در وبسایتهای رسمی در مورد کشور ترکیه و مهاجرت به ترکیه، اخذ اقامت و تابعیت 

موسسه حقوقی ملک پور مطالعه نمایید. همچنین می توانید با مشاورین ما در موسسه حقوقی ملک پور و دفاتر همکار 

 تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان بهره مند شوید. 

 

 

 ویزای ترکیه و انواع آن

 

 ویزای ترکیه و اخذ ویزای توریستی

روز است. این ویزا برای یک بار ورود به   90ویزای توریستی برای مقاصد گردشگری صادر می گردد و اعتبار آن 

خاک ترکیه صادر می شود. برای ویزای توریستی اگر دعوتنامه داشته باشید باید طول مدت اقامت،  هدف از اقامت، نحوه 

ده و مشخصات و آدرس و تلفن شخص دعوت کننده را ارائه نمایید. در ویزای توریستی ترکیه اگر  ارتباط با دعوت کنن

دعوتنامه از سوی سازمان یا شرکت باشد نیز باید شخص صادر کننده دعوتنامه باید گواهی مالیاتی خود را نیز ارائه نماید. 

 ت و سایر هزینه های مدعو را پرداخت نماید.همچنین شخص دعوت کننده باید متعهد شود که هزینه های غذا، اقام

 سایر مواردی که شامل ویزای توریستی می گردد:

 حمل و نقل به ترکیه •

 ترانزیت  •

 مالقات تجاری و بازرگانی  •

 شرکت در سمینار، کنفرانس یا جلسه  •

 شرکت در نمایشگاه، جشنواره   •

 ورود برای فعالیت های فرهنگی و هنری •

 

 ویزای کاریویزای ترکیه و اخذ 

مختص افرادیست که دعوتنامه کاری در ترکیه دارند و از طریق پیشنهاد کاری می خواهند به ترکیه ویزای کاری ترکیه 

بروند. متقاضی این ویزا باید حداقل دو ماه قبل از رفتن برای دریافت این ویزا اقدام نماید. این مقاله متعلق به موسسه 

کپی برداری از این مقاله بدون ذکر منبع شرعا حرام است و پیگرد قانونی دارد. برای  حقوقی ملک پور است و هر گونه 

این منظوربه سفارت ترکیه در کشور خود مراجعه نموده و مدارک الزم را ارائه می نماید. همزمان با درخواست 



 

 

رسال کند. وزارت کار ترکیه ( ا MLSSمتقاضی، کارفرما نیز باید مدارکی را به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه ) 

همزمان با دریافت مدارک لیستی از اسنادرا در وبسایت خود بروز رسانی می کند و اسناد ارائه شده را برای صدور ویزا  

روز مجوز کار را برای متقاضی صادر می نماید. پس  90و مجوز کار برای متقاضی بررسی می کند و در مدت حداکثر 

 به کشور ترکیه نیز ابتدا باید مجوز اقامت دریافت نموده تا بتواند کار خود را شروع نماید.  از دریافت ویزا و ورود

 افرادی که باید ویزای کاری دریافت نمایند به شرح زیر است: 

 کسانی که پیشنهاد کاری از کارفرمای ترک دارند •

 استادان دانشگاهها   •

 ورزشکاران •

 هنرمندان •

 کارگران مناطق آزاد •

 ران و خبرنگارانروزنامه نگا •

 

روزنامه نگارانی و خبرنگارانی  که برای مدت کوتاهی به ترکیه می روند نیازی به دریافت ویزای کاری ندارند   •

و می توانند با ویزای توریستی به ترکیه بروند اما پس از ورود باید مجوز کار دریافت نموده و یک کارت  

روز در خاک ترکیه اقامت داشته و تا  90ن حالت می توانند تا خبرنگاری نیز دریافت نمایند. خبرنگاران در ای

 روز دیگر نیز تمدید نمایند. 90

 

 کسانی که نمایندگی تورهای ترکیه را دارند نیز نیازی به دریافت ویزای کاری برای ورود به ترکیه ندارند . •
 

د مانند راننده کامیون نیز نیازی به افرادی که در رفت و آمد دائمی به ترکیه هستند و در امور حمل و نقل هستن •

 دریافت ویزای کاری ندارند و ویزایی یکساله برای چند بار ورود و خروج به خاک ترکیه دریافت می کنند. 
 

مبلغین مذهبی نیز نیازی به دریافت ویزای کاری ندارند و برای آنها از سوی وزارت کشور ترکیه مجوز فعالیت   •

 صادر می گردد. 
 

همچنین افرادی که برای تحقیقات باستان شناسی و یا ساخت فیلم به ترکیه می روند باید از وزارت فرهنگ و  •

 گردشگری و مقامات ترکیه مجوز کسب نمایند. 
 

 2018نمودار نرخ بیکاری در ترکیه در سال 

 



 

 

 

 

 

 

 ویزای ترکیه و دریافت ویزای تحصیلی 

رکیه برای اشخاصی که قصد تحصیل در این کشور را دارند صادر میشود. برای دریافت ویزای  ویزای تحصیلی ت

تحصیلی داشتن پذیرش از یکی از دانشگاهها، مدارس و یا کالسهای زبان ترکی که توسط وزارت آموزش ترکیه مورد  

د که اجازه اقامت دریافت نماید در تایید باشد الزامیست. پس از ورود به ترکیه با ویزای تحصیلی شخص یک ماه وقت دار

غیر این صورت نمی تواند در کالسهای خود شرکت نماید. ویزای دانشجویی معموال برای یک سال صادر می گردد و در  

 هر سال قبل از پایان زمان ویزا باید برای تمدید آن اقدام نمایید.

 

 ویزای ترکیه و ویزای درمانی 

برای دریافت این نوع این نوع ویزای ترکیه برای انجام درمان و مداوای پزشکی صادر می گردد و مختص بیماران است. 

ویزا داشتن مدارک پزشکی شخص بیمار از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین توصیه پزشک معالج برای اعزام نیز  

روز به شخص اجازه اقامت  90یست. این نوع ویزا نیز به مدت می تواند در دریافت ویزای درمانی موثر باشد اما مهم ن 

 بود.   در خاک ترکیه را می دهد و پس از آن در صورت نیاز ویزا قابل تمدید خواهد

 E VISAویزای ترکیه و 

این نوع ویزا ویزای الکترونیکی است که به خاطر صرفه جویی در زمان بوجود آمده است. این نوع ویزا ماهیت فیزیکی  

ندارد و در هر مکانی که باشید با اتصال به اینترنت می توانید از این ویزا استفاده نمایید. ویزای الکترونیکی نیز مانند 

ویزای معمولی است با این تفاوت که برای درخواست ویزای الکترونیکی باید کلیه مدارک الزم را در وبسایت سفارت  

این ویزا بسیار سریع بوده و مانند ویزای معمولی صدور آن زمانبر نیست. در سابمیت نموده و منتظر پاسخ بمانید. صدور 

 حال حاضر این ویزا برای کشورهای زیادی در دسترس است. این نوع ویزا برای کشور ایران فعال و در دسترس نیست.  



 

 

 

 ویزای ترکیه و نکات مربوط به ویزا

 دریافت ویزا لزوما حق ورود به خاک ترکیه را نمی دهد  •

 هزینه های پرداختی برای درخواست ویزا در صورت رد شدن ویزا قابل برگشت نیستند  •

 برای سفر به ترکیه در هر نوعی از ویزا باید متقاضی بیمه درمانی داشته باشد که کل دوره اقامت را پوشش دهد •

 روز است   180روز در هر  90طوا مدت اقامت  •

ت و چنانچه شخصی مایل به اقامت بیشتر در ترکیه باشد باید از روز اس 90در تمام انواع ویزا طول مدت ویزا  •

 اداره استانی شهر محل اقامت خود مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت نماید 

 سال برای دریافت ویزا باید مدارک والدین خود را نیز ارائه دهند 18افراد زیر  •

هر و استان محل ورودشان یک مجوز اقامت برای خارجیانی که از طریق بنادر وارد ترکیه می شوند از طریق ش •

ساعته برای گردش در اطراف بندر صادر می شود. گذرنامه این اشخاص توسط مامور مرزی گرفته و پس   72

 از برگشت به انان تحویل داده می شود.  

 

 

 


