
 

 

 کار در ترکیه 

 بررسی شرایط ثبت نام کار در ترکیه 

در این مقاله کار در ترکیه، قوانین کار در ترکیه و تمامی شرایط و مدارک الزم مربوط به آن، مورد تحلیل و  

شود. از  ترکیه سواالت زیادی از جانب متقاضیان مطرح می بررسی علمی قرار می گیرد. در خصوص کار در  

  ترکیه  در  کار  نام  ثبت برای  است؟ چقدر  ترکیه  در  کار  اجازه گرفتن  هزینه  که، است این مربوطه  سواالت  جمله

  بررسی  به  نوشتار این در  چیست؟  استانبول در  کار  شرایط   است؟ چقدر ترکیه  در   کار بیمه  میزان   کنیم؟ چه

وضوعات می پردازیم تا ابهامات شما عزیزان در این خصوص برطرف شود. همان طور که می دانید  م این  دقیق

اه های گوناگونی مانند؛ تولد، ازدواج، پناهندگی، کار،  ر مهاجرت به ترکیه برای مهاجرت به هر کشوری از جمله

گذاری وجود دارد. در صورتی که تمایل دارید در خصوص هر کدام از این روش ها و اخذ ویزای  تحصیل و سرمایه 

موسسه حقوقی ملک   کار کانادا و ویزای کار اتریش و سایر کشورها اطالعات بیشتری کسب نمایید، می توانید با

که یکی از بهترین و معتبر ترین موسسات مهاجرتی می باشد، تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان   پور

 .این موسسه بهره مند شوید 

 انواع ویزای کاردرترکیه 

ر نیاز دارند تا بتوانند در ترکیه  کلیه شهروندان جهان به غیر از اتباع ترک قبرس شمالی، به ویزای کار و مجوز کا

کار کنند. با توجه به اینکه شخص خارجی با چه هدفی به ترکیه مهاجرت می کند، باید برای ویزا های متفاوتی  

اقدام نماید. نوع ویزایی که برای هدف گردشگری و تجاری گرفته می شود با ویزای کاری و تحصیلی متفاوت  

به این کشور به ویزای کاری آن نیاز دارید. ویزای   مهاجرت کاری ار در ترکیه و دانید که برای کخواهد بود. می 

 .پردازیم کاری ترکی خود انواع مختلفی دارد که در این قسمت به بررسی آن ها می 

 ویزای کار با مدت زمان محدود

شود، که این مدت زمان ممکن است بسته به اجازه  این نوع ویزا معموال برای مدت زمان یک سال صادر می 

اقامت شخص تمدید شود یا کاهش یابد. این نوع ویزا بعد از یک سال اشتغال ممکن است تا سه سال تمدید  

مکن است برای سه سال دیگر  شود، مشروط بر اینکه برای همان شغل با همان کارفرما باشد. پس از آن نیز م

 .تمدید شود و برای کار با کارفرمایان دیگر نیز معتبر باشد 

 ویزای کار با مدت زمان نامحدود
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سال در این کشور کار کرده   ۶سال در ترکیه بدون وقفه اقامت داشته باشند یا حداقل   8خارجیانی که حداقل 

 .کنند ریافت می باشند، اجازه کار با مدت نامحدود و بدون محدودیت د

 ویزای کار مستقل 

کند، داده می شود و فقط در صورتی به او  این نوع ویزا برای یک خارجی که اقدام به کار تجاری در ترکیه می  

سال را در ترکیه به طور مداوم زندگی کرده و شغل او فرصت های شغلی در ترکیه   ۵شود که حداقل  اعطا می 

 .کشور کمک کرده باشد   ایجاد کرده یا به توسعه اقتصادی

 ایویزای کار فیروزه 

های علوم، اقتصاد، تکنولوژی و صنعت  گذاری در بخش این نوع ویزا برای اشخاصی است که قصد کار و سرمایه  

تواند اجازه  در ترکیه را دارند. در این نوع ویزا اگر شخص بتواند در سه سال اول شرایط الزم را کسب کند، می 

 .ولت ترکیه دریافت نماید کار نامحدود از د

 ثبت نام کار در ترکیه 

کند، ممکن  دقت داشته باشید که با توجه به پرونده و ملیت شما سفارتخانه ای که درخواست شما را بررسی می 

  موقع  به  را  ها آن  همه  است الزم صورت  این در  که   دهید  ارائه  را   است از شما بخواهد که مدارک اضافی تری 

روز تعیین شده و به موقع در سفارتخانه و کنسولگری مربوطه حاضر شوید و مطمئن شوید که   در . کنید  ارسال

تمام مدارک مورد نیاز را با خود دارید و هیچ کدام از آن ها مفقود یا ناقص نیستند. شما در سفارتخانه مصاحبه  

ا سوال می کند. قبل از روز  شم از جدید  کار  و   کوتاهی با مسئول کنسولگری دارید که در مورد پیشنهاد شغلی

مصاحبه مطمئن شوید که آرامش دارید و به هر سوال با صداقت و درستی پاسخ دهید. بعد از تایید درخواست  

روز فرصت دارید تا وارد ترکیه شوید. به محض ورود به ترکیه باید حداکثر ظرف یک ماه برای ثبت   ۱۸۰حداکثر 

 .نام کار در ترکیه اقدام نمایید 

ی از ایرانیانی که در ترکیه هستند از ما می پرسند که شرایط ثبت نام کار در ترکیه چیست؟ شرایط کار در  بسیار

ترکیه برای ایرانیان با ویزای توریستی چگونه است؟ در پاسخ به این سواالت باید بگوییم افرادی که با ویزای  

تی دارند، اجازه کار نداشته و برای دریافت اجازه  روند یا افرادی که در ترکیه اقامت توریستوریستی به ترکیه می 

کار حتماً باید اقدام نمایند. برای ثبت نام کار در ترکیه و دریافت مجوز کار باید به اداره کار کشور ترکیه مراجعه  

کرده و در آنجا درخواست مجوز کار نمایید. پس از این که مجوز کار برای شما صادر شد، می توانید در سایت 

 .ی کاریابی کشور ترکیه ثبت نام نموده و رزومه خود را برای کارفرمایان ارسال نمایید ها



 

 

 کاریابی در ترکیه برای ایرانیان

میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.   80ترکیه کشوری وسیع در غرب ایران است که چیزی در حدود 

ترکیه برای ایرانیان هزینه بسیار زیادی در بر نخواهد  به دلیل نزدیکی این کشور با کشور ایران، کاریابی در 

داشت. یکی از راه های یافتن کار در ترکیه برای ایرانیان، پیدا کردن کار مورد نظر قبل از ورود به خاک کشور  

ترکیه است. برای این منظور افراد می توانند به روش های مختلف اقدام کنند. در زیر برخی از این روش ها  

 .فتن کار در ترکیه عنوان می کنیمجهت یا

 سفارت ترکیه 

 سایت های معتبر کاریابی 

 موسسات کاریابی در ترکیه برای ایرانیان که مدیریت این موسسات اصوال ایرانی هستند 

 به کمک کانال های تلگرام که برخی شغل های مورد نیاز ترکیه در آن جا مطرح می شود 

حال باید در نظر داشت رفتن به ترکیه برای کار و کاریابی در ترکیه با برخی مشکالت و مسائل همراه است. از  

 :جمله مشکالت کار در ترکیه می توان به موارد زیر اشاره نمود

 تن پروانه کار یا همان مجوز کاری انجام کارهای بدون داش 

 انجام کارهای پروانه دار 

داشتن مجوز کار یا پروانه کار از الزامات کار در ترکیه است. اما بسیاری از شرکت های ترکیه کارگران بدون  

مجوز را استخدام می کنند. این امر به این علی است که وقتی شخصی بدون داشتن مجوز مشغول به کار می  

حقوق و دستمزد پایین تری برخوردار می شود. همچنین کارفرما آن شخص را بیمه نمی کند و به  شود از 

راحتی در هر زمانی که تمایل داشته باشد او را اخراج می کند و در نهایت حق و حقوق شما را می تواند پرداخت  

داشتن مجوز نیز کار در ترکیه  نکند. عکس این موضوع نیز مشکالتی در بر دارد، یعنی داشتن مجوز. چرا که با 

 .جهت انجام برخی از شغل های مورد نیاز ترکیه برای اتباع خارجی امکان پذیر نیست

 قوانین کار در ترکیه برای ایرانیان 

در این قسمت به شرایط قوانین کاردر ترکیه برای ایرانیان می پردازیم. شایان ذکر است برخی مشاغل مورد نیاز  

 :عبارتند ازجهت کار در ترکیه 



 

 

 ساختمان نقاش  –  ای  زنجیره های فروشگاه در   کار –  ها  هتل در   کار –  خدماتی  های شرکت  – فناوری اطالعات 

 .…و آرایشگر  –

میزان حقوق پرداختی به افراد بر اساس تجربه و مدرک تحصیلی همچنین سوابق کاریشان متفاوت است. از  

ن دریافت ویزای کار ترکیه در ابتدای امر است. ابتدا برای شخص  جمله شرایط قوانین کار در ترکیه برای ایرانیا

سال دیگر نیز آن را تمدید کند. البته باید توجه   2ساله صادر شده و شخص می تواند برای   1متقاضی ویزای 

ید.  روز قبل از اتمام اعتبار ویزا باید درخواست تمدید را برای وزارت امور کار ترکیه ارسال نما 45داشته باشد 

سال دیگر نیز تمدید می   3سال اگر متقاضی شرایط الزم را داشته باشد مجوز کاری او به مدت  2پس از این 

 :شود. از مزایای رفتن به ترکیه برای کار می توان به چند مورد اشاره کرد

 اخذ مجوز اقامت دائم جهت کار در ترکیه و زندگی در آن جا

 ترکیه برخوردار می شوید سال از حقوق شهروندی   4پس از گذشت 

 حق برخورداری از بیمه درمانی

 سابقه کار بین المللی 

به طور کل وضعیت کار در ترکیه و کاریابی در ترکیه برای ایرانیان در ابتدا با سختی هایی مواجه است و یکی از  

د به ترکیه شغل  علل آن باال بودن نرخ بیکاری در ترکیه است. در نتیجه بهتر است شخص متقاضی قبل از ورو

 .های موردنیاز ترکیه را بررسی کند، کار مورد نظر را پیدا کرده، سپس وارد خاک ترکیه شود

 


