
 

 

 و اروپا  هیملک ترک دیخر سهیبر موضوع مقا یمقدمه ا

و اروپا،   ه یملک ترک  دیخر  سهیاست قرار است درخصوص مقا  زانیشما عز  یرو   شی که پ  ی در مقاله ا

توان   یم  هیملک در ترک دیبا خر  ای. آمیرا ارائه ده  یو نکات مهم   میرا پاسخ ده   زانیسواالت شما عز

ملک مناسب تر است؟   دی خر  ی و اروپا کدام کشور برا  ه یترک  ان یکرد؟ م  افتیپاسپورت با ارزش در

هستند که بارها   یسواالت  ن یاروپا؟ سواالت مطرح شده مهمتر  ا یبهتر است و    ه یملک در ترک  د یخر

قرار است در سواالت را  نی. ادیا دهیملک پور سوال پرس یموسسه مشاوره ا نیدرباره آنان از مشاور

اطالعات مهم   یرس  کی و در کنار آنان قرار است    می و اروپا پاسخ ده   هیملک ترک  دیخر  سهیمقاله مقا

 ه یمندند، سرما  عالقه  انیرانیا  شتریاست و ب  رانی ا  کینزد  ه، ی. ترکمیقرار ده   زانیشما عز  اریدر اخت

 نیدر ا  یگذار  هیسرما  یبرا  یخوب  لیدل  رانیبه ا  هیبودن ترک  کینزد  ایکشور کنند. آ  نیخود را وارد ا

مطالب را   یکه تمام  نیبعد از ا  اگر.  میقرار است در ادامه پاسخ ده   زیسوال را ن  نیکشور است؟ ا

 ازین  د،یرساند  انیو اروپا را به پا  هیملک ترک  دیخر سهیو مطالعه مقاله مقا  د یذهن خود نمود  مهی ضم 

 زانیما به شما عز  شنهادی پ  د،یدر خارج از کشور داشت  یگذار  ه یدرباره سرما  شتریبه کسب اطالعات ب

خود   طیباره صحبت نموده و شرا  ن یدر ا  گانیرا  ش ی اتر  MIEموسسه    نیاست که حتماً با مشاور  نیا

 .دیرا مطرح کن

 به بررسی موارد زیرین خواهیم پرداخت: 

 و اروپا   ه یملک ترک  د یخر  سهیمقا

 و کانادا   کا یبا آمر  ه یملک ترک  د یخر  سهیمقا

 و اروپا  هیملک ترک  د یخر  سهی مقا  نه یملک پور در زم  یموسسه مشاوره ا   خدمات 

 و اروپا   هیملک ترک  دی خر  سه یمقا  نه یمتداول در زم  ی به پرسش ها  پاسخ

 و اروپا  ه یملک ترک دیخر  سهیمقا   نه یدر زم  یانیپا  سخن

 



 

 

 و اروپا  هیملک ترک دیخر سهیمقا

 میسوال بپرداز  ن یبه پاسخ ا  م یخواه   ی م  م،یو اروپا بپرداز  ه یملک ترک  د یخر  سه یکه به مقا  نیقبل از ا

است که   نیملک ا  دیاز خر  انی معموالً هدف همه متقاض  ست؟ یملک چ  دیاز خر   ان یکه هدف متقاض

آن   ی و هدف اصل  ند ینما  ل یمدارس تحص   نیبرسند و فرزندانشان در بهتر  تیبه کارت اقامت و تابع

ملک   د یخر  سهی. حال درخصوص مقاندیرا تجربه نما  یی باال  اریبس  یزندگ  ت یفیاست که ک  نیها ا

به سطح   دن یرس  یبرا  ی عال  شنهادیپ  ی است، ول  ی خوب  شنهاد یپ  ه یگفت که، ترک  د یو اروپا با  هیترک

به   دیوانت  یکشور نم   نیپاسپورت ا  افتیو در  هیباشد. شما با رفتن به ترک   یباال نم   یزندگ  تیفیک

در   ی زندگ  ت یفیباالتر از سطح ک  ی کم   ه یدر ترک ی زندگ  ت یفیسطح ک  رای. زدیبرس  د، یکه دار  یاهداف

خانه   د یخر  یها   تفاوت  ان یبه ب  ترواریو اروپا ت  هی ملک ترک  د یخر  سه یاست. در ادامه مقاله مقا  رانیا

 : میدو کشور پرداخت ا  نیدر ا

 ه یخود به ترک  هیهزار دالر از سرما  ۲۵۰شما با انتقال    و اروپا  هیملک ترک  دیخر  سهیمقاضوع  ودر م

و   د یشهروند ترک زبان است را به نام خود کن  کی که سندش به نام    ییاز خانه ها  ی کی  د یتوان  یم

و به اقامت اروپا و بعد از   دیمقدار مبلغ را وارد اروپا کن  نیهم   دیتوان  یشما م  ی. ولدیریپاسپورت بگ

ا اقامت ترک  هی. پاسپورت ترکدیبرس  د کشور مقص   نیآن پاسپورت   یعنیکند.    یعمل م  هی همانند 

شهروند ترک   کیکه    یحقوق  ی از تمام  دیتوان  ی نم   د، یآور  ی را به دست م  هی ترک  ی که شهروند  یزمان

 ی م  د، یریگ  ی که اقامت و پاسپورت اروپا را م  یزمان   ی . ولدیشود، بهره مند شو  ی زبان بهره مند م

امکانات   ی . مقامات تمامد یشود، استفاده کن  یمند مشهروند بهره  ک یکه    ییایاز مزا  ی به راحت  دیتوان

 شوند.  ی شما و شهروندان تفاوت قائل نم   ان یدهند و م  یقرار م  ارتانیرا در اخت

 تی فیسطح ک  یه چند کشور محدود که داراب  دی توان  یم  د، یریگ  یرا م  هی که پاسپورت ترک  یزمان  

 د یتوان  ی م  ی حت  زایبدون و  د یریگ  ی اقامت اروپا را م  ی وقت  ی. ولدیمتوسط هستند، برو  اریبس  یزندگ

 . دیکشور در جهان است، برو  ن یباتریو ز  نیثروتمند تر ن،یکه بهتر  سیبه سوئ

 یبرا  دیتوان  یفقط م  د،یخانه بخر  هیدر ترک  اگرباید گفت،  و اروپا    هیملک ترک  دیخر  سهیمقادر بحث  

اروپا را به نام خود  ی از خانه ها یک یاگر سند  ی. ول دیریفرزندان و همسر خود اقامت و پاسپورت بگ



 

 

 نیوالد  ی سال، اقامت و پاسپورت اروپا را برا  ۲۴  ر یعالوه بر خود، همسر و فرزندان ز  د یتوان  ی م  د،یکن

 دیسال خود را همراه ببر  ۲۴  ر یفرزندان ز  د یتوان  ی م  د، یملک بخر  ونانی. مثال اگر در  دیریبگ  ز یخود ن

 .رندیگ  ی اقامت م  زین  نتانیو والد

توانند در    ی بعد از مهاجرت فرزندان شما نم   د،یکشور مهاجرت کن  ن یو به ا  دیخانه بخر  ه یدر ترک  اگر

اگر در اروپا   ی کند ول  دایپ  ی ثبت نام کنند و ممکن است همسر شما نتواند کار خوب  ی مدارس عال

 ی تمام  را یزبرخوردار شوند.    ی عال  ی لیتحص   تیفی توانند از ک  ی فرزندان شما م  د، یکن  ی گذار  هیسرما

 هستند. ی مدارس اروپا عال

 ست،یمطالعه ن  ی برا  یمقاله عاد   ک یو اروپا تنها    ه یملک ترک  د یخر  سه یمقاله مقا  ی شگیهمراهان هم   

 یقرار داده شده اند که سرنوشت شما را رقم م یو اروپا اطالعات  ه ی ملک ترک د یخر  سهیدر مقاله مقا

را   ر یمس  نیبهتر  دیتوان  ی اطالعات به ذهن خود و با تفکر درباره آنان م  نیزنند. شما با وارد کردن ا

  دیدر آن بتوان  یکه شما با زندگ  ستین  یکشور  هی. ترکدیخود و همراهان خود رقم بزن  ندهیآ  یبرا

ارائه   یاست که اگر در کشورها   ی اروپا قاره ا  ی. ول دیباال را تجربه کن  یل یخ  یزندگ  تی فیسطح ک

را   یی بایو ز  ی آفتاب  ندهیآ  دیتوان  یم  د، یکن  یگذار  ه یخانه سرما  د یمربوط به خر  ی دهنده طرح ها

 ه یسرما  ه یدر ترک  ار یبه اخت  دیتوان  یو م  د ی. البته شما مختار هستدیخود و خانواده خود بساز  یبرا

پروژه ها   نیملک پور بهتر  یباشد، موسسه مشاوره ا  هی. اگر انتخاب اول و آخر شما ترکدیکن  یگذار

. در ادامه دیکن  یگذار  ه یدر اروپا سرما  ت،که بهتر اس  دیگو  یبه شما م  یدهد. ول  یرا به شما ارائه م

کشورها   ریو سا  هیدر ترک  خانه  دیخر  سهیدرباره مقا  یو اروپا مطالب  هیملک ترک  دیخر  سهیمقاله مقا

 د، یذهن خود کن  مهی و اروپا را ضم   ه یملک ترک  دیخر  سهیمطالب مقاله مقا  ی آمده است. اگر تمام

 . دیریبگ  م یخود تصم   ندهیدرباره آ  دیتوان  یبهتر م

 و کانادا  کایبا آمر هیملک ترک دیخر سهیمقا

 میکن انیموضوع را ب نی و اروپا ا هیملک ترک دیخر سهیقسمت از مقاله مقا نیا یبهتر است در ابتدا

 هیکه به ترک  نیا  ل ی. آن ها به دلدندیخر  هی در ترک  ی ملک   یرانیهزار ا  ۵  ی ال۴گذشته    ی که در سال ها

و به مزایا   شدند  رکشو  نیکنند، وارد ا  یگذار  هیسرما  ه یمند بودند و دوست داشتند فقط در ترکعالقه



 

 

گفت که،   د یبا  ی در حالت کل  ی. ول دقت نکردند  و اروپا   ه یملک ترک  دیخر  سه یمقاایب و حتی  و مع

 دیخواه   ی. اگر مستیمناسب ن   شه یهم   یبرا  ایو    یبه مدت طوالن  یخانه و زندگ  دیخر  یبرا  هیترک

کانادا،   کا، یعالوه بر اروپا در آمر  دیتوان  یم  د، یداشته باش  یی باال  ی زندگ  تیفی سطح ک  شه یهم   یکه برا

ا  د یتوان  یم  یبخصوص  طی. شما در شرادیملک بخر  شی اتر  یحت  ایپرتغال و   کشورها ملک   نیدر 

  ان یرانیبه ا  شی اتر  د؟ی ملک خر  شیتوان در اتر  ی چگونه م  دیبپرس  دی. شادیو به سود برس  دهیخر

کشور    نیدر ا  انیرانیدهد تا ا  یپارس که در زمان رضاشاه منعقد شد، اجازه م   ونیبراساس کنوانس

سوال که   ن یاست. در رابطه با ا  ه یملک در ترک  دی ربهتر از خ  ش یملک اتر  دیملک بخرند. قطعاً خر

. ستین  هی با ترک  سهیگفت که، کانادا قابل مقا  دیبا   ه؟ یترک  ایمناسب است    ی گذار  هیسرما  یکانادا برا

العاده عال  یزندگ  طیشرا اقامت   ی گذار  هیاست شما با سرما  ی در کانادا فوق  در کانادا پاسپورت و 

کشور ها سفر   ن یبه بهتر  زایبدون و  دیتوان  ی م  یه با آن به راحت د کیکن  یم   افت یدر  ی با ارزش  اریبس

 ه یملک ترک  دیخر  سهیمقا برای  .  دیبرو  یبه کشور قابل توجه  دیتوان  یم  هیبا پاسپورت ترک  ی. ولدیکن

 ی را برا  کا یامر  ایکه دارد، اروپا، کانادا    ی طیتواند عالوه بر شرا  یم  یرانیا  کیگفتنی است،  و اروپا  

به همه اهداف بهتر   دنیرس  یبرا  و مطلوب    جهیبه نت  دنیرس  یبرا  یانتخاب کند ول  یگذار  هیسرما

ترک ل  ه یاست  در  برا  یی کشورها  ست یرا  داده  یکه  قرار  نده   د، یا  مهاجرت خود  همراهان دیقرار   .

داند موکل بعد   یدهد که م  یم  شنهادیرا به شما پ  یملک پور کشور  یموسسه مشاوره ا  یشگ یهم 

 . دیرسخود خواهد   یو ذهن  ینسیزیاز حضور در آن کشور به همه اهداف ب

 و اروپا  هیملک ترک  دیخر سهیمقا نهیملک پور در زم یموسسه مشاوره ا خدمات 

 ی بخصوص  طیبه اقامت و در شرا  دیتوان  یاروپا م  ایو    هیملک در ترک  دیشما با خر  یشگیهمراهان هم 

 دیبا خر  میکرد  انیو اروپا ب  هیملک ترک  دیخر  سهی . همان طور که در مقاله مقادیبه پاسپورت برس

 دیخر  ی ایکه،  مزا  میمطرح کرد  زیموضوع را ن  نی ا  ی. ولدیرس  ی تر به پاسپورت م  عیسر  ه یملک ترک

ب با ارزش تر است. همراهان هم   شتریملک در کدام کشور  و   یشگ یاست و پاسپورت کدام کشور 

 ی لیکه بتوان خ  ستندین  ی موضوعات  ،یمهاجرت قانون  یدر حالت کل  ایو    یگذار  هیسرما  زیدوستان عز

. شما مودیباشد را پ  یکه مربوط به مهاجرت م   ی ریمس  یی گرفت و به تنها  میزود درباره آنان تصم 

 یلیوک  ق یحتماً از طر  دی با  د، یبرس  یگذار  هیسرما  یزایبه و  یدلخواه و به عبارت   جهیکه به نت  نیا  یبرا



 

 

و حتماً   د یکند، اقدام کن  ی خود را وارد چه کشور  ه یداند سرما  یکه کامالً به حقوق آگاه است و م 

باشد.   ی م  زانیکه در کنار منفعت خود به فکر منفعت شما عز  دییاقدام نما  ی موسسه ا  قیاز طر  دیبا

را  یی است و پروژه ها زانیاست که به فکر منفعت شما عز ی ملک پور موسسه ا ی موسسه مشاوره ا

به سود و   زانیهستند. موسسه ما به خاطر رساندن پروژه شما عز  نیکند که بهتر  ی م  ی به شما معرف

ا همه روزه در   د، یکن  افتیکشور را در  نیبهتر  یگذار   هیسرما  یزایو  زانیکه شما عز   نیبه خاطر 

با    یشگیتالش است. همراهان هم  دینخواه   ینگران  گریموسسه د  نیسپردن پروسه خود به اشما 

 ی م زانیاست. حال از شما عز ن یکند که امن تر  یم  یشما را وارد کشور ه یداشت. موسسه ما سرما

 ندیگو یم  طتانیشرا س. آنان براسادیریبا دفاتر موسسه ما تماس بگ یقبل از هرگونه اقدام میخواه 

 دیخر  سه یدر کدام کشور به نفعتان است. با توجه به مطالب مقاله مقا  یگذار  هیخانه و سرما  د یکه خر

موفق تر   د،یکشورها خانه بخر  گر یاگر در د  ه،یکشور ترک   نیو اروپا  و با توجه به قوان  ه یملک ترک

 . دیرس  د یخواه  یشتریبود و به سود ب  د یخواه 

 و اروپا هیملک ترک دیخر سهیمقا نهیمتداول در زم یبه پرسش ها پاسخ

 اروپا؟   ا یبهتر است    هیخانه در ترک  د یخر،  و اروپا  ه یملک ترک  دیخر سهیمقادر      

 ی با امکانات  سهیقابل مقا  د،یاز آنان استفاده کن  دیتوان  یخانه در اروپا م  دیکه شما بعد از خر  یامکانات  

موضوع   نی. ما درباره ادیاز آن ها استفاده کن  دیتوان  ی م  هیخانه در ترک  دیکه شما بعد از خر  ستین

 . میو اروپا صحبت نموده ا  ه یملک ترک  دیخر  سهیکامال در مقاله مقا

 در کانادا؟   ا یبهتر است    هیدر ترک  یگذار   هیسرما     

 ی است که کانادا کشور نیا  لش یاست و دل  هیدر ترک  ی گذار  هیدر کانادا بهتر از سرما  یگذار  هیسرما

 هیتر از اقتصاد ترک  شرفتهیاقتصاد کانادا پ  است. بعالوه  ه یباالتر از ترک  تیفی سطح ک  یو دارا  شرفتهیپ

 است.

 باشد؟   یاست، چقدر م  ازیخانه در اروپا ن دیخر یکه برا  ی ا  هیحداقل سرما     

 ورو یهزار   ۲۵۰ بایتقر  



 

 

 است چقدر است؟   از ین  هیملک در ترک  دیخر یکه برا  ی ا  هیحداقل سرما     

 هزار دالر  ۲۵۰,۰۰۰  

 و اروپا  هیملک ترک دیخر سهیمقا نهیدر زم یانیپا سخن

 مهیکه قطعاً ضم   میپرداخته ا  ی و اروپا به ارائه مطالب مهم   ه یملک ترک  د یخر  سهیما در مقاله مقا

 ن یتر  ی و کاربرد  نیتا بهتر  میخواهد بود. ما همواره در تالش  زانیکردن آنان در ذهن به نفع شما عز

خانه در  دیخر ی ها و اروپا ما درباره تفاوت  هیملک ترک  د یخر  سه ی. در مقاله مقامی مطالب را ارائه ده 

شما را به همه اهداف و   ه یتوان گفت که، ترک  ی. به طور اختصار م میکشور و در اروپا پرداخت  نیا

 یزندگ تیفیسطح ک  رای نخواهد داشت. ز  یرشد چندان  هی رساند و ملک شما در ترک  ینم  تانیآرزوها

است.   ییاروپا  مختلف  ی کشورها  یدر همه شهرها   ی گتر از سطح زند  نییپا   هی ترک  یدر همه شهرها 

شما در اروپا رشد خواهد کرد. همراهان   نس یزیب  ینخواهد داشت، ول   یرشد چندان  ه یملک شما در ترک

درباره   ار یبس  د، یکن  یگذار  ه یکه سرما  نیقبل از ا  ا یو    دیبخر  ی که ملک  نیحتماً قبل از ا  ی شگ یهم 

 نی. با وجود ادیدر سفارت کشور مقصد حضور به عمل آور  اریبس  قاتیو بعد از تحق  دیکن  قیآن تحق

خانه در اروپا است، موسسه   د یخر  وند یراحت تر از مراحل پ  ه یخانه در ترک  د یخر  مودنی که مراحل پ

 د یکه ما به خر  ن یا  لیکند. دل  ی م  شنهادیپ  زانیخانه در اروپا را به شما عز  د یملک پور خر  ی مشاوره ا

قرار   ارتانیامکانات را در اخت  نیبهتر  ییاروپا  یاست که، کشورها  نیا  میکن  یم  دیانه در اروپا تاکخ

مراحل   مودنی چگونه شروع به پ  دیدان  یهستند. حال اگر نم   یپاسپورت با ارزش  یدهند و دارا  یم

گرفتن ارتباط و اروپا    هی ملک ترک  د یخر  سهیمقاما بعد از خواندن مقاله    ه یتوص  د، یینما  ی گذار  هیسرما

ام آ  ن یبا مشاور  گانیرا  یدرباره پروژه ها   دیاطالعات جد  ی که همواره دارا  ش یاتر  ی ا  یموسسه 

 باشند، است.  یکشورها م گر ید  ایاروپا و    ا یو    هیخانه در ترک  د یمربوط به خر

 


