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 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم

 82331253300   –خرداد،دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم  51آدرس:سمنان،دامغان،میدان 

 

 ترکیه:

 :اقامت توریستی ترکیه بدون ویزا

روز میباشد. ایرانیان برای دریافت این نوع اقامت   09ماهه یا  3مدت زمان این نوع اقامت  

ماه  در سال در کشور ترکیه  بدون  3ترکیه نیازی به دریافت ویزا ندارند و میتوانید به مدت 

یا اجازه ی اقامت  ساکن شوید، ولی با این نوع ویزا  اچازه ی هیچ گونه  کار  یا نیاز به ویزا 

 فعالیت شغلی  مثل تجارت یا تحصیل در ترکیه را نخواهید داشت.

 

 ماهه با دفترچه اقامت: 5اقامت توریستی ترکیه  

باید  ماه   فقط برای گردش  در ترکیه اقامت داشته باشید، 3در صورتیکه بخواهید بیش از 

 09ماهه اقدام کنید. با این نوع  ویزا مانند  اقامت توریستی  6نسبت به اخذ ویزای تویستی 

کار وتحصیل در ترکیه را ندارید. روال قانونی  اخذ این نوع اقامت   ،روزه، اجازه ی خرید وفروش 

د ، روز طول میکشد. برای افرادی که قصد خرید ملک  در ترکیه را دارن 51ترکیه حدود  

 داشتن دفترچه ی اقامت الزامی است.

 اقامت تحصیلی ترکیه:

برای گرفتن این نوع اقامت  ابتدا باید در آزمون  تومر) مرکز آموزش زبان ترکی( شرکت کرده و 

مدرک تومر بگیرید. پس از اخذ پذیرش از یک دانشگاه  یا موسسه ی آموزشی در ترکیه و ثبت 

 .ی دانشجویی  و دفترچه اقامت ترکیه اقدام کنیدنام میتوانید  برای دریافت ویزا
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 اقامت ترکیه از طریق کار و استخدام: 

اخذ اقامت کاری ترکیه مستلزم  این است که یک شرکت در کشور ترکیه از شما دعوت به 

همکاری نماید. شرکت های ثبت شده  در ترکیه میتوانند با توجه به تخصص وحرفه ی مورد 

ضی مورد نظر  از وزارت کار این کشور  درخواست اجازه ی کار نمایند. نیاز  برای شخص متقا

در صورت مثبت بودن نتیجه ی  این درخواست و دریافت اجازه ی کار  به آن فرد، به متقاضی 

پس از استخدام به شما ویزای موقت یکساله داده  اجازه ی اقامت یکساله  ترکیه داده میشود.

سال  بطور مداوم ورسمی  در  1می گردد.  در صورتیکه شما خواهد شد که هر ساله تمدید 

سال اقامت کاری شما  به اقامت دائم ترکیه تبدیل  1ترکیه مشغول به کار باشید، پس از 

 خواهد شد.

 اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت:

ریافت اجازه ی ثبت شرکت به تنهایی حق دریافت اقامت را به اشخاص نمیدهد، اما پس از  د 

کار  از طریق ثبت شرکت در ترکیه  میتوان  اقامت یکساله  را دریافت نمود. با ثبت شرکت و 

سال اقامت دائم ترکیه را بدست آورید. در نظر داشته  1فعالیت در ترکیه  شما میتوانید پس از 

 ی میباشد.سال  برای مدت اقامت دائم  ترکیه الزام 1باشید  فعال بودن شرکت در این مدت

شما پس از ثبت شرکت  در ترکیه و دریافت اجازه ی کار میتوانید اقدام به دریافت اقامت 

ماه  و دریافت اجازه ی کار از وزارت کار و  6موقت شش ماهه  از ترکیه نمایید. پس از گذشت 

امت امور اجتماعی ترکیه  قادر به دریافت اقامت یکساله ی  میشوید. پس از پایان یکسال  اق

سال اقامت  و فعال بودن  1سال  تمدید شده  و در مجموع پس از  2شما دو بار دیگر  به مدت 

شرکت  میتوانید درخواست اقامت دائم نمایید و پس از قبول با درخواست اقامت دائم ترکیه  

 قادر به دریافت پاسپورت  و شناسنامه  ترک خواهید شد.

 



 
 

 

   3 
 

 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم

 82331253300   –خرداد،دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم  51آدرس:سمنان،دامغان،میدان 

 

 اقامت ترکیه از طریق خرید ملک:

اع خارجی با خرید  ملک میتوانند اقامت یکساله ی کشور ترکیه را دریافت نمایند. پس از اتب 

سال(  میتوانید برای اقامت دائم  اقدام نمایید .    8تا  1چند سال تمدید مدت این اقامت )

برای گرفتن این نوع اقامت  شما نیازی به ثبت شرکت ندارید و عالوه براینکه  هزینه ای ثبت و 

داری شرکت را نخواهید پرداخت بلکه شاهد افزایش قیمت  و سود سرمایه گذاری  در  نگه

 بخش امالک  ترکیه نیز خواهید بود.


