


فر  شاید اگر چند سال پیش  ننیا نیفر ییرر  نی    ی

مهاجرت  ند، مهاجرت نی  رر شی  جیاو او یشی گاینی 

هایی    ن  ذهی می رسشد، جا  نداشی  و یی رر چنید

سال اخشر مهاجرت نی  اییی   یفر رهدهی  نییشار  ا  

. همفطنان عایامان شده اس 

مجمفعی  رریاناپیارب نی  عنیفان رنهیا مر یارحریری  

م اوره ایران    رارا  مجف ها  رسمی اعاام نشیرو  

 ار و اعاام ران جف می ناشد، قصد رارر رر ارامی  اییی

مقا  ، عالوه نر نرسی شیرای  و راه هیا  مهیاجرت نی  

 ش  را رر ش ، ن  ایی سفال پاسخ رهد    مهاجرت ن  رر

.چ  اندا ه ممکی و رر عشی حال معقفل اس 

شرایط مهاجرت به ترکیه



مهاجرت به ترکیه در گذر زمان

مردمبینایترکیههایفیلموسریالرواجزماناز

پیدرکشوراینبهتوریستیسفرهایافزایشوایران

واروپاییکشورهایویزایاخذشرایطشدنترسخت

ایهتوریستازبسیاریدنیا،بزرگکشورهایسایر

بهمملزناچاربهکشورها،اینویزایاخذمتقاضیایرانی

.شدندترکیهدرخودتعطیالتکردنسپری

درترکیهفرهنگافراطیرواجوسویکازمسئلهاین

ها،ریالسها،فیلمنظیرگوناگوناشکالبهایرانیجامعه

شافزایبهدیگر،سویازتالیفاتحتیوموسیقی

.استگشتهکشوراینبهمهاجرتنرخچشمگیر

نفرهاار۶حدور۱۹۹۵سالررایرانشانمهاجرترمار

۳۶ا نش ن ۲۰۱۵سالرررمارایی  اس نفره

رعدارچ مگشرایاای ایی.اس رسشدهنفرهاار

رخایرانا هشرن   فر هشچنرا رقریبامهاجریی،

.اس نداره



به چه روش هایی می توان به 
ترکیه مهاجرت کرد؟

ه،ترکیبهمهاجرتهایروشبررسیازقبل

رایبکهکرداشارهنکتهاینبهبایستمی

ازرکمتایدورهبرایترکیهکشوردرحضور

ترکیهکشورویزایاخذبهنیازیروز،۹۰

.نیست

راروز۹۰ازبیشتراقامتقصدکهصورتیدر

هاستفادزیرهایروشازبایستمیدارید،

.کنید



مهاجرت کاری

ش رر   فررر ار مهاجرتنرا خصفصین قانفن

ذاخصفرتررمتخصصایرارو یاس ن دهنفشت 

 ن ار مهاجرتنرا نفرخفاهندقارر ار پش نهار

.نماینداقدام  فرایی

ها فر  سایرن نیب رر ش ررشغلیها یرص 

ار، نرا  یار ایرارروهمشیا .اس نش تررسشا 

.نمایندمیانتخابرارر ش   فر

 ش رر  فررر ارقصد  خارجیهراس نذ رال م

.اس معتبر ارمجف میتلامناشد،راشت را

درکارمطلببهترکیهکشوردرکارشرایطازاطالعبرای

.نماییدمراجعهآریاناپارسسایتوبترکیه

https://arianaabroad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


مهاجرت از طریق ازدواج

ند ا رواجا رر ش شهروندیکنایرر اگر

.مایدنرریای را  فراییرائماقام رفاندمی

واجا رطریقا رر ش ن مهاجرت مانیپروس 

میطفلن سال۵را۳نشیمعمفلصفرتن 

.انجامد



سرمایه گذاری

رونقا رر ش ررملکخریدنا ارحاضرحالرر

ن  رسنیشار ها شر  واس مندنهرهمناسبی

اتربلشغ. نندمی  فراییررملکیروشوخرید

ش رر ن مهاجرتوملکخرید مشن ررا گیترره

.اس گریت صفرتایرانشانمشانرر

رانفرخفاندقارر  فراییررملکخریدناهاایرانی

.نمایندهمفارخفرنرا رارر ش ن مهاجرتمیشر



مهاجرت تحصیلی

هایایراننرا جه رنا رر ش ن رحصشلیمهاجرت

ان گاهرا نیشار   اس شدهگذشت ا رررنگپر

و ارترایشدمفررحاضرحالرررر ش   فرها 

قرارایراناسالمیجمهفر علفمو ارتونهداش 

.اندگریت 

ن گاهران نیب رحصشالتها هاین نفرنررار ان

نرا جذابها ویژگیریگرا نشااروپاییها 

.اس رر ش رررحصشل

اینجاترکیهدرتحصیلشرایطازاطالعبرای
.کنیدکلیک

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


یهمشکالت مهاجرت به کشور ترک

بکهشومهاجرتیموسساتانبوهتبلیغاتعلیرغم

ترکیه،بهمهاجرتخصوصدرایماهوارههای

مثلزنیترکیهکشور،اینازگونهبهشتتصویری

نقصنبدومقصدیکتواندنمیدنیاهایکشورسایر

.باشدمهاجرتبرای

به)مهاجرینرویپیشمشکالتوهاچالش

هبتوجهبااستممکن(عزیزمانهموطنانخصوص

ویتجربهودانشمیزانفرد،مالیتوانمقصد،شهر

سهیولباشدمتفاوتدیگریبیشمارفاکتورهایو

رزیشرحبهترکیهبهمهاجرتبرایاصلیچالش

.هستند



زبان ترکی

رنشاییتیرفر  فرش مشیرر ش   فراینک وجفرنا

فمعممشانررانگلشییران مشاانشفر،میمحیفب

.راررپایشنیسطحمررم

نرا رر ی نان یارنیشاراهمش ناعثمیئل همشی

صدقاگرپس.اس گ ت رر ش ن مفیقمهاجریی

 او فیرر ی نانران رارید،رارر ش ن مهاجرت

یایررانگلشیی نانناعمالوشفرمیمحیفباول

.نررنخفاهشدپش ا  ار   فر

انعایام نانررکهمفطناننرا میئل همشیگرچ 

.شفرمیمحیفبمای یک



پینوکیو و روباه مکار

لیاصر شلرر ش   فرن سفرشرای سهف  

ن ایرانمررما نیشار رفس   فراییانتخاب

.شفرمیقلمدارمهاجرتمنظفر

نشا وش رر ن ایرانا رفرییتیسفرها ناال حجم

نرا یرصتیایجارناعثرر ی نانن متقاضشان

انورجرنگی ما رااس گ ت سفرجفایرار

ملک،دخرییرریندها ن نیب متقاضشانرشنایی

.مایندنسفءاستفارهرر ش اقام اخذوشر  ثب 

.شدناشم اورعنفانن اشخاصانتخابمراقبپس



.پلی که هیچ وقت پل نیست

ی،اروپای  فرها ن مهاجرتمتقاضشانا  یار عده

ن ر ش را استفارهرویا نااسترا شا،یارمریکا انارا،

رر ش واررمقصدشان  فرن رسشدننرا پلیعنفان

 نخیاهم ربدیلناایرار،ا رست ایی.شفندمی

انرر ش ن ورورا پسار ،ن خفرسرمای ا اعظمی

ر  فاییرراقام و ندگی یارنیشارها هاین 

.شفندمیرونرو

 فر رر ارناپنداشتندمیامرندو  هاییهاین 

ررر ا ررنپشداو شکیاس پرراخ قانلرر ش 

میشیرممتقاضشاناییا نیشار عدهنرا نشارر ش 

تفان پ عنفانن نفرقرار  سرمای نتشج رر.شفر

ناشد،ر  انایده  فرها ن ایراراییمهاجرت

  فرررهارن ندگیها هاین پرراخ صرف

.شفرمیرر ش 



پذیرآیا مهاجرت به کشور ترکیه امکان 
؟است

یفق،ها قیم ررشدهذ رمفانعرهمعلی

ب،مناسها ویژگین رفج ناایرارا نیشار 

.ناشندمیرر ش ن مهاجرتندنبال

  ناشدمیمفضفعاییرهندهن انارقامورمار

میانتخابرارر ش  ندگی،نرا  یار ایرار

. نند



خرگوش سریع تر از الک پشت

 مارنرر ش ن مهاجرتماایا نرررییا یکیسرع 

.ریدمی

را ناقدامیگفن هرصفرترر  معناس ندییایی

یممک مان مترییرررانفرخفاهشدقارر  فرایی

.شفید  فراییوارر

رر  انپیرا نیشار رر ش ،ررویااصدورن رفج نا

راره رانتخابرا  فراییناشند،میسرنا  شرف

نرا م خص مانررو نندیرارا خروجیممنفعا 

.نماینداقدامنظرمفرر  فر



.با هر شرایطی پذیرای شماییم

نرا نفرخفاهندقاررایرارهم معمفلصفرتن 

.نماینداقدامرر ش ن مهاجرت

نا رر،نکرفج رنن رفاننمی  هاییویژگیا یکی

.اس ایرانیمهاجراننرا رر ش   فرررها نفرن

ن اریرص اییرر ش ،ن ورورنرا متنفعها روش

.د ننسفررر ش ن شرایطیهرنارارهدمیهم 



افراد موفق در کشور ترکیه

واالهمفطنانرااس ناورایینررریاناپاربمفسی 

رسایخاکررخفرچ مگشرها مفیقش نامامقام

ورشدن   نفرخفاهندقارررنهان جهان،  فر

می نلک نند مکعایامان  فرجایگاهاعتال 

ررراخفی رفس رمدهرس ن رجاربرفانند

سر مشیمررمرجرن وران ایاای جه 

.نبندند ارن عایامان

ا ری۳ ندگیراراریمقصدمطلباییارام رر

قرارینررسمفرررارر ش مقشمایرارثرورمندرریی

.رهشم



مورات اوکلر

 فر رریررررییثرورمندعنفانن او لرمفرات

میشناخت رالرمشلشارر۵نرنا غرارایینارر ش 

.شفر

ا یکیصاحبحاضرحالرراو لرمفرات

یشلدیایعنیرر ش   فرها هلدینگنارگتریی

.ناشدمیهلدینگ



ارمان ایلیجاک

 شی رریرررومشیعنفانن ایلشجاکارماننام

.شفرمیروررهرر ش ایرارثرورمندرریی

راسرمای رالرمشلشارر۴حدورررسا  ۵۱مررایی

.اس  ررهثب خفرنامن 

جاووهلدینگرنیانسصاحبایلشجاکارمان

.اس رر ش  ارریرینان



حوسنو اوزیئگین

شده،متف دا مشرشهررر  سا  ۷۴مررایی

رراراو یئگشیرارایی.اس هلدینگیشباصاحب

ییا ارها ا یکی.اند رهرخمشیمشلشارر۳حدور

میرر ش   فرررشر  ۹۰ا نش ثب مرر،

.ناشد

ن   ایرانم اورهمر ارنهاعنفانن رریاناپارب

ن  ارنشرو اعااممجف رارا همامانصفرت

واجتماعیریاهو ارو ارتا   فرا خارج

ورحقشقاتعلفم،و ارتا ران جفاعااممجف 

نرا  ندمیرفصش شمان ناشدمییناور 

شرای ومقصد  فرناخارج،ن اعاامهرگفن 

.یانشدرشنایی املطفرن رنرر ندگی


