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 شرایط و اصول خرید ملک تجاری و مسکونی  جهت اخذ شهروندی ترکیه :

 

ترکیه با خرید یک یا چند ،ملک غیر منقول می توان اقدام نمود، و ارزش کل اموال غیر برای اخذ تابعیت  •

 باشد. دالر آمریکا 400.000حداقل منقول خریداری شده ، می بایست  

 

بانک مرکزی ترکیه در زمان نقل و انتقال سند ملک و به  مبلغ پرداختی برای خرید ملک با توجه به نرخ  دالر •

 نرخ همان روز محاسبه می شود.

کارشناسی قیمت امالک و مستغالت خریداری شده توسط کارشناس وارزیاب دولتی که دارای مجوز و گواهی  •

CMB م می است بررسی می شود .الزم به ذکر است، این مرحله توسط شرکت فروشنده یا وکیل حقوقی انجا

 شود.

در زمان ثبت سند به نام مشتری برای اخذ شهروندی ترکیه یک شرط به سند اضافه می شود که مشتری حق  •

فروش ملک تا سه سال را نخواهد داشت. همچنین اظهار نامه ای در خصوص این شرط تنظیم شده و در 

 دبیرخانه اداره ثبت اسناد نیز ثبت می گردد.

 به شرح ذیل به اداره ثبت امالک و مستغالت ارسال نمائید :این اظهارنامه را می بایست  •

آیین نامه اخذ شهروندی ترکیه ، متعهد می شوم که این ملک غیر منقول خریداری شده  02" اینجانب ، طبق ماده 

 سال به فروش نخواهم رساند ". 3را به منظور اخذ تابعیت ترکیه، تا مدت 

پرداخت ها باید قبل از پروسه دریافت سند ،از حساب خریدار به حساب فروشنده  با ذکر مشخصات واحد  •

 شامل:

 شماره بلوک، شماره طبقه و شماره واحد به همراه اسم و فامیل خریدار در قسمت جزئیات  پرداخت ذکر شود.

سید جمع کل پرداختی همراه با مهر تایید تمام وجوه پرداختی می بایست، به ارز لیرترکیه پرداخت شده باشد و ر •

 بانک به اداره ثبت اسناد و امالک ارسال گردد.

پس از نهایی شدن فروش و تکمیل مراحل اداری خرید ملک ، کلیه مدارک مربوط به معامله شامل: سند ملک  •

امور خارجیان ،گزارش ارزیابی ملک و رسیدهای بانکی از طریق سامانه به اداره کل ثبت اسناد و احوال، 
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در اسرع وقت به دبیرخانه های اداره مهاجرت و امور شهروندی  "گواهی انطباق"ارسال می گردد. سپس 

 .آدرس ایمیل شخص مورد نظر ارسال می گردد استان و

امت با استفاده از این گواهی انطباق ، خریدار یا وکیل حقوقی ایشان ،می تواند در اداره مهاجرت برای دریافت اجازه اق

 اقدام نماید و در اداره   شهروندی تقاضای تابعیت نماید.

  در مورد خارجی ها و حمایت های بین المللی؛  8506بند "ژ" قانون شماره  13به موجب ماده

 :اسناد الزم برای ئرخواست اقامت و دریافت شهروندی کشور  ترکیه عبارتند است از

 

 فرم درخواست اقامت •

 گواهی انطباق •

 فتوکپی گذرنامهاصل و  •

 ماه گذشته گرفته شده باشد) 6عکس بیومتریک با زمینه سفید (حداکثر تا قبل از  4 •

 بیمه درمانی •

 رسید پرداخت هزینه ها •

 

الزم به ذکر است، با تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور ترکیه، کلیه این مراحل توسط 

انجام خواهد شد و نیاز به هیچ گونه پیگیری و مراجعه به مراجع قانونی و اداری وکالی مجرب ترک این شرکت  

 نخواهید داشت. تمام مراحل اداری توسط وکیل تا دریافت پاسپورت پیگیری می شود.
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