
 

 

 

 

 :106اولین الیحه: شامل اصالحیه الیحه شماره 

اجرای اصالحیه آئین نامه سازماندهی مربوط به مکانیزم اعطای تابعیت ترکیه تصویب  
پیوست شد، این   5901قانون تابعیت ترکیه به شماره   46شد، واین اصالحیه به ماده 

از سوی رئیس جمهوری ترکیه آقای رجب طیب أردوغان صادر  18/9/2018قانون در تاریخ 
 .شد

 :از طریق مالکیت امالک در ترکیهنحوه تقاضای تابعیت ترکیه 

از سوی وزارت   15/10/2018صادر شده در تاریخ  135 – 36189470به موجب قانون شماره  
محیط زیست وشهرسازی، معیارهایی که حق درخواست تابعیت ترکیه را به دارندگان  

 :امالک می دهد، به شرح زیر مشخص شد

 .کمتر از یک ملیون دالر نباشد  ارزش ملک خریداری شده قبل از صدور این الیحه .1
هزار  250، حد اقل 2018سپتامبر  19ارزش ملک پس صدور این الیحه یعنی پس از  .2

 .دالر باشد، الزم است قیمت ملک به حساب بانکی انتقال داده می شود
در دست داشتن سند مالکیت "تاپو" توسط دارنده ملک. ارزش مادی ملک توسط   .3

پو( ارزیابی می شود که سندی در این خصوص را  مؤسسه صدور اسناد رسمی )تا
 .به دارنده ملک می دهد

 .تعهد به عدم فروش ملک تا سه سال از تملک آن .4
ثبت یک آدرس مشخص برای دارنده ملک در ترکیه. آدرس لزوما نباید در ملکی باشد   .5

 .که متعلق به او می شود

 :ت امالک در ترکیهمدارک مورد نیاز جهت تقاضای تابعیت ترکیه در ازای مالکی



 

 

 .سند مالکیت )تاپو( •
 .رسید مبلغ پرداخت شده به ازای ملک. ومی توان آن را از بانک گرفت •
 .گذرنامه •
 .اقامت معتبر در ترکیه •
 .سند ثبت آدرس •

 .این مدارک به اداره ثبت احوال وابسته به استان محل اقامت وی تحویل داده می شود

 :ابعیت ترکیهمحتوای قانون اصالح شده جهت اعطای ت 

اصالح عبارت "پیشنهاد وزاتخانه وشورای وزیران" در بند دوم از ماده بیستم   :1ماده 
که در همین سال صادر شد به عبارت  11/02/2010قانون ارائه شده به مجلس در تاریخ 

 .""رئیس جمهوری

عبارات  " دالر آمریکا، "وزارت اقتصاد" به ترتیت با 2000000جایگزین عبارات " :"1بند "
 ."" دالر آمریکا یا معادل آن به لیر ترکیه، "وزارت صنعت وفناوری500000"

" دالر آمریکا یا معادل آن  250000" دالر آمریکا، به عبارت "1000000اصالح عبارت " :"2بند "
 .به لیر ترکیه

”، "وزارت کار وتأمین اجتماعی" وجایگزین آنها به ترتیب با  100اصالح عبارات " :"3بند "
 ."”، "وزارت خانواده، کار وخدمات اجتماعی50عبارات "

" دالر آمریکا یا معادل آن به لیر  500000الر آمریکا به "" د3000000اصالح عبارت " :"4بند "
 . ترکیه

" دالر آمریکا ، "وزارت خزانه داری" به ترتیب با عبارات 3000000جایگزین عبارات " :"5بند "
 . "" دالر آمریکا یا معادل آن به لیر ترکیه ، "وزارت خزانه داری و دارائی500000"



 

 

دالر آمریکا یا معادل آن به لیر ترکیه به عنوان سهام   500000پرداخت حد اقل  :"6بند "
در صندوق سرمایه گذاری امالک یا صندوق سرمایه گذاری پول برای حد اقل سه سال که  

 .توسط شورای بازارهای سرمایه اثبات شده است

 .االجرا می شودآنچه که در این مصوبه آمده از روز اول انتشار آن الزم  :ماده چهارم

 :مصوبه دوم: افزودن گزینه خرید ملک در حال ساخت برای دریافت تابعیت ترکیه

مجددا بند دوم قسمت دوم ماده بیستم قانون اعطای تابعیت   8/12/2018در تاریخ 
اصالح شد، تا به این وسیله بتوانند در ازای خرید ملک   106ترکیه به اتباع خارجی شماره 

است تابعیت ترکیه کنند مشروط به تعهد سرمایه گذار به عدم  در حال ساخت درخو 
  250فروش ملک خود در ترکیه برای مدت سه سال واینکه قیمت ملک نقد باشد وکمتر از 

هزار دالر یا معادل آن به لیر ترکیه نباشد، امالک فروخته شده به صورت قسطی مورد  
 .قبول قرار نمی گیرد



 

 

 


