
 

 

 

 

 :مصوبه سوم: تصمیم مالکیت شهروندان فلسطین واخذ تابعیت ترکیه

وضعیت شهروندان فلسطین قبل از این مصوبه: شهروندان فلسطینی که سند  
سفر دارند ولی گذرنامه از سوی تشکیالت خودگردان فلسطین ندارند قادر به  

سند تنها در دریافت اقامت توریستی به آنها   خرید امالک در ترکیه نبودند، این
کمک می کرد ، و اگر تصمیم به خرید ملک گرفتند ، اول باید سندی مبنی بر بی  

 .سرزمین بودن را استخراج کنند تا بتوانند امالک را خریداری کنند

 :وضعیت شهروندان فلسطین پس از مصوبه

یله اسناد مسافرتی از شهروند فلسطینی قادر به تملک امالک در ترکیه بوس
کشوری که در آن اقامت دارد شده است، که این اسناد به او اجازه دریافت اقامت  

گردشگری را می دهد ، این بعد از آنکه وطارت اقتصاد ترکیه و اداره امور مهاجرت 
را اصالح کردند ، مصوبه جدید در ششم   2013در استان استانبول مصوبه سال 

را شده است ، و این مصوبه یک اصالحیه استثنایی مربوط به  الزم االج  2019مارس 
 .فلسطینیها و تنها جهت تسهیل اقدامات تملک محسوب می شود

مالکیت امالک حق دریافت تابعیت ترکیه و گذرنامه ترکیه را به فلسطینیان  
 :می دهد

ثبت اسناد ونقشه برداری وابسته به   اداره کل -ریاست اداره امور اتباع خارجی 
اصالحیه کلی به شماره   06/03/2019وزارت ساخت وساز ومحیط زیست، در تاریخ 

مربوط به   2013سال  5150ودر تصمیم  06/08/2012سال  1734را در قانون  1058120



 

 

دفاتر  81ساماندهی آیین نامه داخلی ثبت امالک )ثبت رسمی( وآیین نامه داخلی 
 :به شرح زیر صادر کرد 21/08/2013می مورخ اسناد رس

این مصویه مخصوص شهروندان کشور فلسطین مقرر کرده است که اگر شهروند  
فلسطینی دارای شناسنامه سفر، مجوز اقامت صادره از سوی اداره کل مدیریت  

مهاجرت را بگیرد، در این صورت، شناسنامه او پذیرفته می شود یا گذرنامه وی  
کشور خود یا هر کشور دیگر مورد پذیرش قرار می گیرد. وباید شماره  که از سوی 

شروع می شود( در جایگاه شماره   99اقامت صادر شده به خارجی ها )که با 
شناسنامه در سیستم الکترونیکی داده های امالک نوشته شود، ودر صورت نبودن  

شور وی مورد اقامت، باید شماره گذرنامه یا شماره شناسنامه صادره از سوی ک
 .استفاده قرار گیرد

 



 

 

 
 

 

 

 


