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ننننننننننننننننننننننن

 نننننننننننننننن

 مقدمه نویسنده

ترکیه همسایه شمال غربی ایران با آداب و سنن و دین مشترک 

سال گذشته، کشوری دوست و  صدیکدر طول دسته کم 

جذاب برای ایرانیان بوده است. اقتصاد پویا در دو دهه اخیر و 

در شرایط سخت  ویژهبهاین کشور  هایدولت گیریجهت

و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این  المللیبین هایتحریم

کشور را به مقصد مناسبی برای مهاجرت و زندگی قرار داده 

و  وکارکسب قصدبهار و بازرگانان ایرانی است. بسیاری از تج

از این  هاسالتجارت و واردات به مقصد ایران در طول این 

فرصت بهره جسته و در مقابل نقش خود را نیز برای کمک به 

. این امر رابطه متقابل اتباع دیگر اندنمودهاقتصاد این کشور ایفا 

با کشور ترکیه  اخص طوربهاعم و ایرانیان را  طوربهکشورها را 

تبدیل به یک رابطه برد برد نموده است که از این منظر هر دو 

 .اندبردهمنافع شایانی 

 کلیبهمفاهیمی چون تابعیت و شهروندی در جهان امروز 

آن کشورهای جهان با تغییر دیدگاه خود  تبعبهو  شدهدگرگون

از دید امیت محور به دید پذیرش شهروندان جدید و کمک به 

. کشور ترکیه به این مهم توجه اندجستهاقتصاد کشور خود بهره 

الگو گرفته از  عمدتا  داشته و با ساختارهای اداری که  ایویژه

است سازوکار مناسبی برای  جهان مدرن بوده است توانسته

المللیبینپذیرش شهروندان جدید به لحاظ حقوقی و 



 

 

ننننننننننننننننننننننن

 نننننننننننننننن

نماید. که آخرین آن تغییرات قانونی مصوب در  سازیپیاده 

برای اعطای  شدهتعیین هایحداقلو تقلیل  1397شهریورماه 

. که با در نظر باشدمیدر این کشور  گذاریسرمایهشهروندی با 

مثل عدم نیاز به دانستن زبان ترکی و  ایویژهداشتن امتیازات 

 عنوانبهعدم نیاز به امتحان قوانین ترکیه که در برخی کشورها 

، ترکیه را در صدر کشورهایی باشدمیقبول شهروندی  نیازپیش

قرار داده است که خارجیان آن را مقصد مناسبی برای اخذ 

 .یابندمیتابعیت آن 

خاص و موکالن  طوربهیرانیان لزوم توجه و دقت به منافع ا

اصلی به رشته تحریر درآوردن این مجموعه  کلی، دلیلطوربه

 عنوانبهگلوبال کادرو  المللیبینتا در سایه آن مؤسسه  باشدمی

یکی از مراکز حقوقی فعال در زمینه مشاوره به خارجیان در 

ترکیه هم به مسئولیت اجتماعی خود در قبال موکالن و مشتریان 

د عمل نموده و هم رضایتشان را در خدمات مؤسسه فراهم خو

چون هر نگاشته دیگر فارغ از نقص و سهو نخواهد  شکبیآورد. 

بود. لذا همچون همیشه و در همه موارد این مؤسسه دیدگان 

تیزبین و نقادانه خواننده صمیمی و آشنا را بر دیده منت نهاده از 

 هایویرایشفتر در همگان دعوت به مشارکت در تکمیل این د

بعدی نموده با توکل بر حضرت دوست مجموعه حاضر را 

 .نمایدمیپیشکش 

 به سرپرستی دکتر اکبر خدادادی اعضای گروه تحقیق

اسکندر اصالن )کارشناس   )مترجم( یهالنعمتخادم  آقایان: علی

گذاری(هسرمای



 

 

ننننننننننننننننننننننن

 نننننننننننننننن

: پریسا شهبازی )کارشناس حقوقی(، هلن امید حق هاخانم

 ()مترجم(، عادله آزادی )ویراستار

 درباره این کتاب

کتاب حاضر اولین و تنها مجموعه مدون فارسی در باب 

. و به همت باشدمی گذاریسرمایهشهروندی ترکیه از طریق 

 المللیبینگروه تحقیق و تدوین مرکز خدمات ترکیه و مؤسسه 

گلوبال کادرو به رشته تحریر درآمده است. با توجه به ابعاد 

مؤسسه  گذاریسرمایهحقوقی و  هایبخشچندگانه موضوع، 

خود و طی جلسات  نوبهبهگلوبال کادرو، هرکدام  المللیبین

ا مسئولین و کارشناسان دفاتر متعدد و همچنین انجام مالقات ب

ویژه، آخرین روندهای قانونی موجود را مورد تدقیق قرار 

. دارالترجمه مرکزی ایرانیان استانبول نیز که خود مانند اندداده

گلوبال کادرو عضو مرکز خدمات ترکیه  المللیبینمؤسسه 

تخصصی به مرکزیت مؤسسه  هایمجموعه)مرکزی متشکل از 

ترکی قوانین و  هاینسخه، با بررسی باشدمیگلوبال کادرو( 

مستقیم از منابع ترکی،  صورتبهمقررات و ترجمه موارد مرتبط 

در دستان  اکنونهماین امکان را فراهم آورد که کتابی که 

موجود در اینترنت و  هایمتنشماست، متفاوت از تمامی 

همچنین کتب و مقاالت و اخبار چاپی دارای اصالت کارشناسی 

 باشد.

باشد که ارمغان آشنایی شما با مرکز خدمات ترکیه و مؤسسه 

گلوبال کادرو گشته و قبل از دریافت خدمات مربوطه  المللیبین

ضمن مطالعه آن دید وسیعی نسبت به موضوع داشته، و از این 



 

 

ننننننننننننننننننننننن

 نننننننننننننننن

منظر توان ارزیابی درستی از خدمات این مجموعه را بدست 

 .آورید

 است؟ شدهطراحیاین کتاب چگونه 

مطالب این کتاب در پنج بخش ارائه و به گونه تنظیم گردیده 

باشید،  خصوصبهاست که اگر شما نیازمند مطالعه موضوعی 

خود  سؤاالتبه آن بخش مراجعه نموده و پاسخ  مستقیما بتوانید 

در  ترجامع ایمطالعهوقت، نیاز و عالقه وافر برای  و اگررا بیابید. 

دارید، حجم  گذاریسرمایهترکیه از طریق  رابطه با اخذ شهروندی

 کندمیمناسب و نحوه بیان مطالب در این کتاب به شما کمک 

 .که از تمامی مطالب آن لذت ببرید
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 مفاهیم پایه در بحث شهروندی

 (ویزا )روادید

متقاضیانی که جهت انجام دادن امور توریستی، اقامتی، 

تحصیلی، کاری و تجاری قصد مسافرت کردن به کشورهای 

خارج دارند، باید به این نکته توجه داشته باشند، که برای ورود 

به برخی از کشورها عالوه بر داشتن پاسپورت به مدرکی دیگر 

. به این مجوز باشدمینیاز دارند، که مجوز ورود به آن کشور 

 د.گوینمیورود، ویزا 

بین کشورها، برای ورود به کشور  المللیبینبنا به قراردادهای  

 :مقصد، دو حالت وجود دارد

برخی کشورها، که به آن  مابینفیبراساس قرارداد منعقده . 1

، بدون ویزا و برای مدت محدود شودمیحالت لغو روادید گفته 

 .به این کشورها سفر کرد توانمی

در حالت دوم برای ورود به کشور مقصد نیاز با اخذ ویزا  .2

 .باشدمی

الف( اخذ ویزا از کشور مبدأ )متقاضی بایستی شهروند یا مقیم 

آن کشور باشد، تا بتواند جهت اخذ ویزای کشور مقصد اقدام 

 د(.کن

ادر ، در این حالت متقاضی قE-VISA ب( ویزای الکترونیکی یا

 .باشدمیبه اخذ ویزا از طریق اینترنت بدون محدودیت مکانی 

د روادید توانمیج( ویزای فرودگاهی، در این حالت متقاضی 

کشور مقصد، به هنگام  المللیبین هایفرودگاهخود را از طریق 

 .ورود، دریافت نماید



 12 بخش اول: مفاهیم پایه در بحث شهروندی

 

 

 

 

 

 
 ینب ایطبق توافقنامه

 یرانیانا یه،و ترک یرانا

به  یازبدون ن توانندیم

روز  90به مدت  یزاو

 بمانند. یهدر خاک ترک

و سه  هاعهدنامهپنج فقره قرارداد، دو  1316خرداد  15در تاریخ 

بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه  نامهموافقت

قرارداد  "منعقد گردید. بر طبق یکی از این قراردادها به نام 

ماده، اتباع هر یک از طرفین در خاک  9مشتمل بر  "اقامت 

. و نسبت به اشخاص و اموالشان شدهپذیرفتهطرف متعاهد دیگر 

ر خواهد شد. اتباع مزبوره رفتا المللیبینبر طبق حقوق عمومی 

از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به اموال و 

خواهند گردید. مشارالهیم حق  مندبهرهحقوق و منافعشان 

خواهند داشت بر طبق قوانین و نظامات جاریه مملکتی در آنجا 

اقامت و توقف نموده و به آنجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه 

 .مسافرت نمایند در آن

سال،  100بر طبق قرارداد فوق، اتباع دو کشور به مدت 

ند بدون ویزا به کشور دیگر )ایران یا ترکیه( مسافرت توانمی

 .رسدمیساله به پایان  100سال دیگر زمان  10نمایند. البته 

 90د هر شش ماه به مدت توانمیطبق قانون جدید، فرد ایرانی 

در کشور ترکیه بماند. در صورتی که روز بدون داشتن ویزا 

تصمیم داشته باشد زمان بیشتری در ترکیه بماند باید اقامت 

 .ترکیه را دریافت نماید



 گذاری با گلوبال کادروخد شهروندی ترکیه از طریق سرمایها 13

 

 

 

د اقامت به معنی وجو

رابطه حقوقی بین 

 باشد.می رشخص و کشو

اقامتگاه قانونی یک 

یرانی کدپستی اشهروند 

آدرس ذکر شده در 

 باشد.کارت ملی فرد می

قانونی یک اقامتگاه 

ای در شهروند ترکیه

اداره نفوس و جمعیت 

ترکیه براساس کد 

شناسایی فرد ثبت و 

 مشخص گردیده است.

 
 

 

 اقامت

تعریف کرد. دیدگاه اول از دید  توانمیاقامت را از دو دیدگاه 

 .باشدمیلغوی و دیدگاه دوم از دید قانونی 

 لغویدید 

واژه اقامت در لغت به معنای سکونت کردن و ماندن در جایی،  

. اقامتگاه نیز به معنی قرارگاه، و محل اقامت است. و به باشدمی

محل جغرافیایی که اشخاص در آن زندگی و امور زندگی خود را 

 .شودمی، اقامتگاه گفته کنندمیدر آن اداره 

 دید قانونی

اقامت در قانون به معنای وجود رابطه حقوقی مابین یک کشور و 

بین آن کشور و  شده. که بالتبع آن روابط ذکر باشدمیشخص 

اقامتگاه  یواژهشخص، ایجاد خواهد شد. همچنین الزم است 

، با مفهوم ذکر شودمیقانونی که در کشور ترکیه از آن استفاده 

شده در مورد اقامت، یکسان تلقی نگردد. در واقع منظور از 

تگاه قانونی عبارت است از، محل سکونت قانونی یک فرد در ماقا

مثال اقامتگاه قانونی یک شهروند ایرانی،  عنوانبهکشور مربوطه. 

. باشدمیملی آن فرد  همان آدرس کدپستی ذکر شده در کارت

اگر چه ممکن است فرد در آن آدرس زندگی نکند. در ترکیه و 

سایر کشورهای اروپایی نیز آدرس رسمی شهروند یک کشور، 

رسمی و ثبتی در اداره نفوس و جمعیت آن کشور، بر  صورتبه

 اساس کد شناسایی آن فرد ثبت شده و مشخص است. به این

صورت که کد شناسایی یک فرد به راحتی در سیستم هر ارگان 
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در صورتی که فرد 

ایرانی بخواهد بیش 

روز در ترکیه  90از 

بماند، باید اقدام به 

 اخذ یکی از انواع

اقامت در ترکیه 

 نماید.
 

. و در صورت تغییر آدرس فرد، آن شودمیدیده  هابانکدولتی و 

ره نفوس فرد براساس قانون مجبور به اعالم آدرس رسمی به ادا

. و در صورت عدم ثبت، طبق قانون، مشمول باشدمیو جمعیت 

. همین روند برای اتباع بیگانه در ترکیه و باشدمیجریمه 

کشورهای اروپایی جاری است. که پس از اخذ اقامت و تخصیص 

که در  (Yabancı Kimlik No) کدملی فراگیر اتباع بیگانه

جود دارد. به این ، وشودمی گفته T.C NO   اصطالح به آن

صورت که ملزم به ثبت آدرس رسمی در اداره نفوس و جمعیت 

 .باشدمی

 در برخی کشورهای اروپایی مانند سوئد نیز ثبت آدرس در

Extract of the Population Register در کشورهای باشدمی .

 Register آلمان، اتریش، هلند و ایتالیا روند ثبت آدرس در

Office   شودمیانجام. 

مزایای زندگی راحت در کشور ترکیه،  2012از ابتدای سال 

سبب شده است که بسیاری از افراد، ترکیه را برای اقامت و 

تحصیل، به کشورهای دیگر ترجیح دهند. و به همین دلیل 

حتی شهروندان کشورهایی مانند انگلستان، آلمان، ایرلند، ایران، 

ک، فرانسه، آمریکا و بسیاری دانمارک، هلند، نروژ، استرالیا، بلژی

از کشورهای عربی، ترکیه را برای سکنی گزیدن، انتخاب 

 .اندکرده
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. در باشدمیاقامت در کشور ترکیه نیز تابع قوانین این کشور 

صورتی که شخصی بخواهد برای زمان طوالنی در ترکیه بماند، 

باید اقامت ترکیه را بگیرد. که به آن اقامت توریستی گفته 

. تهیه اسناد مورد نیاز برای دریافت اقامت ترکیه به شودمی

آمده  6458قانون اقامت ترکیه به شماره  31استناد بند ج ماده 

 .است

ازه کار رسمی ندارد. این اقامت در اقامت توریستی فرد اج

 .. و هر سال باید آن را تمدید کندباشدمی سالهیک صورتبه

انواع دیگری از اقامت مانند کاری و تحصیلی نیز وجود دارد. که 

هرکدام شرایط و مدت زمان مشخص و مخصوص به خود را 

 .دارند

 تابعیت یا شهروندی

 که از واژه التین. باشدمی Citizenship لغت شهروندی ترجمه

Civic ت.گرفته شده اس Civic واژه در التین هم معنای Polis 

 .باشندمی. و هر دو به معنای شهر باشدمیدر یونانی 

شهروندی به جایگاه رسمی و حقوقی گویند که منجر به داشتن 

 شدهتضمینحقوق  هاایناز همه  ترمهمتابعیت، گذرنامه و 

 ایرابطه. تابعیت گرددمیتوسط قانون اساسی و وظایف متقابل 

سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط 

. و حقوق و تکالیف وی از طریق همین روابط تعیین کندمی

 .گرددمی

در جهان از آن  نفوذذیت یا شهروندی یک کشور تابعیداشتن 

نظر حائز اهمیت است که هنگام سفر به کشورهای دیگر و 
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اخذ تابعیت یک کشور 

نفوذ، منجر به استیفا ذی

حقوق فرد در صورت بروز 

کل هنگام سفر به مش

 گردد.کشورهای دیگر می

 

کشور جهان  107سفر به 

بدون ویزا، با پاسپورت 

 ترکیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواجه با مشکالت و مسائل حقوقی، کشوری که فرد تابعیت آن 

، المللیبینرا دارد، در صورت داشتن جایگاه بهتر در جامعه د

د نسبت به استیفا حقوق فرد و جلوگیری از ضایع شدن توانمی

تأسفانه در مورد شهروندان اکثر که م آن اقدام نماید. امری

 .شودمیکشورهای خاورمیانه دیده ن

لیست کشور جهان ) 107ند به توانمیشهروندان ترکیه 

کتابچه و بر اساس اطالعات همین  36کشورهای مذکور در صفحه 

( موجود در سایت وزارت امور خارجه ترکیه، عینا  آورده شده است.

برای  المللیبینبدون ویزا سفر کنند. با توجه به قراردادهای 

 عنوانبهاست.  شهروندان ترکیه تسهیالتی در نظر گرفته شده

منعقد شده  1963که در سال  1قرارداد آنکارا موجببهمثال 

یا اتباع  اندرسیدهشهروندان ترکیه که به سن قانونی  است،

خارجی که دارای ویزای کار یا تجارت در ترکیه هستند، 

و زندگی در کشورهای  وکارکسب اندازیراهند حق توانمی

این قرارداد در بین کشورهای  موجببهاروپایی را احراز نمایند. 

عضو اتحادیه، انگلستان جز کشورهایی بوده است که اتباع 

. اندداشتهترکیه بیشترین درخواست اقامت و شهروندی آن را 

 هایمزیتتوضیحات تکمیلی در مورد قرارداد آنکارا در بخش 

 ت.ندی ترکیه این کتاب آورده شده اسشهرو

                                                      
1 Ankara Antlaşması 
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در صورتی که 

شخصی تابعیت یک 

کند،  کشور را اخذ

تمام حق و حقوق 

شهروند آن کشور، از 

حق کار بدون  جمله

 را دارد. محدودیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت شهروندی با اقامت

محدودی  وحقوقحقرت اخذ اقامت یک کشور، فرد دارای در صو

. و باشدمیدر آن کشور  ...برای زندگی، امور اداری، تجارت و 

بسیاری از حقوق شهروندی همانند حق رأی دادن را ندارد. 

، تفاوتی با شودمیفردی که موفق به اخذ شهروندی یک کشور 

برخی حقوق  د ازتوانمیشهروندان آن کشور ندارد. بنابراین 

اقامت در کشور دیگر  معموال فردی در آن کشور بهره ببرد. 

. لکن برخی از کشورها باشدمیدارای مدت زمان محدودی 

 .باشندمیامکان اعطای اقامت دائم را دارا 

در مورد اقامت و تابعیت )شهروندی( یک فرد سه حالت وجود 

 :دارد

هم دارد. یعنی  حالت اول فرد اقامت و تابعیت یک کشور را با

عالوه بر این که در آن کشور اقامت دارد، شهروند آن کشور نیز 

 .باشدمی

ته در حالت دوم ممکن است فردی فقط اقامت کشوری را داش

 د.باشد ولی شهروند آن کشور نباش

حالت سوم، حالتی است که فرد نه شهروند آن کشور است و نه  

در خاک آن  غیرقانونیبه شکل  اقامت آن کشور را دارد. در واقع

 .کشور حضور دارد

پناهندگی یا یکی از  صورتبهد توانمیدر حالت دوم اقامت فرد 

دیگر اقامت قانونی مانند اقامت تحصیلی، کاری و یا  هایحالت

 .توریستی را داشته باشد
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 (تعریف تابعیت مضاعف )دوگانه

تابعیت مضاعف به این معنی است که فردی تابعیت بیش از 

یک کشور را داشته باشد. در واقع همزمان شهروندی دو یا چند 

قانونی پاسپورت این  صورتبه. همچنین باشدمیکشور را دارا 

 .کشورها را نیز دارد

برخی از کشورها موضوع تابعیت مضاعف را به رسمیت 

. این بدین معنی نیست که اگر شخصی بخواهد شناسندنمی

قبلی خود را سلب  هایتابعیتتابعیت این کشورها را بگیرد، 

نماید. بلکه کشوری که تابعیت مضاعف را به رسمیت 

 ، تنها تابعیت کشور متبوع خود را بر فرد جاریشناسدنمی

. کندمیفرد را کان لم یکن تلقی  هایتابعیت. و مابقی ددانمی

مثال کشور ایران )و یا ترکیه(  عنوانبهاین بدان معنی است که 

، کاری با شناسدنمیکه تابعیت مضاعف را به رسمیت 

. بلکه داندنمی غیرقانونیدیگر شما نداشته و آن را  هایتابعیت

رکیه(، مانند یک ایرانی ایران )و یا ت هایخانهسفارتدر خاک و 

 .کنندمی)و یا ترک( با او رفتار 

 ایران رتابعیت مضاعف د

قانون مدنی  991تا  976قانون اساسی و اصول  42و  41اصل 

 41ایران، در مورد تابعیت و یا عدم تابعیت تصریح دارد. اصل 

مسلم هر فرد  تابعیت کشور ایران حق گویدمیقانون اساسی 

د از هیچ ایرانی سلب تابعیت توانمیو دولت ن. باشدمیایرانی 
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قانون  41طبق اصل 

اساسی ایران، دولت 

 تواند تابعیتنمی

ایرانی یک فرد ایرانی 

 را سلب کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کند. مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت 

 .کشور دیگری درآید

آمده است؛  صراحتبهدر ایران،  989طبق قانون مدنی شماره 

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون بعد از تاریخ 

تبعه خارجی او کن شمسی تابعیت خارجی گرفته باشد،  1280

. در تبصره همین شودمیلم یکن بوده و تبعه ایرانی شناخته 

ند بنا به مصالحی به توانمی وزیرانهیئتقانون آمده است که 

پیشنهاد وزیر امور خارجه، تابعیت خارجی مشمولین این ماده 

اشخاص با اجازه وزارت  گونهاینرا به رسمیت بشناسد. به 

 .شودمیاقامت در ایران داده  خارجه، اجازه ورود و

تابعیت دوم ایرانیان را به  اصوال در واقع قانون مدنی ایران، 

د بر اساس قوانین موجود توانمی. با اینکه شناسدنمیرسمیت 

 هاییمحدودیتبرای کسانی که تابعیت کشور دیگری دارند، 

محرومیت این افراد شامل: داشتن اموال  ازجملهقائل شود )

مانند زمین، خانه و مغازه و همچنین ممنوعیت  غیرمنقول

شغل دولتی در ایران( اما در چنین  هرگونهبه  هاآناشتغال 

مواردی تابعیت ایرانی او را اصل قرار داده و تنها در مشاغل 

اغماض  یدیدهحکومتی به این موضوع به  باالیردهحساس و 

 .نگردنمی

که فرد  باشدمیبه معنای عملی  (Expartiation) ترک تابعیت

با قبول تابعیت کشوری دیگر، موجب قطع روابط بین خود و 

دولت متبوعش گردد. قانون ایران نیز ترک تابعیت را با توجه به 

اصل آزادی افراد، جایز دانسته ولی در عین حال نیز ترس از 
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 احیانا افراد گردد، و  سوءاستفادهاینکه مبادا این اجازه موجب 

به حیثیت و مصالح کشور وارد نمایند، این اقدام را به  ایطمهل

در این مورد نشان  هاییسختگیریحالت بدبینی تلقی کرده و 

قانون مدنی ایران، شرایط  988است. که طبق ماده قانون  داده 

 :ترک تابعیت به شرح زیر است

 سال سن 25داشتن حداقل  -1

 اجازه هیأت وزرا جهت خروج از تابعیت -2

 وظیفه نظامام خدمت انج -3

 سال 1ظرف مدت  غیرمنقولانتقال اموال  -4

 ماه 3روج از ایران ظرف مدت خ -5

 تابعیت مضاعف در ترکیه

، 5901نون شهروندی ترکیه به شماره قا 44با استناد به ماده 

 د:باشمیتابعیت مضاعف در ترکیه به این صورت 

بنا به هر دلیلی افرادی که تابعیت کشور خارجی را اخذ 

مدارک مربوطه بوده و در صورت  یکلیه، مجبور به ابراز اندکرده

در خصوص این موضوع و اثبات هویت  هابررسی ینتیجهاعالم 

این اشخاص، براساس مدارک موجود در اداره ثبت، در مورد 

 .شودمیتصمیم گرفته  هاآناخذ تابعیت مضاعف 

تابعیت مضاعف در هر کشوری شرایط مخصوص به خود را 

 .باشندمیدارد. که در بعضی از موارد مشترک 

با شرط قبول اولین تابعیت، دومین تابعیت به این صورت 

د باشد که شخصی در کشور خارجی متولد شده و بعد از توانمی
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مدتی به کشور خودش یعنی ترکیه بازگردد، در این صورت 

 .کشور تولد یافته خود اقدام نمایدد برای گرفتن تابعیت توانمی

طبق قانون شهروندی ترکیه، شخصی که براساس خواسته خود، 

، موظف است براساس باشدمیتمایل به اخذ تابعیت دیگر 

شرایط و قوانین به دولت اعالم و ابراز نماید. و بدون از دست 

یا تابعیت کشور  د شهروندیتوانمیدادن تابعیت ترک خود، 

ذ نماید. ولی باید در نظر داشته باشد در اخذ دیگر را اخ

شهروندی هر کشوری ممکن است کشور ثانویه اخذ تابعیت 

مضاعف را قبول نداشته باشد. و افراد را منوط به خروج از 

 .تابعیت خود و اخذ تابعیت آن کشور نماید

اشخاصی که تمایل به اخذ تابعیت کشور دیگری دارند، باید 

قی درخواست رسمی و کتبی خود را یک شخص حقی صورتبه

مربوطه مانند دادگستری،  هایارگانو  هاسازمانبه یکی از 

وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله و یا کنسولگری کشور 

مربوطه ابراز نماید. که تمامی مدارک هویتی آن شخص باید 

رسمی ترجمه و تأیید نوتر شده و به سازمان مربوطه  صورتبه

 .اعالم گردد

 انواع پاسپورت در ترکیه

نوع  4ترکیه دارای  کشور ،5682با استناد به قانون شماره 

 .باشدمیپاسپورت 



 22 بخش اول: مفاهیم پایه در بحث شهروندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع  4ور ترکیه دارای کش

 باشد.پاسپورت می

 

 

 

به اشخاصی که از طریق 

سرمایه گذاری شهروند ترکیه 

شده اند، پاسپورت قرمز 

 شود.)عمومی( داده می

 
 

 

 

 پاسپورت قرمز یا عمومی

قانون  15، به استناد ماده ایصفحه 38این نوع پاسپورت  

. که به باشدمیگذرنامه ترکیه، همان پاسپورت عادی 

شهروندان و افراد عادی ترکیه و خارجیانی که به یکی از طرق 

 Bordoو به آن شودمی، داده شوندمیذکر شده شهروند ترکیه 

Pasaport   شودمیگفته. 

وابسته  1(احوالثبتاین پاسپورت که از اداره نفوس و جمعیت )

، پاسپورت معمول ترکیه شودمیبه وزارت کشور ترکیه صادر 

 10 صورتبهسال ترک  18. که برای شهروندان باالی باشدمی

 .گرددمیساله صادر  5سال با اعتبار  18ساله و برای زیر 

 

 
 

 

 

                                                      
1 Nufus ve Vatandaşlık işleri 
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پاسپورت سبز ترکیه به 

 نمایندگان مجلس، مدیران و

داده  3و  2، 1کارمندان درجه 

 شود.می
 

 

 

 

 

 

 

پاسپورت مشکی ترکیه 

به اعضا دیوان عالی 

کشوری، دیوان عالی 

عدالت، رؤسای جمهور 

اران و سابق، فرماند

رؤسای شهرداری ها داده 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Hususi)  پاسپورت سبز یا ویژه

 14ماده  A - ای، به استناد بندصفحه 30این نوع پاسپورت 

 (HUSUSI DAMGA)  قانون گذرنامه ترکیه، که با مهر ویژه

مدیران و کارمندان درجه  همراه است، به نمایندگان مجلس،

گفته  Yeşil Pasaport و به آن شودمییک، دو و سه داده 

 .شودمی

 
 (Diplomatik)   پاسپورت مشکی

قانون  13، به استناد ماده ایصفحه 28این نوع پاسپورت 

ترکیه، به کارمندان دولتی مانند اعضا دیوان عالی  گذرنامه

کشوری، دیوان عالی عدالت، رؤسای جمهور سابق، فرمانداران و 

 Siyahآن . و به شودمیهر استان داده  هایشهرداریرؤسای 

Pasaport یا Diplomatik  شودمیگفته. 
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پاسپورت خاکستری 

ترکیه به مأموران دولتی 

که از طرف دولت برای 

مأموریت به خارج از 

روند، داده کشور می

 شود.می

 

 

 

 یا پاسپورت خدمت پاسپورت خاکستری

ماده  C و B – ، به استناد بندایصفحه 30این نوع پاسپورت 

 نگارانیروزنامهقانون گذرنامه ترکیه، به مأموران دولتی و  14

که شرایط دریافت پاسپورت دیپلماتیک و خصوصی را نداشته، 

خارج از ترکیه اعزام  هایمأموریتو از طرف دولت برای 

ند به توانمی. دارندگان این پاسپورت گرددمی، اعطا شوندمی

 دیگر کشورهای جهان بدون ویزا سفر کنند. به این پاسپورت

Gri Pasaport یا Hizmet Pasaportu گویندمی. 
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 ننننننن

 

 

 

هزینه پاسپورت  ن

در ترکیه با توجه به 

مدت اعتبار آن 

 شودتعیین می

 

 هزینه دریافت پاسپورت در کشور ترکیه

هزینه دریافت پاسپورت ترکیه، فارغ از نوع پاسپورت و بسته به 

 :باشداعتبار آن، به شرح زیر می

 لیر ترکیه 137.40ماهه  6با اعتبار 

 لیر ترکیه 200ساله  1با اعتبار 

 لیر ترکیه 327ساله  2با اعتبار 

 ترکیهلیر  465ساله  3با اعتبار 

 لیر ترکیه 656سال و باالتر  4با اعتبار 

لیر ترکیه، اضافه  108به مبالغ فوق بهای دفترچه پاسپورت، 

 د.گردمی
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 ترکیه و مزایای آنشهروندی 

  اخذ شهروندی ترکیه هایروشانواع 
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 ازدواج .2

 اقامت کاری .3

 (Turkuaz Kart) ایفیروزهکارت  .4

 گذاریسرمایه .5

 چرا شهروند ترکیه شوم؟ 

 مزایای پاسپورت ترکیه 

 مزایای تجاری .1

 المللیبینمزایای  .2

  قرارداد آنکارا و تسهیل ویزای کشورهای حوزه شینگن

 ترکیهبرای شهروندان 
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شهروندی ترکیه با 

نظام تابعیت از راه 

گردد. و خون اخذ می

فردی که در خاک 

ترکیه متولد شود، 

لزوما شهروند ترکیه 

شود. و محسوب نمی

شهروند بودن یکی از 

 باشد.والدین مالک می

فرد خارجی از طریق 

ازدواج با یک شهروند 

سال  3ترک و حداقل 

از ازدواج، می تواند پس 

برای شهروندی ترکیه 

 اقدام نماید.

 5فرد خارجی با حداقل 

سال سابقه بیمه بدون 

توقف در ترکیه، می 

تواند برای اخذ 

شهروندی ترکیه اقدام 

 نماید.

 

 شهروندی ترکیه و مزایای آن

 اخذ شهروندی ترکیه هایروشانواع 

 تولد -1

، ترکیه 5901به استناد قانون شهروندی ترکیه به شماره 

کشوری است که شهروندی آن با نظام تابعیت از راه خون در 

. که با نظام تابعیت از راه خاک گرددمیاخذ  المللبینحقوق 

متفاوت است. بدین معنی که اگر فردی در خاک ترکیه متولد 

کودکان متولد  ءشهروند ترکیه نخواهد بود. )به استثنا لزوما شود، 

.( بلکه گردندمیفاقد وطن تلقی  هاآنشده در ترکیه که والدین 

لدین است. و تابعیت ترکیه مالک عمل شهروند بودن یکی از وا

خونی یکی از والدین )پدر یا مادر( به فرزند  یرابطهتوسط 

راهی که از طریق آن  ترینساده. بنابراین شودمیمنتقل 

، تولد است. شودمیشهروندی یک کشور به فردی نسبت داده 

. به عبارت باشدمیازدواج رسمی والدین مالک عمل ن الزاما البته 

ن به دنیا آمده خارج از چهارچوب ازدواج رسمی، به دیگر فرزندا

. و حائز باشدمیشرط ترک بودن یکی از والدین شامل این قانون 

 .باشندمیشرایط اخذ شهروندی ترکیه 

 ازدواج -2

، از طریق ازدواج با 4721به استناد قانون مدنی ترکیه به شماره 

کرد. به  شهروندی ترکیه را دریافت توانمییک شهروند ترکیه 

 سال پس از ازدواج با یک 3فرد خارجی حداقل  این صورت که

د برای شهروندی اقدام نماید. البته برای توانمیشخص ترک، 

گرفتن شهروندی از طریق ازدواج، شرایط خاصی وجود دارد. به 
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افراد خارجی دارای 

تخصص خاص، با 

دریافت کارت 

ای ترکیه اجازه فیروزه

کار و حق زندگی در 

 این کشور را دارند.

 

 

 

 
 

به زندگی مشترک )در واقع  توانمیچند نمونه از این شرایط 

دیدی برای امنیت ملی یا نظم صوری نبودن ازدواج( و اینکه ته

 .عمومی ایجاد نکند، اشاره کرد

 اقامت کاری -3

، افرادی که 5901به استناد قانون شهروندی ترکیه به شماره 

سال اقامت کاری با سابقه بیمه در ترکیه باشند،  5دارای حداقل 

ند اقدام به اخذ شهروندی ترکیه نمایند. در این حالت فرد توانمی

سال اقامت کاری و حق بیمه  5خارجی بایستی بدون وقفه دارای 

باشد. الزم به ذکر است که افرادی که دارای اصالت ترک باشند، 

ند در مدت زمان کمتری توانمیبا فرض ارائه مستندات الزم 

 2د به توانمیاین مدت  موفق به اخذ شهروندی ترکیه شوند. که

 .سال تقلیل پیدا کند

 (Turkuaz Kart)  ایفیروزهکارت  -4

نیروی کار به شماره  المللیبینقانون  25و  11ماده  به استناد

امکانی برای افراد خارجی  2017، کشور ترکیه در سال 6735

 هایزمینهدارای تخصص خاص ایجاد کرده است. افرادی که در 

رزشی و یا هر زمینه دیگری دارای تخصص و علمی، هنری، و

ترکیه را اخذ کنند. با  ایفیروزهند کارت توانمیتوانایی باال باشند، 

توانند در ترکیه اجازه کار و این کارت، افراد خارجی می داشتن

 .حق زندگی داشته باشند

ند در ترکیه اجازه کار و حق توانمیاین کارت، افراد خارجی 

 .شندزندگی داشته با

 گذاریسرمایه -5
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دولت ترکیه قانونی 

جدید تصویب کرده که 

طبق آن سرمایه 

      گذاران خارجی

توانند برای می

شهروندی این کشور 

 اقدام نمایند.

 

 18، مصوبه در تاریخ 6458شماره  31قانون ماده  C طبق بند

(، دولت ترکیه قانون 1397 شهریورماه 27) 2018سپتامبر 

 گذاریسرمایه جدیدی تصویب کرد. که طبق آن افراد خارجی با

ند پاسپورت این کشور را دریافت و شهروند توانمیدر ترکیه، 

 .ترکیه شوند

دالر آمریکا یا معادل  500.000ثابت حداقل  گذاریسرمایهالف( 

ارزی آن و کسب تأییدیه از سازمان نظارت بر استانداردهای 

 2" یفناورصنعت و "صادره، توسط وزارت ( 1TSE) ترکیه

دالر  250.000به ارزش حداقل  غیرمنقولب( خرید امالک 

 اسنادثبتآمریکا یا معادل ارزی آن و انتقال سند در سازمان 

سال به  3ترکیه، به نام فرد با قید عدم فروش به مدت  امالک

 ترکیه 3" یشهرسازو  زیستمحیط"شرط تأیید توسط وزارت 

شهروند ترک، با تأیید وزارت  50ج( ایجاد اشتغال برای 

 ترکیه 4" یاجتماعخانواده، کار و خدمات "

دالر آمریکا یا معادل  500.000د( سپرده بانکی با حداقل مبلغ 

به شرط  ترکیه غیردولتیی دولتی یا هابانکارزی آن در یکی از 

تأیید تعهد به نگهداری سپرده به مدت سه سال و کسب گواهی 

 5(BDDK) ی ترکیههابانکسازمان نظارت بر "صادره از سوی 

                                                      
1 Turk Standard Ensutusu 
2 Sanayi ve Tecnolojı bakanlığı 

3 Çevre Şehircilik bakanlığı 
4 Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler 

5 Bankacılık Deneme ve Düzenleme Kurumu 
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های تجاری به فعالیت

 هادور از تحریم

 

دالر  500.000به مبلغ ه( خرید یکی از اوراق مشتقه دولتی 

سال و  3امریکا یا معادل ارزی آن به شرط عدم واگذاری به مدت 

 یدارخزانهدارایی و "کسب گواهی انطباق صادره توسط وزارت 

 ترکیه 1"

دالر  500.000و( خرید سهم مشارکت و افتتاح سپرده به مبلغ 

اموال  گذاریسرمایهآمریکا یا معادل ارزی آن، در صندوق 

مشارکت در کارآفرینی به  گذاریسرمایهیا صندوق  قولغیرمن

 2" یهسرماشورای نظارت بر بازار "سال با تأیید  3مدت 

 چرا شهروند ترکیه شویم؟

در میان همسایگان ایران، کشور ترکیه دارای معتبرترین 

. باشدمی. پاسپورت این کشور دارای مزایایی باشدمیپاسپورت 

 .این پاسپورت هستند که افراد زیادی خواهان اخذ

قرار  موردبررسیمزایای پاسپورت ترکیه را از سه دیدگاه 

 .دهیممی

 مزایای پاسپورت ترکیه

 مزایای تجاری -1

د توانمیو بدون محدودیت  هاتحریمیک شهروند ترک به دور از 

تجارت کند. از تأسیس شرکت تا افتتاح  المللیبیندر عرصه 

شخصی و شرکتی، دارا بودن پاسپورت ترکیه در  هایحساب

                                                      
1 Hazine ve Maliye Bakanlyı 

2 Sermaye Piyasası Kurulu 
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دولت ترکیه قانونی 

جدید تصویب کرده که 

طبق آن سرمایه 

      گذاران خارجی

توانند برای می

شهروندی این کشور 

 اقدام نمایند.

 

. شودمینظارتی این کشور، مزیت محسوب  هایارگانو  هابانک

 برای شهروندان  ایجادشدهبدین معنی که با وجود تسهیالت 
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اروپایی و آمریکایی، کماکان داشتن پاسپورت خود این کشور، کار 

 .خواهد کرد ترآسانرا برای شما 

ی ترکیه و هابانکدر  المللیبینبانکی  هایحساباز نظر افتتاح 

ی خارجی در ترکیه یا شعب این هابانکسراسر جهان )شعب 

در کشورهای دیگر( دارنده پاسپورت ترکیه، از  هابانک

تجاری الزم برخوردار است. که دلیل آن رویکردهای  هایحمایت

نگرش آن جهت آسان کردن  ینحوهدولت ترکیه به تجارت و 

 .باشدمیتجارت برای اتباع خود 

یی مانند زراعت بانک برای هابانکمثال با وجود اینکه  عنوانبه

، لکن همین نمایندمیاتباع ایرانی با داشتن اقامت، افتتاح حساب 

اینترنتی خاص یا اجازه حواله  هایدسترسینیز از دادن  هابانک

. با داشتن پاسپورت و شهروندی کنندمیبه ارز دالر خودداری 

برای فرد  ، راهچنینیاین هایمحدودیتترکیه عالوه بر رفع 

.شودمیی بسیار سختگیرتر نیز هموار هابانکحتی در  موردنظر
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موجود در سیستم بانکی  هایوامد، از انواع توانمیشهروند ترکیه 

گردد. همچنین با توجه به مزایای شهروندی،  مندبهرهترکیه 

بانکی فعال  هایکارتی اعتباری در قالب هاینامکان دریافت ال

 د.باشمیدر سیستم ویزا و مستر و... را دارا 

 
 

مزایای تجاری شهروندی ترکیه به موارد ذکر شده محدود نبوده. 

، با امکان دسترسی به المللیبینزرگانی تخصصی با یعرصهدر 

و همچنین انجام  1(LC)دی بارات اسناسوییفت و باز کردن اعت

، برای دارندگان پاسپورت ترکیه المللیبینترنسفرهای پولی 

 .شودمیایجاد، و در حین انجام کار موانع آن برداشته 

 المللیبینمزایای  -2

رانیان مقیم کشور ترکیه( با داشتن ای ویژه بهاتباع خارجی )

ند برای اخذ ویزای توانمیاقامت موقت توریستی یا اقامت کاری، 

شینگن از سفارت کشورهای اروپایی اقدام نمایند. الزم به ذکر 

                                                      
1 Letter of Credit 
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است جهت اخذ ویزای مربوطه، فرد بایستی از کشور خود یا 

خارجی با ، اقدام نماید. اتباع باشدمیکشوری که اقامت آن را دارا 

داشتن اقامت موقت یا همان اقامت توریستی در صورت اقدام به 

 دالر و 30.000اخذ ویزا ملزم به ارائه گردش حساب باالی 

. که در بسیاری از موارد با ارائه باشندمی غیرمنقولهمچنین سند 

. در مورد گرددمیتمامی این مدارک نیز، درخواست اخذ ویزا رد 

رسمی  صورتبهی دارند، با توجه به اینکه افرادی که اقامت کار

سازمان ، ارائه لیست بیمه از شوندمیدر ترکیه شاغل محسوب 
1SGK  گواهی اشتغال به کار و یک انگیزه نامه به سفارت آن و

کشور مبنی بر هدف از درخواست ویزا و سفر به آن کشور الزم 

وجود  . که در این صورت نیز تضمینی برای دریافت ویزاباشدمی

 .ندارد

اما با توجه به روابط دیپلماتیک و تجاری کشور ترکیه با دیگر 

ند با حداقل توانمیکشورهای اروپایی، دارندگان پاسپورت ترکیه، 

ریسک ممکن اقدام به اخذ ویزای شینگن و ویزای ده ساله آمریکا 

 (.باشدمیبرای ایرانیان بسیار مهم  خصوصا  نمایند. )این مورد 

و دسترسی، دارای جایگاه  ونقلحملکشور ترکیه در زمینه 

فرودگاه وجود  50. در این کشور، بیش از باشدمی توجهیقابل

زمانی کوتاه  هایبازهپروازهایی در  هافرودگاهدارد. روزانه در این 

قاره 2. شهر استانبول که گیردمیبه بیشتر نقاط جهان صورت 

                                                      
1 Sosyal Güvenlik Kurumu 
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دارندگان پاسپورت 

توانند با ترکیه می

حداقل ریسک اقدام 

به اخذ ویزای 

شینگن و ویزای ده 

 ساله آمریکا نمایند.

 

 

 

 

مرکز  ترینبزرگ عنوانبه، دهدمیاروپا و آسیا را به هم پیوند  

 .باشدمیهوایی و دریایی در حال ارائه خدمات  ونقلحمل

بسفر که یکی از  یتنگهبرای مثال احداث کانال استانبول در 

، باعث باشدمیآبی در جهان  ونقلحملمسیرهای  ترینشلوغ

دریایی شده و از لحاظ اقتصادی نیز به  ونقلحملکاهش زمان 

 .باشدمینفع کشور ترکیه 

الزم به ذکر است دولت ترکیه قصد دارد در کنار احداث کانال 

استانبول، یک پروژه جدید شهرسازی را نیز به اجرا بگذارد. که 

 توجهیقابلد ساخت شمار ی ماننهایبخشاین پروژه شامل 

 روزافزون. که با توجه به پیشرفت باشدمیاقامتگاه در کنار کانال 

برای  مندیعالقهاحداث این کانال، کشورهایی همانند قطر از 

د توانمی. که این پروژه انددادهدر این پروژه خبر  گذاریسرمایه

 .ایرانی باشد گذارانسرمایهفرصتی ایده آل برای 

 %5.6المللی در کل دنیا ونقل بینال اخیر، حملس 10در 

افزایش داشته است. این در حالی است که این آمار در کشور 

ثبت شده است. مرکز این گسترش و موفقیت، شهر  %14ترکیه 

ونقل هوایی ترین مراکز حملباشد. که یکی از بزرگاستانبول می

 .باشددر دنیا می

 120المللی، کشور ترکیه بین بینونقل امروزه در زمینه حمل

گیری نقطه پرواز هوایی، پیشرفت چشم 250پایتخت،  60، کشور

 .داشته است
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نقل گسترده وحمل

هوایی و دریایی 

کشور ترکیه باعث 

جذب بیشتر 

گذاران سرمایه

گردیده خارجی 

 است.
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و تسهیل ویزای کشورهای عضو  )ECAA( 1قرارداد آنکارا

 حوزه شینگن برای شهروندان ترکیه

مابین کشورهای آلمان، فرانسه،  1963این قرارداد در سال 

بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و ترکیه، در شهر آنکارا به امضا رسید. 

این قرارداد شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و  موجببه

در کشور انگلستان،  وکارکسبایجاد  منظوربهشهروندان ترکیه، 

 د.کننمیویزای خاصی را دریافت 

تمامی شهروندان ترکیه و شهروندان کشورهای عضو قرارداد که 

الزم از نظر مالی و توانایی  هایقابلیتبه سن قانونی رسیده و 

ند این توانمیدر انگلستان را داشته باشند،  وکارکسب اندازیراه

ویزا را درخواست نمایند. و پس از دریافت ویزا، حق درخواست 

کشورهای عضو قرارداد آنکارا را خواهند داشت.  یویژهاقامت 

 زیانداراهانگلیسی یا  هایشرکتواجدین شرایط امکان کار در 

 داشته و از تمامی حقوق شهروندان شرکت خود در انگلیس را

ی شهروندان انگلیس از جمله استفاده از خدمات تحصیلی ویژه

 .باشندانگلیس نیز برخوردار می

کشور  107توانند به افرادی که پاسپورت ترکیه را دارند، می

 .جهان به راحتی و بدون ویزا سفر کنند

                                                      
1 European Community Association Agreement 
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سفر به کشورهای 

مهمی چون ژاپن، 

آرژانتین، مکزیک، 

برزیل، اکراین، کره 

... بدون جنوبی و 

ویزا با پاسپورت 

 ترکیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشورهای آسیایی:

 هنگ کنک بحرین عراق ایران

 ازبکستان اردن ژاپن اندونزی

 لبنان کویت تاجیکستان تایلند

 سنگاپور تایوان قطر عمان

 کامبوج برونه ئی بنگالدش کره شمالی

 مغولستان مالدیو مالزی ماکائو

 کره جنوبی فیلیپین نپال تیمور

 قفقاز:کشورهای آسیای مرکزی و 

 قزاقستان گرجستان ارمنستان آذربایجان قرقیزستان

 کشورهای اروپایی:

 بوسنی بالروس آلبانی

 مقدونیه کوزووا مولدوا

 اکراین مونتنگرو صربستان
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نننننننننننننننننننننن

 نننننننننننننننن

 

 

 کشورهای آفریقایی:

 سودان ماداگاسکار لیبی کنیا

 آفریقای جنوبی اوگاندا سنگال مراکش

 زامبیا سومالی تونس تانزانیا

 کنیا گینه بیسائو گابون زیمباوه

 موزامبیک مائوریتیس موریتانی ماداگاسکار

 بنین سیشل سائوتومی رواندا

 بوتسوانا سیرالوون توگو سوازیلند

    جیبوتی

  کشورهای آمریکایی:

 کلمبیا شیلی ونزوئال برزیل آرژانتین

 اروگوئه پرو پاراگوئه پاناما مکزیک

 گواتماال السالوادور اکوادور کاستاریکا بولیوی

  نیکاراگوئ سورینام باهاماس هندوراس
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حتی با داشتن 

اقامت و اجازه کار 

هم به کارگیری 

خارجیان در برخی 

مشاغل مهم ممنوع 

 است.
 

 

 

 

 

با داشتن شهروندی 

ترکیه بدون نیاز به 

اجازه کار می توان 

به استخدام رسمی 

و سازمان ادارات 

های دولتی و کلیه 

 مشاغل آزاد درآمد.
 

 

 
 

 

 

 تحصیلی، شغلی و اجتماعی مزایای -3

 الف( مزایای تحصیلی

سال اخیر اقداماتی در سیستم تحصیل ترکیه صورت  10در 

به آموزش و  توانمیگرفته است. از مهمترین این اقدامات 

تحصیل اجباری، افزایش تعداد مدارس و مراکز آموزشی اشاره 

 .کرد

آموزش و تحصیل در کشور ترکیه، در مدارس دولتی و بسیاری 

، برای هااین. عالوه بر گرددمیاز مدارس خصوصی و وقفی ارائه 

و  المللیبیندر کشور ترکیه مراکز آموزش  هاخارجیتحصیل 

انگلیسی، ایرانی، آلمانی،  هایانزبهمچنین مدارسی به 

 .فرانسوی، ایتالیایی روسی، ژاپنی و حتی چینی وجود دارد

که  باشدمیمعتبری  المللیبین هایدانشگاهکشور ترکیه دارای 

معتبر در دیگر  و قبول مورد هادانشگاهمدرک صادره از این 

 اصطالحبهرا دارد، و  کشورها بوده و شخصی که پاسپورت ترکیه

د با هزینه کمتری نسبت به توانمی، باشدمیشهروند ترک 

 .به تحصیل بپردازد هادانشگاهشخص خارجی، در این 

 شغلی یای( مزاب

 سایر کشورها:

 توالو جزیره مارشال فیجی جزیره کوک

 تونگا ساموئا وانواال میکرونزی

 هائیتی سنت لوئیس جامائیکا دومینیک جمهوری



 40 بخش دوم: شهروندی ترکیه و مزایای آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکان تحصیل برای 

ها در مراکز خارجی

المللی به آموزش بین

های انگلیسی، زبان

ایرانی، آلمانی، 

 فرانسوی و ....
 

. اتباع باشدمیکار در ترکیه تابع قوانین و مقررات خاصی 

خارجی برای کار و اشتغال قانونی در ترکیه نیاز به دریافت 

. که از طرف کارفرما اقدام و توسط وزارت باشندمیمجوز کار 

 هایمحدودیت. گرددمیکار و رفاه امور اجتماعی ترکیه صادر 

سخت  هاخارجیاشتغال قانونی در ترکیه را برای  چنینیاین

 .نمایدمی

با وجود داشتن تمامی شرایط، فرد خارجی برخی مشاغل خاص 

شهروندی د تصدی کند. و به این جهت توانمیدر ترکیه را ن

ترکیه عالوه بر دادن امکان کار آزادانه و قانونی در تمامی 

رسمی راه را برای مشاغلی  هایارگانو  هاسازمانمشاغل و 

وکیل دادگستری، مترجم رسمی دادگستری، کارشناس "چون 

، مامایی، پزشکیدندان، داروسازیرسمی دادگستری، 

، غواص دامپزشکی، سوپروایزری بیمارستان، ناخدای کشتی

دولتی،  هایسازمانرسمی، خلبان، هر نوع کارمند رسمی 

 .کندمیباز  "دفاتر اسناد رسمی و... سردفتر

با وجود عدم وجود منع قانونی برای احراز برخی مشاغل مانند 

مهندسی و معماری در مرحله عمل، فردی که شهروند ترک 

با  بسیار زیادی مواجه خواهد شد. که هایسختگیرینباشد، با 

 .گرددمیدریافت شهروندی ترکیه تمامی این موانع رفع 
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مندی از بیمه بهره

های عمومی ویژه 

شهروندان ترکیه، 

امکان دریافت اسم و 

 فامیلی جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

یک شهروند ترک  عنوانبهکه پاسپورت ترکیه را دارد،  فردی

 .دولتی در این کشور مشغول به کار شود هایشغلد در توانمی

 اجتماعی یای( مزاج

شهروندان ترکیه فارغ از اینکه شهروندی را به هر روشی کسب 

یکسان از کلیه مزایای ذکر شده  طوربهکرده باشند، همگی 

برخوردارند. از جمله مزایای اجتماعی که با اخذ شهروندی ترکیه 

 :، عبارتند ازشودمیدریافت 

 1استفاده از خدمات درمانی با بیمه عمومی ویژه شهروندان ترکیه

(GSS با ) هایبیماریحداقل فرانشیز، خدمات دارویی برای 

 صورتبه هاشرکتو  هابانکخاص، امکان استفاده از تسهیالت 

اقساطی، امکان دریافت اسم و فامیلی جدید ترکی، امکان داشتن 

خط دائمی تلفن همراه )در ترکیه خطوط تلفن همراه دائمی فقط 

. شودمیدر ترکیه داده ثبت شده  هایشرکتبه شهروندان ترک و 

و شهروندان خارجی حتی با داشتن اقامت، تنها امکان داشتن 

 (.اعتباری را دارند هایخط

  

 

                                                      
1 Genel Sağlık Sigortası 



 

 

 بخش سوم

 گذاریسرمایهسیر تحوالت قانونی در اخذ شهروندی ترکیه با 

  اخذ شهروندی ترکیه با  "از نظر قانون  گذاریسرمایهمفهوم

 " یگذارسرمایه

  گذاریسرمایهاخذ شهروندی ترکیه از طریق 

  در کشور ترکیه گذاریسرمایهدالیل 

 اقتصاد رو به رشد .1

 موقعیت سیاسی و جغرافیایی کشور ترکیه .2

 ترکیه هایتزیرساخ .3

 کم هایمالیات .4

 هزینه خرید ملک .5

 فرهنگی و گردشگری هایجاذبه .6
  خارجی گذاریسرمایهتسهیالت کشور ترکیه برای جذب 

  در ترکیه گذاریسرمایهامنیت 

 قانون وراثت شهروندان ترکیه 

 ترکیه ر ترکیه از نقطه نظر قانون وراثتتضمین سرمایه شما د 

  ارث برای افراد غیر شهروند مدارک الزم جهت درخواست دعوی

 )خارجیان مقیم( در محاکم ترکیه

 اولین قانون خرید ملک ترکیه بعد از قانون متقابلیت 
  گذاریسرمایهسیر تحول قوانین شهروندی ترکیه از طریق 
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بعد از شهروندان 

عراق، ایرانیان 

بیشترین درخواست 

برای اخذ شهروندی 

ترکیه از طریق 

گذاری را سرمایه

 اند.داشته
 

 گذاریسرمایهسیر تحوالت قانونی در اخذ شهروندی ترکیه با 

اخذ شهروندی ترکیه  "از نظر قانون  گذارسرمایهمفهوم 

 " یگذارسرمایهبا 

را به کسی  اشسرمایهشخصی است که  گذارسرمایه طورکلیبه

، او از این کارش انتظار سود و بازده مالی سپاردمییا جایی 

 .دارد

به معنی خرید کاالیی که در حال  گذاریسرمایهدر علم اقتصاد، 

، اما در آینده به آن نیاز پیدا شودمیاز آن ن ایاستفادهحاضر 

 .خواهد شد و سودآوری خواهد داشت

، 5901قانون شهروندی ترکیه به شماره  12ماده 

 صورتبهی که حق کسب شهروندی ترکیه گذارانسرمایه

ش گروه زیر تعریف کرده ، در شکنندمیاستثنایی را دریافت 

 .است

دالر آمریکا  500.000آورده نقدی یا سرمایه ثابت به مبلغ  -1

یا معادل آن به ارزهای دیگر یا معادل آن به ارزهای دیگر و 

 یفناورصنعت و "در ترکیه با تأیید وزارت  وکارکسب اندازیراه

 ترکیه "

آمریکا یا دالر  250.000خرید اموال غیرمنقول به ارزش  -2

اسناد معادل آن به ارزهای دیگر و انتقال سند در سازمان ثبت

 سال 3امالک ترکیه، به نام فرد با قید عدم فروش به مدت 

شهروند ترک، با تأیید وزارت  50ایجاد اشتغال برای  -3

 ترکیه " یاجتماعخانواده، کار و امور "



 گذاری با گلوبال کادرواخد شهروندی ترکیه از طریق سرمایه 45

 

 

 

 

به گذاری در ترکیه سرمایه

 های:شیکی از رو

آورده نقدی، خرید اموال 

غیر منقول، ایجاد اشتغال 

شهروند ترک،  50برای 

سپرده بانکی، خرید یکی 

مشتقه و سپرده از اوراق 

گذاری در صندوق سرمایه

 مشارکت در کارآفرینی
 

دالر آمریکا یا معادل  500.000سپرده بانکی با حداقل مبلغ  -4

 غیردولتیی دولتی یا هابانکآن به ارزهای دیگر در یکی از 

 ی ترکیههابانکشورای عالی نظارت بر "با تأیید  ترکیه

(BDDK)" 
دالر امریکا  500.000مشتقه به مبلغ  ابزارهایخرید یکی از  -5

مل اوراق قرضه دولتی با تأیید یا معادل آن به ارزهای دیگر شا

ترکیه با شرط عدم واگذاری به  " یدارخزانهدارایی و "وزارت 

 سال 3مدت 

دالر آمریکا یا معادل آن به  500.000سپرده به مبلغ  -6

یا  غیرمنقولاموال  گذاریسرمایهارزهای دیگر در صندوق 

سال با  3مشارکت در کارآفرینی به مدت  گذاریسرمایهصندوق 

 "(SPK) شورای نظارت بر بازار سرمایه"أیید ت

 گذاریسرمایهاخذ شهروندی ترکیه از طریق 

در کشوری دیگر، عالوه بر سود و منفعتی که  گذاریسرمایه

توجه نمود. و هنگام  هاآننیز دارد. که باید به  هاییریسکدارد، 

در یک کشور خارجی الزم است تا تمام جوانب  گذاریسرمایه

 .مثبت و منفی آن را در نظر گرفت

با توجه به اینکه کشور ترکیه هنوز عضو اتحادیه اروپا نشده، اما 

عنوان مقصدی برای گذاران خارجی زیادی بهبرای سرمایه

ویژه گذاران زیادی بهشده است. و سرمایهگذاری تبدیلسرمایه

گذاری در این کشور هستند.خواهان سرمایه ایران،از 
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اقتصاد قوی و رو به 

کیه را رشد، کشور تر

به مکانی امن برای 

گذاران سرمایه

 کرده است.تبدیل 
 

 

 

 

 

 

 

ترین گذرگاه و اصلی

نقطه اتصال دو قاره 

 آسیا و اروپا
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ماه پس از  3در مدت زمان  منتشرشدهطبق آمارهای رسمی 

( ایرانیان پس از 2018تصویب قانون شهروندی جدید )سپتامبر 

شهروندان عراق در رتبه دوم در بین خارجیان ترکیه، از این 

 .اندکردهقانون استقبال 

فارغ از اینکه مزایایی از جمله  در کشور ترکیه گذاریسرمایه

، از نقطه نظر اقتصادی و مالی باشدمیرا دارا  شدهگفتهمزایای 

 هاآننیز دالیلی برای ارزنده بودن دارد. در ادامه به برخی از 

 .گرددمیاشاره 

 در کشور ترکیه گذاریسرمایهدالیل 

خارجی،  گذارانسرمایهدالیل زیادی وجود دارد که باعث شده 

انتخاب کنند. در ادامه چند مورد از  گذاریسرمایهترکیه را برای 

 .خواهد گرفت قرار موردبررسیاین دالیل 

 اقتصاد رو به رشد -1

دوم سال  ماههسهدرصدی در  5کشور ترکیه با رشد اقتصادی 

کشور عضو  36، موفق به کسب رتبه نخست در بین 1397

شد. همچنین در بین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 .کشورهای اروپایی رتبه دوم را کسب نماید

، در سه ماهه منتهی به  )TSI1( بنابر اعالم سازمان آمار ترکیه

میلیارد  204.3ماه ژوئن، تولید ناخالص داخلی ترکیه معادل 

دالر بوده است. که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی 

 .درصدی داشته است 5.2

                                                      
1 Turkye Statistik Ensutusu 
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درصدی، مجارستان با  5ترکیه، لهستان و شیلی با رشد بعد از 

اند. درصدی قرار گرفته 4.4درصدی و لتونی با رشد  4.6رشد 

متوسط نرخ رشد اقتصاد کشورهای عضو سازمان توسعه و 

 .درصد بوده است 2.5همکاری اقتصادی 

اقتصاد قوی ترکیه، این کشور را به مکانی امن برای 

و خرید ملک تبدیل کرده است. با توجه به  گذاریسرمایه

ماهه اول  6درصدی ورود گردشگران به ترکیه در  30افزایش 

در این کشور افزایش یافته است.  گذاریسرمایه، 2018سال 

به همراه داشته است. طبق  ارزآوریدالر  11.046.000این امر 

ترکیه، شهر استانبول با پذیرش DHA 1گزارش خبرگزاری

هزار گردشگر رتبه اول را در بین شهرهای دیگر  5.981.275

دیگر کشورها، روسیه با . از بین گردشگران باشدمیترکیه دارا 

 1.049.026و کشور ایران با  1.142.011، آلمان با 1.560.251

گردشگر، بیشترین سهم را در ارسال گردشگر به کشور ترکیه 

اره ملک در ترکیه . و این موضوع امکان خرید یا اجباشندیمدارا 

 .دهدمیرا افزایش 

 موقعیت سیاسی و جغرافیایی کشور ترکیه -2

موقعیت مرکزی ترکیه و اتصال آسیا و اروپا، این کشور را به پلی 

تبدیل کرده است که شرق را به غرب و شمال را به جنوب 

اتصال 

                                                      
1 Dünya Haber Ajansı 
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قوانین مالیاتی دقیق 

ترکیه باعث رشد 

اقتصاد این کشور 

 شده است.
 

 

 

 

 

 

پایین بودن قیمت 

ملک در ترکیه 

نسبت به سایر 

 کشورهای اروپایی
 

ین نقاط جهان که دارای ترمهمیکی از  عنوانبهو  دهدمی

 .است شدهتبدیل، باشدمی فردیمنحصربهموقعیت جغرافیایی 

. و رودمیگذرگاه آسیا و اروپا به شما  تریناصلی عنوانبهترکیه 

کشورهای بسیاری نظیر ایران از خاک ترکیه برای انتقال کاال و 

به راحتی  توانمی. از طریق این کشور کنندمیانرژی استفاده 

داشت.  به کشورهای اروپایی، اوراسیا و خاورمیانه دسترسی

ط همچنین کشور ترکیه از نظر رواب 1طبق گزارش اکونومیست

 دیپلماتیک و توان نظامی و اقتصادی،

کشور مطرح جهان در این حوزه را  30شانزدهم از میان  یرده

 .باشدمیدارا 

 ترکیه هایزیرساخت -3

وجود سه دریا، دریا سیاه در شمال، دریای اژه در غرب و دریای 

مدیترانه در جنوب، ترکیه را با تمام جهان مرتبط ساخته است. 

رکز مسیرهای تجارت و بازرگانی تبدیل کرده و ترکیه را به م

 .است

دریایی در این کشور، نسبت به سایر کشورها  وانتقالنقلهزینه 

. و این موضوع باعث شده تا باشدمی ترپایینبسیار 

تولیداتشان به  وانتقالنقلخارجی برای  گذارانسرمایه

 .کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از این زیرساخت استفاده کنند

                                                      
1 Economist 
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 کم هایمالیات -4

در همه کشورهای دنیا، مالیات  هادولتبخش عظیمی از درآمد 

. در واقع برای بهبود شرایط زندگی فرد در جامعه، هر باشدمی

مالیات به دولت  عنوانبهشخصی بخشی از درآمد خود را 

 .نمایدمیپرداخت 

وجود دارد. ترکیه قوانین  هامالیاتدر کشور ترکیه نیز بحث 

لیاتی دقیقی دارد. و همین موضوع باعث رشد چشمگیر ما

 .اقتصاد این کشور شده است

 22در این کشور  هاشرکتمتوسط مالیات بر درآمد  طوربه 

نسبت به سایر کشورهای اروپایی  مراتببه. که باشدمیدرصد 

 .باشدمیکمتر 

 زینه خرید ملکه -5

اروپایی،  قیمت ملک در کشور ترکیه، نسبت به سایر کشورهای

باشد. بخش امالک در ترکیه با پیشرفت و تغییرات کمتر می

ای که برای هر سطح گونهرو شده است. بهچشمگیری روبه

های بزرگی که ویژه پروژهباشد. بهدرآمدی، مسکن موجود می

ها امکاناتی شامل در شهرهای بزرگ احداث گردیده. این پروژه

های ورزشی، ان، سالنساعته، پارک بازی کودک 24نگهبان 

های اختصاصی و های اجتماعات، مراکز خرید، پارکینگسالن

تمام مواردی که برای یک زندگی شهری مرفه نیاز است، را به 

 .دهندخریداران ارائه می
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 خرید ملک زینهه -5

قیمت ملک در کشور ترکیه، نسبت به سایر کشورهای اروپایی، 

. بخش امالک در ترکیه با پیشرفت و تغییرات باشدمیکمتر 

که برای هر سطح  ایگونهبهشده است.  روروبهچشمگیری 

بزرگی که در  هایپروژه ویژهبه. باشدمیدرآمدی، مسکن موجود 

امکاناتی شامل  هاپروژهشهرهای بزرگ احداث گردیده. این 

ورزشی،  هایسالنساعته، پارک بازی کودکان،  24نگهبان 

اختصاصی و  هایپارکینگاجتماعات، مراکز خرید،  هایسالن

تمام مواردی که برای یک زندگی شهری مرفه نیاز است، را به 

 .دهندمیخریداران ارائه 

 فرهنگی و گردشگری هایجاذبه -6

 یهمهتوریستی فراوانی در  هایجاذبهکشور ترکیه دارای 

به  توانمیدو شهر توریستی  عنوانبه. باشدمیشهرهای خود 

شهرهای استانبول و آنتالیا اشاره کرد. که ساالنه گردشگران 

زیادی برای تفریح، خرید و بازدید از مناطق تاریخی و 

 .کنندمیگردشگری به این شهرها سفر 

 وهوایآبی فراوان، طبیعت زیبا، تاریخ هایمکانترکیه دارای 

 .باشدمی ایکنندهخیرهخوب، غذاهای سنتی و سواحل 

وجود این مزایا و امکانات در ترکیه باعث شده تا درآمد این 

باشد. طبق گزارش  توجهقابلکشور از بخش گردشگر 

میلیون  40بیش از  2018خبرگزاری ایرنا، تا پایان سال 

 .اندکرده گردشگر از این کشور بازدید
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 40جذب بیش از 

میلیون گردشگر در 

 2018سال 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 خارجی گذارانسرمایهتسهیالت کشور ترکیه برای جذب 

مربوط  هایمحدودیتی اخیر دولت ترکیه بسیاری از هاسالدر 

در این کشور را از بین برده است و همین  گذاریسرمایهبه 

 طوربهخارجی  گذارانسرمایهموضوع باعث شده تا تعداد 

 .چشمگیری افزایش یابد

خارجی نیز  گذاریسرمایهکشور ترکیه دارای قوانین مربوط به 

اجرایی آن نیز  نامهآیینماده تنظیم و  7. این قوانین در باشدمی

 .است شدهتنظیمماده  13بخش و  4در 

خارجی در ترکیه  گذاریسرمایهاین قانون مربوط به  3ماده 

 .است. برخی از این اصول و قوانین در ادامه آمده باشدمی

 ند در ترکیه آزادانه با توانمیخارجی  گذارانسرمایه

 .داخلی معامله و تجارت کنند گذارانسرمایه

  سال گذشته  100برخالف برخی کشورها در ترکیه از

خارجی سلب  گذارانسرمایه، اموال و دارایی تاکنون

 .مالکیت و یا مصادره نگردیده است

 خود را آزادانه و ند اموال توانمیخارجی  گذارانسرمایه

 بدون محدودیت از ترکیه خارج کنند



گذاریبخش سوم: سیر تحوالت قانونی در اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه  52 

 

 

نننننننننننننننننننننن

 نننننننننننننننن

 ند بدون محدودیت در توانمیخارجی  گذارانسرمایه

 .داشته باشند غیرمنقولخاک ترکیه اموال 

 گذاریسرمایهدر صورتی که در روند  گذارانسرمایه ،

 هایدادگاهدچار اختالف و یا مشکلی شوند، حق اقامه دعوی در 

 .محلی را دارند

  خارجی در ترکیه،  گذارسرمایهسرمایه غیر نقدی

 .شودمی گذاریارزشبراساس قانون تجارت ترکیه 

  از طریق ثبت شرکت در  گذاریسرمایهدر صورتی که

ر ترکیه ترکیه باشد، استخدام نیروی کار خارجی با مجوز کار د

 .باشدمی پذیرامکان

 در ترکیه گذاریسرمایهامنیت 

( 2019تا  2000ی هاسالحاضر )دوم قرن میالدی  یدههدر 

 دفعاتبهایرانی  گذارانسرمایهدر مقاطع مختلف زمانی، 

. که اندکردهتجربه  فارسخلیجمشکالتی را در کشورهای حاشیه 

ی امارات متحده عربی هابانکآخرین آن مشکالتی است که در 

ایرانی ایجاد گردیده است. و به دنبال خروج  گذارانسرمایهبرای 

آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک )موسوم به  متحدهایاالت

ایرانی  هایشرکتبسیاری از اشخاص و  هایحساببرجام( 

 .است شدهبسته
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سال گذشته در کشور  100این در حالی است که در طول 

ترکیه تمامی خارجیان از جمله ایرانیان بدون برخورد با چنین 

تجاری خود  هایفعالیت در این کشور به اندتوانستهمشکالتی 

 هایحساببپردازند. به این صورت که هیچ موردی از بستن 

در ترکیه  مشتریان )چه شهروند ترکیه و چه خارجیان مقیم(

ی هابانکگزارش نشده است. و در بدترین حالت یکی از 

ایرانیان به دنبال  هایحسابخصوصی این کشور اقدام به بستن 

نمود که این امر در مورد  2007فشارهای دولت آمریکا در سال 

اجرایی نگردید. و بانک  وقتهیچدارای موجودی  هایحساب

مذبور در شدیدترین پیگیری با دارنده حساب تماس گرفته و از 

درخواست نموده است که موجودی خود را برداشته و  هاآن

 100حساب خود را ببندند. به جز مورد ذکر شده، در طول 

از بستن حساب یا مصادره اموال  ایتجربهسال گذشته هیچ 

نرسیده است. که دلیل آن وجود  خارجیان در ترکیه به ثبت

ساختارهای قوی حقوقی، قضایی و دموکراتیک در این کشور 

در ترکیه همپای  گذاریسرمایهاست. از این رو امنیت 

 .باشدمی شدهتضمینکشورهای اروپایی 

 قانون وراثت شهروندان ترکیه

 عنوانبهقانون مدنی ترکیه  4721اصالحیه جدید قانون شماره 

 موردقبولقانونی در مورد وراثت در کشور ترکیه  منبع اصلی

 .باشدمی
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 هاطلبخود شامل اموال،  یترکه یکلیهمورث از لحظه فوتش، 

را به ورثه قانونی و ورثه وصیت شده انتقال  هایشبدهیو 

 .دهدمی

قانونی تنظیم  صورتبهرا  اینامهوصیتاگر متوفی قبل از فوتش 

اث قانونی خود طبق این کرده و ورثه جدیدی را به ور

وراث وصیت شده گفته  هاآناعالم نماید، به  نامهوصیت

 .شودمی

که با متوفی رابطه  شودمیوراث قانونی نیز به اشخاصی گفته 

ذاتی ارث به این اشخاص انتقال داده  صورتبهخونی داشته. و 

 .شودمی

 .شوندمیگروه زیر پذیرفته  4طبق قانون، ورثه در 

شخص متوفی که با او وابستگی  هاینوهگروه اول: فرزندان و 

 .خونی دارند

 گروه دوم: والدین و خواهر و برادر متوفی

رابطه  هااینگروه سوم: پدربزرگ، مادربزرگ و اشخاصی که با 

 .رابطه خونی دارند هااینکه با  خونی دارند. خاله، دایی و کسانی

دولتی قرار دارد. اگر متوفی گروه چهارم: در گروه چهارم خزانه 

گروه فوق و همسر در قید حیات  3هیچ یک از وابستگان از 

ترکه متوفی به خزانه دولتی انتقال پیدا  یکلیهنداشته باشد، 

 .کندمی

، سهم هریک از وارثین با 4721قانون شماره  506طبق ماده 

است. که  شدهمشخصتوجه به وابستگی این شخص با متوفی 
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 تغییرقابل، گیردمیکه به این افراد تعلق  هاییسهم نوانعهیچبه

 .باشدمین

این قانون، همسر متوفی که در قید حیات  499طبق ماده 

 :بردمیزیر ارث  صورتبهمجموعه از وراث  4است، به همراه 

داشته باشد،  خونهممتوفی ورثه  صورتی کهدر  -1
1
4

از کل  

 .رسدمیاموال متوفی به همسر او 

در صورت در قید حیات بودن والدین متوفی، نصف اموال  -2

 .رسدمیمتوفی به همسرش 

در صورت در قید حیات بودن پدربزرگ، مادربزرگ متوفی و  -3

 هاآنزاده 
3
4
 .رسدمیاموال متوفی به همسرش  

خونی نداشته باشد، کل  یوابستهچ متوفی هی صورتی کهدر  -4

 .رسدمیاموالش به همسر در قید حیات 

. اگر برندمیمساوی از متوفی ارث  صورتبهکلیه فرزندان 

، ارث به شدهفوتمتوفی فرزندی داشته باشد که قبل از او 

 .رسدمیفرزندان آن 

 ترکیه تضمین سرمایه شما در ترکیه از نقطه نظر قانون وراثت

فرد خارجی در صورت فوت  غیرمنقولوضعیت حقوقی اموال 

وی وراث این شخص ملزم به انحصار وراثت از محاکم ترکیه 

 .باشندمی

برای انحصار وراثت فرد خارجی در ترکیه، باید به دفاتر اسناد 

 .در ترکیه مراجعه شود (NOTER) رسمی



گذاریبخش سوم: سیر تحوالت قانونی در اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه  56 

 

 

نننننننننننننننننننننن

 نننننننننننننننن

که مربوط به انحصار وراثت فرد  MÖHUK قانون 20ماده 

 :است شدهاصالحزیر  صورتبه، باشدمیخارجی در ترکیه 

متوفی که در ترکیه است، مطابق  غیرمنقولقسمتی از اموال  -1

با قانون ترکیه با آن عمل خواهد شد. بنابراین وراث ملزم به 

. باشندمیدریافت برگه انحصار وراثت از محاکم قانونی ترکیه 

این  به MÖHUK قانون 43ربوط به ارث در ماده دعوی م

 :صورت آمده است

دعوی مربوط به ارث، براساس آخرین آدرس رسمی  ": 43ماده 

. و در صورت عدم شودمییا اقامتگاه شخص متوفی رسیدگی 

که  ایمنطقهاقامت شخص متوفی در ترکیه، از دادگاه محلی 

. و گیردمیدر آن قرار دارد، رسیدگی صورت  غیرمنقولاموال 

نیز دادگاه محلی منطقه مذکور، مسئول رسیدگی  قانونا 

 .باشدمی

 بررسی دعوی وراثت در محاکم محلی براساس اعالن وراث

آمده است که میراث متوفی  MÖHUK قانون 20در ادامه ماده 

ن طبق قانو غیرمنقولاموال  تابع حقوق ملی است. و برای کلیه

 .ترکیه عمل خواهد شد

دعوی ارث در کشوری که میراث در  یاقامهبه دلیل لزوم  -2

است، حقوق قانونی و تقسیم آن، قوانین و حقوق  شدهواقعآن 

 .باشدمیاست، مالک عمل  واردشدهکشوری که میراث در آن 

کلیه اموال در ترکیه در صورت نداشتن ورثه، به دولت  -3

 .رسدمی
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این قانون  7وه تصرف اموال ناشی از فوت، ماده در مورد نح -4

. براساس حقوق تابعیت فرد متوفی، تصرفات شودمیاعمال 

 .باشدمیقانونی ناشی از فوت نیز قابل عمل 

اهلیت تصرف اموال ناشی از فوت براساس قوانین روز تصرف  -5

. و قانون روز اقامه دعوی یا روز فوت در نظر گرددمیاعمال 

 .شودمیگرفته ن

مدارک الزم جهت درخواست دعوی ارث برای افراد غیر 

 شهروند )خارجیان مقیم( در محاکم ترکیه

جهت مراجعه و درخواست دعوی وراثت به دادگاه محلی آخرین 

اقامت متوفی مدارکی مورد نیاز است. از جمله این مدارک 

به مدارک مربوط به فوت متوفی از جمله برگه فوت،  توانمی

پزشکی قانونی، گزارش دادستانی و گزارش بیمارستان  گزارش

 .اشاره کرد

در صورت تکمیل بودن مدارک ذکر شده، یک گزارش رسمی از 

متوفی و یک  غیرمنقولاداره اسناد و امالک مربوط به اموال 

گزارش از دادگستری، مبنی بر اثبات وارثین شخص متوفی در 

کنسولگری مربوط به ترکیه، که به تأیید وزارت امور خارجه و 

تابعیت شخص رسیده است، جهت صدور حکم توسط محاکم 

 د.باشمیقضایی ترکیه کافی 

 1اولین قانون خرید ملک ترکیه بعد از قانون متقابلیت

                                                      
1 Mütakabiliyet Yasası 
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 نننننننننننننننن

ترکیه برای خارجیان که قصد خرید ملک در  2012قبل از سال 

 قانون شماره 35، قانون متقابلیت )ماده اندداشتهاین کشور را 

. و براساس کردمی( را اجرا 1934-12-22مصوب تاریخ  2644

 غیرمنقولستند در این کشور اموال توانمیآن تنها خارجیانی 

به اتباع ترکیه اجازه  متقابال نیز  هاآنخریداری نمایند که کشور 

خرید ملک در آن کشورها را قائل بود. به دنبال اصالح قانون 

از اینکه  نظرصرف، تمامی افراد خارجی 2012جدید در سال 

خرید ملک برای اتباع ترکیه را مجاز بشمارد،  هاآنکشور 

قانون فوق در زیر  یاصالحیهند در ترکیه ملکی را بخرند. توانمی

 :ستآورده شده ا

-12-22مصوب تاریخ  2644 قانون شماره 35ماده  -1ماده 

 :گرددمیزیر اصالح  صورتبهدر خصوص اسناد ملکی  1934

اشخاص حقیقی تبعه خارجی و شهروند کشورهایی  -35ماده 

ند توانمیاست،  شدهاعالماز سوی هیأت وزیران  هاآنکه لیست 

نافع کشور و مربوط به مصالح و م هایچهارچوببه شرط رعایت 

متقابل میان کشور تابعه و ترکیه،  المللیبینبا رعایت قوانین 

امالک را در ترکیه به تملک قانونی خود درآورند. میزان کل 

تحت تملک اتباع خارجی در کل کشور  غیرمنقولزمین و اموال 

یا هر نوع تملکی که حقوق مشابهی را به اتباع خارجی بدهد، 

بیشتر از ده درصد کل مساحت قانونی  نبایستی در هر شهرستان

د بیشتر از سی توانمیآن شهرستان بوده و هر فرد خارجی ن

هکتار زمین را در کل کشور به تملک خود درآورد. لیکن هیأت 
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این میزان حق  خصوصبهوزیران اختیار دارد در مورد افراد 

 .تملک فردی را تا میزان دو برابر آن در نظر بگیرد

تجاری ثبت شده در کشورهای  هایشرکتو اشخاص حقوقی 

نیز در  اندشدهثبتخارجی که بر اساس قوانین کشور خودشان 

 صورتبهند توانمیچهارچوب قوانین مربوط به اشخاص حقیقی 

را تحت تملک درآورند. و اشخاص  غیرمنقولمحدود، اموال 

ند چنین توانمیتجاری ن هایشرکتحقوقی خارجی به جز 

در ترکیه داشته  غیرمنقولحقوقی در خصوص خرید اموال 

ذکر شده در  هایمحدودیتاسناد رهنی  در خصوصباشند. 

فوق چه خریدار شخص حقیقی خارجی باشد، و چه شرکت 

 .باشدمین اعمالقابلتجاری، 

بر اساس تصمیم هیأت وزیران اعطا چنین حقوقی به اشخاص 

جاری که در کشورهای دیگر و ت هایشرکتحقیقی خارجی یا 

د در توانمی، اندشدهثبت در چهارچوب قوانین آن کشورها

مقاطع مختلف زمانی و با توجه به رفتار متقابل کشورها یا با 

یا کشور خاص یا محدوده جغرافیایی  موردنظرتوجه به شخص 

 معین یا در زمان خاص یا نسبت مساحت خرید یا نوع و اوصاف

 .منوع یا متوقف گردددیگر، محدود، م

تجاری ثبت شده در کشورهای  هایشرکتاشخاص حقیقی یا 

خارجی در صورت خرید زمین جهت احداث ساختمان به مدت 

 دو سال از تاریخ خرید مهلت دارند نقشه ساختمان مورد نظر

برای احداث را به وزارتخانه مربوطه ارائه نمایند. و پس از تعیین 

سط وزارتخانه مورد نظر در محل مشخص زمان اتمام پروژه تو
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شده برای درج بنچاق سند ملکی اطالعات الزم را درج و به 

 . و اتمام یا عدم اتمام پروژه درنمایدمیمنطقه ثبتی تابعه ارسال 
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امالک واقع شده در 

ه نظامی، اجازمناطق 

واگذاری به افرادخارجی 

 ند.را ندار

در مورد محدودیت های 

مورد نظر، وزارت کشور 

مسئول صدور و یا عدم 

صدور مجوز فروش به 

 فرد خارجی می باشد.
 

وعد مقرر توسط وزارتخانه متبوع مورد پیگیری و نظارت قرار م

 .گیردمی

 شدهحفاظتمناطق ممنوعه نظامی و مناطق  در خصوص نقشه

و استراتژیک وزارت دفاع موظف است در مهلت مقرر شده به 

مدت یک سال پس از اجرای این قانون و همچنین در مورد هر 

نوع تغییرات بعدی در مهلت یک ماهه موارد را به اداره کل 

ثبت اسناد و امالک اعالم نماید. وزارت کشور نیز بایستی در 

و  هانقشه الذکرفوقخصوص مناطق ویژه حفاظتی در مهلت 

مورد نظر خود را به اداره کل ثبت اسناد و  هایمحدودیت

امالک اعالم نماید. یک سال پس از اجرای این قانون و براساس 

به اداره کل ثبت اسناد و امالک اجرای  شدهارسال هاینقشه

 .گیردمیاین موضوع صورت 

ه که در مواردی که ماده حاضر نقض گردد، وزارتخانه مربوط

تخلف در حوزه اختیارات آن صورت گرفته است یا ادارات تابعه 

آن پس از کشف موارد تخلف و نقض قانون اعم از عدم مراجعه 

به وزارتخانه مربوطه در موعد مقرر یا عدم ارائه نقش پروژه در 

ذکر شده در بند اول  هایمحدودیتموعد مقرر یا عدم رعایت 

در صورت عدم تسویه  ومیراثثار واسطهبهاین ماده یا تملک 

توسط مالک ضمن ارائه به وزارت دارایی در مدت یک سال به 

مسترد  هاآنفروش رسیده و تمامی حقوق صاحبان حق به 

 .گرددمی

ماده ضمیمه ذیل اضافه  2644به قانون شماره  -3ماده 

:گرددمی
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تصویب قانون جدید 

برای اخذ شهروندی 

ترکیه با شرایط ویژه 

 و استثنایی

اسناد امالک کشور، در صورت مدیریت ثبت  -1ماده ضمیمه 

حداکثر تا دو  عدم انجام مربوط به انحصار وراثت متوفی به مدت

د نسبت به تنظیم برگه انحصار توانمیسال پس از وفات فرد 

وراثت اقدام و به مرجع قضایی مراجعه نماید. و مدیریت ثبت 

اسناد امالک بر اساس انحصار وراثت موجود اسناد مربوطه را 

. و مدیریت ثبت و اسناد و امالک در جریان انجام نمایدمیبروز 

این فرایند از پرداخت هر نوع مالیات و مبالغ تمبر یا تصویر یا 

 .باشدمیعوارض معاف 

 گذاریسرمایهسیر تحول قوانین شهروندی ترکیه از طریق 

، شرایط اخذ شهروندی ترکیه 1397شهریور  31قبل از تاریخ 

 :زیر بوده است صورتبه

دالر آمریکا یا  2.000.000ثابت حداقل  گذاریسرمایهالف( 

معادل ارز خارجی آن و یا مبلغ معادل آن به لیر ترکیه و کسب 

 صادره، توسط وزارت صنعت و فناوری (TSE)انطباق گواهی 

دالر  1.000.000به ارزش حداقل  غیرمنقولب( خرید ملکی 

آن به لیر ترکیه و  آمریکا یا ارز خارجی معادل آن یا مبلغ معادل

انتقال سند در سازمان ثبت اسناد امالک ترکیه، به نام فرد با 

سال به شرط صدور گواهی انطباق  3قید عدم فروش به مدت 

 و شهرسازی ترکیه زیستمحیطتوسط وزارت 

شهروند ترک، با تأیید وزارت  100ج( ایجاد اشتغال برای 

 ترکیه " یاجتماعخانواده، کار و خدمات "

دالر آمریکا یا  3.000.000د( سپرده بانکی با حداقل مبلغ 

معادل آن به ارزهای دیگر و یا مبلغ معادل آن به لیر ترکیه در 
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ترکیه به شرط تعهد به  غیردولتیی دولتی یا هابانکیکی از 

نگهداری سپرده به مدت سه سال و کسب گواهی تأیید صادره از 

 (BDDK) ترکیهی هابانکسوی شورای عالی نظارت بر 

 3.000.000مشتقه دولتی به مبلغ  هایاوراقه( خرید یکی از 

دالر آمریکا یا معادل آن به ارزهای دیگر و یا لیر ترکیه به شرط 

سال و کسب گواهی انطباق صادره  3عدم واگذاری به مدت 

 ترکیه داریخزانهتوسط وزارت دارایی و 

 3.000.000غ و( خرید سهم مشارکت و افتتاح سپرده به مبل

دالر آمریکا یا معادل آن به ارزهای دیگر و لیر ترکیه، در صندوق 

 گذاریسرمایهیا صندوق  غیرمنقولاموال  گذاریسرمایه

سال با تأیید شورای نظارت بر  3مشارکت در کارآفرینی به مدت 

 بازار سرمایه

قانون دیگری  (1397 یورشهر 31) 2018 /22/09اما در تاریخ 

کیه وضع در کشور تر گذاریسرمایههروندی از طریق در مورد ش

ند به توانمیخارجی  گذارانسرمایه گردید. که طبق این قانون

شهروندی ترکیه، شهروندی  5901قانون شماره  12استناد ماده 

به دست آورند؛ در  ایویژهشرایط استثنایی و  این کشور را در

و با حکم ریاست جمهوری ترکیه به شماره  2018 /22/09تاریخ 

 20، مقررات اصالحی جدید در مورد مقادیر مندرج در ماده 106

 (43ر.ک به صفحه . )مقرره در اجرای این قانون آورده شده است
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 کاری اخذ شهروندی ترکیه با مؤسسه گلوبال کادرو هایقدم •



 گذاری با گلوبال کادروسرمایهاخد شهروندی ترکیه از طریق  65

 

 

 

 

 

 

 

گلوبال کادرو با مهر و 

امضا و مجوزهای 

قانونی، تنها مرکز 

رسمی متمرکز در 

ه خدمات اخذ ارائ

شهروندی در ترکیه 

 باشد.می
 

 مراحل اخذ شهروندی با مؤسسه گلوبال کادرو

 اعتماد کنم؟چرا به گلوبال کادرو 

در میالدی  2010گلوبال کادرو که از سال  المللیبینمؤسسه 

به فعالیت پرداخته و پس از ثبت رسمی دفاتر آن در  ترکیه

، گرجستان و لهستان سعی دارد یهترک کشورهای ایران،

خود را با متقاضیان تمامی خدمات حقوقی، ثبتی و  یفاصله

ند. از این رو این امکان را به حداقل برسا المللیبینتهیه مدارک 

فراهم نموده است که همانند سایر خدمات مؤسسه، خدمات 

 به صورتینیز  گذاریسرمایهمربوط به اخذ شهروندی ترکیه با 

 .شفاف، سریع و کارشناسی شده ارائه و به انجام برسد

داشتن امکانات و مجوزهای ویژه همانند دارالترجمه رسمی با 

سه در ترکیه از جمله عوامل مهر و امضای خود مؤس

گلوبال کادرو در ارائه خدمات شهروندی از  یمتمایزکننده

بوده، و این مؤسسه را به تنها مرکز رسمی  گذاریسرمایهطریق 

 .متمرکز در ارائه این خدمت تبدیل کرده است

ذکر شده در  گذاریسرمایه هایگروهاز آنجایی که در هرکدام از 

و با دید کارشناسی  دقتبهقانون مواردی آمده است که بایستی 

به انجام برسد، مؤسسه گلوبال کادرو با استفاده از کادر حقوقی 

در داخل مؤسسه و نه از  ایترکیهخود مرکب از وکالی ایرانی و 

، دقت عمل در تهیه مدارک قانونی را به سپاریبرونطریق 

 .حداکثر رسانده است



 66 بخش چهارم: مراحل اخذ شهروندی مؤسسه گلوبال کادرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خذ در طول روند ا

شهروندی ترکیه از 

گذاری، در طریق سرمایه

مجموع تنها یک هفته 

به حضور شما در ترکیه 

 نیاز است.
 

 هایگروهبا توجه به اهمیت موضوعات بانکی در هر کدام از 

جهت تضمین رعایت موارد قانونی ذکر شده، در  گذاریسرمایه

 هایسپردهی ترکیه یا افتتاح هابانکخصوص انتقال وجه از 

بانکی، مؤسسه گلوبال کادرو از کارشناسان ارشد بانکی بهره 

بانکی، مدیریت  هایمشاورهمثال در بخش  عنوانبه. که بردمی

ی هابانکیکی از  المللبینمعاون سابق اداره  یعهدهکار بر 

 .باشدمیبزرگ و معتبر ایرانی 

 .قبل از هر اقدام در مورد اعتبار گلوبال کادرو تحقیق کنید

 از کجا شروع کنم؟

از آنجایی که اکثریت متقاضیان این خدمات در ترکیه حضور 

تنظیم نموده  ایگونهبهکار را  ریزیبرنامهندارند، گلوبال کادرو 

رکیه را نیاز داشته باشد. به در ت متقاضیاست که حداقل حضور 

این معنی که تنها در شروع پروسه جهت اموری چون امضا 

وکالت کاری و وکالت به وکیل دادگستری و افتتاح حساب 

به مدت  نگاریانگشتروز، در میانه کار جهت  2بانکی به مدت 

روز به  3روز و در نهایت برای اخذ شهروندی خود به مدت  1

 .یه نیاز خواهد بودحضور متقاضی در ترک
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متقاضی موجب امتنان مؤسسه است.  ترطوالنیحضور  طبیعتا 

لکن گلوبال کاردو با در نظر گرفتن مشغله متقاضیان شرایطی 

 .در ترکیه نیاز باشد هاآن فراهم کرده است که به حداقل حضور

گلوبال کادرو به همراه کارشناسان، مشاورین، مترجمین و وکالی 

خبره و مجرب خود در تمامی مراحل اخذ شهروندی کشور 

از لحظه ورودتان به این کشور تا زمان اتمام تمامی کارها  ترکیه،

 .شما را همراهی خواهد کرد

 کاری اخذ شهروندی ترکیه با مؤسسه گلوبال کادرو هایقدم

کاری مورد نیاز برای شروع و انجام پروسه اخذ  هایقدم

با گلوبال کادرو به این  گذاریسرمایهشهروندی ترکیه از طریق 

 .باشدمیشرح 



 

 

 

 

 

 

 

عقد قرارداد در یکی از دفاتر 

 وکالتاستانبول یا تهران و دادن 

 نامه کاری در استانبول

مراحل کار در ادارات و سازمان های دولتی  مراحل کار در گلوبال کادرو

 ترکیه

تماس و کسب اطالعات اولیه و 

 تعیین وقت برای مشاوره حضوری

تهیه مدارک و تحویل به ادارات 

ذیربط جهت شروع پروسه توسط 

 کادرووکیل متقاضی در گلوبال 

مشاوره حضوری و پاسخ به سؤاالت 

شما توسط کارشناس حقوقی، پیگیری 

و مسئول عقد قراردادها در شعبه ی 

 محل مراجعه

اخذ تأییدیه های الزم و اطالع 

رسانی از حصول نتایج در هر 

 مرحله از اقدامات انجام شده

دعوت متقاضی و خانواده جهت 

 انگشت نگاری و مرحله پایانی

اخذ شهروندی و تحویل کارت ملی ترکیه جهت اقدام برای 

 گرفتن پاسپورت ترکیه
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مشاوره حضوری پس از مطالعه کتاب حاضر، در یکی از دفاتر  -1

 تهران یا استانبول و پاسخگویی به سؤاالت احتمالی متقاضی

 

 خدماتعقد قرارداد رسمی جهت ارائه  -2

 

 
 

 



 70 بخش چهارم: مراحل اخذ شهروندی مؤسسه گلوبال کادرو

 

 

 

 

 هاینامهوکالتو امضای  شدهمعینحضور در ترکیه در تاریخ  -3

 الزم و تحویل مدارک

 
 

گلوبال کادرو همانند سایر خدمات خود سعی دارد  آنجایی کهاز 

نیاز به حضور مشتری در ترکیه را به حداقل برساند و تا جاییکه 

اسان و نیاز به حضور فرد الزامی نیست کارها را توسط کارشن
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به انجام  کندمیوکالی خود توسط وکالت کاری که دریافت 

از  و پسبرساند در بادی امر اقدام به اخذ وکالت از شما نموده 

آن تمامی امور را خود مدیریت و در همان روزی که انجام 

 .کندمی رسانیاطالعبه شما  شودمی

دریافتی و بر  نامهوکالتو رسمیت متن  شفافیت بر اساس اصول

اساس اصل رازداری از اصول ذکر شده در منشور اخالقی 

موسسه اسم و اطالعات کالینت و اطالعات دفتر اسناد رسمی 

به جز امور  عنوانهیچبهمذکور  هایوکالتحذف گردیده است. با 

و شهروندی شما هیچ اقدامی بدون اطالع شما قابل انجام نیست 

فع متقاضیان دانسته خارج از اطالع خود را متعهد به منا موسسه

 .دهدنمیوکالتا  اقدامی انجام  عنوانهیچبهایشان 

 ترجمه مدارک توسط دارالترجمه رسمی ایرانیان استانبول -4

گلوبال کادرو عضو مرکز خدمات ترکیه بوده و  المللیبینمؤسسه 

خود دارای دارالترجمه رسمی به نام دارالترجمه ایرانیان 

. هدف از ایجاد آن ترجمه مدارک مورد نیاز باشدمیاستانبول 

برای سایر خدمات مؤسسه در داخل گلوبال کادرو و با مهر و 

. دارا بودن دارالترجمه این باشدمیامضاء رسمی گلوبال کادرو 

که تمامی مراحل اخذ شهروندی ترکیه نیز  دهدمیامکان را 

 گرفتهانجامه همانند سایر خدمات گلوبال کادرو در درون مجموع

و به دلیل ایرادات احتمالی که ناشی از ترجمه مدارک متقاضیان 

 .ممکن است رخ دهد، کار با مشکل مواجه نگردد

امتیاز دارالترجمه رسمی در ترکیه و دارا بودن حق امضاء رسمی 

از سوی دیگر، این اطمینان را به متقاضیان اخذ شهروندی ترکیه 
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ر مورد مؤسسات دیگر دارند، در که د هایینگرانیکه  دهدمی

مورد گلوبال کادرو نداشته باشند. چرا که مهر و امضاء رسمی و 

از اعتبار است، که در  ایدرجهمورد تأیید دولت ترکیه، خود 

 .طول سالیان توسط گلوبال کادرو اخذ گردیده است

مؤسسه گلوبال کادرو و دارالترجمه ایرانیان استانبول در 

فتخار ترجمه دیدارهای رؤسای جمهور ایران و ی گذشته اهاسال

 .تلویزیونی ترکیه را در کارنامه خود دارد هایشبکهترکیه در 

 

 



 

 

 

 مـبخش پنج

 ترکیه چگونه کشوری است؟

 موقعیت جغرافیایی کشور ترکیه 

 کشور ترکیه هایهمسایه 

 تاریخچه کشور ترکیه 

 دوران باستان .1

 (امپراطوری بیزانس )روم شرقی .2

 امپراطوری عثمانی .3

 جمهوری ترکیه .4

 ساختار حکومتی ترکیه. 5

  ملی کشور ترکیهپرچم و سرود 

 زبان رسمی کشور ترکیه 

 دین کشور ترکیه 

 فرهنگ و رسوم کشور ترکیه 

 واحد پول کشور ترکیه 

 اقتصاد کشور ترکیه 

  کشور ترکیه وهوایآباقلیم و 

 ترکیه جانوری کشور هایگونه، پوشش گیاهی و هاکوه 

 استانبول 

 استانبول گذارینام .1

 استانبول وهوایآب .2

 لگردشگری استانبو هایجاذبه .3



 

 

 

  



 گذاری با گلوبال کادرواخد شهروندی ترکیه از طریق سرمایه 75

 

 

 

 ترکیه چگونه کشوری است؟

 موقعیت جغرافیایی کشور ترکیه

. شودمی، شناخته 2با نام رسمی جمهوری ترکیه 1کشور ترکیه

بخش بزرگ این کشور در غرب قاره آسیای میانه )در منطقه 

خاورمیانه( و بخش کوچکی از آن در جنوب شرقی قاره اروپا قرار 

دارد. به همین دلیل به ترکیه یک کشور اوراسیایی گفته 

 .شودمی

یک مستطیل فرض کنیم، طول این  صورتبهاگر این کشور را 

لومتر و عرض آن از کی 1660مستطیل از شرق به غرب حدود 

 .باشدمیکیلومتر  550شمال به جنوب در حدود 

در اطراف این کشور سه دریا وجود دارد. دریای اژه در غرب، 

دریای سیاه در شمال و دریای مدیترانه در جنوب. در شمال 

غربی این کشور نیز دریای داخلی به نام دریای مرمره وجود 

. این دریا باشدمیومتر کیل 11350دارد. وسعت این دریا حدود 

از شمال به وسیله تنگه بسفر به دریای سیاه، و از طریق تنگه 

 .شودمیداردانل به دریای اژه متصل 

شکل هندسی و موقعیت جغرافیایی این کشور تأثیر زیادی بر 

روی اقتصادش گذاشته است. کشور ترکیه به مانند پلی است که 

بین دو قاره آسیا و اروپا قرار گرفته است. این کشور در 

داشته است. در  ایویژهت جهانی اول و دوم اهمیّ هایجنگ

                                                      
1 Türkiye 
2 Türkiye Cumhuriyeti 
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ور آلمان باعث جنگ جهانی اول اتحاد امپراطوری عثمانی با کش

شد تا انگلستان از نظر دسترسی به هندوستان احساس خطر 

ترکیه باعث شد  طرفیبیکند. در جنگ جهانی دوم نیز اعالم 

 .کشورهای محور نتوانند پیشروی کنند و به کانال سوئز برسند

جغرافیایی این کشور نقش  یویژهامروزه نیز موقعیت 

بسفر و داردانل  هایگذرگاهدر منطقه دارد. از  ایکنندهتعیین

راه ارتباطی بین اروپا و کشورهای آسیایی استفاده  منزلهبه

 .شودمی

طبق آمار گرفته نفر )میلیون  79.81کشور ترکیه با جمعیت 

 کیلومترمربع 783.562(، دارای مساحت 2017شده در سال 

. و سی و پنجمین کشور بزرگ جهان است. کشور ترکیه باشدمی

، که هرکدام به چندین بخش باشدمیاستان  81دارای 

هم نام با مراکز  هااستان. به جز سه استان باقی اندشدهتقسیم

. این سه استان عبارتند از هاتای )آنتاکیا(، باشندمی هااستان

 (.ایزمیت( و ساکاریا )آداپازاری) یکجاال

 توانمی. از شهرهای معروف ترکیه باشدمیپایتخت ترکیه، آنکارا 

به استانبول، آنتالیا، کوش آداسی، ازمیر، ترابزون، وان، بدروم و ... 

 .اشاره کرد
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 کشور ترکیه هایهمسایه

. از سمت شمال باشدمیهمسایه مرزی  8کشور ترکیه دارای 

غرب با کشورهای یونان و بلغارستان، از سمت شمال شرق با 

کشور گرجستان، از سمت شرق با کشورهای ارمنستان، 

وری آذربایجان و ایران و همچنین از سمت جنوب نیز با جمه

 .باشدمیکشورهای عراق و سوریه دارای مرز مشترک 

 تاریخچه کشور ترکیه

 دوران باستان. 1

ترکیه کنونی در دوران باستان، تحت حکومت شهرهای متعددی 

سال قبل از میالد،  500مانند لودیه و ایونیا قرار داشت. حدود 
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را منقرض کرد. و زیر  هادولتامنشی، این کوروش بزرگ هخ

 .سلطه هخامنشیان درآورد

 (امپراطوری بیزانس )روم شرقی. 2

امپراطوری روم به دلیل وسعت زیاد دچار مشکل شد و در سال 

میالدی، امپراطور کنستانتین شهر بیزانتیون )قسطنتنیه( را  395

به دو شد برای تبدیل روم  ایمقدمهپایتخت خود قرار داد که 

بخش شرقی و غربی. و بعد از آن روم شرقی یا امپراطوری 

 .بیزانس ترکیه کنونی را به دست گرفت

 امپراطوری عثمانی. 3

میالدی، سلطان محمد فاتح، امپراطوری بیزانس  1453در سال 

)روم شرقی( را از بین برد. فتح کنستانتین )قسطنتنیه( که 

پایتخت بیزانس بود، و از آن پس به آن استانبول )اسالمبول( 

 .آغاز قرن جدیدی در اروپا شناخته شد عنوانبهگفته شد، 

اطوری تبدیل کرد. سلطان سلیم یکم، حکومت عثمانی را به امپر

سال پادشاهی خود شام، مصر، غرب کردستان،  9و در طول 

ی از بالکان را به تصرف خود در آورد. و به هایبخشعراق، حجاز و 

 .خود لقب خلیفه مسلمانان را داد

 جمهوری ترکیه. 4

در جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانی مورد حمله بریتانیا و 

متحدانش واقع شد و از هم پاشید. مصطفی کمال پاشا با 

مقاومت ملی، علیه دول خارجی، قهرمان ملی ترکیه  دهیسازمان

شمسی( جمهوری  1302میالدی ) 1932شد. و در اکتبر سال 
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کرد و  ذاریگپایترکیه را بر پایه اصل جدایی دین از سیاست 

خط رسمی  عنوانبهلقب آتاتورک را گرفت. وی خط التین را 

ترکیه انتخاب کرد و برای صنعتی و غربی شدن ترکیه، اقدامات 

 .زیادی انجام داد. و دوره جدیدی را در ترکیه به وجود آورد

با اصالحات  1924اولین قانون اساسی کشور ترکیه در سال 

، در مجلس تصویب شد. جزئی قانون اساسی دوره عثمانی

حکومت ترکیه از نوع جمهوری دموکراسی پارلمانی بود و 

 .متشکل از سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه

را انتخاب  جمهوررئیس سالههفتمجلس ملی برای یک دوره 

رئیس هیئت دولت بود و شورای مشورتی  جمهوررئیس. کردمی

. قوه مجریه ددادنمینفر، به وی مشورت  30دولتی متشکل از 

 .شدمیتعیین  جمهوررئیستوسط 

، اعضای شورای امنیت ملی و جمهوررئیسقوه مجریه متشکل از 

، وزیراز نخستهیئت دولت بود. شورای امنیت ملی نیز متشکل 

رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع ملی، وزیر امور خارجه، 

ندارمری و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی و فرمانده ژا

 .بود جمهوررئیس بر عهدهریاست این شورا 

قوه قضاییه،  رتبهعالیتعیین اعضای  جمهوررئیساز دیگر وظایف 

 رادیوتلویزیونتعیین رئیس بانک مرکزی و تعیین سرپرست 

 .دولتی بود

 ساختار حکومتی ترکیه. 5

میالدی حزب عدالت و توسعه که رویکرد اسالمی  2002در سال 

کار آمد. که تاریخ سیاسی کشور ترکیه را وارد  داشت، روی
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معتدل، در  گرایاناسالمگیری نفوذ مرحله جدیدی کرد. با اوج

مجلس را به دست آوردند و دولت  هایکرسیانتخابات بیشترین 

و  جمهوریرئیسخود را تشکیل دادند. عبداهلل گل به سمت 

 .انتخاب شدند وزیرینخسترجب طیب اردوغان به سمت 

 22و  16نمایندگان پارلمان ترکیه در  گیریرأیطی دو جلسه 

، مجلس با کلیات طرح پیشنهادی دولت مبنی 2017ژانویه سال 

آوریل  17بر اصالحات قانون اساسی، موافقت کرد. این طرح در 

رجب طیب اردوغان  به همه پرسی گذاشته و تصویب شد. 2017

 18) 2017ژوئن  24این سیستم در  جمهوررئیساولین  عنوانبه

 سالهپنجدرصد آرا، برای یک دوره  53( با کسب 1397 تیرماه

 .انتخاب شد

د بدون نیاز به پارلمان، توانمی جمهوریرئیساز این دوره به بعد 

و وزرا را انتخاب نماید.  جمهوررئیسهیئت دولت، معاون 

حذف و اختیارات پارلمان محدود  وزیرینخستهمچنین مقام 

واقع مدل حکومت از جمهوری پارلمانی به ریاست شد. در 

آمریکا وجود دارد،  متحدهایاالتجمهوری مشابه آنچه که در 

 .تغییر کرد

 پرچم و سرود ملی کشور ترکیه

پرچم ترکیه دارای نماد ماه و ستاره سفید رنگ در زمینه سرخ 

. این نماد به امپراطوری گویندمی 1. که به آن ماه ستارهباشدمی

. و جمهوری شودمیترکمن سلجوقی و عثمانی مربوط  های

                                                      
1 Ayyıldız 
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نشانه دولت نگه  عنوانبه 1936ژوئن  5ترکیه آن را در تاریخ 

خلیفه  عنوانبهداشت. به این دلیل که امپراطوری عثمانی 

، این پرچم در میان کشورهای غربی شدمیمسلمین شناخته 

 .است شدهشناختهنماد اسالم  عنوانبه

نام دارد. و محمد عاکف  1کشور، سرود استقاللسرود ملی این 

 .، شاعر معروف ترکیه، آن را سروده است2ارسوی

 زبان رسمی کشور ترکیه

. و یکی از باشدمیزبان رسمی مردم ترکیه، ترکی )استانبولی( 

 70دنیا است. ترکی استانبولی زبان حدود  هایزبان ترینقدیمی

درصد از مردم آن  18و  باشدمیدرصد از مردم این کشور  75تا 

در شرق و جنوب شرقی  اکثرا که  کنندمیبه زبان کردی صحبت 

عربی، زازا و  هایزبانترکیه ساکن هستند. باقی مردم نیز به 

 د.کننمیترکی آذربایجانی صحبت 

. بعد از تشکیل شدمیدر گذشته با خط عثمانی )عربی( نوشته 

خط  عنوانبهجمهوری ترکیه توسط آتاتورک، خط التین 

 .نوشتاری انتخاب شد

 دین کشور ترکیه

تصویب شد،  1924نخستین قانون اساسی ترکیه که در سال 

دین  عنوانبه. و طبق آن اسالم باشدمیمربوط به دین این کشور 

است. در اصالحات قانون اساسی در  شدهتعیینرسمی این کشور 

                                                      
1 İstiklal Marşi 
2 Mehmet Akif Ersoy 
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ت تأکید ، این قانون حذف و بر جدایی دین از سیاس1928سال 

کشوری با دولت و حکومت سکوالر  عنوانبهگردید. و ترکیه 

. باشدمیمعرفی شد. سکوالر نیز به معنی جدایی دین از سیاست 

در واقع در این کشور آزادی دین قید شده است. و هرکس مختار 

 .است دین خود را انتخاب کند

درصد مردم ترکیه مسلمان و باقی  98طبق آخرین آمار، حدود 

 .یز مسیحی، کلیمی و دیگر ادیان هستندن

گروه  ترینبزرگاکثریت مسلمانان ترکیه اهل تسنن هستند. و 

در مرکز و غرب ساکن هستند.  عمدتا . که باشدمیحنفی  هاآن

 .همچنین بیشتر شیعیان نیز در نزدیکی مرز ایران ساکن هستند

قبلی  هایدههپوشش اسالمی در مدارس و ادارات دولتی در 

. اما شدمینماد اسالم سیاسی تلقی  عنوانبهممنوع بوده است. و 

در ادارات دولتی،  2013، هادانشگاهدر  2011ی هاسالدر 

در ارتش، این قانون برداشته شد و  2017در مدارس و  2014

اختیاری گردید. و افراد در صورت تمایل  صورتبهحجاب 

 .ند حجاب و پوشش داشته باشندتوانمی

 فرهنگ و رسوم کشور ترکیه

که در طی سالیان از کشورهای مختلف به  هاییمهاجرتبه دلیل 

متنوعی در این کشور  هایفرهنگاین کشور صورت گرفته است، 

با غرب و کشورهای اروپایی، تأثیر به  جواریهموجود دارد. 

سزایی بر روی فرهنگ این کشور گذاشته است. سعی شده تا به 

ربی نزدیک شود. اما همچنان فرهنگ سنتی نیز فرهنگ مدرن غ

 .در این کشور وجود دارد



 گذاری با گلوبال کادرواخد شهروندی ترکیه از طریق سرمایه 83

 

 

 

 مراسم مذهبی در ترکیه

روزهای اول، دوم و سوم شوال )بعد از ماه رمضان( مراسم عید 

. این عید را باشدمی. و این سه روز تعطیل شودمیبرگزار  1فطر

به . به این دلیل که مردم در این عید نامندمیعید شیرینی نیز 

را به  داریروزهیکدیگر شیرینی تعارف کرده و یک ماه عبادت و 

 .گویندمیهم تبریک 

. و مدت شودمیبرگزار  2عید قربان الحجهذیدر روز دهم ماه 

 .باشدمیروز  4تعطیالت در این عید 

مذهبی دیگری نیز در ترکیه وجود دارند.  هایمراسمو  هاجشن

شورا، شب قدر، شب نیمه ه عاب توانمیمثال  عنوانبهکه 

 5، شب اولین جمعه ماه رجب4ص() یامبرپ، شب معراج 3شعبان

 .اشاره کرد 6ص() یامبرپو شب میالد 

 واحد پول کشور ترکیه

است.  8کروش 100هر لیر معادل  .باشدمی 7واحد پول ترکیه لیر

میالدی، منتشر شد. البته به آن  1843اولین لیر ترک در سال 

                                                      
1 Şeker Bayramı 
2 Kurban Bayramı 
3 Berat Kandili 
4 Miraç Kandili 
5 Regaip Kandili 
6 Mevlid Kandili 
7 Lira(TL) 
8 Kuruş 
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از  هاییسکه. قبل از اسکناس، پول عثمانی گفتندمیلیره عثمانی 

 .شدمیجنس طال بود که به آن لیره زرد گفته 

 شدمیبه دلیل ارزش پایین لیر ترکیه و تورم زیاد که باعث 

، دولت 2005ژانویه  28ارزش آن کمتر شود، در تاریخ  روزروزبه

صفر از واحد پول ترکیه کرد. در واقع هر  6تصمیم به حذف 

 .باشدمیمعادل یک میلیون لیر قدیم  1واحد پول لیر جدید

 200و  100، 50، 20، 10، 5 هایاسکناس صورتبهپول ترکیه 

، 10، 5لیری،  1 هایسکه صورتبهآن نیز  هایسکه. باشدمیلیر 

 .باشندمیکروشی  50و  25

 اقتصاد کشور ترکیه

با بدترین دوران رکود  2001تا سال  1999اقتصاد ترکیه از سال 

 5 تقریبا  به بعد رشد ساالنه  2001اقتصادی مواجه شد. از سال 

 .درصد داشته است

منبع اقتصادی ترکیه، صنعت گردشگری و توریسم  تریناصلی

. و ساالنه سود زیادی از صنعت گردشگری به دست باشدمی

ششمین مقصد گردشگری در جهان  عنوانبه. کشور ترکیه آیدمی

سال گذشته، سفر به این کشور با  20است. در طی  شدهشناخته

میلیون نفر ساالنه  40شده است. حدود  روروبهرشد چشمگیری 

 .کنندمیاز این کشور بازدید 

. اقتصاد باشدمیاقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن 

زی بنا شده است. و رو به گسترش بومی این کشور بر پایه کشاور

                                                      
1 TRY 
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رتبه هفتم  2005است. تولیدات فراوان بخش کشاورزی در سال 

جهان را به دست آورد. کتان، تنباکو، زیتون و ... از محصوالت 

 .باشندمیمهم کشاورزی در این کشور 

اهمیت اقتصاد و تجارت باعث شده که ترکیه تمام سعی خود را 

 .ری کسب کندکرده تا قدرت اقتصادی بیشت

رشد اقتصادی در بین اعضای سازمان  ترینسریعترکیه دارای 

 عنوانبهاخیر  یدهه. و در باشدمیهمکاری اقتصادی و توسعه 

 .است شدهشناختهاقتصادی اروپا  هایقطب ترینبزرگیکی از 

 کشور ترکیه وهوایآباقلیم و 

: شودمی تقسیمدسته  4به  طورکلیبهکشور ترکیه  وهوایآب

و معتدل و مرطوب.  ایقاره، کوهستانی، خشک ایمدیترانه

 وهوایآباقیانوسی و جنوب آن  وهوایآبشمال آن دارای 

. مناطق داخلی آن به نسبت دارای باشدمی ایمدیترانهمعتدل 

 .باشدمی ایقارهخشک و  وهوایآب

ه در این کشور با کاهش دما و بارش برف و باران همرا هازمستان

برای سفر به ترکیه،  وهواآب پذیرتریندلو  ترینمطلوباست. 

 .باشندمیپاییز و بهار  هایفصل

 جانوری کشور ترکیه هایگونه، پوشش گیاهی و هاکوه

. بخش آسیایی شامل باشدمیترکیه کشوری کوهستانی 

متر از سطح  1100با ارتفاع حدود  هایکوهکمربندی از سلسله 

. این ارتفاعات به نواحی داخلی مشرف هستند و باشدمیدریا 

 .اندکردههموار مرکزی را احاطه  نسبتا  هایبخش
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بلند به چند موارد که در زیر آورده شده است،  هایکوهاز جمله 

 .اشاره کرد توانمی

، به غیرفعال فشانیآتشدارای دو قله  1کوه آرارات یا آغری •

. آرارات بزرگ باشدمیآرارات بزرگ و آرارات کوچک  هاینام

 .کشور ترکیه است یقلهبلندترین 

 2سبحان غیرفعال فشانیآتشدر شمال غربی دریاچه وان کوه  •

 .باشدمیبعد از آرارات  فشانیآتشقرار دارد. و دومین کوه بلند 

قرار دارد که به دلیل زیبایی، این  3در شمال شرقی کوه کاچکار •

 .کوه به نام عروس قلل ترکیه نامیده شده است

و تنوع آب و هوایی کشور ترکیه،  هاناهمواریبا توجه به اقلیم و 

مختلف و پوشش گیاهی متنوعی در این کشور  هایزیستگاه

و  هافالتوجود دارد. پوشش گیاهی طبیعی، از ساحل به سمت 

در امتداد ساحل  هاکوهستان. کندمیر تغیی هاکوهستان

در  هاجنگل عمدتا کاج هستند.  هایجنگلمدیترانه، پوشیده از 

نواحی آناتولی شرقی، سواحل دریای سیاه و مدیترانه وجود دارند. 

 .دهندمیدرصد از مساحت کشور ترکیه را تشکیل  25و حدود 

گونه  127جانوری متنوعی در ترکیه وجود دارد. حدود  هایگونه

، گرگ، گوشسیاهکشور وجود دارد. مانند:  پستاندار در این

 ... خرس، روباه، آهو، گوزن، گراز وحشی، گربه وحشی، کفتار و

گونه پرنده در ترکیه وجود دارد. مانند:  477همچنین حدود 

                                                      
1 Ararat/Ağrı 
2 Suphan 
3 Kaçkar 
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قرقاول، کبک، بلدرچین، مرغابی، قو، کبوتر، هوبره، طاووس، 

 لکلکفالمینگو، پلیکان و 

 انبولاست

، اما باشدمیبا این که پایتخت کشور ترکیه ن 1شهر استانبول

ین مرکز ترمهمین شهرهای ترکیه و ترمهمیکی از  عنوانبه

اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، هنری، فرهنگی و جهانگردی ترکیه 

شهر کشور ترکیه نیز  ترینبزرگاست. این شهر  شدهشناخته

 .باشدمی

 استانبول گذارینام. 1

، شودمینام قدیمی که به این شهر نسبت داده  ترینمعروف

به آنتونیا  توانمیقدیمی آن  هاینام. از دیگر باشدمیبیزانتیون 

اشاره کرد. در زمان کنستانتین اول، امپراطور روم این شهر را 

پایتخت انتخاب کرد. و نام آن را روم گذاشت. بعد از  عنوانبه

ن، به یاد او نام کنستانتینوپولیس را درگذشت امپراطور کنستانتی

برای این شهر انتخاب کردند. و به اختصار به آن کاسپولی یا 

قسطنتنیه تلفظ  صورتبهاین واژه را  هاعرب. گفتندمیپولیس 

به این اسم پیشوند استن اضافه کردند و به  هایونانی. کردندمی

بلی، به استم تدریجبه. این اسم گفتندمیآن استنپولیس 

استدانبول و استانبول تبدیل شد و از آن پس به این شهر 

استانبول گفته شد. که در برخی منابع، ریشه آن به کلمه 

                                                      
1 İstanbul 
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اسالمبول به معنی جایی که در آن اسالم زیاد است ارتباط داده 

 .شده است

 هایحاکمیتمختلف، تحت تأثیر  هایزماناین شهر در قرون و 

مختلف بوده است. وجود کلیساهای متعدد، مساجد عثمانی، 

 .باشدمیحاکمان و ... تصدیقی بر این موضوع  نشینیکاخزندگی 

 استانبول وهوایآب. 2

این شهر تحت شرایط اقلیمی متفاوتی قرار دارد. به  وهوایآب

آن را  وهوایآب توانمیهمین دلیل در چهارچوب مشخصی ن

 .سنجید

شمال،  هایتودهتحت تأثیر  وهواآبسه نوع  در استانبول

ساکن وجود دارد. شرایط جوی از  هایتودهجنوب و  هایتوده

 هایزمستانگرم و  هایتابستانناحیه شمال تأثیر بیشتری دارد. 

شرایط اقلیمی دریاهای مدیترانه و  ینتیجهمالیم و پر باران آن 

 .باشدمیولی بالکان و آنات هایجزیرهشبهسیاه، و همچنین 

 توانمی، العادهفوق اندازهایچشماز نظر مناظر طبیعی و 

نقاط ترکیه معرفی کرد. مناظر  نظیرترینکم عنوانبهاستانبول را 

طبیعی استانبول در بخش آسیایی، بیشتر در  هایگردشگاهو 

سمت شرقی بسفر قرار دارند. و در بخش اروپایی نیز بیشتر در 

 .سمت غربی بسفر قرار دارند

 گردشگری استانبول هایجاذبه. 3

. باشدمیگردشگری فراوانی  هایجاذبهشهر استانبول دارای 

، تاریخی و مذهبی فراوان هایمکانمناظر و طبیعت زیبا، 
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امکانات تفریحی، گردشگری و وجود مراکز خرید متعدد باعث 

شده تا گردشگران زیادی از کشورهای مختلف، استانبول را 

 .مقصدی برای سفر و تفریح انتخاب کنند عنوانبه

و یا  1مشهورترین جاذبه گردشگری در ترکیه مسجد ایاصوفیه

ر توسط امپراطو 537. این بنا در سال باشدمیحاجیاصوفیه 

قرن  6بیزانس، ژوستین یکم، ساخته شد. در ابتدا به مدت 

. و تا آمدمی حساببهکلیسایی برای مسیحیت در شرق  عنوانبه

و  هارومیکلیسای کاتولیک  عنوانبه، ایاصوفیه 12قرن 

تا سال  1453کلیسای جامع در دنیا بود. در سال  ترینبزرگ

تا سال  1931ال این بنا به مسجد تبدیل گشت. اما از س 1931

، درهای این مسجد بسته شد. و بعد از بازگشایی مجدد، از 1935

 د.موزه استفاده ش عنوانبهآن 

 
  

                                                      
1 Ayasofya 
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گردشگری استانبول کاخ  هایجاذبه ترینمعروفیکی دیگر از 

کیلومتری  5. این کاخ توسط یک دیوار سنگی باشدمی 1توپکاپی

است. و عظمت امپراطوری  شدهاحاطه بانیدیدهبرج  27با 

 شدهساخته 15. این کاخ در قرن گذاردمیعثمانی را به نمایش 

 .است

از  تقریبا  . که باشدمییکی از نمادهای استانبول  2برج گاالتا

متر ارتفاع  67آن را دید. این برج که  توانمیهرجای استانبول 

منطقه قدیم و تنگه بسفر قرار  بهمشرف ایتپهدارد، در باالی 

 .دارد. این برج در محله بی اوغلو قرار دارد

                                                      
1 Topkapı Sarayı 
2 Galata Kulesi 
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 ل:متداو هایپرسش

آیا با اخذ شهروندی برای سرپرست خانواده، سایر  :الؤس

 ؟شوندمیاعضای خانواده هم شهروند ترکیه 

 18بله سرپرست خانواده، همسر و تمام فرزندان زیر  پاسخ:

سالگی( شهروندی دریافت  18سال و شروع  17سال وی )اتمام 

 .کنندمی

سال قانونی فرزندان،  18 یمحاسبهمالک عمل در  :سؤال

 ؟باشدمییا تاریخ تأیید  درخواستتاریخ 

سن قانونی تاریخ تأیید اخذ شهروندی  یمحاسبهمالک  پاسخ:

. لذا الزم است متقاضیانی که دارای فرزندی در باشدمی

ماه زمان برای تأیید  4سال هستند، حداقل  17اتمام  یآستانه

 .درخواست را در نظر داشته باشند

سال دارم؟ در مورد  18من فرزند ناسالم )معلول( باالی  :الؤس

 وضعیت او چطور؟

، از طریق فرزند شما که قادر به مراقبت از خود نیست پاسخ:

د با ارائه اسناد و مدارک معتبر و ثابت کردن توانمیوالدین خود 

 .وضعیت فرزند، شهروندی ترکیه را دریافت کند

آیا مادر و پدرم نیز در ترکیه شهروندی دریافت خواهند  :الؤس

 سال چطور؟ 18کرد؟ در مورد فرزند باالی 
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سال امکان دریافت شهروندی تحت  18تنها فرزندان زیر : پاسخ

یک پرونده را دارند. اما بستگان درجه یک، مانند پدر و مادر و 

داشتن خویشاوند  تبعبهسال اقامت دائم  18فرزندان باالی 

 .کنندمیدرجه یک دارای شهروندی ترکیه را دریافت 

: آیا در صورت پذیرش شهروندی ترکیه، خدمت سربازی الؤس

 برای فرزندان ذکور در ترکیه نیز الزامی است؟

: براساس قانون اخذ شهروندی ترکیه از طریق پاسخ

 سال باشند، 18، فرزندان ذکور و اناث که زیر گذاریسرمایه

. کنندمیسرپرست خانوار و همسر نیز شهروندی دریافت  تبعبه

طبیعی در هر دو کشور، خدمت سربازی در ایران و  طوربه

ترکیه، جداگانه بوده و طبق قانون هرکدام از کشورها جداگانه با 

که در بخش تابعیت مضاعف  گونههمان. زیرا شودمیوی رفتار 

از  کدامهیچدیده است، ( همین کتاب اشاره گر18)ر. ک صفحه 

کشورهای ایران و ترکیه تابعیت کشور دیگر را در نظر 

 .کنندمیرفتار  هاآن. و مانند شهروند عادی خود با گیرندنمی

دولت ترکیه برای دارندگان تابعیت مضاعف به شرط ارائه 

مدارکی دال بر گذراندن خدمت سربازی، در کشور خود )اگر 

اجباری باشد( معافیت از خدمت خدمت سربازی در آن کشور 

 .گیردمیسربازی را در نظر 

البته موضوع خرید خدمت همانند ایران در ترکیه نیز با 

است. عالوه بر آن ترکیه برای  حلقابلنقدی  یهزینهپرداخت 

مشموالن خدمت سربازی که تحصیالت عالیه دارند، امتیازات 
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اری قائل و در مراکز اد مدتکوتاهزیادی از جمله خدمت 

 .باشدمی

 غیرمنقولند در ترکیه اموال توانمی هاملیت: کدام الؤس

 خریداری کنند؟

در  1934-12-22: طبق قانون متقابلیت که از تاریخ پاسخ

، دولت این کشور تنها به اتباع کشورهایی گردیدمیاجرا  ترکیه

که برای شهروندان ترک چنین حقی قائل بودند، اجازه خرید 

. لکن با تصویب اولین قانون خرید ملک دادمی غیرمنقولاموال 

و حذف قانون  2012در ترکیه برای اتباع خارجی در سال 

داده شده است. تنها  هاملیتمتقابلیت، اجازه خرید ملک به تمام 

شرایط ملک مورد نظر بایستی برای فروش به اتباع خارجی، منع 

 .قانونی نداشته باشد

دالر  250.000لک به ارزش بیش از : آیا باید یک مالؤس

به این ارزش  درمجموعم چند ملک و توانمیخریداری کنم یا 

 خریداری کنم؟

متقاضی چندین ملک به مجموع ارزش  : در صورتی کهپاسخ

دالر به شرط تصدیق اداره اسناد )تاپو(  250.000بیش از 

 .د اقدام به اخذ شهروندی نمایدتوانمیخریداری کند، 

باید مسکونی باشد، یا با  حتما  شدهخریداری: آیا ملک سؤال

شهروندی  توانمیخالی هم  هایزمینیا  خرید امالک تجاری

 ترکیه را اخذ کرد؟
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: بله، با توجه به قانون موجود در مورد مستغالت، با خرید پاسخ

 توانمیکشاورزی  هایزمینتمامی امالک تجاری، مسکونی و 

 .نموداقدام به اخذ شهروندی 

برای اخذ  توانمی فروشپیش هایخانه: آیا با خرید سؤال

 شهروندی ترکیه اقدام کرد؟

دارای سند باشد،  شدهخریداری: بله، در صورتی که ملک پاسخ

دالر باشد،  250.000و مبلغ پرداختی اولیه بیش از سقف 

امکان اقدام جهت اخذ شهروندی ترکیه با این ملک، وجود 

 .دارد

 یک سند ملکی امکان ذکر نام چند نفر وجود دارد؟: در الؤس

افراد  تکتک: بله این امکان وجود دارد. صدور سند به نام پاسخ

به شرط قید مقدار سهم در بخش توضیحات سند و همچنین 

مشترک برای تمامی افراد با شرط قید  صورتبهصدور یک سند 

مقدار سهم هر کدام در بخش توضیحات سند و نیز الصاق 

. الزم به باشدمی پذیرامکانعکس هریک از شرکا بر روی سند 

ذکر است که طبق قانون شهروندی ترکیه سهم هر یک از شرکا 

 .دالر آمریکا باشد 250.000باید باالی 

م توانمیآیا  امکردهیه خریداری ملکی در ترک قبال : من الؤس

 برای شهروندی درخواست کنم؟

: طبق قانون اخذ شهروندی ترکیه، امالکی که از تاریخ پاسخ

( به بعد 1397شهریور  31) 2018سپتامبر  22

 .باشندمی، شامل این قانون اندشدهخریداری
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و شهرسازی در اخذ شهروندی  زیستمحیط: تأیید وزارت الؤس

 ؟باشدمیا به چه معن

صحت  ،(Ekspertiz) یرسم: این وزارتخانه یا ارزیابان پاسخ

. تا ارزش ملک کنندمیدر قانون اسناد را کنترل  شدهاعالمارزش 

دالر باشد. بنابراین مبلغ معامله  250.000باالتر از  شدهخریداری

مالک عمل نبوده و گزارش ارزیاب در خصوص قیمت ملک 

ارزش ملک نیز باید توسط انتقال  . تمامباشدمیمالک عمل 

 .بانکی به فروشندگان امالک پرداخت شود

 : چگونه باید نرخ ارز دالر و لیر را محاسبه کنم؟الؤس

: در تاریخ درخواست، اداره اسناد )تاپو( نرخ ارز را به ارزش پاسخ

 .کندمیمحاسبه  (Efektif satış kuru) بانک مرکزی ترکیه

 ؟کشدمی: این روند چقدر طول الؤس

به اتمام  هاپروسه یکلیهماه زمان الزم است تا  6: حدود پاسخ

 .شودمیزیر تخمین زده  صورتبه بندیزمانبرسد. این 

انتقال سند به نام فرد خارجی یا بلوکه کردن پول در بانک و اخذ 

 ماه 1، هابانکتأیید شورای عالی نظارت بر 

تا تأیید وزارت  گذاریسرمایهمبنای  درخواست شهروندی بر

 ماه 2کشور، 

 ماه 2ارائه مدارک و تأیید نهایی، 

 ماه 1تهیه مدارک هویتی از جمله پاسپورت، 

: آیا اگر بنده همه شرایطش را داشته باشم، شهروندی الؤس

 تضمینی به من اعطا خواهد شد؟ صورتبه
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تأییدیه از  برگرفتن: خیر، تصویب شهروندی مشروط پاسخ

واحدهای امنیت ملی است که متقاضی هیچ تهدیدی برای 

امنیت ملی ندارد. لکن تجربه نشان داده است به جز در موارد 

از متقاضیان رد نگردیده است.  کدامهیچخیلی خاص درخواست 

گفت با وجود اینکه دولت تعهدی بر دادن  توانمیاز این رو 

ما تجربه ثابت کرده است تضمینی ندارد، ا صورتبهشهروندی 

 .باشدمیکه احتمال رد شدن نزدیک به صفر 

: آیا الزم است متقاضی، خود در ترکیه حضور داشته الؤس

و وکالتی جهت اخذ  غیرحضوری صورتبه توانمیباشد؟ یا 

 شهروندی اقدام نمود؟

خارج  هایکنسولگریو  هاسفارتدر  هانامهوکالت: تنظیم پاسخ

. اما کنسولگری و سفارت ترکیه در باشدمی پذیرامکاناز ترکیه 

ایران به علت نداشتن بخش نوتری، این امکان را برای 

شهروندان ایرانی فراهم نکرده است. به همین دلیل تنظیم متن 

در یکی از دفاتر اسناد رسمی داخل ایران و ترجمه  نامهوکالت

ستری و رسمی آن توسط دارالترجمه رسمی با تأییدیه دادگ

. باشدمی پذیرامکانامور خارجه و تأیید سفارت ترکیه در ایران 

برای اقدامات و پیگیری امور  نامهوکالتالزم به ذکر است متن 

داخل ترکیه بسیار مهم بوده  هایارگانو  هاسازمانمربوطه در 

توسط  نامهوکالتباید متن  حتما بنابراین جهت این کار 

 .نظیم شودکارشناس حقوقی مؤسسه ت
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 : آیا امکان دارد در ترکیه دارای ملیت دوگانه بود؟الؤس

 دهدمی: بله، ترکیه از جمله کشورهایی است که اجازه پاسخ

ملیت دوگانه داشته باشید، اما شما در خصوص ملیت اصلی خود 

باید با کنسولگریتان چک کنید. زیرا برخی از کشورها مانند هند، 

بعیت دوگانه را به رسمیت چین و عربستان سعودی تا

خاصی در مورد آن دارند.  هایمحدودیتیا  شناسندنمی

شما را به  ایترکیهجمهوری اسالمی ایران نیز با اینکه تابعیت 

 .داندمی. کماکان شما را تابع کشور ایران شناسدنمیرسمیت 

: آیا زمانی که شهروند دائم ترکیه شدم، باید شهروندی الؤس

 باطل کنم؟فعلی خودم را 

: خیر، قوانین ترکیه اجازه اقامت دوگانه یا چندگانه را پاسخ

توضیح  تفصیلبه. در بخش تابعیت مضاعف این کتاب دهدمی

 (همین کتاب 18ر. ک صفحه )داده شده است. 

 : مدارک مورد نیاز برای شهروندی چیست؟الؤس

تا پس از خرید ملک  کندمی: گلوبال کادرو به شما کمک پاسخ

ه کنید. برای شروع پروسه الزم با ما، تمام اسناد مورد نیاز را تهیّ

تمامی اعضای خانواده به  هایپاسپورتو  هاشناسنامهاست 

رسمی با تأیید نوتر  هایدارالترجمههمراه عقدنامه در یکی از 

ترجمه و تأیید گردد. مؤسسه گلوبال کادرو خود با داشتن 

 یکلیهدارالترجمه رسمی ایرانیان استانبول( ) یرسم دارالترجمه

 .کندمیپروسه را از ابتدا تا انتها در درون مؤسسه هدایت و اجرا 
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ماه طول بکشد، آیا  6: فرآیند شهروندی ممکن است الؤس

 ؟شودمیاجازه اقامت در طول این فرآیند درخواست صادر 

در صورتی که فرد  6458/31قانون شماره  J : براساس بندپاسخ

متقاضی دارای اقامت باشد، اقامت او تبدیل به اقامت منتهی به 

. و در صورتی که گرددمی گذاریسرمایهشهروندی از طریق 

د درخواست اقامت منتهی به توانمیدارای اقامت نباشد، 

شهروندی نموده و پس از دریافت شهروندی، اقامت وی تبدیل 

 .شودمیعیت به تاب



 

 

 

 


