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 مقدمه نویسنده

ترکیه همسایه شمال غربی ایران با آداب و سنن و دین مشترک در طول دسته کم یکصد سال گذشته،              

کشوری دوست و جذاب برای ایرانیان بوده است. اقتصاد پویا در دو دهه اخیر و جهت گیری دولت های این 

بین المللی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این کشور را به  کشور به ویژه در شرایط سخت تحریم های

مقصد مناسبی برای مهاجرت و زندگی قرار داده است. بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی به قصد کسب و 

کار و تجارت و واردات به مقصد ایران در طول این سال ها از این فرصت بهره جسته و در مقابل نقش خود 

کمک به اقتصاد این کشور ایفا نموه اند. این امر رابطه متقابل اتباع دیگر کشورها را به طور اعم  را نیز برای

و ایرانیان را به طور اخص با کشور ترکیه تبدیل به یک رابطه برد برد نموده است که از این منظر هر دو 

 منافع شایانی برده اند.

مفاهیمی چون تابعیت و شهروندی در جهان امروز به کلی دگرگون شده و به تبع آن کشورهای جهان با             

تغییر دیدگاه خود از دید امیت محور به دید پذیرش شهروندان جدید و کمک به اقتصاد کشور خود بهره 

عمدتا الگو گرفته از جسته اند. کشور ترکیه به این مهم توجه ویژه ای داشته و با ساختارهای اداری که 

جهان مدرن بوده است توانسته است سازوکار مناسبی برای پذیرش شهروندان جدید به لحاظ حقوقی و بین 

و تقلیل حداقل های  1397المللی پیاده سازی نماید. که آخرین آن تغییرات قانونی مصوب در شهریورماه 

کشور می باشد. که با در نظر داشتن امتیازات تعیین شده برای اعطای شهروندی با سرمایه گذاری در این 

ویژه ای مثل عدم نیاز به دانستن زبان ترکی و عدم نیاز به امتحان قوانین ترکیه که در برخی کشورها به 

عنوان پیش نیاز قبول شهروندی می باشد، ترکیه را در صدر کشورهایی قرار داده است که خارجیان آن را 

 یت آن می یابند.مقصد مناسبی برای اخذ تابع

لزوم توجه و دقت به منافع ایرانیان به طور خاص و موکالن به طورکلی، دلیل  اصلی به رشته تحریر درآوردن             

این مجموعه می باشد تا در سایه آن مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو به عنوان یکی از مراکز حقوقی فعال 

ه هم به مسئولیت اجتماعی خود در قبال موکالن و مشتریان خود در زمینه مشاوره به خارجیان در ترکی

عمل نموده و هم رضایتشان را در خدمات مؤسسه فراهم آورد. بی شک چون هر نگاشته دیگر فارغ از نقص 

و سهو نخواهد بود. لذا همچون همیشه و در همه موارد این مؤسسه دیدگان تیزبین و نقادانه خواننده 

ر دیده منت نهاده از همگان دعوت به مشارکت در تکمیل این دفتر در ویرایش های صمیمی و آشنا را ب

 بعدی نموده با توکل بر حضرت دوست مجموعه حاضر را پیشکش می نماید.

 اعضای گروه تحقیق به سرپرستی دکتر اکبر خدادادی 

 اسکندر اصالن )کارشناس سرمایه گذاری( هی )مترجم(  نعمت ال خادم آقایان: علی

 شهبازی )کارشناس حقوقی( ، هلن امید حق )مترجم( ، عادله آزادی )ویراستار( خانم ها: پریسا

 

 

 



 درباره این کتاب

کتاب حاضر اولین و تنها مجموعه مدون فارسی در باب شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری می باشد. 

للی گلوبال کادرو به رشته تحریر و به همت گروه تحقیق و تدوین مرکز خدمات ترکیه و مؤسسه بین الم

درآمده است. با توجه به ابعاد چندگانه موضوع، بخش های حقوقی و سرمایه گذاری مؤسسه بین المللی 

گلوبال کادرو، هرکدام به نوبه خود و طی جلسات متعدد و همچنین انجام مالقات با مسئولین و کارشناسان 

ا مورد تدقیق قرار داده اند. دارالترجمه مرکزی ایرانیان استانبول دفاتر ویژه، آخرین روندهای قانونی موجود ر

نیز که خود مانند مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو عضو مرکز خدمات ترکیه )مرکزی متشکل از مجموعه 

های تخصصی به مرکزیت مؤسسه گلوبال کادرو( می باشد، با بررسی نسخه های ترکی قوانین و مقررات و 

مرتبط به صورت مستقیم از منابع ترکی، این امکان را فراهم آورد که کتابی که هم اکنون در ترجمه موارد 

دستان شماست، متفاوت از تمامی متن های موجود در اینترنت و همچنین کتب و مقاالت و اخبار چاپی 

 دارای اصالت کارشناسی باشد. 

ین المللی گلوبال کادرو گشته و قبل از دریافت باشد که ارمغان آشنایی شما با مرکز خدمات ترکیه و مؤسسه ب

خدمات مربوطه ضمن مطالعه آن دید وسیعی نسبت به موضوع داشته، و از این منظر توان ارزیابی درستی از 

 خدمات این مجموعه را بدست آورید.

 این کتاب چگونه طراحی شده است؟

ه است که اگر شما نیازمند مطالعه موضوعی تنظیم گردید ای مطالب این کتاب در پنج بخش ارائه و به گونه

به خصوص باشید، بتوانید مستقیما به آن بخش مراجعه نموده و پاسخ سواالت خود را بیابید. واگر وقت، نیاز 

و عالقه وافر برای مطالعه ای جامع تر در رابطه با اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری دارید، حجم 

 لب در این کتاب به شما کمک می کند که از تمامی مطالب آن لذت ببرید.مناسب و نحوه بیان مطا

 

 





 

 

 کتاب ای از خالصه نسخه،این 

 "شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری با گلوبال کادرو " 

 می باشد.

 

مؤسسه  برای دریافت نسخه اصلی و کامل این کتاب می توانید از طریق شعب

 ایران و یا استانبول اقدام به سفارش کتاب نمایید. بین المللی گلوبال کادرو در
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 کتاب نمایید. کاملدریافت نسخه و یا از طریق سایت به صورت آنالین اقدام به 

 نشانی سایت:

www.Globalkadro.com.tr 
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 شهروندیمفاهیم پایه در بحث 

 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 

 ورود به آن کشور می باشد. به این مجوز ورود، ویزا می گویند.پاسپورت به مدرکی دیگر نیاز دارند، که مجوز 

 بنا به قراردادهای بین المللی بین کشورها، برای ورود به کشور مقصد، دو حالت وجود دارد:

براساس قرارداد منعقده فی مابین برخی کشورها، که به آن حالت لغو روادید گفته می شود، بدون  .1

 ان به این کشورها سفر کرد. ویزا و برای مدت محدود می تو

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

الف( اخذ ویزا از کشور مبدأ )متقاضی بایستی شهروند یا مقیم آن کشور باشد، تا بتواند جهت اخذ 

 ویزای کشور مقصد اقدام کند.(

قادر به اخذ ویزا از طریق اینترنت بدون در این حالت متقاضی  ،E-VISAب( ویزای الکترونیکی یا 

 محدودیت مکانی می باشد.

ج( ویزای فرودگاهی، در این حالت متقاضی می تواند روادید خود را از طریق فرودگاه های بین 

 المللی کشور مقصد، به هنگام ورود، دریافت نماید.   

شور می توانند بدون ویزا به کشور دیگر بر طبق قراردادی، فی ما بین دو کشور ایران و ترکیه، اتباع دو ک

 )ایران یا ترکیه( مسافرت نمایند. 

روز بدون داشتن ویزا در کشور ترکیه بماند.  90طبق قانون جدید، فرد ایرانی می تواند هر شش ماه به مدت 

 در صورتی که تصمیم داشته باشد زمان بیشتری در ترکیه بماند باید اقامت ترکیه را دریافت نماید.

 اقامت 

 اقامت را از دو دیدگاه می توان تعریف کرد. دیدگاه اول از دید لغوی و دیدگاه دوم از دید قانونی می باشد. 

 دید لغوی

واژه اقامت در لغت به معنای سکونت کردن و ماندن در جایی، می باشد. اقامتگاه نیز به معنی قرارگاه، و محل 

در آن زندگی و امور زندگی خود را در آن اداره می کنند،  اقامت است. و به محل جغرافیایی که اشخاص

 اقامتگاه گفته می شود.
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 دید قانونی

بالتبع آن روابط ذکر  که می باشد. و شخص یک کشور مابینرابطه حقوقی در قانون به معنای وجود  اقامت

ونی که در کشور ترکیه شده بین آن کشور و شخص، ایجاد خواهد شد. همچنین الزم است واژه ی اقامتگاه قان

از آن استفاده می شود، با مفهوم ذکر شده در مورد اقامت، یکسان تلقی نگردد. در واقع منظور از اقاتگاه 

 قانونی عبارت است از، محل سکونت قانونی یک فرد در کشور مربوطه. 

افراد، ترکیه را  مزایای زندگی راحت در کشور ترکیه، سبب شده است که بسیاری از 2012از ابتدای سال 

برای اقامت و تحصیل، به کشورهای دیگر ترجیح دهند. و به همین دلیل حتی شهروندان کشورهایی مانند 

انگلستان، آلمان، ایرلند، ایران، دانمارک، هلند، نروژ، استرالیا، بلژیک، فرانسه، آمریکا و بسیاری از کشورهای 

 اند. عربی، ترکیه را برای سکنی گزیدن، انتخاب کرده

اقامت در کشور ترکیه نیز تابع قوانین این کشور می باشد. در صورتی که شخصی بخواهد برای زمان طوالنی 

 در ترکیه بماند، باید اقامت ترکیه را بگیرد. که به آن اقامت توریستی گفته می شود. 

باشد. و هر سال باید آن را در اقامت توریستی فرد اجازه کار رسمی ندارد. این اقامت به صورت یکساله می 

 تمدید کند.

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

تین در ال Civicگرفته شده است.  Civicمی باشد. که از واژه التین  Citizenshipلغت شهروندی ترجمه 

 در یونانی می باشد. و هر دو به معنای شهر می باشند.  Polis هم معنای  واژه 

شهروندی به جایگاه رسمی و حقوقی گویند که منجر به داشتن تابعیت، گذرنامه و مهم تر از همه این ها 

 حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی و وظایف متقابل می گردد. 

ور ذی نفوذ در جهان از آن نظر حائز اهمیت است که هنگام سفر به داشتن تابیعت یا شهروندی یک کش

کشورهای دیگر و مواجه با مشکالت و مسائل حقوقی، کشوری که فرد تابعیت آن را دارد، در صورت داشتن 

جایگاه بهتر در جامعه بین المللی، می تواند نسبت به استیفا حقوق فرد و جلوگیری از ضایع شدن آن اقدام 

 امری  که متأسفانه در مورد شهروندان اکثر کشورهای خاورمیانه دیده نمی شود.  نماید. 

 تفاوت شهروندی با اقامت

در صورت اخذ اقامت یک کشور، فرد دارای حق و حقوق محدودی برای زندگی، امور اداری، تجارت و .... در 

آن کشور می باشد. و بسیاری از حقوق شهروندی همانند حق رأی دادن را ندارد. فردی که موفق به اخذ 

واند از برخی حقوق فردی شهروندی یک کشور می شود، تفاوتی با شهروندان آن کشور ندارد. بنابراین می ت
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لکن برخی از  در آن کشور بهره ببرد. معموال اقامت در کشور دیگر دارای مدت زمان محدودی می باشد.

 کشورها امکان اعطای اقامت دائم را دارا می باشند.

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

ر را با هم دارد. یعنی عالوه بر این که در آن کشور اقامت دارد، حالت اول فرد اقامت و تابعیت یک کشو

 شهروند آن کشور نیز می باشد.

 در حالت دوم ممکن است فردی فقط اقامت کشوری را داشته باشد ولی شهروند آن کشور نباشد.

به شکل  حالت سوم، حالتی است که فرد نه شهروند آن کشور است و نه اقامت آن کشور را دارد. در واقع 

 غیر قانونی در خاک آن کشور حضور دارد. 

در حالت دوم اقامت فرد می تواند به صورت پناهندگی یا یکی از حالت های دیگر اقامت قانونی مانند اقامت 

 تحصیلی، کاری و یا توریستی را داشته باشد.

 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 کشور را دارا می باشد. همچنین به صورت قانونی پاسپورت این کشورها را نیز دارد. 

نیست که اگر شخصی برخی از کشورها موضوع تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسند. این بدین معنی 

بخواهد تابعیت این کشورها را بگیرد، تابعیت های قبلی خود را سلب نماید. بلکه کشوری که تابعیت مضاعف 

را به رسمیت نمی شناسد، تنها تابعیت کشور متبوع خود را بر فرد جاری می داند. و مابقی تابعیت های فرد 

ه به عنوان مثال کشور ایران )و یا ترکیه( که تابعیت را کان لم یکن تلقی می کند. این بدان معنی است ک

مضاعف را به رسمیت نمی شناسد، کاری با تابعیت های دیگر شما نداشته و آن را غیر قانونی نمی داند. بلکه 

 در خاک و سفارت خانه های ایران )و یا ترکیه(، مانند یک ایرانی )و یا ترک( با او رفتار می کنند.

 ایرانتابعیت مضاعف در 

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی می باشد. و دولت نمی تواند از هیچ  ایران،قانون اساسی  طبق

 ی که به تابعیت کشور دیگری درآیدایرانی سلب تابعیت کند. مگر به درخواست خود او یا در صورت

 تابعیت مضاعف در ترکیه

 ه به این صورت می باشد:، تابعیت مضاعف در ترکیطبق قانون شهروندی ترکیه

بنا به هر دلیلی افرادی که تابعیت کشور خارجی را اخذ کرده اند، مجبور به ابراز کلیه ی مدارک مربوطه بوده 

و در صورت اعالم نتیجه ی بررسی ها در خصوص این موضوع و اثبات هویت این اشخاص، براساس مدارک 

 آن ها تصمیم گرفته می شود.  موجود در اداره ثبت، در مورد اخذ تابعیت مضاعف
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د، موظف طبق قانون شهروندی ترکیه، شخصی که براساس خواسته خود، تمایل به اخذ تابعیت دیگر می باش

ک خود، می تواند است براساس شرایط و قوانین به دولت اعالم و ابراز نماید. و بدون از دست دادن تابعیت تر

هر کشوری  ید. ولی باید در نظر داشته باشد در اخذ شهروندیشهروندی یا تابعیت کشور دیگر را اخذ نما

ز تابعیت خود اممکن است کشور ثانویه اخذ تابعیت مضاعف را قبول نداشته باشد. و افراد را منوط به خروج 

 و اخذ تابعیت آن کشور نماید.

 انواع پاسپورت در ترکیه

 نوع پاسپورت می باشد. 4کشور ترکیه دارای 

 یا عمومیپاسپورت قرمز 

جیانی که به این نوع پاسپورت همان پاسپورت عادی می باشد. که به شهروندان و افراد عادی ترکیه و خار 

 ود.گفته می ش Bordo Pasaportیکی از طرق ذکر شده شهروند ترکیه می شوند، داده می شود. و به آن 

وابسته به وزارت کشور ترکیه صادر می شود،  1این پاسپورت که از اداره نفوس و جمعیت )ثبت احوال(

 پاسپورت معمول ترکیه می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nufus ve Vatandaşlık işleri 
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 (Hususi)پاسپورت سبز یا ویژه 

 به نمایندگان مجلس،  مدیران و ،( همراه استHUSUSI DAMGAاین نوع پاسپورت که با مهر ویژه )

 گفته می شود. Yeşil Pasaportکارمندان درجه یک، دو و سه داده می شود. و به آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Diplomatik)ی پاسپورت مشک

این نوع پاسپورت به کارمندان دولتی مانند اعضا دیوان عالی کشوری، دیوان عالی عدالت، رؤسای جمهور 

یا   Siyah Pasaportو رؤسای شهرداری های هر استان داده می شود. و به آن سابق، فرمانداران

Diplomatik .گفته می شود 
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 پاسپورت خاکستری  یا پاسپورت خدمت

ک و خصوصی را این نوع پاسپورت به مأموران دولتی و روزنامه نگارانی که شرایط دریافت پاسپورت دیپلماتی

ارندگان این نداشته، و از طرف دولت برای مأموریت های خارج از ترکیه اعزام می شوند، اعطا می گردد. د

یا  Gri Pasaportپاسپورت  پاسپورت می توانند به دیگر کشورهای جهان بدون ویزا سفر کنند. به این

Hizmet Pasaportu .می گویند 
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 مزایای تجاری -1
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 شهروندی ترکیه و مزایای آن

 انواع روش های اخذ شهروندی ترکیه

 تولد -1

ترکیه کشوری است که شهروندی آن با نظام تابعیت از راه خون در حقوق بین الملل اخذ می گردد. 

که با نظام تابعیت از راه خاک متفاوت است. بدین معنی که اگر فردی در خاک ترکیه متولد شود، 

 لزوما شهروند ترکیه نخواهد بود. بلکه مالک عمل شهروند بودن یکی از والدین است. 

 ازدواج -2

از طریق ازدواج با یک شهروند ترکیه می توان شهروندی ترکیه را دریافت کرد. به این صورت که  

سال پس از ازدواج با یک شخص ترک، می تواند برای شهروندی اقدام نماید.  3فرد خارجی حداقل 

 .شرایط خاصی وجود داردالبته برای گرفتن شهروندی از طریق ازدواج، 

 اقامت کاری -3

سال اقامت کاری با سابقه بیمه در ترکیه باشند، می توانند اقدام به اخذ  5ادی که دارای حداقل افر

سال اقامت کاری و  5شهروندی ترکیه نمایند. در این حالت فرد خارجی بایستی بدون وقفه دارای 

 حق بیمه باشد. 

 (Turkuaz Kart) فیروزه ای کارت -4

امکانی برای افراد خارجی دارای تخصص خاص ایجاد کرده است.  2017در سال کشور ترکیه 

افرادی که در زمینه های علمی، هنری، ورزشی و یا هر زمینه دیگری دارای تخصص و توانایی باال 

 باشند، می توانند کارت فیروزه ای ترکیه را اخذ کنند. 

 سرمایه گذاری -5

قانون  ترکیه دولت(، 1397شهریور ماه  27)  2018سپتامبر  18طبق قانون مصوبه در تاریخ 

خارجی با  سرمایه گذاری در ترکیه، می توانند پاسپورت افراد  جدیدی تصویب کرد. که طبق آن

 این کشور را دریافت و شهروند ترکیه شوند.

 چرا شهروند ترکیه شویم؟

در میان همسایگان ایران، کشور ترکیه دارای معتبرترین پاسپورت می باشد. پاسپورت این کشور دارای 

 مزایایی می باشد. که افراد زیادی خواهان اخذ این پاسپورت هستند. 

 مزایای پاسپورت ترکیه را از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می دهیم.



 
 اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری با گلوبال کادرو 10

 مزایای پاسپورت ترکیه

 مزایای تجاری -1

ند. از تأسیس وند ترک به دور از تحریم ها و بدون محدودیت می تواند در عرصه بین المللی تجارت کیک شهر

ی نظارتی شرکت تا افتتاح حساب های شخصی و شرکتی، دارا بودن پاسپورت ترکیه در بانک ها و ارگان ها

 این کشور، مزیت محسوب می شود. 

رت ترکیه، از انک های ترکیه و سراسر جهان دارنده پاسپواز نظر افتتاح حساب های بانکی بین المللی در ب

 حمایت های تجاری الزم برخوردار است. 

مزایای تجاری شهروندی ترکیه به موارد ذکر شده محدود نبوده. در عرصه ی تخصصی بازرگانی بین المللی، 

و همچنین انجام ترنسفرهای پولی بین  2(LCبا امکان دسترسی به سوییفت و باز کردن اعتبارات اسنادی )

 المللی، برای دارندگان پاسپورت ترکیه ایجاد، و در حین انجام کار موانع آن برداشته می شود.

 

 

 

 

 

 

 مزایای بین المللی -2

اتباع خارجی )به ویژه ایرانیان مقیم کشور ترکیه( با داشتن اقامت موقت توریستی یا اقامت کاری، می توانند 

 برای اخذ ویزای شینگن از سفارت کشورهای اروپایی اقدام نمایند. 

یه، اما با توجه به روابط دیپلماتیک و تجاری کشور ترکیه با دیگر کشورهای اروپایی، دارندگان پاسپورت ترک

 می توانند با حداقل ریسک ممکن اقدام به اخذ ویزای شینگن و ویزای ده ساله آمریکا نمایند. 

کشور ترکیه در زمینه حمل و نقل و دسترسی، دارای جایگاه قابل توجهی می باشد. در این کشور، بیش از 

ی کوتاه به بیشتر نقاط جهان فرودگاه وجود دارد. روزانه در این فرودگاه ها پروازهایی در بازه های زمان 50

                                                           
2 Letter of Credit 
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قاره اروپا و آسیا را به هم پیوند می دهد، به عنوان بزرگترین مرکز  2صورت می گیرد. شهر استانبول که 

 حمل و نقل هوایی و دریایی در حال ارائه خدمات می باشد.

 افزایش داشته است.  %5.6سال اخیر، حمل و نقل بین المللی در کل دنیا  10در 

 کشور جهان به راحتی و بدون ویزا سفر کنند. 107ه پاسپورت ترکیه را دارند، می توانند به افرادی ک

 کشورهای آسیایی:

 

 

 

 

 

 

 کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 

 قزاقستان گرجستان ارمنستان آذربایجان قرقیزستان

 کشورهای اروپایی:
 

 بوسنی بالروس آلبانی

 مقدونیه کوزووا مولدوا

 اکراین مونتنگرو صربستان
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 کشورهای آفریقایی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشورهای آمریکایی:

 

 

 

 

 سایر کشورها:

 

 

 

 

 مزایای  تحصیلی، شغلی و اجتماعی -3

 الف( مزایای تحصیلی 

آموزش و تحصیل در کشور ترکیه، در مدارس دولتی و بسیاری از مدارس خصوصی و وقفی ارائه می گردد. 

عالوه بر این ها، برای تحصیل خارجی ها در کشور ترکیه مراکز آموزش بین المللی و همچنین مدارسی به 

 نی وجود دارد. زبان های انگلیسی، ایرانی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی روسی، ژاپنی و حتی چی

 
 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

  

 کلمبیا شیلی ونزوئال برزیل آرژانتین

 اروگوئه پرو پاراگوئه پاناما مکزیک

 گواتماال السالوادور اکوادور کاستاریکا بولیوی

  نیکاراگوئ سورینام باهاماس هندوراس

 

 توالو جزیره مارشال فیجی جزیره کوک

 تونگا ساموئا وانواال میکرونزی

 هائیتی سنت لوئیس جامائیکا دومینیک جمهوری
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ها مورد قبول  کشور ترکیه دارای دانشگاه های بین المللی معتبری می باشد که مدرک صادره از این دانشگاه

می باشد،  و معتبر در دیگر کشورها بوده و شخصی که پاسپورت ترکیه را دارد، و به اصطالح شهروند ترک

 انشگاه ها به تحصیل بپردازد. می تواند با هزینه کمتری نسبت به شخص خارجی، در این د

 ب(مزایای شغلی 

ی در ترکیه نیاز به کار در ترکیه تابع قوانین و مقررات خاصی می باشد. اتباع خارجی برای کار و اشتغال قانون

 دریافت مجوز کار می باشند. 

ین کشور افردی که پاسپورت ترکیه را دارد، به عنوان یک شهروند ترک می تواند در شغل های دولتی در 

 مشغول به کار شود.

 ج(مزایای اجتماعی

ن از کلیه شهروندان ترکیه فارغ از اینکه شهروندی را به هر روشی کسب کرده باشند، همگی به طور یکسا

شود، عبارتند  مزایای ذکر شده برخوردارند. از جمله مزایای اجتماعی که با اخذ شهروندی ترکیه دریافت می

 از: 

 با حداقل فرانشیز و ... . 3(GSSدرمانی با بیمه عمومی ویژه شهروندان ترکیه )استفاده از خدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Genel Sağlık Sigortası 
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  اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری "مفهوم سرمایه گذاری از نظر قانون"  

 اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری 

 دالیل سرمایه گذاری در کشور ترکیه 

 اقتصاد رو به رشد .1

 موقعیت سیاسی و جغرافیایی کشور ترکیه .2

 زیر ساخت های ترکیه .3

 مالیات های کم .4
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 امنیت سرمایه گذاری در ترکیه 

 قانون وراثت شهروندان ترکیه 

 تضمین سرمایه شما در ترکیه از نقطه نظر قانون وراثت ترکیه 

 اولین قانون خرید ملک ترکیه بعد از قانون متقابلیت 
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 سیر تحوالت قانونی در اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری

 "اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری "از نظر قانون مفهوم سرمایه گذار 

به طور کلی سرمایه گذار شخصی است که سرمایه اش را به کسی یا جایی می سپارد، او از این کارش انتظار 

 سود و بازده مالی دارد.

اما در  در علم اقتصاد، سرمایه گذاری به معنی خرید کاالیی که در حال حاضر استفاده ای از آن نمی شود،

 آینده به آن نیاز پیدا خواهد شد و سودآوری خواهد داشت.

، سرمایه گذارانی که حق کسب شهروندی ترکیه به صورت استثنایی را دریافت می قانون شهروندی ترکیه

 کنند، در شش گروه تعریف کرده است.

 اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

بر سود و منفعتی که دارد، ریسک هایی نیز دارد. که باید به آن ها  سرمایه گذاری در کشوری دیگر، عالوه

توجه نمود. و هنگام سرمایه گذاری در یک کشور خارجی الزم است تا تمام جوانب مثبت و منفی آن را در 

 نظر گرفت. 

ادی به عنوان با توجه به اینکه کشور ترکیه هنوز عضو اتحادیه اروپا نشده ، اما برای سرمایه گذاران خارجی زی

مقصدی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. و سرمایه گذاران زیادی به ویژه از ایران، خواهان سرمایه 

 گذاری در این کشور هستند

سرمایه گذاری در کشور ترکیه فارغ از اینکه مزایایی از جمله مزایای گفته شده را دارا می باشد، از نقطه نظر 

 ی برای ارزنده بودن دارد. در ادامه به برخی از آن ها اشاره می گردد.اقتصادی و مالی نیز دالیل

 دالیل سرمایه گذاری در کشور ترکیه

دالیل زیادی وجود دارد که باعث شده سرمایه گذاران خارجی، ترکیه را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. 

 در ادامه چند مورد از این دالیل مورد بررسی قرار  خواهد گرفت.

 اقتصاد رو به رشد -1

بین  به کسب رتبه نخست درموفق  ،1397درصدی در سه ماهه دوم سال  5ترکیه با رشد اقتصادی کشور 

در بین کشورهای اروپایی رتبه دوم را  همچنین .شدکشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  36

 .نمایدکسب 
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 کشور ترکیه سیاسی و جغرافیایی موقعیت -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 می دهد. و به عنوان یکی از مهم ترین نقاط جهان که دارای موقعیت جغرافیایی 

 منحصر به فردی می باشد، تبدیل شده است. 

 زیرساخت های ترکیه -3

، دریا سیاه در شمال، دریای اژه در غرب و دریای مدیترانه در جنوب، ترکیه را با تمام جهان وجود سه دریا

 مرتبط ساخته است. و ترکیه را به مرکز مسیرهای تجارت و بازرگانی تبدیل کرده است.

ع باعث هزینه نقل و انتقال دریایی در این کشور، نسبت به سایر کشورها بسیار پایین تر می باشد. و این موضو

شده تا سرمایه گذاران خارجی برای نقل و انتقال تولیداتشان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از این زیرساخت 

 استفاده کنند.

 مالیات های کم -4

بخش عظیمی از درآمد دولت ها در همه کشورهای دنیا، مالیات می باشد. در واقع برای بهبود شرایط زندگی 

 ی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می نماید.فرد در جامعه، هر شخصی بخش

در کشور ترکیه نیز بحث مالیات ها وجود دارد. ترکیه قوانین مالیاتی دقیقی دارد. و همین موضوع باعث رشد 

 چشمگیر اقتصاد این کشور شده است.

 هزینه خرید ملک -5

، کمتر می باشد. بخش امالک در ترکیه با قیمت ملک در کشور ترکیه، نسبت به سایر کشورهای اروپایی

پیشرفت و تغییرات چشمگیری روبه رو شده است. به گونه ای که برای هر سطح درآمدی، مسکن موجود می 

باشد. به ویژه پروژه های بزرگی که در شهرهای بزرگ احداث گردیده. این پروژه ها امکاناتی شامل نگهبان 

های ورزشی، سالن های اجتماعات، مراکز خرید، پارکینگ های  ساعته، پارک بازی کودکان، سالن 24

 اختصاصی و تمام مواردی که برای یک زندگی شهری مرفه نیاز است، را به خریداران ارائه می دهند.

 جاذبه های فرهنگی و گردشگری -6

هر توریستی کشور ترکیه دارای جاذبه های توریستی فراوانی در همه ی شهرهای خود می باشد. به عنوان دو ش

می توان به شهرهای استانبول و آنتالیا اشاره کرد. که ساالنه گردشگران زیادی برای تفریح، خرید و بازدید از 

 مناطق تاریخی و گردشگری به این شهرها سفر می کنند.

ترکیه دارای مکان های تاریخی فراوان، طبیعت زیبا، آب و هوای خوب، غذاهای سنتی و سواحل خیره کننده 

 ای می باشد. 
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 امنیت سرمایه گذاری در ترکیه

اران ( در مقاطع مختلف زمانی، سرمایه گذ2019تا  2000در دهه ی دوم قرن میالدی حاضر) سال های 

 . تجربه کرده اند ایرانی به دفعات مشکالتی را در کشورهای حاشیه خلیج فارس

ن بدون امی خارجیان از جمله ایرانیاسال گذشته در کشور ترکیه تم 100این در حالی است که در طول 

این صورت که  برخورد با چنین مشکالتی توانسته اند در این کشور به فعالیت های تجاری خود بپردازند. به

رش نشده هیچ موردی از بستن حساب های مشتریان )چه شهروند ترکیه و چه خارجیان مقیم( در ترکیه گزا

 است. 

 قانون وراثت شهروندان ترکیه

 باشد. قانون مدنی ترکیه به عنوان منبع اصلی قانونی در مورد وراثت در کشور ترکیه مورد قبول می

نی و ورثه مورث از لحظه فوتش، کلیه ی ترکه ی خود شامل اموال، طلب ها و بدهی هایش را به ورثه قانو

 وصیت شده انتقال می دهد. 

راث قانونی خود قانونی تنظیم کرده و ورثه جدیدی را به واگر متوفی قبل از فوتش وصیتنامه ای را به صورت 

 طبق این وصیتنامه اعالم نماید، به آنها وراث وصیت شده گفته می شود.

 تضمین سرمایه شما در ترکیه از نقطه نظر قانون وراثت ترکیه

نحصار اوراث این شخص ملزم به  وضعیت حقوقی اموال غیر منقول فرد خارجی در صورت فوت وی

 راثت از محاکم ترکیه می باشند. و

 عه شود. ( در ترکیه مراجNOTERبرای انحصار وراثت فرد خارجی در ترکیه، باید به دفاتر اسناد رسمی )

  4اولین قانون خرید ملک ترکیه بعد از قانون متقابلیت

تقابلیت را مترکیه برای خارجیان که قصد خرید ملک در این کشور را داشته اند، قانون  2012قبل از سال 

ترکیه ملکی را  ، تمامی افراد خارجی می توانند در 2012اجرا می کرد. به دنبال اصالح قانون جدید در سال 

 بخرند. 

 

                                                           
4 Mütakabiliyet Yasası 



 

 

 

 بخش چهارم 

 مراحل اخذ شهروندی با مؤسسه گلوبال کادرو 

 چرا به گلوبال کادرو اعتماد کنم؟ 

 از کجا شروع کنم؟ 

 قدم های کاری اخذ شهروندی ترکیه با مؤسسه گلوبال کادرو 
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 کادرو گلوبال مؤسسه با شهروندی اخذ مراحل

 چرا به گلوبال کادرو اعتماد کنم؟

میالدی درترکیه به فعالیت پرداخته و پس از ثبت رسمی  2010مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو که از سال 

دفاتر آن در کشورهای ایران ،ترکیه، گرجستان و لهستان سعی دارد فاصله ی خود را با متقاضیان تمامی 

حقوقی، ثبتی و تهیه مدارک بین المللی به حداقل برساند. از این رو این امکان را فراهم نموده است خدمات 

که همانند سایر خدمات مؤسسه، خدمات مربوط به اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری نیز به صورتی 

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

ویژه همانند دارالترجمه رسمی با مهر و امضای خود مؤسسه در ترکیه از جمله داشتن امکانات و مجوزهای 

عوامل متمایز کننده ی گلوبال کادرو در ارائه خدمات شهروندی از طریق سرمایه گذاری بوده، و این مؤسسه 

 را به تنها مرکز رسمی متمرکز در ارائه این خدمت تبدیل کرده است.

گروه های سرمایه گذاری ذکر شده در قانون مواردی آمده است که بایستی به از آنجایی که در هرکدام از 

دقت و با دید کارشناسی به انجام برسد، مؤسسه گلوبال کادرو با استفاده از کادر حقوقی خود مرکب از وکالی 

به حداکثر ایرانی و ترکیه ای در داخل مؤسسه و نه از طریق برون سپاری، دقت عمل در تهیه مدارک قانونی را 

 رسانده است.

با توجه به اهمیت موضوعات بانکی در هر کدام از گروه های سرمایه گذاری جهت تضمین رعایت موارد قانونی 

ذکر شده، در خصوص انتقال وجه از بانک های ترکیه یا افتتاح سپرده های بانکی، مؤسسه گلوبال کادرو از 

ان مثال در بخش مشاوره های بانکی، مدیریت کار بر عهده کارشناسان ارشد بانکی بهره می برد. که به عنو

 ی معاون سابق اداره بین الملل یکی از بانک های بزرگ و معتبر ایرانی می باشد.

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

 از کجا شروع کنم؟

ند، گلوبال کادرو برنامه ریزی کار را به گونه از آنجایی که اکثریت متقاضیان این خدمات در ترکیه حضور ندار

 ای تنظیم نموده است که حداقل حضور متقاصی در ترکیه را نیاز داشته باشد. 

گلوبال کادرو به همراه کارشناسان، مشاورین، مترجمین و وکالی خبره و مجرب خود در تمامی مراحل اخذ 

تا زمان اتمام تمامی کارها شما را همراهی خواهد شهروندی کشور ترکیه ، از لحظه ورودتان به این کشور 

 کرد.

 

 



 
 اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری با گلوبال کادرو 20

 قدم های کاری اخذ شهروندی ترکیه با مؤسسه گلوبال کادرو

قدم های کاری مورد نیاز برای شروع و انجام پروسه اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری با گلوبال 

 کادرو به این شرح می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد قرارداد در یکی از 

دفاتر استانبول یا تهران 

و دادن وکالت  نامه 

 کاری در استانبول

مراحل کار در گلوبال 

 کادرو

مراحل کار در ادارات و سازمان های 

 دولتی ترکیه

تماس و کسب اطالعات 

اولیه و تعیین وقت برای 

 مشاوره حضوری

تهیه مدارک و تحویل به 

ادارات ذیربط جهت 

شروع پروسه توسط 

متقاضی در گلوبال وکیل 

 کادرو

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 

 رحله پایانیم

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 تهران یا استانبول و پاسخگویی به  -1

 سؤاالت احتمالی متقاضی

 

 عقد قرارداد رسمی جهت ارائه خدمات   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری با گلوبال کادرو 22

 حضور در ترکیه در تاریخ معین شده و امضای وکالت نامه های الزم و تحویل مدارک -3
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 ترجمه مدارک توسط دارالترجمه رسمی ایرانیان استانبول -4

مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو عضو مرکز خدمات ترکیه بوده و خود دارای دارالترجمه رسمی به نام 

دارالترجمه ایرانیان استانبول می باشد. هدف از ایجاد آن ترجمه مدارک مورد نیاز برای سایر خدمات مؤسسه 

در داخل گلوبال کادرو و با مهر و امضاء رسمی گلوبال کادرو می باشد. دارا بودن دارالترجمه این امکان را می 

ات گلوبال کادرو در درون مجموعه انجام دهد که تمامی مراحل اخذ شهروندی ترکیه نیز همانند سایر خدم

گرفته 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 

یه می دهد که نگرانی هایی که در مورد مؤسسات دیگر دارند، در مورد گلوبال کادرو اخذ شهروندی ترک

نداشته باشند. چرا که مهر و امضاء رسمی و مورد تأیید دولت ترکیه، خود درجه ای از اعتبار است، که در 

 طول سالیان توسط گلوبال کادرو اخذ گردیده است.

ن استانبول در سال های گذشته افتخار ترجمه دیدارهای رؤسای مؤسسه گلوبال کادرو و دارالترجمه ایرانیا

 جمهور ایران و ترکیه در شبکه های تلویزیونی ترکیه را در کارنامه خود دارد.

 



 

 


