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 التاريخ
 

 أيها السادة،
 

 "(تنفيذية )"الئحة الصادرة المتعلقة بتطبيق قانون حق المواطنة التركيالتنفيذية من الالئحة  20/2حسب المادة رقم 

يتم منح فرصة الحصول على الجنسية  )"قانون"( 5901من قانون حق المواطنة التركي رقم  12استنادا إلى المادة رقم 

 التركية لألجانب عن طريق االستثمار فيها.

 من الالئحة هي على كما يلي: 20/2إن البند ب من المادة 
 

طلبات وفقا بتقييم القرار رئيس الجمهورية  وفق الجنسية التركية بشكل استثنائي"يمكن لألجانب التقدم بطلب الحصول على 
و أن  أو القطع األجنبيما يعادله بالليرة التركية أو  دوالر أمريكي 250.000األجنبي عقار بقيمة  يشتري؛ أن لما يلي

يتعهد بعدم بيعه لمدة ثالث سنوات مع ذكر تعهد عدم البيع في نص السجل العقاري أو الحصول على ملكية الطابق أو حق 
 ما يعادله بالليرة التركية أو القطع األجنبيأو  دوالر أمريكي 250.000االرتفاق مقابل تسديد القيمة نقدا بما ال يقل عن 

العقار أو نقل ملكيته  ترقينعدل يتعلق ببيع العقار وفقا للمبلغ المذكور مع ذكر تعهد بعدم وفق عقد يتم تحريره لدى كاتب ال
 و ذلك بعد التأكد من ذلك من قبل وزارة البيئة و المدن.  وفق عقد بيع مبدئيلمدة ثالث سنوات 

 
وفقا للحكم المذكور لكي يتمكن األجانب من التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية فإنه ينبغي عليهم شراء عقار في 

 تركيا أو إبرام عقد بيع مبدئي. 

دوالر أمريكي أو ما يعادله بالليرة  250.000 يمكن لألجانب الذين قاموا لشراء عقار ال تقل قيمته عن :الشراء •
  .التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية تعهد عدم البيع في نص السجل العقاري التركية مع ذكر

 

على ملكية الطابق أو حق االرتفاق مقابل تسديد القيمة نقدا بما  يمكن لألجانب الذين حصلوا إبرام عقد بيع مبدئي: •
عقد يتم تحريره لدى كاتب العدل يتعلق ببيع العقار وفقا للمبلغ المذكور وفق  دوالر أمريكي 250.000ال يقل عن 

التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.  العقار أو نقل ملكيته لمدة ثالث سنوات ترقينمع ذكر تعهد بعدم 
 قد البيع المبدئي.بع لم يتم تسديد قيمة العقار مقدماه سيتم رفض طلبات الحصول على الجنسية في حال التأكد من أن

 
ينبغي أال يوجد عائق يخل بالنظام العام و األمن القومي وفقا لتحقيقات المخابرات العامة و مديرية األمن العام لدى األجانب 

 الذين حققوا أحد الشروط المذكورة أعاله.

لعقاري أو بإبرام عقد بيع مبدئي تختتم عملية الحصول على الجنسية وفق بيع العقارات المذكورة أعاله لدى مديرية السجل ا

بقرار رئيس و ذكر الشرح لدى السجل العقاري بحضور كاتب العدل بعد الحصول على الموافقات من المؤسسات المعنية و 

 .الجمهورية

إلى هنا ينتهي تلخيصنا للموضوع، نرجو منكم عدم التردد باالتصال بنا للحصول على معلومات إضافية أو أي أسئلة أو 
 تعليقات لديكم.

 
 مع وافر االحترام و التقدير،
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