
األوراق المطلوبة للجنسية التركية االستثنائية 

أوال: لجنسية االستثنائية جنسية التي يحصل عليها األجانب وخاصة أصحاب الجنسية السورية المتواجدين

داخل األراضي التركية على وجه االستثناء دون أن يستوفو الشروط المطلوب تواجدها للحصول على الجنسية

التركية بالطرق القانونية المحددة ويتم منحها اعتمادا على عدة عوامل (شهادات جامعية،كفاءات

علمية،رجال أعمال،تجار،أصحاب إقامات العمل أو أذونات العمل).

 

األوراق المطلوبة:

ترجمة جواز السفر للغة التركية وتصديقه من كاتب العدل لجميع أفراد العائلة 

 ترجمة الهوية الوطنية مع النوترة لجميع أفراد العائلة 

ترجمة دفتر العائلة لألشخاص فوق 18 سنة وليس لديهم جواز سفر أو هوية والمطلوب من دفتر الوالد:صفحة

األب ،صفحة األم، والصفحة التي مسجل فيها الفرد بعينه وتصديقها من النوتر

إخراج قيد فردي/مدني وترجمته وتصديقه عند النوتر والقنصلية البلد األجنبي لألشخاص الذين اليملكون أي

وثيقة مماسبق

تصوير وإحضار اصل الوثائق الممنوحة من الحكومة التركية(كمليك،إقامة،إذن عمل ....)

للمتزوجين أصل وترجمة دفتر العائلة وتصديقه من النوتر 

وثيقة الحكم عليه 

سند إقامة

بيان والدة لألطفال المولودين في تركيا.

4 صور شخصية بيرومترية لكل فرد من أفراد العائلة 

 ترجمة الشهادات الجامعية للغة التركية وتصديقها من النوتر (أخر مؤهل دراسي كافي).

الطلبة الجامعيين الدارسين في تركيا عليهم إحضاروثيقة الطالب.

#AcuadGroup

من أجل أي إستفسار تواصلوا معنا عبر التالي:
Osmansavaf@Acuadgroup.com

0090 531 883 67 13



األوراق المطلوبة للجنسية التركية االستثنائية 

األوراق المطلوبة:

في حال كان الزوجان منفصالن او أحدهما خارج تركيا وكان يوجد أطفال فيجب استخراج موافقة الزوج أو

الزوجة من النوتر إذا كان داخل تركيا أو من أقرب سفارة أو قنصلية تركية إذا كان خارج تركيا.

مالء نموذج االستمارات الممنوحة من قبل دائرة الهجرة

المطلق/ة يجب عليه إحضار وثيقة طالق مترجمة إلى اللغة التركية ومصدقة من النوتر

بالنسبة لألرمل/ة يجب عليه إحضارشهادة الوفاة مترجمة إلى اللغة التركية ومصدقة من النوتر

تقرير طبي ألصحاب األمراض المعدية.

 

بعد تسليم األوراق وتنظيم الملف بفترة يتم اعطاء رقم الباشفور لمتابعة السير في المراحل واستالم قرار

التجنيس
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