
األوراق المطلوبة للتقديم على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار 

األوراق المطلوبة:

نسخة من جواز سفر المشتري.

نسخة من وثيقة الطابو للعقارات التي يمتلكها المستثمر أو عقد الوعد بالبيع.

نسخة أصلية من سند التقييم العقاري خالل ثالث أشهر للعقارات التي يمتلكها.

إيصاالت بنكية بالملبالغ المدفوعة للعقارات المشتراة في تركيا.

إيصاالت االستالم من البائع أو الشركة المنشئة.

صور شخصية عدد 2

ورقة خلو من أي أحكام جنائية في تركيا.

ملئ استمارة طلب الحصول على الجنسية التركية.

نسختين من الوكالة الخاصة بطلب الجنسية التركية.

 

األوراق المطلوبة لإلقامة في تركيا قبل منح الجنسية للمستثمرين.

استمارة طلب اإلقامة.

شهادة المطابقة (أي مطابقة العقار لمواصفات منح الجنسية، ويستخرج من دائرة الطابو).

جواز السفر األصلي + صورة عنه (يجب وجود الشخص المتقدم لإلقامة شخصيًا).

صور شخصية بيومترية عدد 4 (حديثة)

تأمين صحي ساري المفعول.
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األوراق المطلوبة للتقديم على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار 

األوراق المطلوبة للجنسية التركية من زوجة صاحب العقار وأبناءه دون سن 18:

استمارة طلب الحصول على الجنسية التركية االستثنائية "العقارية" (يجب تعبئة الطلب

بأحرف التينية كبيرة من دون نقص أو أخطاء، والتوقيع على الطلب من قبل صاحب العالقة

أو وكيله).

إذا تقدم الزوج بطلب الجنسية له وألوالده فقط دون الزوجة ، فيجب تقديم موافقة األم لمنح

أبنائها دون 18 عامًا الجنسية التركية (ال حاجة لهذه الوثيقة في حال تقّدم ِكال الزوجين بطلب

الجنسية، أي في حال الحصول على وكالة من الزوجة والزوج معًا).

وثيقة الحالة المدنية: عقد الزواج وثيقة أخرى تثبت حالة مقدم الطلب سواء كان أعزبًا أو متزوجًا.

شهادة الميالد أو أية وثيقة أخرى تثبت معلومات الميالد مثل إخراج القيد المدني أو قيد

النفوس لجميع أفراد العائلة (يجب أن تتضمن أسماء الوالدين لكل فرد).

وثيقة بيان عائلي أو دفتر العائلة.

صور شخصية بيومترية عدد 2 (حديثة لجميع أفراد العائلة).

 

تصديق الوثائق الصادرة من خارج تركيا:

جميع الوثائق الصادرة من خارج تركيا يجب أن تصدق من وزارة الخارجية في البلد الذي صدرت

الوثيقة منه، ومن الممثلية التركية في ذلك البلد (سفارة أو قنصلية تركية). إذا تعذر التصديق

من الممثلية التركية في البلد المصدر للوثيقة، فيجب تصديقها من ممثلية هذا البلد في

تركيا، وتصديقها من الوالي بعد ترجمتها وتصديقها من كاتب العدل (النوتر).
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