نوع سرمایه گذاری
سرمایه گذاری نقدی

اخذ تابعیت کشور ترکیه از راه سرمایه گذاری

حداقل شرط درخواستی(*)

·خرید غیر منقول

به ارزش  250.000دالر امریکایی و یا ارز یا لیره ترک معادل این مبلغ

·افتتاح حساب بانکی در یک بانک ترکی

به ارزش  500.000دالر امریکایی و یا ارز یا لیره ترک معادل این مبلغ

·طی نمودن طرق بدهکاری دولتی طی شده

به ارزش  500.000دالر امریکایی و یا ارز یا لیره ترک معادل این مبلغ

·اوراق بهادار تایید شده ریسک پذیر و یا اوراق
بهادارسرمایه گذاری غیر منقول

به ارزش  500.000دالر و یا ارز یا لیره ترک معادل این مبلغ

سرمایه گذاری کاری
·استخدام کارمند به تعداد مینیمم

 50کارمند

·دارا بودن سرمایه پرداختی حداقل

به ارزش  500.000دالر امریکایی و یا ارز یا لیره ترک معادل این مبلغ

(*) به مدت  3سال تامین شده و قبل از مراجعت به اخذ تابعیت
کشور ترکیه توسط مسئولین مورد تایید واقع گردد.

پروسه ثبت نام
هدفمان در کنار همکاری اطالع رسانی دردرک اسان
پروسه و تصمیم گیری های به موقع و مناسب گرفته شده
از سوی شما می باشد که این امر با عث اسان ترطی نمودن
مراحل خواهد شد.
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سرمایه گذاری به یکی از روش های
مطمئن در کشور ترکیه

چنانچه سواالتی و یا نیاز به اطالعات بیشتر در این مورد
داشتیر می توانید با ما در تماس باشید
سیستم جهانی شبکه ای

PwC Türkiye

Bilgütay Yaşar

Cumhur Dülger

bilgutay.yasar@pwc.com

cumhur.dulger@pwc.com

+90 212 326 6094

+90 212 326 6266

مدیر
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سهام دار

دارا بودن برگه تایید
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تمامی حق و حقوق  © 2019 PwC Türkiyeمحفوظ می باشد.
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مراجعت به اجازه اقامت

را بررسی نمایید.
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مراجعت به شهروندی

با تجربه ای بیش از  15سال
دولت جمهوری ترکیه طی آخرین تغییرات موجود در آیین نامه بدون درخواست
شرط حداقل مدت زندگی در مشور ترکیه با سرمایه گذاری در این کشور حق
شهروندی می دهد.با در نظر گرفتن اینکه حداقل مبالغ الزم برای سرمایه گذاری
در سال  2018به حد پایین تری رسیده و اتمام کل پروسه طی  2ماه می باشد ,
شهروندی حالت جذاب تری به خود گرفته است.
·حق اقامت به صورت دائم
·بدون داشتن هیچ گئنه محدودیتی حق داشتن اجازه کار و سرمایه گذاری
·حق مسافرت به بیشتر کشورها بدون ویزا
·در کشورهایی که شرط ویزا دارند طی نمودن مراحل آسان و کوتاه مدت برای
اخد ویزا
·حق داشتن تمامی امتیازات بین المللی که برای شهروند های ترکیه ای طی
قراردادهای دو طرفه یا چند طرفه شامل می باشد.
ما به عنوان  PwC Türkiyeبه صورت یک سیستم جهانی به همراه تجربه
ای بیش از  15سال تمامی مراحل مهاجرتی را از ابتدا تا پایان به عهده گرفته
و طی این مراحل شما را یاری نموده و کلیه خدمات مشاوره ای را ارائه می
دهیم.
·داشتن ارتباطات تخصصی با مراجع مسئول
·یاری نمودن در هر مرحله از مهاجرت
·درخواست برگه تایید به منظور سنددرنمودن سرمایه گذاری
·(ارسال تایید سند مانند تایید سازمان تنظیم و نظارت بانکداری و غیره)
·اضافه نمودن بند شرح توضیحی تایید برای مدارک
·اخذ شماره مالیاتی
·اخذ و ارسال اجازه اقامت
·همراهی نمودن در مرحله مالقات رسمی
·پیگیری و ارسال تمامی مدارک و مراحل مراجعت شهروندی
·همراهی در مرحله مراجعت به گذرنامه ترکیه ای
·ثبت نام های الزمه برای اغضاء خانواده
·مشاوره در موضوعات مالیاتی متنوع در مورد سرمایه گذاری و شهزوندی
·انتقال مطمئن داده های شخصی
·مدیریت پروسه ها به صورت شفاف و هماهنگ شده

