
 

 

 سرمایه گذاری در ترکیه 

سرمایه گذاری در این کشور و قوانین اخذ تابعیت و اقامت   سرمایه گذاری در ترکیه، شرایط و قوانین

اخذ پاسپورت   ، خرید ملک در ترکیه  گذاری از جمله های مختلف سرمایهروش  ترکیه را به واسطه

تخصصی و تفصیلی مورد بررسی علمی   ترکیه از طریق سرمایه گذاری را در این مقاله به صورت کاملا 

گذاری متقاضی تمایل به مهاجرت به این کشور از طریق سرمایه  ادیم تا در صورتی که شما افرادقرار د

ترکیه   با مطالعه این مقاله اطلعات اولیه خود را کسب نماید. آیا سرمایه گذاری در   از ترکیه دارید

 حمایتی  خود    قگذاری از طری  امری کامل منطقی و ایده آل برای افراد متقاضی می باشد؟ آیا سرمایه 

متقاضی می شود؟ با توجه به قوانین پیش روی افراد    افراد  برای   دائم   اقامت  اخذ   به   منجر   ترکیه   در

گذاری در این های مختلف سرمایهگذاری در ترکیه و همچنین و روش  متقاضی در خصوص سرمایه

 مثل خرید اوراقخرید ملک، ثبت شرکت، کارآفرینی، خود حمایتی و روش های دیگر    کشور از جمله 

مقصد مهاجرتی   مشارکت دولتی و اوراق قرضه، پیشنهاد می شود در صورتی که کشور ترکیه را به 

با دقت مطالعه  را  این مقاله  ابتدا  اید در  قرار داده  به کسب   خود  نیاز  نمایید و سپس در صورت 

با مشاورین توانید  گذاری در   در خصوص سرمایه  موسسه ملکپور  ارشد   اطلعات تخصصی تر می 

تخصصی و رایگان داشته   های مختلف سرمایه گذاری در این کشور مشاوره ترکیه به واسطه روش

 .باشید تا اطلعات اولیه شما عزیزان ارتقا یابد

 

 آنچه در این مقاله می خوانیم 

 گذاری در ترکیهشرایط سرمایه   •

 تحلیل استانداردهای سرمایه گذاری در ترکیه  •

 شاخص های اقتصادی تأثیرگذار در ترکیه  •

  سرمایه گذاری در ترکیه از طریق خرید ملک •

 رکت و کارآفرینیسرمایه گذاری در ترکیه از طریق ثبت ش •

 سرمایه گذاری در ترکیه در اوراق قرضه دولتی، سهام و سپرده بانکی  •



 

 

 سرمایه گذاری در ترکیه از طریق خودحمایتی  •

 سرمایه گذاری در ترکیه و مزایای آن  •

 حداقل سرمایه برای مهاجرت به ترکیه  •

 خرید سهام هتل در ترکیه •

 ایر قناری ترکیه و امارات یا جز •

 سرمایه گذاری در ترکیه برای اخذ اقامت و تابعیت  •

  سواالت متداول در زمینه سرمایه گذاری در ترکیه •

 

 شرایط سرمایه گذاری در ترکیه

کشور و اخذ اقامت دائم و تابعیت این کشور به واسطه   سرمایه گذاری در ترکیه و مهاجرت به این

آگاهی افراد متقاضی نسبت به شرایط عمومی این کشور است، که ما در این   سرمایه گذاری مستلزم 

 میباشد   بررسی شرایط عمومی کشور ترکیه می پردازیم. ترکیه یکی از کشورهای اوراسیا  بخش به

نیز در جنوب   که بخش بزرگ این کشور در آسیای غربی واقع شده است و بخش کوچکی از آن 

هزار کیلومتر مربع است. جمعیت   ۷۸۳شرقی اروپا واقع شده است. مساحت تقریبی کشورهای ترکیه  

میلیون نفر می باشد. اقتصاد  78ارائه شده حدود   کشور ترکیه در حال حاضر بر اساس آخرین آمار 

بومی و صنعت گردشگری است. بخش کشاورزی کشور ترکیه در سال   ترکیه مبتنی بر صنایعکشور  

 کشورهای دیگر رتبه هفتم را به دست آورد. در حال حاضر ترکیه از اقتصاد خیلی   در بین   ۲۰۰۵

خوبی داشته   خوبی برخوردار است رشد اقتصادی و شاخص های اقتصادی در این کشور و رشد خیلی 

عنوان یکی از بزرگترین و پر رونق   شور ترکیه شهر آنکارا است ولی شهر استانبول به است. پایتخت ک

می حساب  به  کشور  این  شهرهای  چون .آیدترین  کشورهایی  با  ترکیه   ارمنستان  ایران،   کشور 

 .لبنان دارای مرز مشترک خاکی می باشد  و سوریه   عراق،  ،گرجستان،

 

 



 

 

 کیه تحلیل استانداردهای سرمایه گذاری در تر

استانداردهای سرمایه گذاری در این کشور یکی از مباحث مهم   سرمایه گذاری در ترکیه و بررسی

 گذاری خارجی برای افراد متقاضی می باشد. در خصوص استانداردهای سرمایه در خصوص سرمایه

سرمایه امنیت  مواردی چون  سرمایهگذاری،  سرمایه  از  دولت  استفاده  سرمایه   گذاری خطر  گذار، 

بانکی و همچنین امنیت گ قراردادهای تجاری فی مابین دولت و   ذاری در ترکیه از طریق سپرده 

مقصد، می تواند جزو مباحث مهم به حساب آید. در مورد   متقاضیان و بررسی قوانین قضایی کشور

سرمایه های  بحث   استاندارد  باشید  داشته  توجه  آن  به  باید  متقاضیان  که شما  ترکیه  در  گذاری 

صورتی که   می تواند جزو موارد مهم به حساب آید. در  BIT و IIA دو جانبه تجاری مثل   ات معاهد

سرمایه، سرمایه گذار در آن   این استانداردها در کشور مقصد رعایت نشود تعهدی در خصوص امنیت 

باالیی به همراه دارد. در خصوص سرمایه   کشور وجود ندارد و سرمایه گذاری در آن کشور ریسک

استانداردهای گذاری   و  ترکیه  اموال  در  مصادره  نرخ  بررسی  کشور  این  در  گذاری   سرمایه 

(Expropriation risk)  ،جزو موارد مهم به حساب می آید. در خصوص بررسی نرخ مصادره اموال

 ۵  در بین این هفت کشور رتبه  ۲۰۱۷شوند که کشور ترکیه در سال  دسته تقسیم می ۷  کشورها به

 .را دریافت کرد

 

 اخص های اقتصادی تأثیرگذار در ترکیه ش

اهمیت است و   دیگر از مواردی که در بحث سرمایه گذاری در ترکیه برای افراد متقاضی حائز   یکی

اقتصادی شاملاکثر شاخص  های  است شاخص  این کشور  در  اقتصادی  ناخالص   های  تولید  رشد 

سرمایه گذاری در ترکیه از طریق چون،    نرخ بهره بانکی و نرخ تورم بیکاری و مواردی (GDP)داخلی

 .نمود بسیاری دارد  سپرده بانکی می باشد که در اقتصاد کلن

در خصوص شاخص های اقتصادی در ترکیه بحث اخذ مالیات در این کشور  :مالیات در کشور ترکیه

اعلم شده  ۱۶.۲۵ گذار به حساب می آید. مالیات در ترکیه  مورد مهمی برای افراد سرمایه تواندمی



 

 

گذار و کسب سود نیز بیشتر   است . هر چقدر مالیات در کشوری پایین تر باشد حمایت از سرمایه

 .خواهد بود

 

  سرمایه گذاری در ترکیه از طریق خرید ملک

بعیت این کشور تا از موارد مهم در خصوص سرمایه گذاری در ترکیه که منجر به اخذ اقامت و  یکی

خرید ملک در این کشور می باشد که   برای افراد سرمایه گذار خواهد بود، سرمایه گذاری از طریق 

گذاری می شود. خرید ملک در ترکیه در سال های   منجر به اخذ پاسپورت ترکیه از طریق سرمایه 

است با توجه به بخش املک منجر به از اخذ اقامت و تابعیت شده    اخیر برای سرمایه گذاران در 

می تواند   قوانین در خصوص اخذ اقامت و استقبال از سرمایه گذاران خارجی افراد متقاضی  تغییرات

به واسطه خرید ملک مزبور و   کشور نمایند و هزار دالر اقدام به خرید املک در این    ۲۵۰با مبلغ  

د را در این کشور اخذ سال اقامت دائم خو   سرمایه گذاری در بخش املک و مستغلت بعد از سه

 .نمایند

 



 

 

 سرمایه گذاری در ترکیه از طریق ثبت شرکت و کارآفرینی

اقامت در این کشور برای  یکی افراد متقاضی   از موارد سرمایه گذاری در ترکیه که منجر به اخذ 

باشد. در این روش افراد متقاضی  خواهد شد، سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت و کارآفرینی می 

هزار لیر   ۱۰حدود  با داشتن سرمایه اولیه که در    توانند به واسطه ثبت شرکت و کارآفرینی ومی

دالر آمریکاست شرکت مد نظر خود رابه ثبت برسانند. در این   ۲۶۰۰ترکیه می باشد که معادل  

برای ترکیه   نفر از اتباع ترکیه اشتغالزایی کند و از این طریق منافع اقتصادی  ۵۰برای    روش فرد باید

بیزینس پلن که مورد   نیز ایجاد کند. در خصوص ثبت شرکت و کارآفرینی داشتن طرح تجاری و

کاملا مهم و اساسی است. ثبت شرکت و کارآفرینی   تایید وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه باشد امری 

 .منجر به اخذ اقامت برای فرد متقاضی و خانواده وی می شود  در ترکیه همانند دیگر کشورها

 

 سرمایه گذاری در ترکیه در اوراق قرضه دولتی، سهام و سپرده بانکی 

کشورها، سرمایه گذاری   گذاری در ترکیه همانند دیگر  های مناسب و ایده آل برای سرمایهاز راه  یکی

در ترکیه از طریق سپرده بانکی می باشد.   از طریق خرید اوراق قرضه، خرید سهام و سرمایه گذاری

هزار دالر را در کشور ترکیه سرمایه   ۵۰۰سرمایه ای در حدود    اد متقاضی باید مبلغ در این روش افر

کشور را   اقدام به خرید سهام، اوراق قرضه و یا اینکه سپرده گذاری در بانک های این  گذاری کنند و

مدنظر را انتقال دهند به مدت   ایجاد نمایند. در صورتی که فرد متقاضی به واسطه این روش سرمایه

در این روش متقاضی می تواند بعد از اخذ اقامت   سال حق برداشت و فروش سهام خود را ندارد و  ۳

 .ترکیه سرمایه را برداشت و سهام خود را به فروش برساند  و در نهایت اخذ تابعیت کشور

 

 سرمایه گذاری در ترکیه از طریق خودحمایتی 

اقامت و در   رای افراد متقاضی امکان اخذ از موارد سرمایه گذاری که در برخی کشورها که ب  یکی

خود حمایتی می باشد. سرمایه   نهایت تابعیت را برای آنها ایجاد می کند، سرمایه گذاری از طریق

افراد متقاضی با ارائه سرمایه اولیه و همچنین   گذاری از طریق خود حمایتی بدین صورت است که



 

 

ء خود می توانند در کشور مقصد اقامت موقت و در درآمد در کشور مبدا  ارائه و اثبات داشتن منابع 

ترکیه از   از گذشت چندین سال اقامت دائم خود را اخذ نمایند و برای دریافت پاسپورت   نهایت پس 

گذاری به از طریق سرمایه  طریق سرمایه گذاری اقدام کند. کشورهایی که در حال حاضر اقامت را 

کشوری چون اتریش، فرانسه، اسپانیا، یونان و    می دهند  واسطه خود حمایتی به افراد متقاضی ارائه

افراد متقاضی از طریق خود حمایتی   سوئیس می باشد. مابقی کشورها اقامت را برای  امکان اخذ 

 سرمایه گذاری در ترکیه از طریق خود حمایتی برای افراد متقاضی همانند اکثر .ایجاد نکرده اند

گذاری طریق سرمایه  د متقاضی برای اخذ اقامت این کشور ازکشورها امکان پذیر نمی باشد و افرا

 .های دیگر اقدام کنندباید از طریق روش

 

 سرمایه گذاری در ترکیه و مزایای آن 

به بررسی   مرحله   این  در  ما   که   است  مزایایی   گذاری در ترکیه همانند دیگر کشورها دارای  سرمایه

 :می باشد   که شامل موارد زیر  مزایای سرمایه گذاری در این کشور می پردازیم

یکی از مزایای سرمایه گذاری در ترکیه اخذ پاسپورت این کشور می باشد که پاسپورت ترکیه جز 

 پاسپورت برتر جهان است  ۳۰

 شودسال اعتبار دارد و بصورت مادام العمر برای افراد متقاضی تمدید می  ۱۰پاسپورت ترکیه به مدت  

 پاسپورت این کشور نیاز به حضور در این کشور ندارد  سرمایه گذاری در ترکیه و اخذ

 شود که تحصیل رایگان برای فرزندان به وجود آید داشتن پاسپورت ترکیه منجر به این می

 با داشتن پاسپورت ترکیه میتوان به کشورهای حوزه شینگن و اروپا بدون اخذ ویزا سفر کرد 

از خدمات درمانی رایگان در این کشور استفاده   افراد متقاضی با داشتن پاسپورت ترکیه می توانند

 .کند

 



 

 

 حداقل سرمایه برای مهاجرت به ترکیه 

ترکیه چقدر   این بخش از مقاله می خواهیم به شما بگوییم که حداقل سرمایه برای مهاجرت به   در

بررسی کنیم. همانطور که می   است؟ و همینطور حداقل سرمایه برای اخذ اقامت ترکیه را با هم 

می باشد. حداقل سرمایه ای که فرد متقاضی   ید یکی از راه های مهاجرت به ترکیه خرید ملکدان

هزار دالر است. اگر فردی بخواهد   150خرید ملک نیاز دارد،    برای مهاجرت به کشور ترکیه از راه

 .دطریق سرمایه گذاری سهام به دست آورد باید بگوییم که این امکان وجود دار  اقامت ترکیه را از

با حداقل   فردی که متقاضی مهاجرت به ترکیه از روش سرمایه گذاری سهام است هم می تواند

باشد، که باید این مبلغ را نیز    هزار دالر می  500سرمایه برای مهاجرت به ترکیه که مبلغی حدود  

ای در ذهن شما سوالی در مورد حداقل سرمایه بر  سهام بخرد به ترکیه مهاجرت کند. اگر هنوز هم

توانید سواالت خود را در بخش پایانی این مقاله در قسمت دیدگاه   مهاجرت به ترکیه وجود دارد می

 .میان بگذارید  با ما در 

 

 خرید سهام هتل در ترکیه

آورید. همانطور   قسمت از مقاله شما در مورد خرید سهام هتل در ترکیه اطلعاتی را به دست می  این

گذاری در ترکیه خرید خانه می باشد   ید یکی از روش های سرمایه که تا این جای مقاله متوجه شد

داریم، لحظه  این  تا  که  اطلعاتی  مبلغ   طبق  هزینه کردن  با  ترکیه  در  متقاضی خرید خانه  افراد 

اقامت این کشور و سپس دریافت پاسپورت شوند. طبق   دالر می توانند  250000 موفق به اخذ 

مقاله   خرید سهام هتل در ترکیه تصمیم گرفتیم که این بخش از شما عزیزان در مورد    سواالت بسیار 

در ترکیه وجود ندارد اما   را بنویسیم تا به شما عزیزان بگوییم در حال حاضر روش خرید سهام هتل

آید، امکان دارد که قوانین کشور ترکیه تغییر  به دلیل تغییری که در قوانین هر کشور به وجود می

سرمایه گذاری و اخذ اقامت ترکیه اضافه شود. اگر شما عزیزان سوالی   کند و این مورد به روش های

در قسمت   سرمایه گذاری در ترکیه دارید می توانید سواالت خود را در بخش پایانی مقاله  در مورد 



 

 

اسرع وقت پاسخگوی شما   مشاوران متخصص موسسه ما در دیدگاه برای ما به اشتراک بگذارید تا  

 .باشند

 

 ترکیه و امارات یا جزایر قناری 

و جزایر قناری را   این جا خواهیم گفت که چرا بعضی از ایرانی ها به جای ترکیه و امارات، اروپا  در

اروپا را به دست می آورید. در واقع شما   کنند. شما با خرید ملک، اقامت   برای زندگی انتخاب می

پتانسیل مالیتان را افزایش داده و به اقامت برسید. قیمت آپارتمان   توانید با خرید چند آپارتمان   می

واقع شما با دریافت   ا جز اتحادیه اروپا است. در، اروپباشد  اروپا ارزانتر از دبی و امارات می  و خانه در

توصیه همیشگی ما این است که، قبل از  .کشور را از آن خود می نمایید  ۳۳اقامت اروپا، اقامت  

تفکر کنید. تفکر زیادی در خصوص مهاجرت سبب می   مهاجرت یک برنامه کامل تنظیم نموده و 

 آورید، بسیار  نی که شما اقامت اروپا را به دست میشناسایی نمایید. زما  شود تا شما مسیر مناسب را

نمی کند و به راحتی به  توانید وارد کانادا و آمریکا شوید. در واقع آفیسر سخت گیری  تر می راحت

درست قدم بردارید، به اقامتی می رسید که   شما ویزا می دهد. همراهان عزیز اگر تحقیق کنید و

سال می باشد که در زمینه های   ۲۰اتریش بیش از   MIE  وسسهزندگیتان را تضمین می نماید. م

گذاری فعالیت می کند و همواره   خود حمایتی، تحصیلی، کاری و سرمایه  مختلف مهاجرت از جمله؛ 

همراهان  .شما می باشد. این موسسه پروسه های بسیاری را به نتیجه مثبت رسانده است  در کنار

آینده شما و آینده فرزندان   رسید که   نمایید، به اقامتی می  همیشگی اگر بهترین مسیر را انتخاب

 .شما را تضمین می نماید

 

 سرمایه گذاری در ترکیه برای اخذ اقامت و تابعیت 

گذاری به سرمایه  خصوص سرمایه گذاری در ترکیه باید متذکر شویم، افراد متقاضی زمانی که اقدام   در

همزمان به همراه خانواده خود یعنی   ند، می توانندهای مختلف می نمایدر ترکیه از طریق روش

وارد این کشور شوند. افراد متقاضی باید به واسطه   سال خود  ۱۸همسر قانونی و فرزندان زیر سن  



 

 

 گذاری در ترکیه نمایند و نشان دهنددر این مقاله اقدام به سرمایه  یکی از روش های ذکر شده

رونق اقتصادی در   دهی داشته و منجر به ایجاد اشتغال ودگذاری آنها برای کشور ترکیه سوسرمایه

ماه به طول می   ۶تا    ۳ترکیه معموالا بین    این کشور شده است. پروسه اخذ اقامت و تابعیت در کشور

ترکیه قوانین مهاجرتی خود را تسهیل بخشید و پروسه انجام   دولت  ۲۰۱۸انجامد، در سپتامبر سال  

تابعیت   ماه کاهش داد. الزم به ذکر است که کشور ترکیه قوانین  2د را  اقامت افرا  امور اخذ تابعیت

قبلی خود ندارند. در خصوص   مضاعف را می پذیرد و افراد متقاضی در این صورت نیاز به سلب تابعیت

گذاری باید متذکر شویم افراد متقاضی زمانی که   اخذ اقامت دائم و پاسپورت ترکیه از طریق سرمایه 

سال در این کشور اقامت داشته   ۳الی    ۲ترکیه نمودند، باید به مدت    ایه گذاری دراقدام به سرم

تابعیت کشور   در نهایت اقامت دائم برای آنها صادر شود، پس از اخذ اقامت دائم پروسه اخذ   باشند تا 

 .سال به طول می انجامد  ۱۰ترکیه به مدت  

 

 سواالت متداول در زمینه سرمایه گذاری در ترکیه 

 ایه الزم برای اقامت ترکیه چقدر است؟ سرم    

 .هزار دالر آمریکا است   ۲۵۰گذاری در ترکیه  حداقل سرمایه الزم برای سرمایه

 گذاری در ترکیه کدامند؟ روش های سرمایه    

مختلفی مانند: خرید ملک،خرید اوراق قرضه یا خرید سهام،   های گذاری در ترکیه روشبرای سرمایه

 ثبت شرکت و کارآفرینی و یا سرمایه گذاری از طریق سپرده بانکی وجود   طریق  گذاری ازسرمایه

 .دارد

 آیا از طریق سرمایه گذاری می توان اقامت ترکیه را به دست آورد؟     

هزار دالر می توانید اقامت و پاسپورت این   ۲۵۰در صورت خرید ملک در ترکیه به ارزش حداقل  

 .کشور را به دست آورید



 

 

 ذاری در بورس ترکیه امکان پذیر است؟ آیا سرمایه گ    

 .گذاری در بورس ترکیه نیز اقدام کنیدبله در صورت داشتن شرایط الزم می توانید برای سرمایه

 

 سخن پایانی 

مختلف   گذاری در ترکیه، بررسی قوانین سرمایه گذاری در این کشور به واسطه روش های  سرمایه

تابعیت ترکیه به واسطه سرمایه   گذاری در ترکیه و همچنین ذکر قوانین و شرایط اخذ اقامت و سرمایه

طریق سپرده بانکی، نحوه اخذ پاسپورت ترکیه از   گذاری در ترکیه ازگذاری در این کشور، سرمایه  

این مقاله به صورت علمی مورد بررسی قرار دادیم تا در صورتی که   طریق سرمایه گذاری را ما در

ارتقا دهید.   قصد مهاجرت به کشور را دارید با مطالعه اولیه مقاله فوق اطلعات خود را  شما عزیزان

با کشورهای دیگر متفاوت می باشند   ه قوانین مهاجرتی و اخذ اقامت ترکیه در مقایسهبا توجه به اینک

به واسطه روش های مختلف سرمایه گذاری دارند باید   افرادی که قصد سرمایه گذاری در ترکیه را

باشند که معایب و مزایای سرمایه گذاری در ترکیه مانند دیگر کشورها به  به این نکته توجه داشته

های طریق روش  صورتی می باشد. الزم به ذکر است با توجه به اینکه سرمایه گذاری در ترکیه از  چه

مقاله فوق را با دقت مطالعه نموده   مختلفی امکان پذیر است پیشنهاد می شود افراد متقاضی در ابتدا

وص با مشاور ارشد موسسه حقوقی ملک پور در خص  و سپس برای کسب اطلعات بیشتر می توانند

 .کامل تخصصی و رایگان داشته باشند  سرمایه گذاری در ترکیه مشاوره

 


