
منزل اح	مك الجديد والجنسية ال�كية بانتظارك � 

 PİYALEPAŞA İSTANBUL

استثمر عقارياً بقيمة $250.000 



ماهي ا�جراءات التي عليك اتباعها للحصول ع� الجنسية ال�كية؟

ماهي الوثائق ال�ورية للحصول ع� الجنسية ال�كية؟

ماهي الخدمات التي سنقوم بتقد�ها لكم؟ 

أو� يجب £اء العقار من ال�كات التي ُ�كنها منحك سند ملكية �بلغ 250.000 دو�ر أمري� وما فوق

يجب عليك الحصول ع� "الرقم ال�يبي" من ديوان ال�ائب
©اذا يجب عليك الحصول ع� الرقم ال�يبي؟ إن الرقم ال�يبي ®وري عند فتح الحساب ا©¨� أو خ	ل 

ا´ام معام	ت التأم² � معام	ت بيع و£اء سند ا©لكية او عند التقديم للحصول ع� ا�قامة.

يجب توقيع عقد البيع مع البائع لدى الشهر العقاري أو كاتب العدل «النوتر» حول £اء العقار ا©عني

ويجب اضافة £ح "� �كن بيعه ©دة 3 سنوات" ضمن العقد.

إن حق الحصول ع� الجنسية ال�كية بشكل استثنا¿ من خ	ل اتفاقية وعد البيع صالح بالنسبة للمعام	ت
 الساريّة اعتباراً من تاريخ 2018/12/07.

$250.000 Ãحساب البائع قيمة العقار ع� ان يكون كحد اد Äيجب ع� ا©ش�ي/ا©ستثمر أن يحّول إ

- ا©ستندات الشخصية للمستثمر والصادرة من بلده ا�م
(جواز السفر، بطاقة الهوية، شهادة ا©ي	د، قيد النفوس او ما شابهه)

- ترجمة جواز السفر اÄ اللغة ال�كية وتصديقه من كاتب العدل «النوتر»
- صور شخصية للمش�ي/ا©ستثمر وÎفراد أÍته الذي ينوي التقديم لهم

- شهادة ا©ي	د م�جمة اÄ اللغة ال�كية ومصدقة من كاتب العدل «النوتر» 

اذا كان ا©ش�ي/ا©ستثمر متزوجاً: يُطلب هويات الزوج/الزوجة واÎو�د دون سن 18 ان وجدوا، والوثائق

التي تثبت ع	قة القرابة العائليّة (دف� العائلة او وثيقة العائلة، وشهادات مي	د اÎو�د) مصدقة من قبل

 القنصلية ال�كية � بلد ا�قامة 
- وثيقة ا©وافقة حول التقديم لÑو�د من قبل اÎب أو اÎم

•سنقوم بدفع ا©صاريف الخاصة بتنفيذ الÒوتوكول ب² ا©ستثمر والبائع ثم تصديقه من قبل كاتب
العدل «النوتر»، كÕ يجب اضافة بند "��كن اعادة بيعه ©دة 3 سنوات"

• يتم الحصول ع� تقرير التقييم العقاري الذي يثبت قيمة العقار � السوق من قبل £كة تثمن مرخصة
ومعتمدة من قبل الحكومة ال�كية. ويعتÒ هذا التقرير �ثابة اÎساس Öجراءات ا©بيعات � مكاتب تسجيل

اÎرا× «الطابو»، وسيتم احتساب رسوم نقل سند ا©لكية بناء ع� القيمة ا©حددة � هذا التقرير.

• سنقوم بإجراء تأم² الز�زل اÖجباري من أجل العقار. 

  ١. اجراء ا©عام	ت الخاصة �رحلة البيع وتسليم سند ا©لكية
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• يقوم ا©ستثمر بتوكيلنا بشكل رسمي من قبله ومن قبل الزوج/الزوجة «� حال رغبته بالتقديم للحصول 
ع� الجنسية ال�كية» ويتم استخدام هذه الوكالة لتقديم الطلب بالنيابة عنه اÄ ا©ديرية العامة لسجل

ا�را× والسجل العقاري «الطابو». 

• يتم اضافة بند "��كن بيعه ©دة 3 سنوات" اÄ العقار ا©عني تسجيله باسم ا©ستثمر ا©تقدم
للحصول ع� الجنسية ال�كية من قبل ا©ديرية العامة لسجل ا�را× والسجل العقاري.

تقوم ا©ديرية العامة لسجل اÎرا× والسجل العقاري بتقديم رأيها � تقرير خاص بأن ا©ستثمر ا©تقدم
مناسب للحصول ع� الجنسية ال�كية بعد تدقيق ا©راجعات ا©عنية. 

يجب ع� ا©ستثمر ا©تقدم للحصول ع� الجنسية ال�كية الحصول ع� ت¨يح اÖقامة � تركيا أو�ً.
و� يجب عليه اÖقامة � تركيا خ	ل مدة التقديم للحصول ع� الجنسية ال�كية. 

• سنقوم باجراءات التقديم للحصول ع� ت¨يح اÖقامة من أجلك.

• سنقوم بالحصول ع� شهادة ا©طابقة ا©نظمة من قبل رئاسة دائرة شؤون اÎجانب لدى ا©ديرية العامة
 لسجل اÎرا× والسجل العقاري «الطابو». 

• سنقوم بالحصول من أجلك ع� بوليصة التأم² الصحي.

• سنقوم بدفع الرسوم الخاصة باجراءات الحصول ع� ت¨يح اÖقامة. 

• سنقوم باجراء ا©عام	ت السابقة من أجل الزوج/الزوجة واÎو�د أيضاً. 

م	حظة: ُ�كن الحصول ع� إذن اÖقامة خ	ل 7 أيام بعد ا©راجعة. 

�كن تقديم طلب الحصول ع� الجنسية ال�كية مبا£ة بعد الحصول ع� ت¨يح اÖقامة.

• سنقوم �لئ استÕرة الحصول ع� الجنسية ال�كية ا�ستثنائية باسÕئكم.

• سنقوم بدفع الرسوم الخاصة باجراءات التقديم للحصول ع� الجنسية ال�كية. 

يتم انهاء اجراءات التقديم للحصول ع� الجنسية ال�كية خ	ل شهرين. 

م	حظة:
* سيتم تسجل سند ا©لكية «الطابو» باسمك.

* يتم التقديم للحصول ع� الجنسية ال�كية بعد دفع جميع ا�قساط وبعد استيفاء دفع قيمة العقار � 
حال تم ال�اء بالتقسيط 

• سنقوم بتسديد قيمة ®يبة العقارات 

 ٢. اجراءات الحصول ع� ت¨يح اÖقامة � تركيا

٣. اجراءات الحصول ع� الجنسية ال�كية



ماهي مميزات الحصول ع� الجنسية ال�كية؟
• �كنك منح الجنسية للزوج/الزوجة واÎو�د دون سن 18.

• � يجب الت¨يح �متلكاتك ا©وجودة خارج تركيا عند التقديم من أجل الحصول ع� الجنسية ال�كية.

• � يُطلب من ا©ستثمر السكن � تركيا ©دة معينة دون انقطاع. حيث �كنك ا�ستمرار بالعيش �
خارج تركيا مبا£ة بعد الحصول ع� إذن اÖقامة، لكن يجب عليك زيارة تركيا � ا©واعيد ا©حددة

 للمراجعة من أجل الحصول ع� الجنسية ال�كية. 

• �كنك السفر إÄ العديد من البلدان دون الحاجة للحصول ع� تأشçة دخول. حيث ان معظم هذه

البلدان تسمح للمواطن² اÎتراك بالدخول اÄ اراضيها ©دة ت�اوح من 30 حتى 90 يوم دون تأشçة. 

أوروبا
ألبانيا

أرمينيا
أذربيجان

روسيا البيضاء
البوسنة والهرسك

جورجيا
كوسوفو
مولدوفا

الجبل اÎسود
شÕل قÒص

éبيا
أوكرانيا

آسيا
البحرين

هونج كونج
أندونيسيا

اليابان
اÎردن

كازاخستان
الكويت

لبنان
ماليزيا

سلطنة عÕن
قطر

سنغافورة
كوريا الجنوبية 

أمريكا 
اÎرجنت²
الباهاما
الÒازيل
ìتشي

كولومبيا
ا©كسيك

بناما
باراغواي

بçو
أوروغواي

افريقيا
كينيا
ليبيا

مدغشقر
موريشيوس

ا©غرب
السنغال
سيشيل

جنوب أفريقيا
تنزانيا
تونس

جدول البلدان التي �كن السفر اليها بدون تأشçة



PİYALEPAŞA İSTANBUL اذا©

ان م�وع Piyalepaşa �نحكم فرصة الحصول ع� أرباح عالية خ	ل مدة قصçة مÕ يجعله استثÕراً 

جيداً. عند التقديم للحصول ع� الجنسية ال�كية فانكم تتعهدون �وجب القانون بعدم بيع العقار ©دة 

3 سنوات، و� خ	ل هذه ا©دة �كنكم السكن � العقار او استثÕره من خ	ل عرضه للتأجç، وبعد انتهاء
ا©دة ا©عنية فيمكنك بيعه والحصول ع� %100 ربح

PİYALEPAŞA � بدأت الحياة تنبض

سيقوم فريقنا �تابعة تقّدم طلب الحصول ع� الجنسية ال�كية، كÕ اننا سنقوم بدفع التكاليف الكاملة
لتقديم ا©عام	ت وا�جراءات الخاصة بذلك.

يعتÒ م�وع Piyalepaşa اكÒ م�وع تحول ح�ي � تركيا يقوم به القطاع الخاص، حيث يقف خلف

هذا اÖنجاز الع	مة التجارية POLAT بخÒتها التي تتجاوز 60 عاماً.

• قيمة ا©�وع ا�ستثÕرية

• متابعة تقّدم طلب الحصول ع� الجنسية ال�كية

• ا�عتÕد والثقة



يضم م�وع Piyalepaşa انواعاً مختلفة من الشقق الجاهزة للسكن والتي تُلبي ا�حتياجات

،1+4 Äنواع بدءاً من 1+1 اÎحجام واÎا©�وع 799 شقة مختلفة ا �ذواق ا©ختلفة. يوجد Îوا

كÕ يضم 190 وحدة ريزيدانس باحجام مختلفة من استديو 0+1 و 1+1 و 1+2
تم تصميم هذا ا©�وع ليكون مناسباً للجميع، كÕ يعتÒ مناسباً للتقديم والحصول ع� الجنسية ال�كية.

م�وع Piyalepaşa يضم شقق سكنية ووحدات ريزيدانس ومكاتب وفندق وجاّدة تسّوق تضم مح	ت

تجارية للÕركات العا©ية ليؤمن لكم ميزة الحصول ع� جميع احتياجاتكم تحت سقف واحد.

يقع م�وع Piyalepaşa � موقع مركزي واس�اتيجي � منطقة بيه اوغلو � قلب مدينة اسطنبول،
حيث يبعد 3دقائق عن ميدان تقسيم و 7دقائق عن جادة نيشان تاï، و 5دقائق عن محطة م�و ا�نفاق.

� حال رغبتك بتأجç او اعادة بيع عقاراتك � م�وع Piyalepaşa فسيقوم فريقنا بتقديم هذه الخدمة 

من أجلك. حيث انه يتم ادارة م�وع Piyalepaşa İstanbul من قبل إدارة Polat Yönetim لتضمن

POLAT إدارة çلجميع سكان ا©جمع الحصول ع� حياة مستقرة وخدمات عالية الجودة بحسب معاي

م�وع Piyalepaşa İstanbul هو أول م�وع حصل ع� شهادة الـ (LEED Gold plan) حسب

مقاييس ا©ساحات الخ�اء � اÎحياء � تركيا، وذلك لكون ا©�وع يضم حدائق خ�اء بنسبة %48 

• تم تصميم الشقق بأحجام ومخططات
مختلفة لتُلبي مختلف ا�حتياجات:

• مجمع متكامل 

• ا©وقع

تنظيم مح�ف يحقق الفرق: 

صديق البيئة 



ماذا يوجد � مجمع بياó باشا Piyalepaşa ؟ 

يضم م�وع بياó باشا بتصميمه الفريد العديد من الوحدات وا©رافق والخدمات متعددة ا�ستخدام:

1+4 Äالشقق السكنيّة: عددها 799 شقة مختلفة التصاميم وا©ساحات ابتداء من1+1 ا -

- وحدات POLAT ريزيدانس: عددها 190 وحدة رزيدانس متنوعة ب² 0+1 و1+1 و2+1 مفروشة
بجميع مايلزمك لتعيش تجربة الحياة ا©رفهة. تم تصميم هذه الوحدات بأسقف عالية بعلّو 3 أمتار

لتضمن راحة السكان، وأجهزة كهربائية للمطبخ من أفضل ا©اركات العا©ية، و£فات ومساحات خاصة
للتخزين ومواقف خاصة للسيارات، كÕ ان حراس اÎمن وا©راقبة متواجدون ع� مدار الساعة 7/24

- ا©كاتب: يضم ا©جمع 7 مباô خاصة بوحدات ا©كاتب التجارية مختلفة ا�حجام والتي ت�اوح
مساحتها ماب² 100 م� مربع و 1200 م� مربع �جموع 45.000 م� مربع. 

- الفندق: يضم مجمع بياó باشا فندق راقي مكون من 250 غرفة ومجهز بالكامل �ستقبال الضيوف

- مركز وجاّدة التسّوق: 120 محل تجاري بارتفاع طابق550² م� من الع	مات التجارية الراقية ا©حلية
والعا©ية. جادة التسّوق � م�وع بياó باشا تحتوي ع� ا©قاهي وا©طاعم وصا�ت السينÕ والصيدليات

ومح	ت البقالة وغçها من مراكز ال�فيه التي �كنك الوصول إليها ع� بعد خطوة من منزلك. 

باÖضافة اÄ جميع الخدمات وا©رافق ال�فيهية التي ستضيف الجÕل اÄ حياتك، مثل نادي الرياضة �ساحة
ì2500 م� مربع وموقف السيارات بسعة 3900 عربة وملعب كرة السلة ا©غلق وحوض السباحة الداخ

وحوض السباحة ا©خصص لÑطفال وغرف الساونا والبخار وا©نتجع الصحي وغçها الكثç � متناول يدك.



/semtpiyalepasa /piyalepasaistanbul 
+90 850 622 04 04 -  +90 (212) 212 04 04   

 Piyalepaşa İstanbul

Piyalepaşa عنوان مكتب ا©بيعات

يقع م�وع Piyalepaşa � موقع مركزي واس�اتيجي � منطقة بيه اوغلو � قلب مدينة اسطنبول،

حيث يبعد 3 دقائق عن ميدان تقسيم، و 7 دقائق عن جادة نيشان تاï، و 5 دقائق عن محطة م�و ا�نفاق. 

بشيكتاش 

أوسكودار 

مسلك

ïنيشان تا

مينيا توركبçبا

مدخل نفق كاغيت خانه

مدخل نفق بومونتي

متحف رحمي كوج

خليج

PİYALEPAŞA جامع

PİYALEPAŞA شارع

سان�ال اسطنبول 

TEM طريق توصيل

دو©ا باهجه 

شارع بارباروس 

وز جø شهداء 15́ 

عدلية زنجóç كويو 

برج غلطه 
اسطنبول موديرن 

شارع استق	ل 

تقسيم 

ù أوغلو 

قاسم باشا  برج غلطه 
قارا كوي

 ïتار� با

آرتر  

خليج

جø غلطه

أمينونو

جø أتاتورك 

بيه اوغلو / اسطنبول - تركياجادة استق	ل، شارع بياó باشا،

بامكانك الوصول اÄ مكتب
QR ا©بيعات عن طريق مسح رمز

 úه باستخدام هاتفك الذ	اع

E-5 و TEM الطرق الرئيسية Ä5 دقائق إ
 ïجاّدة نيشان تا Ä7 دقائق إ

3 دقائق اÄ ميدان تقسيم
1 دقيقة إÄ نفق كاغيت خانه
5 دقائق إÄ ق¨ دو©ا باهجه

5 دقائق إÄ مي�و ا�نفاق
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