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درباره ما
الو اپالی در ابتدا فعالیت خود را در سال ١٣٩٥ در کشور ترکیه و در شهر 
استانبول آغاز کرد و به دنبال فعالیت های خود در سال ١٣٩٨ تصمیم 
گرفت فعالیت های دفتر استانبول را در داخل کشور نیز گسترش دهد. 
مجوزهای الزم اخذ شد و در اوایل سال ١٣٩٩ الو اپالی رسما فعالیت خود 

را با شعار زندگ� برای زیستن در یک جا نیست قدم بردار، آغاز کرد.

اولین فعالیت های ما در خصوص افتتاح حساب های ارزی و بین الملل� 
این  بودن  درصدد  و  داشتند  ارزی  درآمدهای  که  بود  ایرانیان�  برای 
درآمدها رو دریافت کنند ولیکن متاسفانه به دلیل تحریم ها این امکان 
برایشان وجود نداشت. افتتاح حساب های ارزی در ترکیه این امکان را 
خود  نام  به  که  کرد  م�  فراهم  دنیا  جای  جای  در  هموطنان  برای 
مسترکارت یا ویزاکارت بگیرن و بتوانند وارد دنیای مبادالت مال� شوند.
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معرف� 

دپارتمان های 

الواپالی

دپارتمان ثبت شرکت و ثبت برند

دپارتمان حساب های بین الملل�

دپارتمان تحصیل

دارالترجمه ترک�

دپارتمان آزمون های بین الملل�

دپارتمان خرید ملک

دپارتمان ثبت ازدواج بین الملل� و برگزاری مراسم عروس�
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افتتاح حساب های بین الملل�
ویزا کارت                          
مستر کارت                   
پاپارا کارت                     
اینینال کارت
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الو اپالی م� تواند با توجه به درخواست متقاضیان 
اقدام به افتتاح حساب بین الملل� ارزی در ترکیه 

نماید. 

افتتاح حساب های ارزی لیر، دالر، یورو، استرلینگ
به نام خود شخص

قابلیت اتصال به حساب های واسط

حساب های دارای IBAN و SWIFT م� باشند

دریافت کارت های ویزا یا مستر به صورت فیزیک�

اخذ کارت های دبیت و یا کردیت با توجه به نیاز مشتری

قابلیت استفاده در حوزه ی مستر کارت و ویزا کارت در سرتاسر دنیا

خرید اینترنت�، دریافت پول نقد از دستگاههای خود پرداز، خریدهای حضوری

متصل به حساب های بین الملل�
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حواله ارزی به ترکیه

حواله ارزی به چین

حواله ارزی به اروپا

حواله ارزی به عمارات

حواله ارزی به آمریکا

حواله ارزی به کانادا

وسترن یونیون

حواله های ارزی

٨٨٨٨٤٦٤٥-٠٢١
٨٨٨٥٠٣٦٤-٠٢١

aloapply.com



Google Play

krill etflix

Steam

ساخت

اکانت اختصاص� 

شما
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عمان
ترکیه

company

ثبت شرکت / ثبت برند
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افتتاح حساب های ارزی لیر، دالر، یورو، استرلینگ
به نام خود شخص

قابلیت اتصال به حساب های واسط

حساب های دارای IBAN و SWIFT م� باشند

دریافت کارت های ویزا یا مستر به صورت فیزیک�

اخذ کارت های دبیت و یا کردیت با توجه به نیاز مشتری

قابلیت استفاده در حوزه ی مستر کارت و ویزا کارت در سرتاسر دنیا

خرید اینترنت�، دریافت پول نقد از دستگاههای خود پرداز، خریدهای حضوری

متصل به حساب های بین الملل�

خدمات ثبت شرکت
تنظیم اساسنامه شرکت

دریافت فرم های ثبت شرکت در ترکیه

گرفتن شماره مالیات� از اداره دارایی ترکیه

گرفتن تاییدیه اساسنامه شرکت از دفترخانه رسم� ترکیه
 

چاپ روزنامه رسم�

گرفتن تاییدیه وکالت نامه و نمونه امضا از دفترخانه رسم� ترکیه

تنظیم فرم اداره دارایی ترکیه

مراجعه به اداره دارایی ترکیه و تحویل فرم مرحله قبل برای بررس� و 
تایید این فرم و آدرس دفتر شرکت توسط این اداره

بازرسان اداره دارایی به آدرس شما مراجعه م� کنند برای تایید آدرس

گرفتن شماره مالیات� شرکت ب�د از تایید و بررس� نهایی

تصدیق دفاتر حسابداری

افتتاح حساب بانک� برای شرکت

معرف� کردن یک مشاور مال� رسم� ٢ ماه رایگان

مشخص کردن آدرس شرکت برای ٢ماه 
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تحصیل

ترکیه

روسیه

چین

کانادا
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مدارس (تمام رشته ها در تمام� مقاطع)

دانشگاه ها (تمام رشته ها در تمام� مقاطع)

دنکلیک مدارک (معادل سازی)

نوتر سفارت ترکیه

تاییده تحصیل� کانادا(وس)

دارالترجه (انگلیس�/ترک�)
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TOMER
ALES
YOS
TUS
DUS
AELTS
TOEFL
SAT
YDS
GRE
ACCA
CFA
USMLE
TELK

آزمون های بین الملل�
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اخذ شهروندی و تاب�یت کشور ترکیه
خرید ملک به ارزش حداقل ٢٥٠ هزار دالر

سپرده گذاری به مبلغ حداقل ٥٠٠ هزار دالر
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اخذ تاب�یت و پاسپورت دائم� کشور ترکیه برای اعضای خانواده

امکان سفر به بیش از ١٢٠ کشور بدون ویزا

عدم الزام به سکونت در ترکیه

امکان اجاره ملک خریداری شده

امکان فروش و نقل و انتقال ملک ب�د از ٣ سال

امکان خرید امالک تجاری/مسکون�/کشاورزی

مزایا
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C H U R C H
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P H O TO S P R E S E N T S D I N N E R C A K E

ازدواج
ثبت ازدواج بین الملل در ترکیه

برگزاری مراسم عروس� در ترکیه
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TOMER
ALES
YOS
TUS
DUS
AELTS
TOEFL
SAT
YDS
GRE
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CFA
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TELK

سایر خدمات

اعزام مترجم رسم� در ترکیه

اعزام کارشناس رسم� دادگستری در ترکیه

امور مربوط به ترجمه و نوتر در ترکیه
سالم iyi misin?

merhaba
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سوشال مدیا
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