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TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

 
 

Kanun Numarası                      : 5901
Kabul Tar�h�                             : 29/5/2009
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tar�h   : 12/6/2009          Sayı  :
27256
Yayımlandığı Düstur              : Tert�p  : 5                           C�lt
  : 48

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Vatandaşlık H�zmetler�n�n Yürütülmes�

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının
kazanılması ve kaybına da�r �ş ve �şlemler�n yürütülmes�ne �l�şk�n usul
ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türk vatandaşlığının kazanılması ve
kaybına �l�şk�n esasların düzenlenmes�ne ve vatandaşlık h�zmetler�n�n
yürütülmes�ne �l�şk�n usuller� kapsar.
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: İç�şler� Bakanlığını,

b) Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının aynı anda b�rden çok
vatandaşlığa sah�p olmasını,

c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşler� Genel
Müdürlüğünü,

ç) Türk vatandaşı: Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�ne vatandaşlık
bağı �le bağlı olan k�ş�y�,

d) Yabancı: Türk�ye Cumhur�yet� Devlet� �le vatandaşlık bağı
bulunmayan k�ş�y�,

�fade eder.

Vatandaşlık h�zmetler�n�n yürütülmes�

MADDE 4 – (1) Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına
�l�şk�n h�zmetler yurt �ç�nde Bakanlık, yurt dışında �se dış tems�lc�l�kler
tarafından yürütülür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

Türk vatandaşlığının kazanılması haller�

MADDE 5 – (1) Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan
kazanılır.

Doğumla kazanılan vatandaşlık
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MADDE 6 – (1) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı
veya doğum yer� esasına göre kend�l�ğ�nden kazanılır. Doğumla
kazanılan vatandaşlık doğum anından �t�baren hüküm �fade eder.
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Soy bağı

MADDE 7 – (1) Türk�ye �ç�nde veya dışında Türk vatandaşı ana
veya babadan evl�l�k b�rl�ğ� �ç�nde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

(2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evl�l�k b�rl�ğ� dışında
doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

(3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evl�l�k b�rl�ğ� dışında
doğan çocuk �se soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yer�ne
get�r�lmes� hal�nde Türk vatandaşlığını kazanır.

Doğum yer�

MADDE 8 – (1) Türk�ye'de doğan ve yabancı ana ve babasından
dolayı doğumla herhang� b�r ülken�n vatandaşlığını kazanamayan
çocuk, doğumdan �t�baren Türk vatandaşıdır.

(2) Türk�ye'de bulunmuş çocuk aks� sab�t olmadıkça Türk�ye'de
doğmuş sayılır.

Sonradan kazanılan vatandaşlık

MADDE 9 – (1) Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetk�l�
makam kararı veya evlat ed�n�lme ya da seçme hakkının kullanılması
�le gerçekleş�r.
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Yetk�l� makam kararı �le Türk vatandaşlığının kazanılması

MADDE 10 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak �steyen b�r
yabancı, bu Kanunda bel�rt�len şartları taşıması hal�nde yetk�l� makam
kararı �le Türk vatandaşlığını kazanab�l�r. Ancak, aranan şartları
taşımak vatandaşlığın kazanılmasında k�ş�ye mutlak b�r hak sağlamaz.

(2) (Ek: 19/10/2017-7039/28 md.) Bu Kanun uyarınca sonradan
Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygulanacak temel �lke ve esaslar
�lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının görüşler� alınmak suret�yle
Bakanlıkça bel�rlen�r.

Başvuru �ç�n aranan şartlar

MADDE 11 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak �steyen
yabancılarda;

a) Kend� m�llî kanununa, vatansız �se Türk kanunlarına göre
erg�n ve ayırt etme gücüne sah�p olmak,

b) Başvuru tar�h�nden ger�ye doğru Türk�ye'de kes�nt�s�z beş yıl
�kamet etmek,

c) Türk�ye'de yerleşmeye karar verd�ğ�n� davranışları �le tey�t
etmek,

ç) Genel sağlık bakımından tehl�ke teşk�l eden b�r hastalığı
bulunmamak,

d) İy� ahlak sah�b� olmak,

e) Yeter� kadar Türkçe konuşab�lmek,

f) Türk�ye'de kend�s�n�n ve bakmakla yükümlü olduğu
k�mseler�n geç�m�n� sağlayacak gel�re veya mesleğe sah�p olmak,

g) M�llî güvenl�k ve kamu düzen� bakımından engel teşk�l
edecek b�r hal� bulunmamak,
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şartları aranır.

(2) (Mülga: 19/10/2017-7039/34 md.)
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Türk vatandaşlığının kazanılmasında �st�sna� haller(1)

MADDE 12 – (1) M�llî güvenl�k ve kamu düzen� bakımından
engel teşk�l edecek b�r hal� bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı
�le aşağıda bel�rt�len yabancılar Türk vatandaşlığını kazanab�l�rler.(2)

a) Türk�ye'ye sanay� tes�sler� get�ren veya b�l�msel, teknoloj�k,
ekonom�k, sosyal, sport�f, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü
h�zmet� geçen ya da geçeceğ� düşünülen ve �lg�l� bakanlıklarca
haklarında gerekçel� tekl�fte bulunulan k�ş�ler.

b) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) 4/4/2013 tar�hl� ve 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (j) bend� uyarınca �kamet �zn� alanlar �le Turkuaz
Kart sah�b� yabancılar ve bunların yabancı eş�, kend�s�n�n ve eş�n�n
erg�n olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.(1)

c) Vatandaşlığa alınması zarur� görülen k�ş�ler.

d) Göçmen olarak kabul ed�len k�ş�ler.

(2) (Ek: 19/10/2017-7039/29 md.) M�llî güvenl�k ve kamu
düzen� bakımından engel teşk�l edecek hal� bulunanların talepler�
Bakanlıkça redded�l�r.

Türk vatandaşlığının �kamet şartı aranmaksızın yen�den
kazanılması
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MADDE 13 – (1) M�llî güvenl�k bakımından engel teşk�l edecek
b�r hal� bulunmamak şartıyla aşağıda bel�rt�len k�ş�ler Türk�ye'de
�kamet etme süres�ne bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık
kararıyla yen�den kazanab�l�rler.

a) Çıkma �zn� almak suret�yle Türk vatandaşlığını kaybedenler.

b) Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını
kaybedenlerden 21 �nc� maddede öngörülen süre �çer�s�nde seçme
hakkını kullanmayanlar.

Türk vatandaşlığının �kamet şartına bağlı olarak yen�den
kazanılması

MADDE 14 – (1) 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı
kaybett�r�lenler Cumhurbaşkanı kararıyla, 34 üncü madde uyarınca
Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, m�llî güvenl�k
bakımından engel teşk�l edecek b�r hal�n�n bulunmaması ve Türk�ye'de
üç yıl �kamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yen�den kazanab�l�rler.
(3)

İkamet ve süreler�n hesaplanması (4)

MADDE 15 – (1) B�r yabancı �ç�n �kamet, Türk kanunlarına
uygun olarak Türk�ye'de oturmaktır. Türk vatandaşlığını kazanma
taleb�nde bulunan b�r yabancı başvuru �ç�n aranan �kamet süres� �ç�nde
toplam on�k� ayı geçmemek üzere Türk�ye dışında bulunab�l�r. Türk�ye
dışında geç�r�len süreler bu Kanunda öngörülen �kamet süreler� �ç�nde
değerlend�r�l�r.(4)

 

 

–––––––––––––––––––

(1)  28/7/2016 tar�hl� ve 6735 sayılı Kanunun 27 nc� maddes�yle bu
madden�n b�r�nc� fıkrasına (a) bend�nden sonra gelmek üzere ‘’b’’
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bend� eklenm�ş ve d�ğer bentler buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

(2)  2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
188 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan “Bakanlığın tekl�f�,
Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde
değ�şt�r�lm�şt�r.

(3)  2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
188 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değ�şt�r�lm�şt�r.

(4)  19/10/2017 tar�hl� ve 7039 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�yle, bu
madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “altı” �bares� “on�k�” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.
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Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

MADDE 16 – (1) B�r Türk vatandaşı �le evlenme doğrudan Türk
vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak b�r Türk vatandaşı �le en az üç
yıldan ber� evl� olan ve evl�l�ğ� devam eden yabancılar Türk
vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunab�l�r. Başvuru
sah�pler�nde;

a) A�le b�rl�ğ� �ç�nde yaşama,

b) Evl�l�k b�rl�ğ� �le bağdaşmayacak b�r faal�yette bulunmama,

c) M�llî güvenl�k ve kamu düzen� bakımından engel teşk�l edecek
b�r hal� bulunmama,

şartları aranır.
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(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eş�n ölümü neden�yle
evl�l�ğ�n sona ermes� hal�nde b�r�nc� fıkranın (a) bend�ndek� şart
aranmaz.

(3) Evlenme �le Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar
evlenmen�n butlanına karar ver�lmes� hal�nde evlenmede �y�n�yetl�
�seler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Türk vatandaşlığının evlat ed�n�lme �le kazanılması

MADDE 17 – (1) B�r Türk vatandaşı tarafından evlat ed�n�len
erg�n olmayan k�ş�, m�llî güvenl�k ve kamu düzen� bakımından engel
teşk�l edecek b�r hal� bulunmamak şartıyla, karar tar�h�nden �t�baren
Türk vatandaşlığını kazanab�l�r.

Vatandaşlık başvuru �nceleme kom�syonu

MADDE 18 – (1) 11 �nc� ve 16 ncı maddeler uyarınca Türk
vatandaşlığını kazanmak �steyen yabancıların başvuru �ç�n gerekl�
şartları taşıyıp taşımadıklarının tesp�t�, �llerde oluşturulan vatandaşlık
başvuru �nceleme kom�syonu tarafından yapılır. Kom�syonun oluşumu
ve çalışma esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

Yetk�l� makam kararı �le Türk vatandaşlığının
kazanılmasında usul ve esaslar

MADDE 19 – (1) Yetk�l� makam kararı �le Türk vatandaşlığını
kazanmak �steyen yabancılardan başvuru �ç�n gerekl� şartları
taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlen�r ve karar ver�lmek
üzere Bakanlığa gönder�l�r. Bakanlıkça yapılacak �nceleme ve
araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı �le
Türk vatandaşlığını kazanab�l�rler, uygun görülmeyenler�n talepler� �se
Bakanlıkça redded�l�r.

(2) 12 nc� madde uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma �şlemler�
Bakanlıkça yürütülür.
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Yetk�l� makam kararı �le Türk vatandaşlığının
kazanılmasının geçerl�l�ğ� ve sonuçları

MADDE 20 – (1) Türk vatandaşlığının kazanılmasına �l�şk�n
kararlar, karar tar�h�nden �t�baren hüküm �fade eder.

(2) Yetk�l� makam kararı �le Türk vatandaşlığının kazanılması
eş�n vatandaşlığına tes�r etmez. Ana veya babanın (…)(1) velayet�
kend�s�nde bulunan çocukları, d�ğer eş�n muvafakat etmes� hal�nde
Türk vatandaşlığını kazanır. Muvafakat ver�lmemes� hal�nde ana veya
babanın mutad mesken�n�n bulunduğu ülkedek� hak�m kararına göre
�şlem yapılır. Türk vatandaşlığını b�rl�kte kazanan ana ve babanın
çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır.(1)

 

 

–––––––––––––––––––

(1)  19/10/2017 tar�hl� ve 7039 sayılı Kanunun 34 üncü maddes�yle, bu
fıkrada yer alan “Türk vatandaşlığını kazandığı tar�hte” �bares�
madde metn�nden çıkarılmıştır.

10445

 

(3) Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tar�hte
kend�ler� �le b�rl�kte �şlem görmeyen çocukları, erg�n olduktan sonra
Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takd�rde haklarında
11 �nc� madde hükümler� uygulanır.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı �le kazanılması
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MADDE 21 – (1) 27 nc� madde uyarınca ana veya babalarına
bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar erg�n olmalarından
�t�baren üç yıl �ç�nde seçme hakkını kullanmak suret�yle Türk
vatandaşlığını kazanab�l�rler.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı �le kazanılmasının
geçerl�l�ğ� ve sonuçları

MADDE 22 – (1) Seçme hakkı �le Türk vatandaşlığının
kazanılması, bu hakkın kullanılmasına da�r şartların tesp�t�ne �l�şk�n
karar tar�h�nden �t�baren hüküm �fade eder.

(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanan
k�ş�ler�n eşler� ve çocukları hakkında 20 nc� madde hükümler�
uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türk Vatandaşlığının Kaybı

 

Türk vatandaşlığının kaybı haller�

MADDE 23 – (1) Türk vatandaşlığı, yetk�l� makam kararı veya
seçme hakkının kullanılması �le kaybed�l�r.

Yetk�l� makam kararı �le kayıp yolları

MADDE 24 – (1) Yetk�l� makam kararı �le Türk vatandaşlığının
kaybı, çıkma veya kaybett�rme ya da vatandaşlığa alınmanın �ptal� �le
gerçekleş�r.

Türk vatandaşlığından çıkma

MADDE 25 – (1) Türk vatandaşlığından çıkmak �ç�n �z�n �steyen
k�ş�lere aşağıdak� şartları taşımaları hal�nde Bakanlıkça çıkma �zn�
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veya çıkma belges� ver�leb�l�r.

a) Erg�n ve ayırt etme gücüne sah�p olmak.

b) Yabancı b�r devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya
kazanacağına �l�şk�n �nandırıcı bel�rt�ler bulunmak.

c) Herhang� b�r suç veya askerl�k h�zmet� neden�yle aranan
k�ş�lerden olmamak.

ç) Hakkında herhang� b�r mal� ve ceza� tahd�t bulunmamak.

Türk vatandaşlığından çıkma belgeler�

MADDE 26 – (1) Yabancı b�r devlet vatandaşlığını kazanmak
üzere Türk vatandaşlığından çıkmak �ç�n �z�n �steyenlerden talepler�
uygun görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaşlığından çıkma �z�n
belges�; ver�len �z�n sonucunda veya önceden yabancı b�r devlet
vatandaşlığını kazandığını belgeleyenlere �se Türk vatandaşlığından
çıkma belges� ver�l�r.

(2) Çıkma �z�n belges�, karar tar�h�nden �t�baren �k� yıl geçerl�d�r.
İz�n belges�n� alanlar bu süre �çer�s�nde yurt �ç�nde �kamet ed�len yer
val�l�ğ�ne, yurt dışında �se dış tems�lc�l�klere yabancı devlet
vatandaşlığını kazandıklarına da�r b�lg� ve belgeler� vermek
zorundadır. Süres� �ç�nde yabancı devlet vatandaşlığının
kazanılamaması durumunda çıkma �z�n belges� geçers�z hale gel�r.

10446

 

Türk vatandaşlığından çıkmanın geçerl�l�ğ� ve sonuçları

MADDE 27 – (1) Çıkma belges�n�n �lg�l�ye �mza karşılığı
tesl�m� �le Türk vatandaşlığı kaybed�l�r. Türk vatandaşlığını kaybeden
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k�ş�ler�n nüfus a�le kütükler�ndek� kayıtları kapatılır ve kayıp
tar�h�nden �t�baren yabancı muameles�ne tab� tutulurlar.

(2) (Değ�ş�k:6/12/2019-7196/63 md.) Eşlerden b�r�n�n çıkma
�zn� almak suret�yle Türk vatandaşlığını kaybetmes� d�ğer eş�n
vatandaşlığına tes�r etmez. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da
babanın taleb�n�n bulunması ve d�ğer ebeveyn�n de muvafakat etmes�
hal�nde çocukları da kend�ler� �le b�rl�kte Türk vatandaşlığını
kaybederler. Muvafakat ver�lmemes� hal�nde hak�m kararına göre
�şlem yapılır.

(3) Vatandaşlığın kaybı, çocukları vatansız kılacak �se bu madde
hükümler� uygulanmaz.

Çıkma �zn� almak suret�yle Türk vatandaşlığını kaybeden
k�ş�lere tanınan haklar

MADDE 28 – (Değ�ş�k: 9/5/2012-6304/14 md.)

(1) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle
Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan
altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına
tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe
ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

(2) Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme,
muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini
yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin
kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili
kanunlardaki hükümlere tabidirler.

(3) Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı ve
kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti
görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi,
geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

(4) Cumhurbaşkanı gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden
itibaren hangi dereceye kadar olan altsoyların bu maddede tanınan
haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir.(1)
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(5) Bu madde hükümlerinden yararlanacak olan altsoyun,
üstsoyu ile soy bağını belgelendirmesi şarttır.

(6) Bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu
maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi
Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli
Kağıtlar Kanunu kapsamındadır.

(7) Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın
ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik
Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak
kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş
kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik
bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet
makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin
usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı
zorunludur.

 

 

 

–––––––––––––––––––

(1)  2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
188 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değ�şt�r�lm�şt�r.

10446-1
 
(8) Bu madde kapsamında bulunan kişilere Bakanlığın tespit

edeceği esaslar çerçevesinde kimlik numarası verilir. Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası aranan yerlerde bu kimlik numarası
kullanılır.

(9) Mavi Kartın düzenlenmesi ve dağıtılması ile Mavi Kartlılar
Kütüğünün elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.
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(10) Kamu kurum ve kuruluşları, bu madde hükümlerinin
uygulanması amacıyla her türlü tedbiri alır ve gerekli düzenlemeleri
yapar.

Türk vatandaşlığını kaybett�rme(1)

MADDE 29 – (1) Aşağıda bel�rt�len eylemlerde bulundukları
resm� makamlarca tesp�t ed�len k�ş�ler�n Türk vatandaşlığı
Cumhurbaşkanı kararı �le kaybett�r�leb�l�r.(1)

a) Yabancı b�r devlet�n, Türk�ye'n�n menfaatler�ne uymayan
herhang� b�r h�zmet�nde bulunup da bu görev� bırakmaları kend�ler�ne
yurt dışında dış tems�lc�l�kler, yurt �ç�nde �se mülk� �dare am�rler�
tarafından b�ld�r�lmes�ne rağmen, üç aydan az olmamak üzere
ver�lecek uygun b�r süre �çer�s�nde kend� �stekler� �le bu görev�
bırakmayanlar.

b) Türk�ye �le savaş hal�nde bulunan b�r devlet�n her türlü
h�zmet�nde Cumhurbaşkanının �zn� olmaksızın kend� �stekler�yle
çalışmaya devam edenler.(1)

c) İz�n almaksızın yabancı b�r devlet h�zmet�nde gönüllü olarak
askerl�k yapanlar.

(2) (Ek: 2/1/2017 - KHK-680/75 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-
7072/73 md.) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
302 nc�, 309 uncu, 310 uncu, 311 �nc�, 312 nc�, 313 üncü, 314 üncü ve
315 �nc� maddeler�nde yazılı suçlar neden�yle hakkında soruşturma
veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması neden�yle
kend�s�ne ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma
aşamasında Cumhur�yet savcısı veya kovuşturma aşamasında
mahkeme tarafından öğren�lmes�nden �t�baren b�r ay �ç�nde
vatandaşlıklarının kaybett�r�lmes� amacıyla Bakanlığa b�ld�r�l�r.
Bakanlıkça Resmî Gazetede yapılan yurda dön �lanına rağmen üç ay
�ç�nde yurda dönmemeler� hal�nde, bu k�ş�ler�n Türk vatandaşlıkları
Cumhurbaşkanı kararıyla kaybett�r�leb�l�r.(1)
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Türk vatandaşlığının kaybett�r�lmes�n�n geçerl�l�ğ� ve
sonuçları

MADDE 30 – (1) Türk vatandaşlığının kaybett�r�lmes�
Cumhurbaşkanı kararının Resm� Gazetede yayımlandığı tar�hten
�t�baren hüküm �fade eder.(2)

(2) Kaybett�rme kararları şahs�d�r, �lg�l�n�n eş ve çocuklarına tes�r
etmez.

 

 

 

 

–––––––––––––––––––

(1)  2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
188 �nc� maddes�yle bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan
“Bakanlığın tekl�f� ve Bakanlar Kurulu” �bares� “Cumhurbaşkanı”
şekl�nde; aynı fıkranın (b) bend�nde yer alan “Bakanlar
Kurulunun” �bares� “Cumhurbaşkanının” şekl�nde ve �k�nc�
fıkrasında yer alan “Bakanlığın tekl�f� ve Bakanlar Kurulu” �bares�
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değ�şt�r�lm�şt�r.

(2)  2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
188 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değ�şt�r�lm�şt�r.

10446-2

 

Türk vatandaşlığının �ptal�
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MADDE 31 – (1) Türk vatandaşlığını kazanma kararı; �lg�l�n�n
yalan beyanı veya vatandaşlığı kazanmaya esas teşk�l eden öneml�
hususları g�zlemes� sonucunda vuku bulmuş �se kararı veren makam
tarafından �ptal ed�l�r.

İptal kararının geçerl�l�ğ� ve sonuçları

MADDE 32 – (1) İptal kararı, karar tar�h�nden �t�baren hüküm
�fade eder. İptal kararı �lg�l� k�ş�ye bağlı olarak Türk vatandaşlığını
kazanan eş ve çocuklar hakkında da uygulanır.  

Malların tasf�yes�

MADDE 33 – (1) Vatandaşlığı �ptal ed�lenler hakkında
15/7/1950 tar�hl� ve 5683 sayılı Yabancıların Türk�ye'de İkamet ve
Seyahatler� Hakkında Kanun hükümler� uygulanır. Bunlardan
mallarının tasf�yes� gerekl� görülen hallerde bu husus �ptal kararında
bel�rt�l�r. Bu k�ş�ler en geç b�r yıl �ç�nde Türk�ye'dek� mallarını tasf�ye
etmek zorundadır. Aks� halde, malları Haz�nece satılarak bedeller� nam
ve hesaplarına kamu haznedarlığı s�stem�ne dah�l b�r kamu bankasına
yatırılır.

(2) Bu k�ş�ler �ptal kararı aleyh�ne yargı yoluna başvurdukları
takd�rde malların tasf�yes� dava sonuna bırakılır.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı �le kaybı

MADDE 34 – (1) Aşağıda durumları bel�rt�lenler, erg�n
olmalarından �t�baren üç yıl �ç�nde Türk vatandaşlığından ayrılab�l�rler.

a) Ana ya da babadan dolayı soy bağı neden�yle doğumla Türk
vatandaşı olanlardan yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla
veya sonradan kazananlar.

b) Ana ya da babadan dolayı soy bağı neden�yle Türk vatandaşı
olanlardan doğum yer� esasına göre yabancı b�r devlet vatandaşlığını
kazananlar.



08.06.2021 Mevzuat B�lg� S�stem�

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5901&MevzuatTur=1&MevzuatTert�p=5 17/23

c) Evlat ed�n�lme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.

ç) Doğum yer� esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde,
sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.

d) Herhang� b�r şek�lde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya
babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

(2) Yukarıdak� hükümler gereğ�nce vatandaşlığın kaybı �lg�l�y�
vatansız kılacak �se seçme hakkı kullanılamaz.

Seçme hakkı �le Türk vatandaşlığını kaybetmen�n geçerl�l�ğ�
ve sonuçları

MADDE 35 – (1) Seçme hakkı �le Türk vatandaşlığının kaybı,
bu hakkın kullanılmasına da�r şartların varlığının tesp�t�ne �l�şk�n karar
tar�h�nden �t�baren hüküm �fade eder.

(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılan
k�ş�ler�n eşler� ve çocukları hakkında 27 nc� madde hükümler�
uygulanır.

10447

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Türk vatandaşlığının �spatı

MADDE 36 – (1) Türk vatandaşlığının �spatı herhang� b�r şekle
tab� değ�ld�r.

(2) Aşağıdak� resm� kayıt ve belgeler, aks� sab�t oluncaya kadar
�lg�l�n�n Türk vatandaşı olduğuna kar�ne teşk�l eder.



08.06.2021 Mevzuat B�lg� S�stem�

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5901&MevzuatTur=1&MevzuatTert�p=5 18/23

a) Nüfus kayıtları.

b) Nüfus cüzdanları.

c) Pasaport veya pasaport yer�ne geçen belgeler.

(3) B�r k�ş�n�n Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda herhang�
b�r tereddüde düşüldüğü takd�rde bu husus Bakanlıktan sorulur.

Vatandaşlık �şlemler�nde müracaat makamı ve usul

MADDE 37 – (1) Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına
�l�şk�n başvurular yurt �ç�nde �kamet ed�len yer val�l�ğ�ne, yurt dışında
�se dış tems�lc�l�klere b�zzat veya bu hakkın kullanılmasına �l�şk�n
vekâletname �le yapılır.

B�lg� ve belge �stenmes�

MADDE 38 – (1) Vatandaşlık �şlemler�ne �l�şk�n �nceleme ve
araştırmalarla �lg�l� b�lg� ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca
herhang� b�r gec�kmeye mahal bırakılmaksızın ver�l�r.

Madd� hataların düzelt�lmes� ve tamamlama(1)

MADDE 39 – (Değ�ş�k: 19/10/2017-7039/31 md.)

(1) Bu Kanuna göre alınan kararlarda madd� b�r hata veya
eks�kl�ğ�n bulunduğunun sonradan anlaşılması hal�nde, dayanağına
uygun şek�lde Genel Müdürlükçe düzeltme veya tamamlama kararı
alınır.

Vatandaşlık kararlarının ger� alınması

MADDE 40 – (1) Türk vatandaşlığının kazanılması veya
kaybına �l�şk�n kararlar, hukuk� şartlar oluşmadan veya mükerrer
olarak ver�ld�ğ� sonradan anlaşıldığı takd�rde ger� alınır.

Tebl�gat
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MADDE 41 – (1) Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve
kaybına �l�şk�n kararlar �lg�l�ye ve başvuru makamlarına tebl�ğ olunur.
29 uncu madde uyarınca ver�len kaybett�rme kararları Resm�
Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tar�hte tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� Hükümler

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� vatandaşları

MADDE 42 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak üzere
başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� vatandaşları, Türk
vatandaşı olmak �sted�kler�n� yazılı olarak beyan ett�kler� takd�rde Türk
vatandaşlığını kazanırlar.

 

–––––––––––––––––––

(1)  Bu madde başlığı “Madd� hataların düzelt�lmes�” �ken,
19/10/2017 tar�hl� ve 7039 sayılı Kanunun 31 �nc� maddes�yle
metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

10448

 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� vatandaşlığını sonradan
kazanmış olanlar hakkında 11 �nc� maddede bel�rt�len hükümler
uygulanır.
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Türk vatandaşlığını kaybedenler veya vatandaşlıktan ıskat
ed�lenler(1)

MADDE 43 – (Değ�ş�k: 19/10/2017-7039/32 md.)

(1) Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 �nc�
maddes�n�n (a), (ç), (d) ve (e) bentler� uyarınca Türk vatandaşlığını
kaybetm�ş olan k�ş�ler, başvurmaları hal�nde, m�llî güvenl�k
bakımından engel teşk�l edecek b�r hal� bulunmamak kaydıyla,
Türk�ye’de �kamet etme şartı aranmaksızın Bakanlık kararı �le yen�den
Türk vatandaşlığına alınab�l�rler.

(2) Mülga 28/5/1928 tar�hl� ve 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununa göre vatandaşlıktan ıskat ed�lm�ş k�ş�ler, başvurmaları
hâl�nde, m�llî güvenl�k bakımından engel teşk�l edecek b�r hâl�
bulunmamak kaydıyla, Türk�ye’de �kamet etme şartı aranmaksızın
Bakanlık kararı �le yen�den Türk vatandaşlığına alınab�l�rler.

(3) M�llî güvenl�k bakımından engel teşk�l edecek hal�
bulunanların talepler� Bakanlıkça redded�l�r.

Çok vatandaşlık

MADDE 44 – (1) Herhang� b�r nedenle yabancı b�r devlet
vatandaşlığını kazanan k�ş�ler�n, bu durumlarına �l�şk�n belgeler� �braz
etmeler� ve yapılacak �nceleme sonucunda kayden aynı k�ş�ler
olduklarının tesp�t� hal�nde, nüfus a�le kütükler�ndek� kayıtlarına çok
vatandaşlığa sah�p olduklarına da�r açıklama yapılır.

Vatandaşlık �şlemler� h�zmet bedel�

MADDE 45 – (1) Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına
�l�şk�n ver�len h�zmet bedel� karşılığı, Bakanlık ve Mal�ye
Bakanlığınca b�rl�kte bel�rlen�r. Tahs�l ed�len h�zmet bedel� tutarları
bütçeye gel�r kayded�l�r.

(2) 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununa göre gel�r� olmayanlar ve
kend�ler� �le b�rl�kte �şlem gören erg�n olmayan çocukları �ç�n b�r�nc�
fıkra uyarınca bel�rlenen h�zmet bedel� alınmaz.
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Yönetmel�k

MADDE 46 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına �l�şk�n usul ve
esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.
(2)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar

MADDE 47 – (1) 11/2/1964 tar�hl� ve 403 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanunu, 24/4/2006 tar�hl� ve 5490 sayılı Nüfus
H�zmetler� Kanununun 22 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında geçen "�l ve
�lçe" �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) D�ğer mevzuatta 11/2/1964 tar�hl� ve 403 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununa yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış
sayılır.

 

 

 

 

–––––––––––––––––––

(1)  Bu madde başlığı “403 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşlığını
kaybedenler” �ken, 19/10/2017 tar�hl� ve 7039 sayılı Kanunun 32
nc� maddes�yle metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

(2)  2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
188 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değ�şt�r�lm�şt�r.

10448-1
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Saklı nüfus

EK MADDE 1 – (Ek: 19/10/2017-7039/33 md.)

(1) Onsek�z yaşını tamamlayıncaya kadar herhang� b�r nedenle
a�le kütükler�ne kayded�lmem�ş olan ve yabancı b�r devletle
vatandaşlık bağı bulunmayan k�ş�ler; ana veya baba, bunların ölmüş
olması hal�nde, varsa kardeşler� �le hısımlığını göster�r tıbbî rapor �braz
etmeler� durumunda Türk vatandaşlığını kazanır.

Türk soylu yabancılar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b)
bend�nde öngörülen �kamet süres�, Türk soylu yabancılar �ç�n
31/12/2010 tar�h�ne kadar �k� yıl olarak uygulanır.

Mevcut yönetmel�ğ�n uygulanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 46 ncı maddede öngörülen
yönetmel�k altı ay �ç�nde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu
yönetmel�k yürürlüğe g�r�nceye kadar mevcut yönetmel�kler�n bu
Kanuna aykırı olmayan hükümler�n�n uygulanmasına devam ed�l�r.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu
yürütür.

 

10448-2
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5901 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 
Değ�şt�ren

Kanunun/KHK’n�n
veya İptal Eden

Anayasa
Mahkemes�
Kararının
Numarası

5901 sayılı
Kanunun

değ�şen veya
�ptal ed�len
maddeler�

Yürürlüğe G�r�ş Tar�h�

6304 28 18/5/2012
6735 12 13/8/2016

KHK/680 29 6/1/2017

7039

10, 11, 12, 15,
20, 39,
43, EK

MADDE 1

3/11/2017

7072 29 8/3/2018

KHK/700 12, 14, 28, 29,
30, 46

24/6/2018 tarihinde birlikte
yapılan Türkiye Büyük

Millet Meclisi ve
Cumhurbaşkanlığı seçimleri

sonucunda
Cumhurbaşkanının andiçerek

göreve başladığı tarihte
(9/7/2018)

7196 27 24/12/2019
 


