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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Kanun No: 1043

Kabul Tarihi : 11/04/1968

Madde 1- 10 Eylül 1964 tarihinde Paris’te imzalanan “Vatandaşlık Kazanılması Konusunda Karşılıklı
Bilgi Verilmesi Hakkındaki Sözleşme” nin onaylanması uygun bulunması uygun bulunmuştur.
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
22/04/1968
_____ . _____
Karar Sayısı : 6/12319
11 Nisan 1968 tarih ve 1043 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “Vatandaşlığın
Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkındaki Sözleşme” nin, onay belgesinin
tevdiinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/7/1969 tarih ve
Kons. 110-274-490 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 29/8/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.

_____ . _____
Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi
Verilmesi Hakkındaki Sözleşme
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u üyeleri: Avusturya Cumhuriyeti, Belçika
Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, İtalya
Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve
Türkiye Cumhuriyeti uyruklarının vatandaşlık kazanmaları konusunda karşılıklı bilgi teatisi
için işbirliği arzusundan hareketle, aşağıdaki hükümlerde anlaşmaya varmışlardır :
Madde 1- Her Âkit Devlet diğer Âkit Devlet vatandaşları hakkında, vatandaşlığa
alınma, seçme hakkını kullanma veya tekrar alınma yolları ile vatandaşlığın kazanılması
hallerinde o devlete bilgi iletmeyi taahhüt eder.
Madde 2- Bu bilgi, işbu Sözleşmeye örneği eklenen ve aşağıdaki hususları kapsayan
bir fişle verilir.
12345-

İlgilinin adı ve soyadı
Doğum yeri ve tarihi
Uyrukluğunda bulunduğu devlette bilinen ikametgahı ve son ikametgahı
Vatandaşlığın kazanılması şekli ve kazanmanın sonuç doğurduğu tarih
Mümkünse evvelki vatandaşlığının ispatına yarayan belgenin niteliği, numarası ve
tarihi,

Madde 3- Vatandaşlığın kazanılması, eşin reşit olmayan çocukların uyrukluğuna
kendiliğinden etki yaptığı taktirde yukarıdaki maddede öngörülen fiş ayrıca bu eş ile
çocukların adlarının ve soyadlarının doğum yerlerini ve tarihlerini de içine alır.
Madde 4- Fiş, vatandaşlık kazanılmasının sonuç doğurduğu tarihten başlayarak üç ay
içinde doğruca gönderilir.

Her Âkit Devlet, imza tebliğ veya katılma sırasında fişin gönderileceği merkezi
makamı gösterecektir.
Madde 5- Bu Sözleşme, ne her Âkit Devletin vatandaşlıkla ilgili kanunları
hükümlerine, ne de vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin daha geniş bilgi teatisini öngören
anlaşmalara halel getirmez.
Madde 6- Âkit Devletler, bu sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün
kılmak için anayasalarının yükümlü tuttuğu usüllerin yerine getirildiğini, İsviçre Federal
Hükümetine tebliğ edeceklerdir.
İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan her tebliğden Âkid
Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir.
Madde 7- Bu Sözleşme 2 nci tebliğin tevdi tarihini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe
girecek ve bu tarihten başlayarak bu formaliteyi yerine getiren iki Devlet arasında geçerli
olacaktır. Bundan evvelki maddede öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her imzacı
Devlet için, bu Sözleşme tebligatın tevdi tarihini kovalayan 30 uncu günden itibaren sonuç
doğuracaktır.
Madde 8- Her Âkit Devlet, imza veya 6 ncı maddede belirtilen tebligat veyahut
katılma sırasında birinci maddede öngörülen bilgi teatisinin seçme hakkını kullanma veya
tekrar vatandaşlığa alınma yolları ile vatandaşlığın kazanılması şeklini istisna ettiğini beyan
edebilir.
Her âkit devlet İsviçre Federal Hükümetine göndereceği tebliği ile, birinci fıkra
gereğince kendi tarafından formüle edilen ihtirazi kaydı kısmen veya tamamen geri
çekebilecektir. Bu tebliğ alındığı tarihi kovalayan 30 uncu gün geçerlik kazanacaktır.
İsviçre Federal Hükümeti, bu tebliğden Âkit Devletlerden her birini ve Milletlerarası
Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir.
Madde 9- Bu Sözleşme, her Âkit Devletin anavatan topraklarının bütününde hukuken
hüküm ifade eder. Her Âkit Devlet, bu Sözleşme Hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir
veya bir kaçında veyahut Milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya
ülkelerde uygulanacağını, imza, 6 ncı maddede öngörülen tebliğ, katılma sırasında veya daha
sonra, İsviçre Federal Hükümetine yapacağı tebliğ ile beyan edebilecektir. İsviçre Federal
Hükümeti her Âkit Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini, bu
tebliğden haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri tebliğnamenin İsviçre Federal
Hükümetince alınmasını kovalayan 30 uncu gün anılan tebliğnamede zikredilen ülke veya
ülkelerde uygulanacaktır. Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü gereğince bir beyanda bulunmuş
olan her Devlet, daha sonra, herhangi bir anda İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir
tebliğle, bu Sözleşmenin beyannamede gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında
uygulanmasına son verildiğini beyan edebilir.
İsviçre Federal Hükümeti, her Âkit Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u
Genel Sekreterini bu yeni tebliğden haberdar edecektir.
Sözleşmenin uygulanması, adı geçen tebliğnamenin İsviçre Federal Hükümetince
alınmasını kovalayan 30 uncu gün bahis konusu ülkede son bulacaktır.

Madde 10- Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u veya Avrupa Konseyi üyesi her
Devlet, bu sözleşmeye katılabilir.
Katılmak isteyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal Hükümetine tevdi edilecek bir
belge ile tebliğ eder. Adı geçen Hükümet her katılma belgesinin tevdii keyfiyetinden üye
Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir.
Sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin verilmesini kovalayan 30 uncu gün
yürürlüğe girecektir.
Katılma belgesinin verilmesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra
mümkün olabilir.
Madde 11- Bu Sözleşme değişikliklere tabi tutulabilir.
Değişiklik teklifi İsviçre Federal Hükümetine yapılır. Federal Hükümet de keyfiyet
Âkit Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterine tebliğ eder.
Madde 12- Bu Sözleşme, 7 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı tarihten başlayarak
beş yıllık bir süre için geçerlidir.
Sözleşme, fesih ihbarı olmadıkça beş yıldan beş yıla kendiliğinden yenilenir. Fesih
ihbarı diğer bütün Âkit Devletlere ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel
Sekreterine bilgi verecek olan İsviçre Federal Hükümetine, sürenin bitiminden en az altı ay
evvel yapılmış olmalıdır.
Fesih, sadece fesih ihbarında bulunacak Devlet hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme
diğer Âkit Devletler için yürürlükte kalır.
Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve imzaları aşağıda bulunan temsilciler
işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
10 Eylül 1964 günü Paris’te, İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi olunmak üzere
bir nüsha halinde düzenlenmiş olup aslına uygunluğu onaylı birer kopyası diplomatik yolla
her Âkit Devlet ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterine gönderilecektir.

(BELGENİN ÖN YÜZÜ)
Devlet / Eta / Staat / Stato / Staat : Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü
Vatandaşlık kazanılması (Vatandaşlığa alınma, seçme, tekrar alınma) (1) konusunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkında Paris’te
10 Eylül 1964 tarihinde imzalanan sözleşme
Convention concernant l’èchange d’information en matière d’acquistion de nationalitè (naturalisation option, rèintègration (1) signèe à
Paris le 10 septembre 1964.
8Übereinkommen über den Austausch von Einbürgerungsmitteilungen (Einbürgerung, Option, Wiedereinbürgerung) (1) von
10. September 1974
Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di cittadinanza (naturalizzazione, opzione, ricquisto) (1) firmata a
Praigi il 10 settembre 1964
Overeenkomst inzake uitwisseling van gegevens over verkrijing van nationaliteit (naturalisatie, optie, herkrijging) (1) getekend te
Parijs op 10 september 1964.
1.

a) Kazanmadan önceki soyadı / Nom avant acquisition/ Name
vor dem Erwerb/Cognome prima dell àquisto/Naam vor de
verkrijging
b) Kazanmadan sonraki soyadı/Nom après l’acquisition/Name
nach dem Erwerb/Cognome dopo acquisto/Naam ne de
verkrijging

2.

a) Kazanmadan önceki adı/Prènoms aprés l’acquisition/
Vornamen vor dem Erwerb/Nomi prima dell’acquisto/
Voornamen vóór de verkrijging
b) Kazanmadan sonraki adı/Prénoms après l’acquisition/
Vornamen nach dem Erwerb/Nomi dopo l’acquisto/Voornamen
na de verkrijging

3.

Doğum yeri ve tarih/Lieu et date de naissance/Geburtsort und
Geburtsdatum/Luogo e data di nascita/Plaats en datum van
geboorte

4.

Oturdğu yer (Devlet ve il adı)/Résidence actuelle (Nom de
l’Etat et de la Commune)/Derzeitiger Aufenthaltsort (Name des
States und Gemeinde)/Residenza attuale (Nome dello Stato e del
Comune)/Tegenwoordige verblijfplaats (Naam van het en van de
gemeente

5.

İlgilinin vatandaşlığını taşıdığı Devlette en son oturduğu bilinen
yer/Dernière résidence connue dans l’Etat dont l’intéressé avait la
nationalité/Letzter bekannter Aufenthaltsort in dem Staat dessen
Staatsangehörigkeit der Genannte besass/Ultima residenza conosciuta
nello Stato del quale l’interessato prossedeva la cittadinanza/Laatst
bekende verblijfplaats in het land waarvan de betrokkene de nationaliteit
bezat/

6.

a) Kazanılan vatandaşlık/Nationalité acquise/Erworbene
Staatsangehörigkeit/Cittadinanza acquisita/Verkregen
nationaliteit
b) İşlemin Mahiyeti/Nature de l’acte/Art der Urkunde/Natura
dell’atto Aard van het document
c) İşlemin tarih ve numarası/Date et numéro de l’acte/Datum
und Nummer der Urkunde/Date e numero dell’atto/Datum en
nummer van het document
d) Kazanmayı hükme bağlayan tarih/Date à lapuella l’acpuisition
prend effet/Datum an dem der Erwerb in Kraft tritt/Data a
decorrere dalla quale l’acquisto diviene efficace/Datum waarop
de verkrijging ingaat
e) Önceki vatandaşlığını belirten belgenin Mahiyeti, tarih/
Eventuellement nature, numéro et date du document faisant
preuve de la nationalité précédente/Gegebenenfalls Art, Nummer
und Datum der die frühere Staatsangehörigkeit beweisenden
Urkunde/Eventualmente natura, numero e data del documento che
comprova la cittadinanza precedente/Eventueel aard, nummer en
datum van het bewijsstuk van de vorige nationaliteit

(1) Luzumsuz şerhler çizilecektir/Bifferles mentions inutiles/Hichtzutreffendes ist zi streichen/Concellera le menzioni
inutili/Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

(BELGENİN ARKA YÜZÜ)
7.
a)

Kazanmada dahil olan eş/Epouse à laquelle s’étend l’acquisition/Ehegatte, auf den sich der Erwerb erstreckt/Coniuge
cui l’acquisto estende i suoi effeti/Echtgenote, tot wie de verkrijging zich uitstreckt
Soyadı/Nom (de jeune fille)/Name (bei Ehefrauen auch Mädchenname)/
Cognome (da nubile)/Naam (meisjesnaam)

b) Adı/Prénoms/Vornamen/Nomi/Voornamen
c) Doğum yeri/Liue de naissance/Luogo di nascita/Plaats van geboorte
d) Doğum tarihik/Date de naissance/Geburtsdatum/Data di nascitaDatum van geboorte
8.

Kazanmaya dahil, bilinen küçük çocuklar/Çocuklar/Enfants mineurs connus auxquels s’étend l’acquisition/
Minderjährige Kinder, soweit bekannt, auf die sich der Erwerb erstreckt/Figlg minori conosciuti ai quali l’acquisito
estende i suoi effetti/Minderjarige kinderen, voor zover bekend, tot wie de verkrijging zich uitstrekt

Soyadı
Nom
Name
Cognome
Naam

Adı
Prénoms
Vornamen
Nomi
Voornamen

Doğum yeri
Lieu de naissance
Geburtsort
Luogo di nascita
Plaats van geboorte

Doğum tarihi
Date de naissance
Geburtsdatum
Data di nascita
Datum van geboorte

a

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

c

d

d

d

d

e

e

e

e

f

f

f

f

g

g

g

g

h
9.

h
h
Mülahazalar/Observations/Bemerkungen/Osservazioni/Opmerkingen

h

ANKARA (le / den / li / di) ......./......./

İçişleri Bakanı Y.
Pour le Ministre de l’Intériur
Mühür, İmza (Görevi)/Sceau officiel, signature (Fonction de
signataire)/Dienstsiegel,
Unterschrift
(Dienststellung)/Timbro
ufficiale, Firma (Qualificia del firmatario)/Zegel Handetekening
(Functie van de ondertekenaar)

Bilgiler Latin harfleri ile, tarihler arap rakamları ile ve aylar yıl içindeki sıralarına göre rakamla gösterilir.
Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes; les mois sont représentés par un chiffre d’après leur rang
dans l’année.
Die Angaben sind in lateinischen Buchstaben, die Daten in arabischen Ziffern zu schreiben, die Monate sind gemäss ihrer Reihenfolge
im Jahresablauf durch eine Ziffer zu bezeichnen.
Le notizie sono scritte in caratteri latini, le date in cifre arabe, i mesi sono rappresentati da una cifra secondo il loro ordine nell’anno.
De inlichtingen worden in latijnse letters, de data in arabische cijfers geschreven, de maanden werden aangeduid door een cijfer naar
hun plaats in het jaar.

