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YABANCI YATIRIMCILARIN İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINI 

KAZANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu usul ve esaslar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 

20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan yabancıların istisnai olarak Türk 

vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektedir. 

 

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslarda yer alan, 

a) Dış Temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini, Başkonsolosluğunu, 

Konsolosluğunu, 

b) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü, 

c) Kanun: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu, 

ç) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını, 

d) Özel/Ortak Ofisler: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü ve ilgili tespit kurumları personelinin birlikte çalışacağı; yabancı 

yatırımcıya sürecin her aşamasıyla ilgili destek ve danışmanlık hizmetinin 

sunulduğu; Kanunda belirtilen ikamet izni ve vatandaşlık başvurusunun alındığı 

ofisleri, 

e) Uygunluk Belgesi: Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve 

başvuru sahibinin aranan şartları taşıdığının ilgili Bakanlık/Kurum tarafından tespit 

edildiğine ilişkin belgeyi, 

f) Tespit Kurumu: Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve 

başvuru sahibinin aranan şartları taşınıp taşınmadığını tespit edecek 

Bakanlık/Kurumu, 

g) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, 

ğ) Yönetmelik: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmeliği, 

ifade eder. 

 

Başvuru Sahibince Yapılacak İşlemler 

MADDE 3- (1) Belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancı, bizzat veya bu 

hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile tayin edilmiş vekili tarafından uygunluk 

belgesi almak üzere gerekli belgeler ile birlikte ilgili tespit kurumuna başvurur. 

(2) Tespit Kurumunca olumlu görüş bildirilmesi halinde, 6458 sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanununun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında 

ikamet izni düzenlenebilmesi için gerekli belgeler ile birlikte il göç idaresi müdürlüğüne 

başvurulur. 

(3) Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 6458 sayılı Kanununun 31’inci maddesinin birinci 

fıkrasının (j) bendi uyarınca düzenlenen ikamet izni ve vatandaşlık başvurusu için gerekli 

belgeler ile birlikte il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne başvurulur. 

 

Tespit Kurumunca Yapılacak İşlemler 

MADDE 4- (1) Tespit kurumunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının 

Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirip getirmediği 

tespit edilir. 

(2) Aranan şartların yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili hakkında 

düzenlenecek olan uygunluk belgesi başvuru sahibine, Genel Müdürlüğe ve Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğüne gönderilir. 
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(3) Aranan şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde ise bu durum başvuru 

sahibine bildirilir. 

 

Ankara ve İstanbul’da Kurulacak Özel/Ortak Ofislerde Yapılacak İşlemler 

 MADDE 5- (1) Tespit kurumlarınca adlarına uygunluk belgesi düzenlenen yabancı 

yatırımcıların 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31’inci maddesinin 

birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında ikamet izni ve Türk vatandaşlığının istisnai olarak 

kazanılması başvurusu, belirlenen ortak belgeler ile birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel aracığı ile 

alınır. 

(2) Uygunluk belgesi olmayan yabancı yatırımcılar, destek ve danışmanlık hizmeti 

sunmak üzere görevlendirilen personel aracılığıyla ilgili tespit kurumuna yönlendirilir.   

 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 

MADDE 6- (1) Tespit kurumu tarafından gönderilen uygunluk belgesine istinaden 6458 

sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) 

bendi kapsamında ikamet izni başvuruları değerlendirilir.  

 

Genel Müdürlükçe Yapılacak İşlemler 

MADDE 7- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü/dış temsilciliklerimiz tarafından 

düzenlenen vatandaşlık dosyasına istinaden Genel Müdürlükçe gerekli vatandaşlık iş ve 

işlemleri yapılarak işlem sonucu il müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ 

edilir. 

 

Sorumluluk ve Türk Vatandaşlığının İptali 

MADDE 8- (1) Yabancıların Yönetmelikte belirtilen şartları öngörülen süre boyunca 

taşımaya devam etmeleri gerekmekte olup aranan şartların kaybedilmesi halinde Türk 

vatandaşlığı kazanma kararı, Kanunun 31’inci maddesi uyarınca iptal edilir. 

 (2) Yabancının aranan şartların kaybettiğinin tespiti Tespit Kurumunca yapılarak bu 

husus Genel Müdürlüğe ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

(3) Türk vatandaşlığının kazanılmasında milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından 

engel teşkil edecek hali bulunup bulunulmadığına ilişkin yaptırılan arşiv araştırması sonucu 

olumsuz bildirilen yabancının, vatandaşlık başvurusu reddedilerek Genel Müdürlükçe Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. 


