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Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
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Konu: Yenileme
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulu’nca uygun görülmüştür.
Gereðini arz ederim.
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LÝSTE
Hükümsüz Sayýlan Kanun Tasarýsýnýn Adý :

Cemil Çiçek
Başbakan V.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Harp Akademileri Kanunu, Harp Okulları
Kanunu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı
Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Karayolları ve Köprüler ile İlgili İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanunda Değişklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanunu Tasarısı

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı

Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
Sayý: B.02.0.KKG.0.10/101-1195/1824
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Ýçiþleri Bakanlýðýnca hazýrlanan ve Baþkanlýðýnýza arzý Bakanlar Kurulunca 20/2/2006
tarihinde kararlaþtýrýlan “Türk Vatandaþlýðý Kanunu Tasarýsý” ile gerekçesi iliþikte gönderilmiþtir.
Gereðini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan

GENEL GEREKÇE
Devletin unsurlarýndan birisi olan insan topluluðu, vatandaþlýk hukukunun temel konusunu
oluþturmaktadýr. Bir insan topluluðunun devletin kurucu unsuru olabilmesi için, sýnýrlarý belirli bir
ülke üzerinde yaþamasý ve kendisini uluslararasý alanda temsil edecek bir siyasi otoriteye sahip olmasý ve devletle arasýnda sürekli bir hukuki baðýn bulunmasý gerekir. Bu bað vatandaþlýk baðýdýr.
Vatandaþlýk baðý kiþinin devletine karþý baðlýlýðýný ifade ederken, ayný zamanda devletin birey
üzerinde birtakým yetkilere sahip olmasýnýn temelini de oluþturur. Vatandaþlýk genel olarak devletle kiþi arasýndaki hukuki bir bað olarak tanýmlanýr. Bu durum Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesinin
2 nci maddesinde; "Vatandaþlýk bir kiþi ile bir devlet arasýndaki hukuksal bað anlamýna gelir; kiþinin
etnik kökenini göstermez." þeklinde ifadesini bulur.

Vatandaþlýkla ilgili düzenlemelerin devletin egemenlik hakkýnýn bir sonucu olduðu ve vatandaþlýðýn belirlenmesinde devletin mutlak bir yetkisinin bulunduðu genel bir ilkedir. Bu yüzden her
devletin, kimlerin kendi vatandaþý olacaðýný belirleme ve bunlarla ilgili düzenleme yapma özgürlüðü vardýr. Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesinin 1 inci maddesi bunu açýkça ifade etmiþtir. Adý geçen
sözleþmeye göre; "Her devlet, kimlerin kendi vatandaþý olduðunu, kendi hukuku uyarýnca kendisi
belirler.'' Devletin bu yetkisinin tek istisnasý ise, devletin yaptýðý düzenlemelerin, uluslararasý sözleþmelere, uluslararasý teamül hukukuna ve vatandaþlýkla ilgili genel olarak kabul edilmiþ hukuk ilkelerine aykýrý olmamasýdýr.

Vatandaþlýðýn belirlenmesinde devletlerin mutlak yetkilerinin bulunmasý nedeniyle uygulamada ülkeler genellikle doðum yeri (jus soli) ve soy baðý (jus sanguinis) esaslarýndan birisini
ya da her ikisini birlikte kabul etmektedir. Bunun yanýnda belirli þartlarý taþýyanlara doðumdan sonra da devletlerce vatandaþlýk verilebilmektedir.

403 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanununda, soy baðý ve doðum yeri esaslarýnýn her ikisine de yer
verilerek uluslararasý alandaki genel eðilime uyulmuþtur. Doðumdan sonra, doðumdan baþka bir
nedenle vatandaþlýðýn kazanýlmasýnda vatandaþlýk hukuku alanýndaki uluslararasý geliþmeler göz
önünde bulundurulmuþtur.

Son zamanlarda bilinen vatandaþlýk kavramýndan farklý olarak Avrupa Birliði vatandaþlýðý kavramý da ortaya çýkmýþtýr. Avrupa Birliði vatandaþlýðý kavramý üye ülkelerin vatandaþlýkla ilgili
düzenlemelerinin tamamen dýþýnda yer almaktadýr. Bu kavram vatandaþlýk mevzuatlarýný düzenleme yetkisinde ülkelerin geleneksel uygulamalarýnda herhangi bir deðiþiklik öngörmemiþtir. Ancak, son zamanlarda vatandaþlýk alanýnda da ortak hareket edilmesi gerektiði yönünde Avrupa Birliði düzeyinde deðerlendirmeler yapýlmaktadýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Avrupa Birliði vatandaþlýðý, üye devletin vatandaþý olan bir kiþinin birlik çerçevesinde belirli
hak ve yükümlülüklerinin bulunmasý anlamýna gelir. Üye devletlerde dolaþým ve ikamet özgürlüðü,
ikamet edilen devlette yerel ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýlabilme, kendi ülkesinin temsilciliðinin bulunmadýðý üçüncü ülkelerde üye ülkelerin diplomatik korumasýndan faydalanma, Avrupa Parlamentosuna ve ombudsmana baþvurma hakký Avrupa Birliði vatandaþýnýn haklarý olarak
karþýmýza çýkmaktadýr.
Ülkemizde vatandaþlýk hizmetleri ile ilgili temel Kanun 403 sayýlý Türk Vatandaþlýðý
Kanunudur. Uygulamaya konulduðu 22/5/1964 tarihinden beri bu Kanunda önemli deðiþiklikler
yapýlmýþtýr. Dönemin þartlarý içerisinde ortaya çýkan güncel ihtiyaçlarýn zorlamasýyla yapýlan bu
deðiþiklikler Kanunun sistematiðinde bozulmalara neden olmuþtur. Zaman içinde yapýlan
deðiþikliklerle Kanunun bozulan sistematiðinin, hukuk ilkelerine uygun þekilde yeniden düzenlenmesi bir zorunluluk haline gelmiþtir.
Kanunun yürürlükte bulunduðu dönemde kabul edilen 1982 Anayasasýnýn Türk vatandaþlýðý ile
ilgili 66 ncý maddesinde 2001 yýlýnda deðiþiklik yapýlmýþ, vatandaþlýðýn kazanýlmasýnda ana ile baba
arasýndaki ayrým ortadan kaldýrýlarak, Anayasanýn temel ilkelerinden olan Kanun önünde kadýn erkek eþitliði saðlanmýþtýr.
2002 yýlýnda yürürlüðe giren 4721 sayýlý Türk Medeni Kanununun getirdiði düzenlemeler ile
Türk Vatandaþlýðý Kanununun hükümlerinin birbirine uyumunun saðlanmasý açýsýndan da yeni bir
düzenleme zaruret halini almýþtýr.
Ayrýca, uluslararasý düzeyde vatandaþlýk konularýnda baðlayýcý düzenlemelere gidilmeye baþlanmýþtýr. 1 Mart 2000 tarihinde yürürlüðe giren Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesi vatandaþlýðýn
kazanýlmasý ve kaybedilmesi konularýnda önemli ilkeler benimsemiþtir. Sözleþme, vatandaþlýk
hukukunun cinsiyet, din, ýrk, renk ya da ulusal veya etnik köken açýsýndan ayrýmcýlýk oluþturan herhangi bir uygulama içeremeyeceðini kabul etmiþtir. Diðer yandan Sözleþme, devletlerin çok vatandaþlýk olgusuna olumlu yaklaþýmda bulunmalarýný öngörmektedir.
Bu sözleþmeyi Avrupa Konseyi üyesi 12 ülke onaylamýþ, 27 ülke de imzalamýþtýr. Ülkemiz bu
sözleþmeyi henüz imzalamamakla birlikte, Avrupa Birliði üyeliði sürecinde ülkemizin gündemine
gelmesi muhtemel görünmektedir. Çünkü Avrupa Birliði düzeyinde yapýlan deðerlendirmelerde
vatandaþlýk alanýnda Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesinin temel alýnmasý gerektiði yönünde eðilim
aðýrlýk kazanmýþtýr.
Diðer yandan, küreselleþmenin bir sonucu olarak ulaþým imkânlarýnýn artmasý ile Türkiye ile
tarihi ve sosyolojik baðlarý bulunan veya bulunmayan ve Türkiye dýþýnda yaþayan bir çok yabancýnýn Türk vatandaþlýðýný kazanmaya yönelik baþvurularýnda büyük artýþlarýn olduðu gözlemlenmiþtir. Baþvurularýn saðlýklý ve hýzlý bir þekilde incelenmesi ve deðerlendirilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadýr.
Geliþmiþ ülkelerin de uyguladýðý bir yol olarak Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatýna katkýda bulunabilecek yabancýlara Türk vatandaþlýðýnýn daha kolay verilmesi suretiyle, bu kiþilerin ülkemize kazandýrýlmalarý da önem arz etmektedir.
Yine bu dönemde yurt dýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarýnýn sayýsýnda büyük artýþlar olmuþtur.
Türkiye dýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarý, bulunduklarý ülkelerde siyasi, ekonomik, kültürel ve
sosyal açýdan daha etkin olabilmek için yaþadýklarý ülkelerin vatandaþlýðýna sahip olma çabasý içindedirler. Bazý devletler ülkesinde yaþayan Türk vatandaþlarýna, Türk vatandaþlýðýný kaybetmeden
kendi vatandaþlýðýný vererek çok vatandaþlýða sahip olmalarýna imkân tanýmaktadýr. Almanya ve
Avusturya gibi ülkelerde yaþayan Türk vatandaþlarý ancak Türk vatandaþlýðýndan izinle çýkarak
bulunduklarý ülkelerin vatandaþlýðýný kazanabilmektedirler.
Bütün bu geliþmeler ýþýðýnda vatandaþlýkla ilgili yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni bir tedvine gidilmesi bir zaruret halini almýþ ve Tasarý bu amaçla hazýrlanmýþtýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE GEREKÇELERÝ

Madde 1- Madde ile; Kanunun amacý düzenlenmiþtir.

Madde 2- Madde ile; Kanunun kapsamý düzenlenmiþtir.

Madde 3- Madde ile; Kanunda geçen bazý tanýmlar açýklanmýþtýr.

Madde 4- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý ve kaybýna iliþkin hizmetlerin yürütülmesinde görevli kamu kurumlarý belirlenmiþtir.

Madde 5- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn hangi hallerde kazanýlacaðý belirlenmiþtir. Buna
göre Türk vatandaþlýðý, biyolojik ve hukuki bir olay olan doðumla ve sonradan olmak üzere iki yolla kazanýlacaktýr. Kanunun sistematiði de bu esaslara göre düzenlenmiþtir.

Madde 6- Madde ile; doðumla Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý halleri, soy baðý ve doðum
yeri esasý olarak belirlenmiþ ve doðumla kazanýlan vatandaþlýðýn doðum anýndan itibaren geçerli
olacaðý hükmüne yer verilmiþtir.

Madde 7- Anayasanýn 66 ncý maddesi "Türk babanýn veya ananýn çocuðu Türktür." hükmünü
getirmiþtir. Bu hükümle, soy baðý esasýna dayanýlarak Türk vatandaþlýðýnýn doðumla kazanýlmasýndaki genel prensip belirlenmiþtir. Buna göre yurt içinde veya dýþýnda evlilik birliði içinde doðan
çocuk doðumundan itibaren Türk vatandaþlýðýný kazanacaktýr.

Ayrýca, Türk vatandaþý anadan ve yabancý babadan evlilik birliði dýþýnda doðan çocuk ile Türk
vatandaþý babadan ve yabancý anadan evlilik birliði dýþýnda doðan çocuklarýn vatandaþlýk durumlarý
düzenlenmiþtir. Soy baðýnýn kurulmasýný saðlayan esaslarýn yerine getirilmesi halinde, Türk vatandaþý babadan evlilik birliði dýþýnda doðan çocuk da babaya baðlý olarak Türk vatandaþlýðýný
kazanacaktýr.

Madde 8- Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýnda, prensip olarak soy baðý esasý benimsenmiþtir.
Ancak, ana ve babasý belli olmayan terkedilmiþ çocuklarýn hangi ülkede bulunmuþsa o ülkede doðmuþ sayýlmalarý ve o ülkenin vatandaþlýðýnýn verilmesi uluslararasý hukuk tarafýndan benimsenmiþ
temel bir ilkedir. Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesi, taraf devletleri, bu doðrultuda düzenleme yapmakla yükümlü tutmuþtur. Vatansýzlýðý önlemek amacý ile Türkiye'de doðan ve ne anadan ne de
babadan dolayý vatandaþlýk kazanamayan çocuklar ile Türkiye'de bulunmuþ çocuklarýn Türkiye'de
doðduklarý karine kabul edilerek "toprak esasýna" göre aksi sabit oluncaya kadar Türk vatandaþlýðýný kazanmalarýna imkân tanýnmýþtýr.

Madde 9- Madde ile; sonradan Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý yollarý sayýlmýþtýr. Yetkili
makam kararý, evlat edinilme ya da seçme hakkýnýn kullanýlmasý, Türk vatandaþlýðýnýn sonradan
kazanýlma yollarý olarak belirlenmiþtir.

Madde 10- Madde ile; yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýna iliþkin
esaslar belirlenmiþtir. Buna göre, Türk vatandaþlýðýný kazanmak üzere baþvuran bir yabancýnýn,
kanunda belirlenen þartlarýn varlýðý halinde yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýna
alýnabileceði belirtilmektedir. Ayrýca, vatandaþlýðýn bir bireye verilmesi egemenlik hakkýyla doðrudan ilgili olduðundan, aranan þartlarý taþýmýþ olmanýn vatandaþlýðýn kazanýlmasýnda kiþiye mutlak bir hak kazandýrmayacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr.

Madde 11- Madde ile; yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýna iliþkin baþvuru þartlarý belirlenmiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Maddenin (a) bendine göre; Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen kiþi, kendi milli kanununa
göre, vatansýz ise Türk kanunlarýna göre ergin ve ayýrt etme gücüne sahip olmalýdýr. Erginlik yaþýnýn
belirlenmesinde baþvuran kiþinin kendi milli kanunu uygulanacaktýr. Vatansýz olanlar ise, Türk
Medeni Kanununun ilgili hükümlerine tabi olacaktýr.

Maddenin (b) bendine göre; baþvuru tarihinden geriye doðru Türkiye'de kesintisiz olarak beþ
yýl ikamet etmiþ olma þartý aranmaktadýr. Türkiye'nin Avrupa Birliðine tam üyeliðinin gündemde olmasý ve çevresindeki ülkelerde yaþayan çok sayýda kiþi ile tarihi ve sosyolojik baðýnýn bulunmasý,
Türk vatandaþlýðý için baþvuranlarýn sayýsýnýn artmasýna neden olacaktýr. Diðer taraftan, Avrupa
Birliði ülkelerinde vatandaþlýk baþvurusunda bulunabilmek için beþ ile on yýl arasýnda deðiþen
ikamet süreleri aranmaktadýr. Beþ yýllýk bir sürenin aranmasý, Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen
kiþinin Türkiye'yi yaþamak istediði bir yer olarak benimsediðine ve topluma uyum saðladýðýna iliþkin göstergelerden biri olarak deðerlendirilmiþtir.

Maddenin (c) bendine göre; Türkiye'de yerleþmeye karar verdiðini davranýþý ile teyit etmiþ olmak þartý aranmaktadýr. Yabancý, Türkiye'de yerleþmeye karar verdiðini, evlenmek, aile birliðini
saðlamak, taþýnmaz mal edinmek, ticaret ve iþ merkezini baþka memleketten Türkiye'ye nakletmek,
yatýrým, sermaye aktarýmý gibi davranýþlarla teyit etmiþ olmalýdýr.
Maddenin (ç) bendine göre; yabancýnýn toplum saðlýðý açýsýndan tehlike teþkil eden bir hastalýðýnýn bulunmamasý þartý aranmaktadýr.

Maddenin (d) bendine göre; iyi ahlak sahibi olmak þartý aranarak, Türk vatandaþý olmak üzere
baþvuran yabancýnýn Türk örf ve adetleri ile toplumsal yaþamýna aykýrý bir davranýþ içinde bulunmamasý ifade edilmiþtir.

Maddenin (e) bendine göre; yeteri kadar Türkçe konuþabilme þartý aranmýþtýr. Türkiye'de
yaþamak isteyen bir yabancý, toplumsal yaþama uyum saðlayabilmesi bakýmýndan asgari olarak
meramýný anlatabilecek düzeyde Türkçe konuþabilmelidir.

Maddenin (f) bendine göre; Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduðu kimselerin
geçimini saðlayacak gelire veya mesleðe sahip olmasý þartý aranmaktadýr. Bu hüküm ile geliri olmayan kiþilerin vatandaþlýða alýnarak topluma yük olmalarýnýn engellenmesi amaçlanmýþtýr.

Maddenin (g) bendine göre; milli güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir
hali bulunmamak þartý aranmaktadýr. Bu þartýn konulmasý ile milli güvenlik bakýmýndan tehlike teþkil eden ve milli menfaatler ve ülke bütünlüðü aleyhine faaliyet gösterenlerle bu faaliyetleri destekleyenlerin, bu gibi kiþi veya kuruluþlarla iliþki içerisinde bulunanlarýn ve herhangi bir isyan, sabotaj,
casusluk, silah ve uyuþturucu kaçakçýlýðý, evrakta sahtecilik gibi kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulunanlarýn Türk vatandaþlýðýný kazanmalarý engellenmektedir.

Ayrýca Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen yabancýlardan, yukarýda sayýlan baþvuru þartlarý
ile birlikte, gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulunca belirlenecek devletlerin vatandaþlarýndan,
taþýdýklarý ülke vatandaþlýðýndan çýkma þartý da aranabileceði ifade edilmiþtir.
Madde 12- Madde ile; Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik,
sosyal, sportif, sanatsal alanlarda olaðanüstü hizmeti geçen ya da geçeceði düþünülen ve ilgili
bakanlýklarca haklarýnda gerekçeli teklifte bulunulan ve Ýçiþleri Bakanlýðýnca da durumu uygun
görülen yabancýlar, vatandaþlýða alýnmasý zaruri görülenler ve göçmen olarak kabul edilen yabancýlar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmamak þartýyla
Türk vatandaþlýðýna istisnai olarak alýnabileceklerdir. Bu yolla vatandaþlýðý kazanmada milli güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir halin bulunmamasý gerekmektedir.Durumlarý bu þarta uygun olanlar, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararý ile Türk vatandaþý olabilecektir.
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Madde 13- Madde ile; çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenler ile ana veya
babalarýna baðlý olarak Türk vatandaþlýðýný kaybeden ve kanunda belirtilen süre içinde seçme hakkýný kullanmayan kiþiler; kamu düzeni ve milli güvenlik bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali
bulunmamak þartýyla Türkiye'de ikamet etme þartý aranmaksýzýn Bakanlýk kararý ile Türk vatandaþlýðýný kazanma imkaný getirilmektedir.

Madde 14- Vatandaþlýk, karþýlýklý hak ve yükümlülüklerin varlýðý ile birlikte duygu baðlantýsýný da temel alan hukuki bir baðdýr. Madde ile; vatana baðlýlýkla baðdaþmayan eylemlerde
bulunan ve bu nedenle Bakanlar Kurulunca Türk vatandaþlýðý kaybettirilenler ile Kanunun 34 üncü
maddesi uyarýnca seçme hakkýný kullanmak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybeden kiþilerin, kamu
düzeni ve milli güvenlik bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmamak ve Türkiye'de üç yýl
ikamet etmek þartýyla Türk vatandaþlýðýný kazanabileceði öngörülmektedir.
Madde 15- Madde ile; ikamet ve ikamet sürelerinin hesaplanmasý düzenlenmiþtir. Bir yabancýnýn ikameti, Türk kanunlarýna uygun olarak Türkiye'de oturmaktýr. Yabancýlarýn yasal ikamet izni olmaksýzýn veya yasal izni olmakla birlikte Türkiye'de yerleþme niyetini göstermeyen geçici
sýðýnmacý, öðrenim gibi nedenlerle Türkiye'de bulunmalarý vatandaþlýða alýnma iþlemi bakýmýndan
geçerli ikamet kabul edilmeyecektir.

Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen yabancýlarda aranan ikamet
süreleri içerisinde yurt dýþýnda geçirilebilecek ve ikameti kesintiye uðratmayacak asgari süre altý ay
olarak belirlenmiþtir.

Madde 16- Madde ile; evlenme yoluyla Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýna iliþkin þartlar ve
esaslar belirlenmiþtir. Buna göre; bir Türk vatandaþý ile evlenme doðrudan Türk vatandaþlýðýný
kazandýrmayacaktýr. Ancak yabancý üç yýldan beri bir Türk vatandaþý ile evli ise ve evlilik devam
ediyorsa Türk vatandaþlýðýný kazanmak üzere baþvuruda bulunabilecektir. Baþvuranlarda; aile birliði içinde yaþamak, evlilik birliði ile baðdaþmayacak bir faaliyette bulunmamak, milli güvenlik ve
kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmamak þartlarý aranacaktýr. Baþvurudan
sonra Türk vatandaþý eþin ölümü nedeniyle evliliðin sona ermesi halinde diðer þartlarýn taþýnmasý
kaydýyla Türk vatandaþlýðý kazanýlabilecektir. Ayrýca yabancýya, vatandaþlýk kazandýran evliliðin
butlanýna karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli olan kadýn ya da erkek Türk vatandaþlýðýný
muhafaza etmeye devam edecektir.
Madde 17- Kanunun 11 inci ve 16 ncý maddeleri uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen yabancýlarýn baþvuru için gerekli þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý illerde oluþturulacak vatandaþlýk baþvuru inceleme komisyonu tarafýndan tespit edilecektir. Tespit sonucunda baþvuruya iliþkin
gerekli þartlarý taþýmayanlarýn talepleri iþleme konulmayarak, gereksiz zaman kaybýnýn önüne geçilmiþ olacaktýr. Bu komisyonun oluþumu ve çalýþma esaslarý yönetmelikle belirlenecektir.

Madde 18- Madde ile; 11 inci ve 16 ncý maddeler uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyenler hakkýnda uygulanacak iþ ve iþlemlerde izlenecek usul ve esaslar belirlenmiþtir. Buna göre
yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýný kazanmak üzere baþvuruda bulunan yabancýlardan,
aranan þartlarý taþýyanlarýn talepleri kabul edilerek adlarýna vatandaþlýk dosyasý düzenlenecek ve incelenmek ve karar verilmek üzere Bakanlýða gönderilecektir. 11 inci madde uyarýnca baþvuranlardan durumu uygun bulunanlar Bakanlar Kurulu kararý ile, 16 ncý madde uyarýnca baþvuranlardan
durumu uygun bulunanlar ise Bakanlýk kararý ile Türk vatandaþlýðýný kazanabilecek, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlýkça reddedilecektir. Ayrýca, 12 nci madde uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kazanmak üzere teklifte bulunulan yabancýlarýn baþvuru iþlemleri Bakanlýkça yürütülecektir.

Madde 19- Madde ile; yetkili makam kararýyla Türk vatandaþlýðýna kabul edilenler hakkýnda
verilen kararlarýn hangi tarihten itibaren hüküm ifade edeceði belirtilmiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Vatandaþlýðýn kazanýlmasý þahsa baðlý haklardan olduðundan, yetkili makam kararý ile Türk
vatandaþlýðýný kazanma eþ yönünden etki yapmazken, Türk vatandaþlýðýný kazanan kiþinin velayeti
kendisinde bulunan çocuðu, diðer eþin de muvafakat etmesi halinde Türk vatandaþlýðýný kazanacaktýr. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanýn mutad meskeninin bulunduðu ülkedeki hâkim
kararýna göre iþlem yapýlacaktýr.

Ana veya babanýn Türk vatandaþlýðýný kazandýðý tarihte küçük olmalarýna raðmen kendileri ile
birlikte iþlem görmeyen çocuklarýnýn, ergin olduktan sonra yaptýklarý vatandaþlýk baþvurularýnda
genel hükümler uygulanacaktýr.

Madde 20- Madde ile; bir Türk vatandaþý tarafýndan evlat edinilen yedi yaþýndan küçük yabancý çocuða, Türk vatandaþlýðýný kazanma imkaný getirilmektedir. Türk Medeni Kanunu uyarýnca evlat edinme iliþkisinin kurulmasý ile evlat edinen ile evlatlýk arasýnda soy baðý kurulmaktadýr. Evlat
edinme konusunda getirilen bu yenilikle evlat edinen ile evlatlýk arasýndaki soy baðý daha da güçlendirilmiþtir.
Madde 21- Madde ile; vatandaþlýk hukukunun "Herkes vatandaþlýðýný seçmede serbest olmalýdýr." prensibine uygun olarak, ana veya babalarýna baðlý olarak iradeleri dýþýnda Türk vatandaþlýðýný kaybeden çocuklara, ergin olmalarýndan itibaren üç yýl içinde Türk vatandaþlýðýný seçme hakký tanýnmýþtýr.

Madde 22- Madde ile; seçme hakký ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýnýn hangi tarihten
itibaren hüküm ifade edeceði açýklanmýþtýr. Seçme hakkýný kullanmak suretiyle Türk vatandaþlýðý
kazanmanýn sonucunda, vatandaþlýðýn þahsa baðlý haklardan olmasý nedeniyle eþ etkilenmezken,
vatandaþlýðý kazanan kiþinin velayeti kendisinde olan çocuklarý diðer eþin de rýza göstermesi halinde Türk vatandaþlýðýný kazanacaktýr.
Madde 23- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn hangi hallerde kaybedileceði ifade edilmiþtir. Buna
göre yetkili makam kararý veya seçme hakkýnýn kullanýlmasý ile Türk vatandaþlýðý kaybedilebilecektir.

Madde 24- Madde ile; yetkili makam kararý ile kayýp yollarý, kiþinin iradesine baðlý olarak
verilen izin sonucunda Türk vatandaþlýðýndan çýkma veya iradesi dýþýnda kaybettirme ya da vatandaþlýðýn iptali olarak belirlenmiþtir.

Madde 25- Madde ile; Türk vatandaþlýðýndan çýkmak için izin isteyen kiþilere aþaðýdaki þartlarý taþýmalarý halinde Bakanlýkça çýkma izni verilebileceði düzenlenmiþtir.

Maddenin (a) bendine göre; ergin ve ayýrt etme gücüne sahip olmak þartý aranmaktadýr. Çýkma
izni talebinde bulunan kiþinin, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ergin ve ayýrt etme gücüne
sahip olmasý gerekmektedir.

Maddenin (b) bendine göre; herhangi bir nedenle yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanmýþ olmak veya kazanacaðýna iliþkin inandýrýcý belirtiler bulunmasý þartý aranmaktadýr. Kanunda yer alan
bu þart, vatandaþlýktan çýkmak isteyen kiþinin vatansýz kalmasýný engellemek amacýyla getirilmiþtir.

Maddenin (c) ve (ç) bentlerine göre; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin suç saydýðý herhangi bir
fiil veya askerlik hizmeti nedeniyle aranýyor olmamak ve hakkýnda herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak þartý getirilmiþtir. Herhangi bir suç nedeniyle arananlar ile mali ve cezai tahdidi
bulunanlara, Devletin bu kiþiler üzerindeki tasarrufunun ortadan kalkmamasý için çýkma izni verilmesi söz konusu olmayacaktýr.

Madde 26- Madde ile; çýkma ve çýkma izin belgeleri ile ilgili düzenleme yapýlmýþ ve çýkma izni belgesinin geçerlilik süresi iki yýl olarak belirlenmiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Çýkma izin belgesi; yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanmak üzere Türk vatandaþlýðýndan
çýkmak isteyenlerden durumu uygun görülenler adýna düzenlenen belgedir.
Çýkma belgesi, verilen izne dayanýlarak veya önceden yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazandýðýný belgeleyenler adýna düzenlenen belgedir.

Ýzin belgesini alan kiþilerin bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiliðine, yurt dýþýnda ise dýþ temsilciliklere yabancý devlet vatandaþlýðýný kazandýklarýna dair bilgi ve belgeleri vermek
zorunda olduklarý ifade edilerek verilen sürenin kullanýlmasýnýn disipline edilmesi amaçlanmýþtýr.
Ayrýca, süresi içinde yabancý bir devlet vatandaþlýðýnýn kazanýlamamasý halinde ilgililer hakkýnda düzenlenen belgenin geçersiz hale gelmesi öngörülmüþtür.

Madde 27- Madde ile; izin almak suretiyle Türk vatandaþlýðýnýn kaybedilmesine iliþkin kararlarýn hangi tarihten itibaren hüküm ifade edeceði açýklanmýþtýr.

Çýkma belgesinin ilgiliye imza karþýlýðý teslimi ile Türk vatandaþlýðý kaybedilir. Türk vatandaþlýðýný kaybeden kiþilerin nüfus aile kütüklerindeki kayýtlarý kapatýlýr ve kayýp tarihinden itibaren
yabancý muamelesine tabi tutulurlar.

Yine bu madde ile çýkma iþleminin eþ ve çocuklar açýsýndan sonuçlarý açýklanmaktadýr. Eþlerden birinin Türk vatandaþlýðýndan çýkmasý diðer eþin vatandaþlýðýna tesir etmez. Türk vatandaþlýðýný
kaybeden ana veya babanýn çocuklarý, ana ya da babanýn talebi ve diðer eþin muvafakat etmesi
halinde Türk vatandaþlýðýný kaybedecektir. Muvafakat verilmemesi halinde mahkemeden alýnacak
karara göre iþlem yapýlacaktýr. Onbeþ yaþýndan büyük çocuklarýn vatandaþlýðýnýn kaybý ancak
çocuðun yazýlý muvafakati ile mümkün olacaktýr. Maddenin son fýkrasý ile de vatansýzlýðýn önlenmesi amaçlanmýþtýr.
Madde 28- Madde ile; doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybetmiþ olanlarýn ve bunlarýn çýkma belgesinde kayýtlý ergin olmayan çocuklarýnýn milli güvenliðe ve kamu düzenine iliþkin hükümler saklý kalmak kaydýyla, askerlik hizmetini yapma
yükümlülüðü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç, ev eþyasý ithal etme haklarý dýþýnda sosyal güvenliðe iliþkin kazanýlmýþ haklarý saklý kalmak ve bu haklarýn kullanýmýnda ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak þartýyla Türk vatandaþlarýna tanýnan haklardan aynen yararlanmaya devam etmeleri saðlanmýþtýr.

Madde 29- Madde ile; aþaðýda belirtilen eylemlerde bulunduklarý resmi makamlarca tespit
edilen kiþilerin Türk vatandaþlýðýnýn Bakanlýðýn teklifi ve Bakanlar Kurulu kararý ile kaybettirilebileceði düzenlenmiþtir.

Maddenin (a) bendi; yabancý bir devletin hizmetinde bulunanlarla ilgilidir. Yabancý bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan bir hizmetinde bulunup da, Bakanlar Kurulunca bu görevi
býrakmalarý kendilerine bildirilmesine raðmen verilen süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi
býrakmayanlarýn Türk vatandaþlýðý kaybettirilebilecektir.

Maddenin (b) bendine göre; Türk vatandaþlarýnýn, Türkiye ile savaþ halinde bulunan yabancý
ülkenin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle ve Bakanlar Kurulunun izni olmadan çalýþmaya
devam etmesi durumunda haklarýnda kaybettirme iþlemi yapýlabileceði öngörülmektedir.

Maddenin (c) bendine göre; izinsiz olarak baþka bir ülke için gönüllü askerlik hizmeti yapmak,
vatandaþlýðýn kaybýna sebep teþkil eden bir eylem olarak sayýlmýþtýr. Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesi de baþka bir ülke için gönüllü askerlik yapmayý bir kayýp nedeni olarak görmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 90)

–9–

Madde 30- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn kaybettirilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu
kararýnýn Resmi Gazetede yayýmlandýðý tarihten itibaren hüküm ifade edeceði düzenlenmiþtir.

Yine bu madde ile Türk vatandaþlýðý kaybettirilen kiþinin eþ ve çocuklarýnýn vatandaþlýk
durumunun bu karardan etkilenmeyeceði, kararlarýn þahsa ait olduðu hükme baðlanmaktadýr.

Madde 31- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýna iliþkin kararlarýn iptal nedenleri ile
ilgili düzenleme yapýlmýþtýr. Vatandaþlýðýn kazanýlmasýna iliþkin karar, baþvuru sahibinin gerçek
dýþý beyan ya da önemli hususlarý gizlemesi sonucu verilmiþ ise kararýn iptal edilmesi öngörülmüþtür. Ancak karar üzerinden on yýl geçmiþ ise bu hüküm uygulanmayacaktýr.

Madde 32- Ýptal kararlarýnýn alýndýðý tarihten itibaren geçerli olacaðý ifade edilmektedir. Bu
madde ile iptal kararlarýnýn ilgili kiþiye baðlý olarak Türk vatandaþlýðýný kazanan eþ ve çocuklar için
de geçerli olduðu belirtilmektedir.

Madde 33- Madde ile; vatandaþlýðý iptal edilenlerin mallarýnýn tasfiye edilerek kendilerinin sýnýr
dýþý edilmelerinin gerekli görülmesi halinde, bu hususun kararda belirtilmesi öngörülmüþ ve bu
kiþilerin bir yýl içerisinde Türkiye'deki mallarýný tasfiye edip Türkiye'yi terk etmek zorunda olduklarý
vurgulanmýþtýr. Aksi halde mallarýnýn Hazinece satýlýp bedellerinin kamu haznedarlýðý sistemine
dahil bir kamu bankasýna nam ve hesaplarýna yatýrýlýp kendilerinin sýnýr dýþý edileceði belirtilmiþtir.

Madde 34- Madde ile; aþaðýda belirtilen þartlardan herhangi birisini taþýyan çocuklarýn, ergin
olmalarýndan itibaren üç yýl içinde seçme hakkýný kullanarak Türk vatandaþlýðýndan ayrýlabilecekleri öngörülmüþtür. Bu hakkýn kullanýlmasý, vatandaþlýk hukukunun kiþinin kendi vatandaþlýðýný
seçmede özgür olmasý ilkesi açýsýndan önemlidir. Bunlar;
- Ana veya babalarýna baðlý olarak doðumla Türk vatandaþlýðýný kazanmýþ çocuklardan, yabancý ana veya babanýn vatandaþlýðýný doðumla veya sonradan kazananlar,

- Türk vatandaþý ana ya da babadan dolayý soy baðý nedeniyle Türk vatandaþý olanlardan,
doðum yeri esasýna göre yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazananlar,
- Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaþlýðýný kazananlar,

- Doðum yeri esasýna göre Türk vatandaþý olduklarý halde, sonradan yabancý ana veya
babasýnýn vatandaþlýðýný kazananlar,

- Herhangi bir þekilde Türk vatandaþlýðýný kazanmýþ ana veya babalarýna baðlý olarak Türk
vatandaþý olanlardýr.

Madde 35- Madde ile; seçme hakký ile Türk vatandaþlýðýnýn kaybýnýn, þartlarýn varlýðýnýn tespitine iliþkin karar tarihinden itibaren geçerli olacaðý ifade edilmiþtir. Seçme hakkýný kullanmak
suretiyle Türk vatandaþlýðýnýn kaybýnýn eþ ve çocuklar yönünden etkisi açýklanarak Kanunun 27 nci
maddesi ile baðlantý kurulmuþtur.

Madde 36- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn ispatý, herhangi bir þekle tabi tutulmayarak serbest
delil sistemi kabul edilmiþtir. Maddede sayýlan resmi kayýt ve belgeler kiþinin Türk vatandaþý olduðuna karine teþkil edecektir.
Madde 37- Madde ile; kiþinin Türk vatandaþý olup olmadýðý konusunda tereddüde düþüldüðünde bu hususun Ýçiþleri Bakanlýðýna sorulacaðý hükmü getirilmiþtir.

Madde 38- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý ve kaybedilmesine iliþkin baþvuru
makamlarý belirlenmiþtir. Ayrýca, vatandaþlýk þahsa baðlý haklardan olduðundan baþvurunun, sahibi
tarafýndan bizzat yapýlmasý veya bu hakkýn kullanýlmasýna iliþkin vekâletname ile yapýlmasý öngörülmüþtür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 39- Madde ile; vatandaþlýk iþlemlerine iliþkin yapýlan inceleme ve araþtýrma kapsamýnda diðer kamu kurum ve kuruluþlarýndan istenmesi gerekli görülen bilgi ve belgelerin herhangi bir
gecikmeye neden olunmaksýzýn verilmesi gerektiði ifade edilmiþtir.

Madde 40- Madde ile; vatandaþlýkla ilgili alýnan kararlarda maddi hata bulunmasý durumunda
kararý veren makam tarafýndan düzeltme veya deðiþtirme kararý alýnabileceðine iliþkin düzenleme
getirilmiþtir.

Madde 41- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý veya kaybýna iliþkin kararlarýn,
hukuki þartlar oluþmadan veya mükerrer olarak verildiðinin sonradan anlaþýlmasý halinde kararýn
geri alýnmasý imkaný getirilmiþtir.

Madde 42- Madde ile; Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý ve kaybýna iliþkin kararlarýn baþvuru
makamlarý ile ilgililere teblið edileceði ifade edilmiþtir. Ayrýca, Türk vatandaþlýðý kaybettirilenlerin
isim listesinin Resmi Gazetede yayýmlanacaðý ve yayýmlandýðý tarihte ilgililere teblið yapýlmýþ
sayýlacaðý konusu düzenlenmiþtir.

Madde 43- Doðumla Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþý olanlarýn Türk vatandaþlýðýný
kazanmalarý, ekonomik, sosyal ve beþeri geleceklerinin güvence altýna alýnmasý açýsýndan önem arz
etmektedir. Bu madde ile Türk vatandaþlýðýný kazanmak üzere yazýlý bildirimde bulunan, doðumla
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlýðýný kazanmýþ olanlara, Türk vatandaþý olabilme imkâný
saðlanmýþtýr.

Herhangi bir devlet vatandaþý iken Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlýðýný sonradan
kazanmýþ olanlara ise genel hükümler uygulanacaktýr. Bu uygulama ile Türk vatandaþlýðýný kazanma þartlarýný taþýmayan yabancýlarýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlýðýný kazanarak
kolay yoldan Türk vatandaþý olmalarý engellenmiþtir.

Madde 44- Anayasanýn 72 nci maddesi uyarýnca vatan hizmeti her Türk'ün hakký ve ödevidir.
Yurt dýþýnda ikamet eden ve çaðrýldýklarý halde askerlik yükümlülüðünü yerine getirmeyen, sevk
sýrasýnda veya kýtalarýna katýldýktan sonra yurt dýþýna kaçýp da kanuni süre içerisinde geri dönmeyenler ile Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarý ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev,
izin, hava deðiþimi veya tedavi için yurt dýþýnda bulunan ve kanuni süre içinde geri dönmeyen
kiþilerin Türk vatandaþlýðý, 403 sayýlý Kanunun 25 inci maddesinin (ç), (d) ve (e) bentleri uyarýnca
Milli Savunma Bakanlýðýnýn teklifi üzerine kaybettirilmekte ve bu kiþiler baþvurmalarý halinde ayný Kanunun 8 inci maddesi uyarýnca yeniden Türk vatandaþlýðýný kazanmaktaydýlar. Yeni düzenlemede askerlik görevini yapmayanlar ile izin almadan yabancý bir ülke vatandaþlýðýna geçenlerin
Türk vatandaþlýðýnýn kaybettirilmesi uygulamasýna son verilmektedir.
Ayrýca, bu Kanunla herhangi bir nedenle Türk vatandaþlýðý kaybettirilenlerin yeniden Türk
vatandaþlýðýna alýnmalarýnda ikamet þartý getirildiðinden, yürürlükten kaldýrýlmýþ olan 403 sayýlý
Türk Vatandaþlýk Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kaybetmiþ olan kiþilerin baþvurmalarý halinde milli güvenlik ve kamu düzeni açýsýndan engel hali bulunmamak kaydýyla ikamet þartý aranmaksýzýn yeniden Türk vatandaþý olabilmelerine imkân tanýnmaktadýr.

Madde 45- Madde ile; herhangi bir nedenle yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanan kiþilerin
baþvuruda bulunmalarý ve yapýlacak inceleme sonucunda ayný kiþiler olduklarýnýn tespiti halinde
nüfus kayýtlarýna doðrudan çok vatandaþlýða sahip olduklarýna dair açýklama yapýlacaðý düzenlenmektedir.
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Madde 46- Maddede, vatandaþlýk iþlemlerine iliþkin verilen hizmet bedeli karþýlýðýnýn, Ýçiþleri
ve Maliye Bakanlýklarýnca birlikte belirleneceði ve tahsil edilen hizmet bedeli tutarlarýnýn bütçeye
gelir kaydedileceði düzenlenmiþtir.

Vatandaþlýk hizmetleri niteliði gereði ihtiyaridir. Bu düzenlemeye göre alýnacak hizmet bedeli
ile vatandaþlýk hizmeti talebinde bulunanlarýn bunun maliyetine katýlmasý amaçlanmýþtýr. Benzer
uygulamalar birçok ülkede mevcuttur.

Madde 47- Madde ile; Kanunun uygulamasýna iliþkin usul ve esaslarýn Bakanlýkça hazýrlanan
ve Bakanlar Kurulunca yürürlüðe konulan yönetmelikle düzenleneceði ifade edilmiþtir.

Madde 48- Madde ile; 11/2/1964 tarihli ve 403 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu, 14/6/1934
tarihli ve 2510 sayýlý Ýskan Kanununun 3 üncü maddesinin altýncý fýkrasý, 4 üncü maddesinin (Ç)
fýkrasý ile 6 ncý maddesi, 17/3/1982 tarihli ve 2641 sayýlý Afganistan'dan Pakistan'a Sýðýnan Türk
Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve Ýskanýna Dair Kanun yürürlükten kaldýrýlmaktadýr.

Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesinin 5 inci maddesi, vatandaþlýða iliþkin kurallar, cinsiyet, din, ýrk,
renk ya da ulusal veya etnik köken açýsýndan ayrýmcýlýk oluþturan farklýlýklar içeremez hükmü taþýdýðýndan, 2510 sayýlý Ýskan Kanununun 4 üncü maddesinin (Ç) fýkrasý da yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

Yine ayný Kanunun, serbest göçmen kabulü ile bunlarýn vatandaþlýða alýnmalarýna iliþkin
hükümleri günün deðiþen ve geliþen þartlarýnda güncelliðini yitirdiði gibi vatandaþlýk iþlemlerinde
eþitsizliðe neden olmaktadýr. Bu nedenle anýlan Kanunun 6 ncý maddesi ile 3 üncü maddesinin altýncý fýkrasý uygulamadan kaldýrýlmýþtýr.
Zaman içerisinde uygulama olanaðýný yitiren, 2641 sayýlý Afganistan'dan Pakistan'a Sýðýnan
Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve Ýskanýna Dair Kanun yürürlükten kaldýrýlmaktadýr.

Ayrýca, mevzuatta 403 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanununa atýf yapýlmýþ olduðundan, maddeye
söz konusu atýflarýn bu Kanuna yapýlmýþ sayýlmasýna dair bir hüküm eklenmiþtir.

Geçici Madde 1- 11 inci maddede vatandaþlýða alýnmada aranan beþ yýllýk ikamet süresinin Türk
soylu yabancýlarda 31/12/2010 tarihine kadar iki yýl olarak uygulanacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr.

Halen uygulamada Türk soylu yabancýlar için Türkiye'de iki yýl ikamet þartý aranmakta olup
geçiþ süresi olarak belirlenen 31/12/2010 tarihine kadar bu uygulamaya devam edilecektir. Bu tarihten sonra yabancýlarýn tümü için ayný süre uygulanarak Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesine uyum
saðlanmýþ olacaktýr.

Geçici Madde 2- Madde ile Kanunda öngörülen yönetmeliðin altý ay içinde hazýrlanarak
yürürlüðe konulmasý ve bu yönetmelik yürürlüðe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin Kanuna
aykýrý olmayan hükümlerinin uygulanmasýna devam edilmesi hüküm altýna alýnmýþtýr.
Madde 49- Yürürlük maddesidir.
Madde 50- Yürütme maddesidir.
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22. Dönem Ýçiþleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ýçiþleri Komisyonu
27/6/2006
Esas No.: 1/1192
Karar No.: 47
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Ýçiþleri Bakanlýðýnca hazýrlanarak 7/4/2006 tarihinde Baþkanlýðýnýza sunulan, "Türk Vatandaþlýðý Kanunu Tasarýsý" 18/4/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon
olarak da Adalet, Dýþiþleri ve Avrupa Birliði Uyum Komisyonuna havale edilmiþtir. Komisyonumuz 26/4/2006 tarihli 36 ncý toplantýsýnda Tasarýyý gündemine alarak görüþmeye baþlamýþ ve
Tasarýnýn olgunlaþtýrýlmasý amacýyla bir alt komisyon kurulmasýný kararlaþtýrmýþtýr. Alt Komisyon
üyeliklerine seçilen Bursa Milletvekili Þevket ORHAN, Ýstanbul Milletvekili Göksal KÜÇÜKALÝ,
Ýstanbul Milletvekili Recep KORAL, Ýzmir Milletvekili Hakký ÜLKÜ, Kastamonu Milletvekili
Sinan ÖZKAN, Kýrklareli Milletvekili Mehmet S. KESÝMOÐLU ve Yalova Milletvekili Þükrü ÖNDER ayný tarihte yaptýklarý toplantýda baþkanlýða Yalova Milletvekili Þükrü ÖNDER'i seçerek çalýþmalarýna baþlamýþlardýr. Alt Komisyon Ýçiþleri, Adalet ve Dýþiþleri Bakanlýðý temsilcilerinin de
katýlýmýyla Tasarýyý inceleyip görüþmüþ ve 15/6/2006 tarihinde hazýrladýðý metni ve raporu Komisyonumuza sunmuþtur. Komisyonumuz 21/6/2006 tarihli 39 uncu toplantýsýnda, Ýçiþleri, Adalet,
Dýþiþleri, Maliye ve Milli Savunma Bakanlýðý temsilcilerinin katýlýmýyla Avrupa Birliði Uyum
Komisyonu Raporunu da dikkate alarak Alt Komisyon Raporu ve metnini inceleyip görüþmüþtür.
Tasarý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý ve kaybýna iliþkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Alt Komisyon Tasarýda aþaðýdaki deðiþiklikleri yapmýþtýr:
Tasarýnýn 3 üncü maddesinde yer alan " Çok vatandaþlýk " tanýmý, Türk vatandaþýnýn ayný anda, Türk vatandaþlýðýnýn yanýnda diðer bir veya birçok vatandaþlýða sahip olmasý durumunu tanýmlamaktadýr. Taným, yanlýþ anlaþýlmalarý önlemek amacýyla yeniden düzenlenmiþ ve çok vatandaþlýðý
ifade eder hale getirilmiþtir.
Tasarýnýn 12 nci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “11 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (g)
bendi" ibaresi, diðer maddelerdeki düzenlemelere paralellik saðlanmasý amacýyla açýk þekilde
yazýlmýþtýr. Ayrýca ayný maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendine, “sportif” kelimesinden sonra “kültürel” kelimesi eklenmesi kabul edilmiþtir. Alt Komisyonda, vatandaþlýða alýnacak kiþilerle ilgili
olarak Bakanlýða, kamu yararýna çalýþan sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek odalarýnýn,
12 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi uyarýnca öneri getirebilmesine iliþkin deðiþiklik talebi,
sivil toplum örgütlerinin ilgili olduklarý bakanlýklarý harekete geçirebilme imkanlarýnýn zaten mevcut olmasýndan dolayý Alt Komisyonca kabul edilmemiþtir.
Tasarýnýn 15 inci maddesi üzerindeki görüþmelerde, Türk vatandaþlýðýný kazanma talebinde
bulunan yabancý için ikamet süresi içerisinde Türkiye dýþýnda bulunabileceði süre olan altý ayýn
uzatýlmasý tartýþýlmýþ, Türk soylular için belirlenen 2 yýla ve yabancýlar için öngörülen 5 yýla 6 ayýn
dahil olduðu dikkate alýnarak süre uzatýmýna gerek görülmemiþtir.
Tasarýnýn 16 ncý maddesinin üçüncü fýkrasýndaki "akitte hüsnüniyetli" ifadesi yeni Türk
Medeni Kanununa uyum saðlanmasý amacýyla "evlenmede iyiniyetli" olarak deðiþtirilmiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 90)

– 13 –

Tasarýnýn 18 inci maddesinin birinci fýkrasýnda, 11 inci madde uyarýnca Türk vatandaþlýðýný
kazanmak isteyen yabancýlardan baþvurularý uygun bulunanlarýn, Bakanlar Kurulu kararýyla Türk
vatandaþlýðýný kazanabilecekleri hususu düzenlenmektedir. Alt Komisyon, Bakanlýk aþamasýna
kadar gerekli incelemenin yapýldýðýný göz önüne alarak, baþvuru iþlemlerinin kýsa sürede sonuçlanmasýný saðlamak amacýyla 11 inci madde uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kazanmada Bakanlýk
kararýný yeterli görmüþ ve maddeyi bu þekilde deðiþtirmiþtir.
Tasarýnýn 20 nci maddesinde Türk vatandaþlýðýnýn evlat edinilme yolu ile kazanýlmasý düzenlenmektedir. Maddeye göre, evlat edinilen yedi yaþýndan küçük çocuk, evlat edinilmekle otomatik
olarak Türk vatandaþlýðýný kazanmaktadýr. Avrupa Birliði Uyum Komisyonu, 14 Ocak 2004 tarihli
ve 5049 sayýlý Kanunla onaylanan "Çocuklarýn Korunmasý ve Ülkelerarasý Evlat Edinme Konusunda Ýþbirliðine Dair Sözleþme" nin evlat edinilecek çocuk yaþýnýn 18 olarak belirlendiðini ve bu
nedenle maddedeki düzenlemenin sözkonusu Sözleþmeye aykýrý olduðunu belirtmiþtir. Alt Komisyon bu öneriyi dikkate alarak evlat edinilen ergin çocuðun Türk vatandaþlýðýna alýnmasýna karar
vermiþtir. Ancak belli bir yaþýn üstünde olanlarýn vatandaþlýða alýnmasý durumunda istenmeyen
sonuçlarýn doðabileceði ve bu hakkýn kötüye kullanýlabileceði endiþesiyle evlat edinenlerin vatandaþlýða alýnmasý otomatik olmaktan çýkarýlmýþtýr. Ergin olmayanlarýn evlatlýk edinmeleri halinde
vatandaþlýða alýnmalarý "milli güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali
bulunmama" þartýna baðlanmýþtýr.
Tasarýnýn 27 nci maddesinin üçüncü fýkrasý, onbeþ yaþýndan büyük çocuklarýn ana ya da babaya
baðlý olarak vatandaþlýðýn kaybýnýn çocuðun yazýlý muvafakatine baðlý tutulmasý hükmünü içermektedir. Fýkra, genel kabul gören yaþýn 18 yaþ olmasý nedeniyle Alt Komisyonumuzca Tasarý metninden çýkarýlmýþtýr.
Tasarýnýn 31 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan, Türk vatandaþlýðýný iptal kararýnýn,
vatandaþlýðýn kazanýlmasýndan baþlayarak on yýl geçtikten sonra verilemeyeceði yönündeki düzenleme, zaten iþlemin baþtan itibaren " yok" hükmünde olduðu dikkate alýnarak Tasarý metninden
çýkarýlmýþtýr.
Tasarýnýn 33 üncü maddesi üzerinde yapýlan görüþmelerde, vatandaþlýðý iptal edilenlerin artýk
yabancý statüsünde olacaðý dikkate alýndýðýnda bunlara uygulanacak mevzuatýn 15. 7. 1950 tarih ve
5683 sayýlý Yabancýlarýn Türkiye'de Ýkamet ve Seyahatleri Hakkýnda Kanun olmasý gerektiði belirtilerek madde metni yeniden düzenlenmiþtir.
Tasarýnýn 34 üncü maddesinin baþlýðý, madde içeriðinin seçme hakkýnýn kullanýlmasýyla ilgili
olduðundan dolayý " Türk vatandaþlýðýnýn seçme hakký ile kaybý " þeklinde deðiþtirilmiþtir.
Tasarýnýn 36 ncý maddesinin birinci fýkrasýnda Türk vatandaþlýðýnýn ispatýna iliþkin kural ortaya
konmakta, ikinci fýkrasýnda karine teþkil edecek belgeler belirtilmekte, 37 nci maddesinde ise tereddüt durumu düzenlenmektedir. Benzer konularý düzenlemesi nedeniyle Tasarýnýn 36 ve 37 nci maddeleri birleþtirilerek "Türk Vatandaþlýðýnýn Ýspatý" madde baþlýðýyla Dördüncü Bölümdeki Ortak
Hükümlere alýnmýþ, diðer maddeler buna uygun olarak teselsül ettirilmiþtir. Ýhtilaf için çekiþmeli bir
durum olmasý gerektiðinden dolayý dördüncü bölüm baþlýðýndan "Vatandaþlýk ihtilaflarý" ibaresi
çýkarýlmýþtýr.
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Tasarýnýn 43 üncü maddesiyle düzenlenen Mülga 403 sayýlý Türk vatandaþlýðý Kanununun

25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kaybetmiþ olanlarýn
Türk vatandaþlýðýna alýnmasýnda, 13 üncü maddesiyle düzenlenen Türk vatandaþlýðýnýn ikamet þar-

tý aranmaksýzýn yeniden kazanýlmasýnda ve 14 üncü maddesiyle düzenlenen Türk vatandaþlýðýnýn
ikamet þartýna baðlý olarak yeniden kazanýlmasýnda " kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek

bir hali bulunmama" þartý kaldýrýlarak kolaylýk saðlanmýþtýr.

Tasarýnýn 44 üncü maddesinin baþlýðý madde içeriðine uygun olarak " Çok vatandaþlýk" olarak

deðiþtirilmiþtir.

Tasarýnýn 45 inci maddesiyle düzenlenen vatandaþlýk iþlemlerinden alýnacak hizmet bedeli,

Türk vatandaþlýðýnýn sonradan kazanýlmasýna iliþkin iþlemlerle sýnýrlanarak Türk vatandaþlarý için
kolaylýk saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Ayrýca maddenin ikinci fýkrasýnda 193 sayýlý Gelir Vergisi

Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte iþlem gören çocuklarý için birinci fýkra

uyarýnca belirlenen hizmet bedelinin alýnmayacaðý yönünde düzenleme yapýlmýþ, Bakanlar

Kurulunun bu konuda karar verme yetkisi kaldýrýlmýþtýr.

Tasarýnýn 46 ncý maddesi, genel kabul gören doktrine ve maddenin düzenleniþ amacýna uygun

olarak yönetmeliðin Bakanlar Kurulu tarafýndan çýkarýlacaðý yönünde yeniden düzenlenmiþtir.

Tasarýnýn 47 nci maddesinde, Nazým Hikmet RAN'ý vatandaþlýktan çýkaran 25. 07. 1951 tarih-

li ve 13401 sayýlý Bakanlar Kurulu kararýnýn yürürlükten kaldýrýlmasýna iliþkin öneri tartýþýlmýþtýr.
Alt Komisyon, Nazým Hikmet RAN'ýn vatandaþlýða alýnmasý konusunda ortak fikre varmýþtýr. Ancak Bakanlar Kurulu kararýnýn idari bir iþlem niteliðinde olduðu dikkate alýndýðýnda " þekil ve usul-

de paralellik " ilkesi gereði, vatandaþlýða alýnma iþleminin, yine Bakanlar Kurulu kararýyla yapýl-

masý gerektiði belirtilmiþtir. Nazým Hikmet RAN'ýn vatandaþlýða alýnmasý konusunda ortak fikrin,

Alt Komisyon düþüncesi olarak Komisyona sunulmasý ve konunun Komisyonda yeniden deðerlen-

dirilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.

Tasarý kanun yazým tekniði açýsýndan gözden geçirilmiþ ve madde sýralamasý yeniden yapýlmýþtýr.

Komisyonumuzda, Alt Komisyon Raporu üzerinde yapýlan görüþmeler sýrasýnda Alt Komisyon

Raporu ile metni benimsenmiþ ve maddelerinin görüþülmesine geçilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.
Komisyonumuzda Tasarýnýn maddeleri üzerinde aþaðýdaki görüþmeler yapýlmýþtýr:

Tasarýnýn 43 üncü maddesindeki düzenlemeye karþýt olarak; herhangi bir mazereti olmaksýzýn

askerlikten kaçýnmanýn vatana sadakatsizlik oluþturacaðý, düzenlemenin bu þekliyle yasalaþmasý

halinde yurtdýþýnda okuyan, çalýþan ancak askerliðini yapmamýþ olan çok sayýda vatandaþýmýzýn

yurda dönmekten cayarak ülkesiyle olan baðlarýnýn aþýnacaðý ve Türkiye'deki üniversite mezunu as-

kerlik çaðýndaki gençleri askerlikten kurtulmak için yabancý ülkelere göçe teþvik edeceði yönündeki
endiþeler dile getirilmiþtir. Henüz onaylanmayan Avrupa Vatandaþlýk Sözleþmesinin de bu düzenlemede esas alýnamayacaðý belirtilmiþtir.

Tartýþma konusu olan madde Tasarýnýn 47 nci maddesidir. Madde üzerinde iki adet önerge

verilmiþtir.
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24/4/2006 tarihli ve 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fýkrasýnda geçen " il ve ilçe" ibarelerinin çýkarýlmasýný öngören ilk önerge Komisyonumuzca kabul
edilmiþtir. Önergeyle, eþlerden birinin yabancý olmasý halinde tüm belediye baþkanlarýnýn evlendirmeye yetkili kýlýnmasý ve bu konuda ortaya çýkmýþ bulunan sýkýntýlarýn giderilmesi amaçlanmýþtýr.
Alt Komisyonumuzda da tartýþýlan 25/7/1951 tarihli ve 13401 sayýlý Bakanlar Kurulu kararýnýn
yürürlükten kaldýrýlmasýna iliþkin ikinci önergeyle; Nazým Hikmet'in yasalara aykýrý bir þekilde
Türk vatandaþlýðýndan çýkarýldýðý, idari yargýdaki davalarýn ise önceleri "vatandaþlýðýn þahsa baðlý
haklardan olduðu ve bu konudaki uyuþmazlýklarda dava açma hakkýnýn ancak hak sahibine ait olduðu" gibi gerekçelerle reddedildiði belirtilmiþtir. Fakat son olarak Danýþtay Ýdari Dava Daireleri
Genel Kurulunun 6/10/2005 tarihinde verdiði kararla, Nazým Hikmet'in Türk vatandaþlýðýndan
çýkarýlmasýna iliþkin Bakanlar Kurulu kararýnýn geçersiz kaldýðý ve çýkarma kararýnýn nüfus
kütüðüne tesciline iliþkin iþlemin iptali istemi için, þairin ulusal sýnýrlarý da aþarak dünya çapýnda
kabul görmüþ bir sanatçý olmasý nedeniyle dar anlamda bir menfaat iliþkisinin aranmasýna gerek olmadýðýna karar verildiði ifade edilerek; Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý adýna oluþan menfaat ihlalinin devam etmemesi için yasanýn genel gerekçelerine ve amacýna uygun bir þekilde Nazým Hikmet RAN'a vatandaþlýk yolunun açýlmasýnýn gerekliliði ortaya konmuþtur. Önerge sahipleri yasayla
yapýlacak bir düzenlemenin hukuka aykýrý olmayacaðýný, idari bir iþlemin bir yasayla ortadan kaldýrýlmasýnýn önünde hukuksal bir engel olmadýðýný ileri sürmüþlerdir. Ýdari iþlem bu iþlemi yapan
makam tarafýndan ayný usulle geri alýnabileceði gibi, üst bir hukuk normu olan yasayla da ortadan
kaldýrýlabilir. Komisyonumuzda yapýlan görüþmelerde, Alt Komisyonun görüþlerine paralel olarak,
Nazým Hikmet'in vatandaþlýða alýnmasý konusunda Komisyonumuzun ortak fikre sahip olduðu vurgulanmýþ, fakat Bakanlar Kurulu kararýnýn idari bir iþlem niteliðinde olmasý nedeniyle Tasarýda yer
alacak bir düzenlemeyle deðil de yine bir Bakanlar Kurulu iþlemiyle yapýlmasý gerektiði belirtilerek
önerge oyçokluðu ile reddedilmiþtir.
Komisyonumuz evlat edinme halinde vatandaþlýða alýnma yaþ koþulunu yükselten Alt Komisyon düzenlemesini benimsemiþtir. Ancak buradaki vatandaþlýk da otomatik olmaktan çýkarýlýp yetkili makam kararýyla vatandaþlýða alýnmaya dönüþtürülünce madde sýralamasýnýn yeniden yapýlmasý
gerekmiþtir. 20 nci madde yetkili makam kararýyla vatandaþlýða alýnmanýn usulünü düzenleyen 17
ve 18 inci maddelerin öncesine 17 nci madde olarak alýnmýþ mevcut 17, 18 ve 19 uncu maddeler
sýrasýyla 18, 19 ve 20 nci maddeler olarak kabul edilmiþtir.
Komisyonumuz, Alt Komisyon tarafýndan yapýlan diðer deðiþiklikleri aynen kabul etmiþtir.
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.
Baþkan
Tevfik Ziyaeddin Akbulut
Tekirdað
Kâtip
Sinan Özkan
Kastamonu

Baþkanvekili
Ali Sezal
Kahramanmaraþ
Üye
Ali Küçükaydýn
Adana
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Sözcü
Þükrü Önder
Yalova
Üye
Þevket Gürsoy
Adýyaman
(S. Sayısı: 90)

Üye
Nur Doðan Topaloðlu
Ankara
Üye
Muharrem Tozçöken
Eskiþehir
Üye
Hakký Ülkü
Ýzmir
(44 ve 47 nci maddelere
muhalifim)
Üye
Selami Uzun
Sivas
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Üye
Þevket Orhan
Bursa
Üye
Recep Koral
Ýstanbul

Üye
Ali Oksal
Mersin
(44 ve 47 nci maddelere
muhalifim)
Üye
Mehmet Kartal
Van
(44 ve 47 nci maddelere
muhalifim)
Üye
Nadir Saraç
Zonguldak
(44 ve 47 nci maddelere
muhalifim)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Ali Yüksel Kavuþtu
Çorum
Üye
Sýdýka Sarýbekir
Ýstanbul
(44 ve 47 nci maddelere
muhalifim)
Üye
Nurettin Sözen
Sivas
(44 ve 47 nci maddelere
muhalifim)
Üye
Mehmet Çiçek
Yozgat

(S. Sayısı: 90)
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İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No.: 1/458
7/1/2008
Karar No.: 5
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca 22 nci yasama döneminde hazırlanarak, 7/4/2006 tarihinde Başkanlığınıza
sunulan, “Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı”, İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve Komisyon raporu 1232 sıra sayısı alarak bastırılmıştır.

Genel Kurulun gündemine giren Tasarı 22 nci dönemde görüşülmemiş ve İçtüzüğün 77 nci maddesine göre hükümsüz kalmıştır.

Hükümet, söz konusu Tasarıyı, 8/11/2007 tarihinde yenilemiştir. Tasarı, Başkanlığınızca
21/11/2007 tarihinde (1/458) esas numarasıyla Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz,
2/1/2008 tarihli dördüncü toplantısında, İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında:

Tasarının 12 nci maddesinin (b) bendinde yer alan “Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler,”
ibaresinin muğlak olduğu ve açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilmiş, cevaben söz konusu ifadenin
suiistimalinin engellenmesi amacıyla gerekli açıklamanın alt düzenlemelerde yapılacağı belirtilmiştir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce İçtüzüğün 77 nci maddesine göre verilen önerge kabul edilerek, 22 nci yasama döneminde Tasarının İçişleri Komisyonunda
kabul edilen metni ve Komisyon raporu aynen benimsenmiştir.
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.
Başkan
Tevfik Ziyaeddin Akbulut
Tekirdağ
Kâtip
Ayşe Türkmenoğlu
Konya
Üye
Bekir Aksoy
Ankara
Üye
Hasan Özdemir
Gaziantep
Üye
Abdulaziz Yazar
Hatay

Başkanvekili
Feyzullah Kıyıklık
İstanbul
(İmzada bulunamadı)
Üye
Hulusi Güvel
Adana
Üye
Emin Nedim Öztürk
Eskişehir
Üye
Ali Temür
Giresun
Üye
Abdullah Çalışkan
Kırşehir

Üye
M. Nuri Yaman
Muş
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Sözcü
Selami Uzun
Sivas

Üye
Ali Küçükaydın
Adana
Üye
Mehmet Erdoğan
Gaziantep
Üye
Abdulhadi Kahya
Hatay
Üye
Mustafa Enöz
Manisa

Üye
Recep Yıldırım
Sakarya

(S. Sayısı: 90)

HÜKÜMETÝN TEKLÝF ETTÝÐÝ METÝN
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TÜRK VATANDAÞLIÐI KANUNU
TASARISI
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanýmlar ve Vatandaþlýk
Hizmetlerinin Yürütülmesi
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacý; Türk
vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý ve kaybýna dair iþ
ve iþlemlerin yürütülmesine iliþkin usul ve
esaslarý belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý ve kaybýna iliþkin esaslarýn
düzenlenmesine ve vatandaþlýk hizmetlerinin
yürütülmesine iliþkin usulleri kapsar.
Tanýmlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasýnda;
a) Bakanlýk: Ýçiþleri Bakanlýðýný,
b) Çok vatandaþlýk: Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþý olan bir kiþinin ayný zamanda iki
veya daha çok vatandaþlýða sahip olmasýný,
c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaþlýk
Ýþleri Genel Müdürlüðünü,
ç) Türk vatandaþý: Türkiye Cumhuriyeti
Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan kiþiyi,
d) Yabancý: Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ile vatandaþlýk baðý bulunmayan kiþiyi,
ifade eder.
Vatandaþlýk hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 4- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasýna ve kaybýna iliþkin hizmetler yurt
içinde Bakanlýk, yurt dýþýnda ise dýþ temsilcilikler tarafýndan yürütülür.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Türk Vatandaþlýðýnýn Kazanýlmasý
Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý halleri
MADDE 5- (1) Türk vatandaþlýðý, doðumla veya sonradan kazanýlýr.

ÝÇÝÞLERÝ KOMÝSYONUNUN
KABUL ETTÝÐÝ METÝN
TÜRK VATANDAÞLIÐI KANUNU
TASARISI
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanýmlar ve Vatandaþlýk
Hizmetlerinin Yürütülmesi
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacý; Türk
vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý ve kaybýna dair iþ
ve iþlemlerin yürütülmesine iliþkin usul ve
esaslarý belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý ve kaybýna iliþkin esaslarýn
düzenlenmesine ve vatandaþlýk hizmetlerinin
yürütülmesine iliþkin usulleri kapsar.
Tanýmlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasýnda;
a) Bakanlýk: Ýçiþleri Bakanlýðýný,
b) Çok vatandaþlýk: Türk vatandaþýnýn ayný anda birden çok vatandaþlýða sahip olmasýný,
c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaþlýk
Ýþleri Genel Müdürlüðünü,
ç) Türk vatandaþý: Türkiye Cumhuriyeti
Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan kiþiyi,
d) Yabancý: Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ile vatandaþlýk baðý bulunmayan kiþiyi,
ifade eder.
Vatandaþlýk hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 4- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasýna ve kaybýna iliþkin hizmetler yurt
içinde Bakanlýk, yurt dýþýnda ise dýþ temsilcilikler tarafýndan yürütülür.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Türk Vatandaþlýðýnýn Kazanýlmasý
Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý halleri
MADDE 5- (1) Türk vatandaþlýðý, doðumla veya sonradan kazanýlýr.
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Doðumla kazanýlan vatandaþlýk
MADDE 6- (1) Doðumla kazanýlan Türk
vatandaþlýðý, soy baðý veya doðum yeri esasýna göre
kendiliðinden kazanýlýr. Doðumla kazanýlan vatandaþlýk doðum anýndan itibaren hüküm ifade eder.
Soy baðý
MADDE 7- (1) Türkiye içinde veya dýþýnda Türk vatandaþý ana veya babadan evlilik birliði içinde doðan çocuk Türk vatandaþýdýr.
(2) Türk vatandaþý ana ve yabancý babadan
evlilik birliði dýþýnda doðan çocuk Türk vatandaþýdýr.
(3) Türk vatandaþý baba ve yabancý anadan
evlilik birliði dýþýnda doðan çocuk ise soy baðý
kurulmasýný saðlayan usul ve esaslarýn yerine
getirilmesi halinde Türk vatandaþlýðýný kazanýr.
Doðum yeri
MADDE 8- (1) Türkiye'de doðan ve
yabancý ana ve babasýndan dolayý doðumla herhangi bir ülkenin vatandaþlýðýný kazanamayan
çocuk, doðumdan itibaren Türk vatandaþýdýr.
(2) Türkiye'de bulunmuþ çocuk aksi sabit
olmadýkça Türkiye'de doðmuþ sayýlýr.
Sonradan kazanýlan vatandaþlýk
MADDE 9- (1) Sonradan kazanýlan Türk
vatandaþlýðý, yetkili makam kararý veya evlat
edinilme ya da seçme hakkýnýn kullanýlmasý ile
gerçekleþir.
Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý
MADDE 10- (1) Türk vatandaþlýðýný
kazanmak isteyen bir yabancý, bu Kanunda
belirtilen þartlarý taþýmasý halinde yetkili makam
kararý ile Türk vatandaþlýðýný kazanabilir. Ancak, aranan þartlarý taþýmak vatandaþlýðýn
kazanýlmasýnda kiþiye mutlak bir hak saðlamaz.
Baþvuru için aranan þartlar
MADDE 11- (1) Türk vatandaþlýðýný
kazanmak isteyen yabancýlarda;
a) Kendi milli kanununa, vatansýz ise Türk
kanunlarýna göre ergin ve ayýrt etme gücüne
sahip olmak,

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Doðumla kazanýlan vatandaþlýk
MADDE 6- (1) Doðumla kazanýlan Türk
vatandaþlýðý, soy baðý veya doðum yeri esasýna göre
kendiliðinden kazanýlýr. Doðumla kazanýlan vatandaþlýk doðum anýndan itibaren hüküm ifade eder.
Soy baðý
MADDE 7- (1) Türkiye içinde veya dýþýnda Türk vatandaþý ana veya babadan evlilik birliði içinde doðan çocuk Türk vatandaþýdýr.
(2) Türk vatandaþý ana ve yabancý babadan
evlilik birliði dýþýnda doðan çocuk Türk vatandaþýdýr.
(3) Türk vatandaþý baba ve yabancý anadan
evlilik birliði dýþýnda doðan çocuk ise soy baðý
kurulmasýný saðlayan usul ve esaslarýn yerine
getirilmesi halinde Türk vatandaþlýðýný kazanýr.
Doðum yeri
MADDE 8- (1) Türkiye'de doðan ve
yabancý ana ve babasýndan dolayý doðumla herhangi bir ülkenin vatandaþlýðýný kazanamayan
çocuk, doðumdan itibaren Türk vatandaþýdýr.
(2) Türkiye'de bulunmuþ çocuk aksi sabit
olmadýkça Türkiye'de doðmuþ sayýlýr.
Sonradan kazanýlan vatandaþlýk
MADDE 9- (1) Sonradan kazanýlan Türk
vatandaþlýðý, yetkili makam kararý veya evlat
edinilme ya da seçme hakkýnýn kullanýlmasý ile
gerçekleþir.
Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý
MADDE 10- (1) Türk vatandaþlýðýný
kazanmak isteyen bir yabancý, bu Kanunda
belirtilen þartlarý taþýmasý halinde yetkili makam
kararý ile Türk vatandaþlýðýný kazanabilir. Ancak, aranan þartlarý taþýmak vatandaþlýðýn
kazanýlmasýnda kiþiye mutlak bir hak saðlamaz.
Baþvuru için aranan þartlar
MADDE 11- (1) Türk vatandaþlýðýný
kazanmak isteyen yabancýlarda;
a) Kendi millî kanununa, vatansýz ise Türk
kanunlarýna göre ergin ve ayýrt etme gücüne
sahip olmak,
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b) Baþvuru tarihinden geriye doðru Türkiye'de kesintisiz beþ yýl ikamet etmek,
c) Türkiye'de yerleþmeye karar verdiðini
davranýþlarý ile teyit etmek,
ç) Genel saðlýk bakýmýndan tehlike teþkil
eden bir hastalýðý bulunmamak,
d) Ýyi ahlak sahibi olmak,
e) Yeteri kadar Türkçe konuþabilmek,
f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla
yükümlü olduðu kimselerin geçimini saðlayacak
gelire veya mesleðe sahip olmak,
g) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmamak,
þartlarý aranýr.
(2) Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen
yabancýlarda, yukarýda sayýlan þartlarla birlikte,
taþýdýklarý devlet vatandaþlýðýndan çýkma þartý da
aranabilir. Bu takdirin kullanýlmasýna iliþkin esaslarýn tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýnda
istisnai haller
MADDE 12- (1) 11 inci maddenin birinci
fýkrasýnýn (g) bendinde aranan þartý taþýmak
kaydýyla Bakanlýðýn teklifi, Bakanlar
Kurulunun kararý ile aþaðýda belirtilen yabancýlar Türk vatandaþlýðýný kazanabilirler.
a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya
bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif,
sanatsal alanlarda olaðanüstü hizmeti geçen ya
da geçeceði düþünülen ve ilgili bakanlýklarca
haklarýnda gerekçeli teklifte bulunulan kiþiler,
b) Vatandaþlýða alýnmasý zaruri görülen
kiþiler,
c) Göçmen olarak kabul edilen kiþiler.
Türk vatandaþlýðýnýn ikamet þartý aranmaksýzýn yeniden kazanýlmasý
MADDE 13- (1) Milli güvenlik ve kamu
düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali
bulunmamak þartýyla aþaðýda belirtilen kiþiler

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

b) Baþvuru tarihinden geriye doðru Türkiye'de kesintisiz beþ yýl ikamet etmek,
c) Türkiye'de yerleþmeye karar verdiðini
davranýþlarý ile teyit etmek,
ç) Genel saðlýk bakýmýndan tehlike teþkil
eden bir hastalýðý bulunmamak,
d) Ýyi ahlak sahibi olmak,
e) Yeteri kadar Türkçe konuþabilmek,
f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla
yükümlü olduðu kimselerin geçimini saðlayacak gelire veya mesleðe sahip olmak,
g) Millî güvenlik ve kamu düzeni
bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmamak,
þartlarý aranýr.
(2) Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen
yabancýlarda, yukarýda sayýlan þartlarla birlikte,
taþýdýklarý devlet vatandaþlýðýndan çýkma þartý da
aranabilir. Bu takdirin kullanýlmasýna iliþkin esaslarýn tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.
Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýnda
istisnai haller
MADDE 12- (1) Millî güvenlik ve kamu
düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali
bulunmamak þartýyla Bakanlýðýn teklifi, Bakanlar Kurulunun kararý ile aþaðýda belirtilen
yabancýlar Türk vatandaþlýðýný kazanabilirler.
a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya
bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif,
kültürel, sanatsal alanlarda olaðanüstü hizmeti
geçen ya da geçeceði düþünülen ve ilgili bakanlýklarca haklarýnda gerekçeli teklifte bulunulan
kiþiler,
b) Vatandaþlýða alýnmasý zaruri görülen
kiþiler,
c) Göçmen olarak kabul edilen kiþiler.
Türk vatandaþlýðýnýn ikamet þartý aranmaksýzýn yeniden kazanýlmasý
MADDE 13- (1) Millî güvenlik bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmamak
þartýyla aþaðýda belirtilen kiþiler Türkiye'de
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Türkiye'de ikamet etme süresine bakýlmaksýzýn, Türk vatandaþlýðýný Bakanlýk kararýyla
yeniden kazanabilirler.
a) Çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenler,
b) Ana veya babalarýna baðlý olarak Türk
vatandaþlýðýný kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkýný
kullanmayanlar.
Türk vatandaþlýðýnýn ikamet þartýna
baðlý olarak yeniden kazanýlmasý
MADDE 14- (1) 29 uncu madde uyarýnca
Türk vatandaþlýðý kaybettirilenler Bakanlar
Kurulu kararýyla, 34 üncü madde uyarýnca Türk
vatandaþlýðýný kaybedenler Bakanlýk kararýyla,
milli güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir halinin bulunmamasý ve
Türkiye'de üç yýl ikamet etmek þartýyla Türk
vatandaþlýðýný yeniden kazanabilirler.
Ýkamet ve sürelerin hesaplanmasý
MADDE 15- (1) Bir yabancý için ikamet,
Türk kanunlarýna uygun olarak Türkiye'de oturmaktýr. Türk vatandaþlýðýný kazanma talebinde
bulunan bir yabancý baþvuru için aranan ikamet
süresi içinde toplam altý ayý geçmemek üzere
Türkiye dýþýnda bulunabilir. Türkiye dýþýnda
geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet
süreleri içinde deðerlendirilir.
Türk vatandaþlýðýnýn evlenme yoluyla
kazanýlmasý
MADDE 16- (1) Bir Türk vatandaþý ile
evlenme doðrudan Türk vatandaþlýðýný kazandýrmaz. Ancak bir Türk vatandaþý ile en az üç
yýldan beri evli olan ve evliliði devam eden
yabancýlar Türk vatandaþlýðýný kazanmak üzere
baþvuruda bulunabilir. Baþvuru sahiplerinde;
a) Aile birliði içinde yaþama,
b) Evlilik birliði ile baðdaþmayacak bir
faaliyette bulunmama,
c) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmama,
þartlarý aranýr.

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

ikamet etme süresine bakýlmaksýzýn, Türk
vatandaþlýðýný Bakanlýk kararýyla yeniden
kazanabilirler.
a) Çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenler,
b) Ana veya babalarýna baðlý olarak Türk
vatandaþlýðýný kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkýný
kullanmayanlar.
Türk vatandaþlýðýnýn ikamet þartýna
baðlý olarak yeniden kazanýlmasý
MADDE 14- (1) 29 uncu madde uyarýnca
Türk vatandaþlýðý kaybettirilenler Bakanlar
Kurulu kararýyla, 34 üncü madde uyarýnca
Türk vatandaþlýðýný kaybedenler Bakanlýk
kararýyla, millî güvenlik bakýmýndan engel teþkil edecek bir halinin bulunmamasý ve Türkiye'de üç yýl ikamet etmek þartýyla Türk vatandaþlýðýný yeniden kazanabilirler.
Ýkamet ve sürelerin hesaplanmasý
MADDE 15- (1) Bir yabancý için ikamet,
Türk kanunlarýna uygun olarak Türkiye'de
oturmaktýr. Türk vatandaþlýðýný kazanma
talebinde bulunan bir yabancý baþvuru için
aranan ikamet süresi içinde toplam altý ayý geçmemek üzere Türkiye dýþýnda bulunabilir. Türkiye dýþýnda geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde deðerlendirilir.
Türk vatandaþlýðýnýn evlenme yoluyla
kazanýlmasý
MADDE 16- (1) Bir Türk vatandaþý ile
evlenme doðrudan Türk vatandaþlýðýný kazandýrmaz. Ancak bir Türk vatandaþý ile en az üç
yýldan beri evli olan ve evliliði devam eden
yabancýlar Türk vatandaþlýðýný kazanmak üzere
baþvuruda bulunabilir. Baþvuru sahiplerinde;
a) Aile birliði içinde yaþama,
b) Evlilik birliði ile baðdaþmayacak bir
faaliyette bulunmama,
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmama,
þartlarý aranýr.
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(2) Baþvurudan sonra Türk vatandaþý eþin
ölümü nedeniyle evliliðin sona ermesi halinde
birinci fýkranýn (a) bendindeki þart aranmaz.
(3) Evlenme ile Türk vatandaþlýðýný
kazanan yabancýlar evlenmenin butlanýna karar
verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli iseler Türk
vatandaþlýðýný muhafaza ederler.

Vatandaþlýk baþvuru inceleme komisyonu
MADDE 17- (1) 11 inci ve 16 ncý maddeler uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kazanmak
isteyen yabancýlarýn baþvuru için gerekli þartlarý taþýyýp taþýmadýklarýnýn tespiti, illerde oluþturulan vatandaþlýk baþvuru inceleme komisyonu tarafýndan yapýlýr. Komisyonun oluþumu
ve çalýþma esaslarý yönetmelikle belirlenir.
Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýnda usul ve esaslar
MADDE 18- (1) 11 inci ve 16 ncý maddeler uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kazanmak
isteyen yabancýlardan baþvuru için gerekli þartlarý taþýyanlarýn adýna vatandaþlýk dosyasý
düzenlenerek Bakanlýða gönderilir. Bakanlýkça
gerekli inceleme ve araþtýrma yapýlýr. 11 inci
madde uyarýnca baþvuranlardan durumu uygun
bulunanlar Bakanlar Kurulu kararýyla, 16 ncý
madde uyarýnca baþvuranlardan durumu uygun
bulunanlar ise Bakanlýk kararýyla Türk vatandaþlýðýný kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin
talepleri ise Bakanlýkça reddedilir.
(2) 12 nci madde uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kazanma iþlemleri Bakanlýkça yürütülür.

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

(2) Baþvurudan sonra Türk vatandaþý eþin
ölümü nedeniyle evliliðin sona ermesi halinde
birinci fýkranýn (a) bendindeki þart aranmaz.
(3) Evlenme ile Türk vatandaþlýðýný
kazanan yabancýlar evlenmenin butlanýna karar
verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler
Türk vatandaþlýðýný muhafaza ederler.
Türk vatandaþlýðýnýn evlat edinilme ile
kazanýlmasý
MADDE 17- (1) Bir Türk vatandaþý
tarafýndan evlat edinilen ergin olmayan kiþi,
millî güvenlik ve kamu düzeni bakýmýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmamak þartýyla,
karar tarihten itibaren Türk vatandaþlýðýný
kazanabilir.
Vatandaþlýk baþvuru inceleme komisyonu
MADDE 18- (1) 11 inci ve 16 ncý maddeler uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kazanmak
isteyen yabancýlarýn baþvuru için gerekli þartlarý taþýyýp taþýmadýklarýnýn tespiti, illerde oluþturulan vatandaþlýk baþvuru inceleme komisyonu tarafýndan yapýlýr. Komisyonun oluþumu
ve çalýþma esaslarý yönetmelikle belirlenir.
Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýnda usul ve esaslar
MADDE 19- (1) Yetkili makam kararý ile
Türk vatandaþlýðýný kazanmak isteyen yabancýlardan baþvuru için gerekli þartlarý taþýyanlarýn adýna vatandaþlýk dosyasý düzenlenir ve
karar verilmek üzere Bakanlýða gönderilir.
Bakanlýkça yapýlacak inceleme ve araþtýrma
sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlýk
kararý ile Türk vatandaþlýðýný kazanabilirler,
uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlýkça
reddedilir.
(2) 12 nci madde uyarýnca Türk Vatandaþlýðýný kazanma iþlemleri Bakanlýkça yürütülür.
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Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýnýn geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 19- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasýna iliþkin kararlar, karar tarihinden
itibaren hüküm ifade eder.
(2) Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý eþin vatandaþlýðýna tesir
etmez. Ana veya babanýn Türk vatandaþlýðýný
kazandýðý tarihte velayeti kendisinde bulunan
çocuklarý, diðer eþin muvafakat etmesi halinde
Türk vatandaþlýðýný kazanýr. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanýn mutad meskeninin bulunduðu ülkedeki hâkim kararýna
göre iþlem yapýlýr.
(3) Ana veya babanýn Türk vatandaþlýðýný
kazandýðý tarihte kendileri ile birlikte iþlem
görmeyen çocuklarý, ergin olduktan sonra Türk
vatandaþlýðýný kazanmak üzere baþvurduklarý
takdirde haklarýnda 11 inci madde hükümleri
uygulanýr.
Türk vatandaþlýðýnýn evlat edinilme ile
kazanýlmasý
MADDE 20- (1) Bir Türk vatandaþý
tarafýndan evlat edinilen yedi yaþýndan küçük
çocuk, evlat edinildiði tarihten itibaren Türk
vatandaþlýðýný kazanýr.
Türk vatandaþlýðýnýn seçme hakký ile
kazanýlmasý
MADDE 21- (1) 27 nci madde uyarýnca
ana veya babalarýna baðlý olarak Türk vatandaþlýðýný kaybeden çocuklar ergin olmalarýndan
itibaren üç yýl içinde seçme hakkýný kullanmak
suretiyle Türk vatandaþlýðýný kazanabilirler.
Türk vatandaþlýðýnýn seçme hakký ile
kazanýlmasýnýn geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 22- (1) Seçme hakký ile Türk
vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý, bu hakkýn kullanýlmasýna dair þartlarýn tespitine iliþkin karar
tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
(2) Seçme hakkýný kullanarak Türk vatandaþlýðýný kazanan kiþilerin eþleri ve çocuklarý
hakkýnda 19 uncu madde hükümleri uygulanýr.

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasýnýn geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 20- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasýna iliþkin kararlar, karar tarihinden
itibaren hüküm ifade eder.
(2) Yetkili makam kararý ile Türk vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý eþin vatandaþlýðýna tesir
etmez. Ana veya babanýn Türk vatandaþlýðýný
kazandýðý tarihte velayeti kendisinde bulunan
çocuklarý, diðer eþin muvafakat etmesi halinde
Türk vatandaþlýðýný kazanýr. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanýn mutad meskeninin bulunduðu ülkedeki hâkim kararýna
göre iþlem yapýlýr.
(3) Ana veya babanýn Türk vatandaþlýðýný
kazandýðý tarihte kendileri ile birlikte iþlem
görmeyen çocuklarý, ergin olduktan sonra Türk
vatandaþlýðýný kazanmak üzere baþvurduklarý
takdirde haklarýnda 11 inci madde hükümleri
uygulanýr.

Türk vatandaþlýðýnýn seçme hakký ile
kazanýlmasý
MADDE 21- (1) 27 nci madde uyarýnca
ana veya babalarýna baðlý olarak Türk vatandaþlýðýný kaybeden çocuklar ergin olmalarýndan
itibaren üç yýl içinde seçme hakkýný kullanmak
suretiyle Türk vatandaþlýðýný kazanabilirler.
Türk vatandaþlýðýnýn seçme hakký ile
kazanýlmasýnýn geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 22- (1) Seçme hakký ile Türk
vatandaþlýðýnýn kazanýlmasý, bu hakkýn kullanýlmasýna dair þartlarýn tespitine iliþkin karar
tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
(2) Seçme hakkýný kullanarak Türk vatandaþlýðýný kazanan kiþilerin eþleri ve çocuklarý
hakkýnda 19 uncu madde hükümleri uygulanýr.
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Türk vatandaþlýðýnýn kaybý halleri
MADDE 23- (1) Türk vatandaþlýðý, yetkili makam kararý veya seçme hakkýnýn kullanýlmasý ile kaybedilir.
Yetkili makam kararý ile kayýp yollarý
MADDE 24- (1) Yetkili makam kararý ile
Türk vatandaþlýðýnýn kaybý, çýkma veya kaybettirme ya da vatandaþlýðýn iptali ile gerçekleþir.
Türk vatandaþlýðýndan çýkma
MADDE 25- (1) Türk vatandaþlýðýndan
çýkmak için izin isteyen kiþilere aþaðýdaki þartlarý taþýmalarý halinde Bakanlýkça çýkma izni
verilebilir.
a) Ergin ve ayýrt etme gücüne sahip olmak,
b) Yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanmýþ olmak veya kazanacaðýna iliþkin inandýrýcý
belirtiler bulunmak,
c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti
nedeniyle aranan kiþilerden olmamak,
ç) Hakkýnda herhangi bir mali ve cezai
tahdit bulunmamak.
Türk vatandaþlýðýndan çýkma belgeleri
MADDE 26- (1)Yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanmak üzere Türk vatandaþlýðýndan çýkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlýkça, Türk vatandaþlýðýndan çýkma izin belgesi; verilen izin
sonucunda veya önceden yabancý bir devlet
vatandaþlýðýný kazandýðýný belgeleyenlere ise
Türk vatandaþlýðýndan çýkma belgesi verilir.
(2) Çýkma izin belgesi, karar tarihinden
itibaren iki yýl geçerlidir. Ýzin belgesini alanlar
bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer
valiliðine, yurt dýþýnda ise dýþ temsilciliklere
yabancý devlet vatandaþlýðýný kazandýklarýna
dair bilgi ve belgeleri vermek zorundadýr.
Süresi içinde yabancý devlet vatandaþlýðýnýn
kazanýlamamasý durumunda çýkma izin belgesi
geçersiz hale gelir.

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türk Vatandaþlýðýnýn Kaybý

Türk vatandaþlýðýnýn kaybý halleri
MADDE 23- (1) Türk vatandaþlýðý, yetkili
makam kararý veya seçme hakkýnýn kullanýlmasý ile kaybedilir.
Yetkili makam kararý ile kayýp yollarý
MADDE 24- (1) Yetkili makam kararý ile
Türk vatandaþlýðýnýn kaybý, çýkma veya kaybettirme ya da vatandaþlýðýn iptali ile gerçekleþir.
Türk vatandaþlýðýndan çýkma
MADDE 25- (1) Türk vatandaþlýðýndan
çýkmak için izin isteyen kiþilere aþaðýdaki þartlarý taþýmalarý halinde Bakanlýkça çýkma izni
verilebilir.
a) Ergin ve ayýrt etme gücüne sahip olmak,
b) Yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanmýþ olmak veya kazanacaðýna iliþkin inandýrýcý
belirtiler bulunmak,
c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti
nedeniyle aranan kiþilerden olmamak,
ç) Hakkýnda herhangi bir mali ve cezai
tahdit bulunmamak.
Türk vatandaþlýðýndan çýkma belgeleri
MADDE 26- (1)Yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanmak üzere Türk vatandaþlýðýndan çýkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlýkça, Türk vatandaþlýðýndan çýkma izin belgesi; verilen izin
sonucunda veya önceden yabancý bir devlet
vatandaþlýðýný kazandýðýný belgeleyenlere ise
Türk vatandaþlýðýndan çýkma belgesi verilir.
(2) Çýkma izin belgesi, karar tarihinden
itibaren iki yýl geçerlidir. Ýzin belgesini alanlar
bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer
valiliðine, yurt dýþýnda ise dýþ temsilciliklere
yabancý devlet vatandaþlýðýný kazandýklarýna
dair bilgi ve belgeleri vermek zorundadýr.
Süresi içinde yabancý devlet vatandaþlýðýnýn
kazanýlamamasý durumunda çýkma izin belgesi
geçersiz hale gelir.
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Türk vatandaþlýðýndan çýkmanýn geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 27- (1) Çýkma belgesinin ilgiliye
imza karþýlýðý teslimi ile Türk vatandaþlýðý kaybedilir. Türk vatandaþlýðýný kaybeden kiþilerin
nüfus aile kütüklerindeki kayýtlarý kapatýlýr ve
kayýp tarihinden itibaren yabancý muamelesine
tabi tutulurlar.
(2) Eþlerden birinin çýkma izni almak
suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybetmesi diðer
eþin vatandaþlýðýna tesir etmez. Türk vatandaþlýðýný kaybeden ana ya da babanýn talebinin
bulunmasý ve diðer eþin de muvafakat etmesi
halinde çocuklarý da kendileri ile birlikte Türk
vatandaþlýðýný kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hâkim kararýna göre iþlem yapýlýr.
(3) Çocuk onbeþ yaþýndan büyük ise, ana
ya da babaya baðlý olarak vatandaþlýðýn kaybý
çocuðun yazýlý muvafakatine baðlýdýr.
(4) Vatandaþlýðýn kaybý, çocuklarý vatansýz
kýlacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.
Çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybeden kiþilere tanýnan haklar
MADDE 28- (1) Doðumla Türk vatandaþý
olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenler ve kendileri ile birlikte
iþlem gören çocuklarý; milli güvenliðe ve kamu
düzenine iliþkin hükümler saklý kalmak kaydýyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüðü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve
muafen araç veya ev eþyasý ithal etme haklarý
dýþýnda, sosyal güvenliðe iliþkin kazanýlmýþ
haklarý saklý kalmak ve bu haklarýn kullanýmýnda ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak
þartýyla Türk vatandaþlarýna tanýnan haklardan
aynen yararlanmaya devam ederler.
Türk vatandaþlýðýný kaybettirme
MADDE 29- (1) Aþaðýda belirtilen eylemlerde bulunduklarý resmî makamlarca tespit
edilen kiþilerin Türk vatandaþlýðý Bakanlýðýn teklifi ve Bakanlar Kurulu kararý ile kaybettirilebilir.

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Türk vatandaþlýðýndan çýkmanýn geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 27- (1) Çýkma belgesinin ilgiliye
imza karþýlýðý teslimi ile Türk vatandaþlýðý kaybedilir. Türk vatandaþlýðýný kaybeden kiþilerin
nüfus aile kütüklerindeki kayýtlarý kapatýlýr ve
kayýp tarihinden itibaren yabancý muamelesine
tabi tutulurlar.
(2) Eþlerden birinin çýkma izni almak
suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybetmesi diðer
eþin vatandaþlýðýna tesir etmez. Türk vatandaþlýðýný kaybeden ana ya da babanýn talebinin
bulunmasý ve diðer eþin de muvafakat etmesi
halinde çocuklarý da kendileri ile birlikte Türk
vatandaþlýðýný kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hâkim kararýna göre iþlem yapýlýr.
(3) Vatandaþlýðýn kaybý, çocuklarý vatansýz
kýlacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.

Çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybeden kiþilere tanýnan haklar
MADDE 28- (1) Doðumla Türk vatandaþý
olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenler ve kendileri ile birlikte
iþlem gören çocuklarý; millî güvenliðe ve kamu
düzenine iliþkin hükümler saklý kalmak kaydýyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüðü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve
muafen araç veya ev eþyasý ithal etme haklarý
dýþýnda, sosyal güvenliðe iliþkin kazanýlmýþ
haklarý saklý kalmak ve bu haklarýn kullanýmýnda ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak
þartýyla Türk vatandaþlarýna tanýnan haklardan
aynen yararlanmaya devam ederler.
Türk vatandaþlýðýný kaybettirme
MADDE 29- (1) Aþaðýda belirtilen eylemlerde bulunduklarý resmi makamlarca tespit
edilen kiþilerin Türk vatandaþlýðý Bakanlýðýn teklifi ve Bakanlar Kurulu kararý ile kaybettirilebilir.
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a) Yabancý bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde
bulunup da bu görevi býrakmalarý kendilerine
yurt dýþýnda dýþ temsilcilikler, yurt içinde ise
mülki idare amirleri tarafýndan bildirilmesine
raðmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek
uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu
görevi býrakmayanlar,
b) Türkiye ile savaþ halinde bulunan bir
devletin her türlü hizmetinde Bakanlar
Kurulunun izni olmaksýzýn kendi istekleriyle
çalýþmaya devam edenler,
c) Ýzin almaksýzýn yabancý bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.
Türk vatandaþlýðýnýn kaybettirilmesinin geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 30- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kaybettirilmesi Bakanlar Kurulu kararýnýn
Resmî Gazetede yayýmlandýðý tarihten itibaren
hüküm ifade eder.
(2) Kaybettirme kararlarý þahsidir, ilgilinin
eþ ve çocuklarýna tesir etmez.
Türk vatandaþlýðýnýn iptali
MADDE 31- (1) Türk vatandaþlýðýný
kazanma kararý; ilgilinin yalan beyaný veya
vatandaþlýðý kazanmaya esas teþkil eden önemli hususlarý gizlemesi sonucunda vuku bulmuþ
ise kararý veren makam tarafýndan iptal edilir.
(2) Ýptal kararý, Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasýndan baþlayarak on yýl geçtikten
sonra verilemez.
Ýptal kararýnýn geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 32- (1) Ýptal kararý, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Ýptal kararý ilgili
kiþiye baðlý olarak Türk vatandaþlýðýný kazanan
eþ ve çocuklar hakkýnda da uygulanýr.
Mallarýn tasfiyesi
MADDE 33- (1) Vatandaþlýðý iptal edilenlerin mallarýnýn tasfiyesi ve kendilerinin sýnýr
dýþý edilmeleri gerekli görülen hallerde, bu
husus iptal kararýnda belirtilir. Bu kiþiler en geç
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a) Yabancý bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde
bulunup da bu görevi býrakmalarý kendilerine
yurt dýþýnda dýþ temsilcilikler, yurt içinde ise
mülki idare amirleri tarafýndan bildirilmesine
raðmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek
uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu
görevi býrakmayanlar,
b) Türkiye ile savaþ halinde bulunan bir
devletin her türlü hizmetinde Bakanlar
Kurulunun izni olmaksýzýn kendi istekleriyle
çalýþmaya devam edenler,
c) Ýzin almaksýzýn yabancý bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.
Türk vatandaþlýðýnýn kaybettirilmesinin geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 30- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kaybettirilmesi Bakanlar Kurulu kararýnýn Resmi Gazetede yayýmlandýðý tarihten itibaren
hüküm ifade eder.
(2) Kaybettirme kararlarý þahsidir, ilgilinin
eþ ve çocuklarýna tesir etmez.
Türk vatandaþlýðýnýn iptali
MADDE 31- (1) Türk vatandaþlýðýný
kazanma kararý; ilgilinin yalan beyaný veya
vatandaþlýðý kazanmaya esas teþkil eden önemli hususlarý gizlemesi sonucunda vuku bulmuþ
ise kararý veren makam tarafýndan iptal edilir.

Ýptal kararýnýn geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 32- (1) Ýptal kararý, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Ýptal kararý ilgili
kiþiye baðlý olarak Türk vatandaþlýðýný kazanan
eþ ve çocuklar hakkýnda da uygulanýr.
Mallarýn tasfiyesi
MADDE 33- (1) Vatandaþlýðý iptal edilenler hakkýnda 15.7.1950 tarih ve 5683 sayýlý
Yabancýlarýn Türkiye'de Ýkamet ve Seyahatleri
Hakkýnda Kanun hükümleri uygulanýr. Bunlar-
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bir yýl içinde Türkiye'deki mallarýný tasfiye
ederek Türkiye'yi terk etmek zorundadýr. Aksi
halde, mallarý Hazinece satýlarak bedelleri nam
ve hesaplarýna kamu haznedarlýðý sistemine
dahil bir kamu bankasýna yatýrýlýr ve kendileri
de sýnýr dýþý edilir.
(2) Bu kiþiler iptal kararý aleyhine yargý
yoluna baþvurduklarý takdirde mallarýn tasfiyesi
ve sýnýr dýþý iþlemleri dava sonuna býrakýlýr.

Türk vatandaþlýðýný kazanmýþ olan
çocuklar
MADDE 34- (1) Aþaðýda durumlarý belirtilenler, ergin olmalarýndan itibaren üç yýl içinde Türk vatandaþlýðýndan ayrýlabilirler.
a) Ana ya da babadan dolayý soy baðý
nedeniyle doðumla Türk vatandaþý olanlardan
yabancý ana veya babanýn vatandaþlýðýný doðumla veya sonradan kazananlar,
b) Ana ya da babadan dolayý soy baðý
nedeniyle Türk vatandaþý olanlardan doðum
yeri esasýna göre yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazananlar,
c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaþlýðýný kazananlar,
ç) Doðum yeri esasýna göre Türk vatandaþý
olduklarý halde, sonradan yabancý ana veya
babasýnýn vatandaþlýðýný kazananlar,
d) Herhangi bir þekilde Türk vatandaþlýðýný kazanmýþ ana veya babaya baðlý olarak
Türk vatandaþlýðýný kazananlar.
(2) Yukarýdaki hükümler gereðince vatandaþlýðýn kaybý ilgiliyi vatansýz kýlacak ise seçme hakký kullanýlamaz.
Seçme hakký ile Türk vatandaþlýðýný
kaybetmenin geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 35- (1) Seçme hakký ile Türk
vatandaþlýðýnýn kaybý, bu hakkýn kullanýlmasýna dair þartlarýn varlýðýnýn tespitine iliþkin
karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
(2) Seçme hakkýný kullanarak Türk vatandaþlýðýndan ayrýlan kiþilerin eþleri ve çocuklarý
hakkýnda 27 nci madde hükümleri uygulanýr.
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dan mallarýnýn tasfiyesi gerekli görülen hallerde bu husus iptal kararýnda belirtilir. Bu kiþiler
en geç bir yýl içinde Türkiye'deki mallarýný tasfiye etmek zorundadýr. Aksi halde, mallarý
Hazinece satýlarak bedelleri nam ve hesaplarýna
kamu haznedarlýðý sistemine dahil bir kamu
bankasýna yatýrýlýr.
(2) Bu kiþiler iptal kararý aleyhine yargý
yoluna baþvurduklarý takdirde mallarýn tasfiyesi dava sonuna býrakýlýr.
Türk vatandaþlýðýnýn seçme hakký ile
kaybý
MADDE 34- (1) Aþaðýda durumlarý belirtilenler, ergin olmalarýndan itibaren üç yýl içinde Türk vatandaþlýðýndan ayrýlabilirler.
a) Ana ya da babadan dolayý soy baðý
nedeniyle doðumla Türk vatandaþý olanlardan
yabancý ana veya babanýn vatandaþlýðýný
doðumla veya sonradan kazananlar,
b) Ana ya da babadan dolayý soy baðý
nedeniyle Türk vatandaþý olanlardan doðum
yeri esasýna göre yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazananlar,
c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaþlýðýný kazananlar,
ç) Doðum yeri esasýna göre Türk vatandaþý
olduklarý halde, sonradan yabancý ana veya
babasýnýn vatandaþlýðýný kazananlar,
d) Herhangi bir þekilde Türk vatandaþlýðýný kazanmýþ ana veya babaya baðlý olarak
Türk vatandaþlýðýný kazananlar.
(2) Yukarýdaki hükümler gereðince vatandaþlýðýn kaybý ilgiliyi vatansýz kýlacak ise seçme hakký kullanýlamaz.
Seçme hakký ile Türk vatandaþlýðýný
kaybetmenin geçerliliði ve sonuçlarý
MADDE 35- (1) Seçme hakký ile Türk
vatandaþlýðýnýn kaybý, bu hakkýn kullanýlmasýna dair þartlarýn varlýðýnýn tespitine iliþkin
karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
(2) Seçme hakkýný kullanarak Türk vatandaþlýðýndan ayrýlan kiþilerin eþleri ve çocuklarý
hakkýnda 27 nci madde hükümleri uygulanýr.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türk Vatandaþlýðýnýn Ýspatý ve Vatandaþlýk
Ýhtilaflarý
Ýspat þekli
MADDE 36- (1) Türk vatandaþlýðýnýn ispatý herhangi bir þekle tabi deðildir.
(2) Aþaðýdaki resmî kayýt ve belgeler, aksi
sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaþý
olduðuna karine teþkil eder.
a) Nüfus kayýtlarý,
b) Nüfus cüzdanlarý,
c) Pasaport veya pasaport yerine geçen
belgeler.

Vatandaþlýk ihtilaflarý
MADDE 37- (1) Bir kiþinin Türk vatandaþý olup olmadýðý konusunda herhangi bir
tereddüde düþüldüðü takdirde bu husus Bakanlýktan sorulur.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Vatandaþlýk iþlemlerinde müracaat
makamý ve usul
MADDE 38- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasý ve kaybýna iliþkin baþvurular yurt
içinde ikamet edilen yer valiliðine, yurt dýþýnda
ise dýþ temsilciliklere bizzat veya bu hakkýn
kullanýlmasýna iliþkin vekâletname ile yapýlýr.
Bilgi ve belge istenmesi
MADDE 39- (1) Vatandaþlýk iþlemlerine
iliþkin inceleme ve araþtýrmalarla ilgili bilgi ve
belgeler, kamu kurum ve kuruluþlarýnca herhangi bir gecikmeye mahal býrakýlmaksýzýn verilir.

Maddi hatalarýn düzeltilmesi
MADDE 40- (1) Bu Kanuna göre alýnan
kararlarda maddi bir hata bulunduðu sonradan
anlaþýlýrsa, kararý veren makam tarafýndan
düzeltme veya deðiþtirme kararý alýnýr.

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Türk vatandaþlýðýnýn ispatý
MADDE 36- (1) Türk vatandaþlýðýnýn ispatý herhangi bir þekle tabi deðildir.
(2) Aþaðýdaki resmi kayýt ve belgeler, aksi
sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaþý
olduðuna karine teþkil eder.
a) Nüfus kayýtlarý,
b) Nüfus cüzdanlarý,
c) Pasaport veya pasaport yerine geçen
belgeler.
(3) Bir kiþinin Türk vatandaþý olup olmadýðý konusunda herhangi bir tereddüde
düþüldüðü takdirde bu husus Bakanlýktan
sorulur.

Vatandaþlýk iþlemlerinde müracaat
makamý ve usul
MADDE 37- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasý ve kaybýna iliþkin baþvurular yurt
içinde ikamet edilen yer valiliðine, yurt dýþýnda
ise dýþ temsilciliklere bizzat veya bu hakkýn
kullanýlmasýna iliþkin vekâletname ile yapýlýr.
Bilgi ve belge istenmesi
MADDE 38- (1) Vatandaþlýk iþlemlerine
iliþkin inceleme ve araþtýrmalarla ilgili bilgi ve
belgeler, kamu kurum ve kuruluþlarýnca herhangi bir gecikmeye mahal býrakýlmaksýzýn
verilir.
Maddi hatalarýn düzeltilmesi
MADDE 39- (1) Bu Kanuna göre alýnan
kararlarda maddi bir hata bulunduðu sonradan
anlaþýlýrsa, kararý veren makam tarafýndan
düzeltme veya deðiþtirme kararý alýnýr.
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Vatandaþlýk kararlarýnýn geri alýnmasý
MADDE 41- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasý veya kaybýna iliþkin kararlar,
hukuki þartlar oluþmadan veya mükerrer olarak
verildiði sonradan anlaþýldýðý takdirde geri alýnýr.
Tebligat
MADDE 42- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasýna ve kaybýna iliþkin kararlar ilgiliye ve baþvuru makamlarýna teblið olunur.
29 uncu madde uyarýnca verilen kaybettirme
kararlarý Resmî Gazetede yayýmlanýr ve yayýmlandýðý tarihte teblið edilmiþ sayýlýr.
ALTINCI BÖLÜM
Çeþitli Hükümler
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlarý
MADDE 43- (1) Türk vatandaþlýðýný
kazanmak üzere baþvuruda bulunan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlarý, Türk vatandaþý olmak istediklerini yazýlý olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaþlýðýný kazanýrlar.
(2) Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlýðýný sonradan kazanmýþ olanlar hakkýnda
11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanýr.

403 sayýlý Kanuna göre Türk vatandaþlýðýný kaybedenler
MADDE 44- (1) Mülga 403 sayýlý Türk
Vatandaþlýðý Kanununun 25 inci maddesinin
(a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kaybetmiþ olan kiþiler baþvurmalarý
halinde, milli güvenlik ve kamu düzeni açýsýndan engel teþkil edecek bir hali bulunmamak
kaydýyla, Türkiye'de ikamet etme þartý aranmaksýzýn Bakanlar Kurulu kararý ile yeniden
Türk vatandaþlýðýna alýnabilirler.
Yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanma
MADDE 45- (1) Herhangi bir nedenle
yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanan
kiþilerin, bu durumlarýna iliþkin belgeleri ibraz
etmeleri ve yapýlacak inceleme sonucunda kay-

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Vatandaþlýk kararlarýnýn geri alýnmasý
MADDE 40- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasý veya kaybýna iliþkin kararlar,
hukuki þartlar oluþmadan veya mükerrer olarak
verildiði sonradan anlaþýldýðý takdirde geri alýnýr.
Tebligat
MADDE 41- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
kazanýlmasýna ve kaybýna iliþkin kararlar ilgiliye ve baþvuru makamlarýna teblið olunur.
29 uncu madde uyarýnca verilen kaybettirme
kararlarý Resmi Gazetede yayýmlanýr ve yayýmlandýðý tarihte teblið edilmiþ sayýlýr.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Çeþitli Hükümler
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlarý
MADDE 42- (1) Türk vatandaþlýðýný
kazanmak üzere baþvuruda bulunan Kuzey
Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlarý, Türk
vatandaþý olmak istediklerini yazýlý olarak
beyan ettikleri takdirde Türk vatandaþlýðýný
kazanýrlar.
(2) Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlýðýný sonradan kazanmýþ olanlar hakkýnda
11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanýr.
403 sayýlý Kanuna göre Türk vatandaþlýðýný kaybedenler
MADDE 43- (1) Mülga 403 sayýlý Türk
Vatandaþlýðý Kanununun 25 inci maddesinin
(a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarýnca Türk vatandaþlýðýný kaybetmiþ olan kiþiler baþvurmalarý
halinde, millî güvenlik bakýmýndan engel teþkil
edecek bir hali bulunmamak kaydýyla, Türkiye'de ikamet etme þartý aranmaksýzýn Bakanlar Kurulu kararý ile yeniden Türk vatandaþlýðýna alýnabilirler.
Çok vatandaþlýk
MADDE 44- (1) Herhangi bir nedenle
yabancý bir devlet vatandaþlýðýný kazanan
kiþilerin, bu durumlarýna iliþkin belgeleri ibraz
etmeleri ve yapýlacak inceleme sonucunda kay-

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 90)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

– 30 –

den ayný kiþiler olduklarýnýn tespiti halinde,
nüfus aile kütüklerindeki kayýtlarýna çok vatandaþlýða sahip olduklarýna dair açýklama yapýlýr.

Vatandaþlýk iþlemleri hizmet bedeli
MADDE 46- (1) Vatandaþlýk iþlemlerine
iliþkin verilen hizmet bedeli karþýlýðý, Bakanlýk
ve Maliye Bakanlýðýnca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmet bedeli tutarlarý bütçeye gelir
kaydedilir.
(2) Bakanlar Kurulu, 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte iþlem gören ergin olmayan
çocuklarý için birinci fýkra uyarýnca belirlenen
hizmet bedeli miktarýný yarýya indirmeye veya
alýnmamasýna karar vermeye yetkilidir.
Yönetmelik
MADDE 47- (1) Bu Kanunun uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Bakanlýkça hazýrlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüðe konulan
yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlükten kaldýrýlan mevzuat
MADDE 48- (1) 11/2/1964 tarihli ve 403
sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu, 14/6/1934
tarihli ve 2510 sayýlý Ýskân Kanununun 3 üncü
maddesinin altýncý fýkrasý, 4 üncü maddesinin
(Ç) fýkrasý ile 6 ncý maddesi, 17/3/1982 tarihli ve
2641 sayýlý Afganistan'dan Pakistan'a Sýðýnan
Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve
Ýskânýna Dair Kanun yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
(2) Diðer mevzuatta 403 sayýlý Türk
Vatandaþlýðý Kanununa yapýlmýþ olan atýflar bu
Kanuna yapýlmýþ sayýlýr.

Türk soylu yabancýlar
GEÇÝCÝ MADDE 1- (1) 11 inci maddenin
birinci fýkrasýnýn (b) bendinde öngörülen ikamet
süresi, Türk soylu yabancýlar için 31/12/2010
tarihine kadar iki yýl olarak uygulanýr.

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

den ayný kiþiler olduklarýnýn tespiti halinde,
nüfus aile kütüklerindeki kayýtlarýna çok vatandaþlýða sahip olduklarýna dair açýklama yapýlýr.

Vatandaþlýk iþlemleri hizmet bedeli
MADDE 45- (1) Türk vatandaþlýðýnýn
sonradan kazanýlmasýna iliþkin verilen hizmet
bedeli karþýlýðý, Bakanlýk ve Maliye Bakanlýðýnca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmet
bedeli tutarlarý bütçeye gelir kaydedilir.
(2) 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununa göre
geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte iþlem
gören ergin olmayan çocuklarý için birinci fýkra uyarýnca belirlenen hizmet bedeli alýnmaz.
Yönetmelik
MADDE 46- (1) Bu Kanunun uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu
tarafýndan çýkarýlan yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldýrýlan mevzuat ve atýflar
MADDE 47- (1) 11/2/1964 tarihli ve 403
sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu, 24/4/2006
tarihli ve 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri
Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fýkrasýnda
geçen "il ve ilçe" ibaresi; 14/6/1934 tarihli ve
2510 sayýlý Ýskan Kanununun 3 üncü maddesinin altýncý fýkrasý, 4 üncü maddesinin (Ç)
fýkrasý ile 6 ncý maddesi, 17/3/1982 tarihli ve
2641 sayýlý Afganistan'dan Pakistan'a Sýðýnan
Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve
Ýskânýna Dair Kanun yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
(2) Diðer mevzuatta 403 sayýlý Türk
Vatandaþlýðý Kanununa yapýlmýþ olan atýflar bu
Kanuna yapýlmýþ sayýlýr.
Türk soylu yabancýlar
GEÇÝCÝ MADDE 1- (1) 11 inci maddenin
birinci fýkrasýnýn (b) bendinde öngörülen ikamet
süresi, Türk soylu yabancýlar için 31/12/2010
tarihine kadar iki yýl olarak uygulanýr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Mevcut yönetmeliðin uygulanmasý
GEÇÝCÝ MADDE 2- (1) 47 nci maddede
öngörülen yönetmelik altý ay içinde hazýrlanarak yürürlüðe konulur. Bu yönetmelik
yürürlüðe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykýrý olmayan hükümlerinin
uygulanmasýna devam edilir.
Yürürlük
MADDE 49- (1) Bu Kanun yayýmý
tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 50- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Dýþiþleri Bak. ve Baþb. Yrd.
A. Gül
Devlet Bakaný
B. Atalay
Devlet Bakaný
N. Çubukçu
Millî Savunma Bakaný
M. V. Gönül
Millî Eðitim Bakaný
H. Çelik
Ulaþtýrma Bakaný
B. Yýldýrým
Sanayi ve Ticaret Bakaný
A. Coþkun

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Mevcut yönetmeliðin uygulanmasý
GEÇÝCÝ MADDE 2- (1) 46 ncý maddede
öngörülen yönetmelik altý ay içinde hazýrlanarak yürürlüðe konulur. Bu yönetmelik
yürürlüðe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykýrý olmayan hükümlerinin
uygulanmasýna devam edilir.
Yürürlük
MADDE 48- (1) Bu Kanun yayýmý
tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 49- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
A. Þener
Devlet Bakaný
A. Babacan
Devlet Bakaný
K. Tüzmen
Ýçiþleri Bakaný
A. Aksu
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný
F. N. Özak
Tarým ve Köyiþleri Bakaný
M. M. Eker
En. ve Tab. Kay. Bakaný
M. H. Güler
Çevre ve Orman Bakaný
O. Pepe
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Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
M. A. Þahin
Devlet Bakaný V.
B. Atalay
Adalet Bakaný
C. Çiçek
Maliye Bakaný
K. Unakýtan
Saðlýk Bakaný
R. Akdað
Çalýþma ve Sos. Güv. Bakaný
M. Baþesgioðlu
Kültür ve Turizm Bakaný
A. Koç

(S. Sayısı: 90)

