YABANCI YATIRIMCILARIN İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINI
KAZANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu usul ve esaslar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci
maddesinin (b) bendi ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan yabancıların istisnai olarak Türk
vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektedir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslarda yer alan,
a) Dış Temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini, Başkonsolosluğunu,
Konsolosluğunu,
b) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
c) İl Müdürlüğü: İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünü,
ç) Kanun: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu,
d) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,
e) Ön Başvuru Formu: Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda bulunan kişinin
kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hangi başvuru türünden başvurduğu bilgileri ile
kişisel bilgilere erişim için açık rızasının yer aldığı formu,
f) Yetkili Bakanlık/Kurum: Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen ve başvuru sahibinin aranan şartları taşınıp taşınmadığını tespit edecek
bakanlık/kurumu,
g) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ğ) Yönetmelik: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmeliği,
ifade eder.
Başvuru Makamı ve Usulü
MADDE 3- (1) Başvuru, il müdürlükleri, dış temsilciliklerimiz ya da Genel Müdürlüğe,
bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.
(2) Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendine göre Türk vatandaşlığını kazanmak için
ön başvuruda bulunan yabancı tarafından ön başvuru formu doldurularak, formda belirtilen
başvuru maddesine göre gerekli olan belgeler forma eklenerek başvuru makamına müracaat
edilir.
Başvuru Makamınca Yapılacak İşlemler
MADDE 4- (1) Doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurularda, Genel Müdürlükçe
ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Yönetmelikte aranan şartların
tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma gönderilir.
(2) İl müdürlüğüne/dış temsilciliklerimize yapılan başvurularda, il müdürlüğünce/dış
temsilciliklerimizce ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Genel
Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla
Yetkili Bakanlık/Kuruma iletilir.
Yetkili Bakanlık/Kurumca Yapılacak İşlemler
MADDE 5- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde,
yabancının Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirip
getirmediği tespit edilir. Sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

Genel Müdürlükçe Yapılacak İşlemler
MADDE 6- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirdiği tespit edilen
yabancı ve ailesi hakkında yerleşim yerinin bulunduğu il müdürlüğü/dış temsilcilikten,
Kanunun 12’nci maddesine göre müracaat alınarak Yönetmeliğin 20’nci maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyasının oluşturularak Genel Müdürlüğe
gönderilmesi istenir.
(2) İl müdürlüğü/dış temsilcilikten gelen vatandaşlık dosyası üzerine Genel Müdürlükçe
gerekli işlem yapılarak sonuç il müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilir.
Sorumluluk ve Türk Vatandaşlığının İptali
MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları
taşıdığı tespit edilen yabancıların bu şartları Yönetmelikte öngörülen süre boyunca taşımaya
devam etmeleri gerekmekte olup, bu hususun tespiti Yetkili Bakanlık/Kurumca yapılır.
Yönetmelikte öngörülen üç yıl gayrimenkulün satılmaması, mevduatın veya Devlet
borçlanma aracının üç yıl tutulması şartının yerine getirilmediğinin tespiti halinde bu durum
Yetkili Bakanlık/Kurumca Genel Müdürlüğe bildirilir.
Genel Müdürlükçe bu kişinin Türk vatandaşlığı, Kanunun 31’inci maddesi uyarınca
iptal edilir.

YABANCI YATIRIMCILARIN
TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMALARINA İLİŞKİN
ÖN BAŞVURU FORMU

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

……………………………………………………….……….(Müracaat Makamı Yazılacaktır.)
1) KİMLİK BİLGİLERİ
Yabancı Kimlik No

Uyruğu

Adı

Soyadı

Anne Adı

Baba Adı
Doğduğu Yer Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi
Gün

Ay

Cinsiyeti

Yıl

Erkek

Biyometrik
Fotoğraf

Ülke Adı

Medeni Hali

Mesleği

Pasaport No

Kadın

Yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu da vatandaşlık başvurusunda bulunacak mı?
2) İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon

(0

)

E-posta

Yerleşim Yeri Adresi
3) BAŞVURU TÜRÜ
Turkuaz Kart sahibiyim
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet iznim
bulunmaktadır.
4) YÖNETMELİKTE ARANAN ŞARTLARDAN HANGİSİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ
En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirme
En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alma
En az 100 kişilik istihdam oluşturma
En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırma
En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alma
Not: * İlgili kurum gerektiğinde ön başvuru formunda yer alan iletişim bilgileri ile başvuru sahibinden doğrudan bilgi/belge talep edebilir.
* Talep edilen maddede yazılı hususların gerçekleştiğini kanıtlayan yeterli belgeler forma eklenecektir.
Ön Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:
 Pasaport örneği
 İkamet izninin noter tasdikli örneği
 Turkuaz kartın noter tasdikli örneği
 Taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği
 Mevduata ilişkin belgenin örneği
 Menkul kıymet satın alındığını gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge ile söz konusu menkul kıymetin ilgili idare
adına açılacak hesaplarda rehin-teminat ilişkisinin kurulduğunu gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge
 Noter muvakafatnamesi (Müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve menkul değer kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına
ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına, kurumlar arasında paylaşılmasına açık rızayı belirtir)
 Şirket bilgilerini içeren belge
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendine göre Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak istiyorum.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğuna ve müracaatıma esas olan bankalardaki mevduat ve menkul değer kayıtlarım ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarıma,
Merkezi Kayıt Kuruluşunca tutulan kayıtlara ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına, kurumlar arasında paylaşılmasına
açık rızamı belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.
….. / ….. / ……

Ad Soyad
İmza

