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Bilindiği üzere, 12/06/2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Vatandaşlık işlemleri hizmet 

bedeli” başlıklı 45 inci maddesinde,  

 

“Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin verilen hizmet bedeli karşılığı, 

Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmet bedeli tutarları 

bütçeye gelir kaydedilir.  

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte işlem 

gören ergin olmayan çocukları için birinci fıkra uyarınca belirlenen hizmet bedeli alınmaz.”  

hükmü yer almaktadır.  

 

Kanun hükmü uyarınca, Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin olarak ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hizmetler karşılığında bir bedel tahsil edilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu müracaatların alınması ve sonuçlandırılması safhasında başvurunun 
mahiyetine göre aşağıda belirtilen tutarlarda hizmet bedelinin belirlenmesi, 

 

1- a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun; 

-11 inci maddesine göre Türk Vatandaşlığının genel olarak kazanılması, 

-16 ncı maddesine göre Türk Vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, 

-17 nci maddesine göre Türk vatandaşlığının evlat edinme yoluyla kazanılması,  

müracaatında bulunan ve kendileri ile birlikte işlem gören her bir kişi için 100 TL,   

 

    b) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun;  

 -13 üncü maddesine göre önceden Türk vatandaşı olup, Türk Vatandaşlığının ikamet 
şartı aranmaksızın yeniden kazanılması, 

 -14 üncü maddesine göre önceden Türk vatandaşı olup, Türk Vatandaşlığının ikamet 
şartına bağlı olarak yeniden kazanılması, 

 -21 inci maddesine göre önceden Türk vatandaşı olup, Türk Vatandaşlığının seçme hakkı 
ile kazanılması, 

 -42 nci maddesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türk 
vatandaşlığının kazanılması,  

 -43 üncü maddesine göre  önceden Türk vatandaşı olup, Türk Vatandaşlığının ikamet 
şartı aranmaksızın yeniden kazanılması, müracaatında bulunan ve kendileri ile birlikte işlem 
gören her bir kişi için 50 TL,   
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          c) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesine göre Türk vatandaşlığının 
istisnai usulle kazanılması müracaatında bulunan ve kendileri ile birlikte işlem gören her bir kişi 
için 10 TL,  

Hizmet bedelinin müracaat esnasında alınması, 

 

2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayıp bu durumlarını belgeleyenler ve 
bunlarla birlikte işlem gören ergin olmayan çocukları için belirlenen hizmet bedeli alınmaması,  

 

3- Vatandaşlık işlemleri hizmet bedelinin Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan 
yabancının yerleşim yerinin bulunduğu İl’deki muhasebe birimleri (muhasebe ve mal 
müdürlükleri) yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından makbuz karşılığı tahsil edilmesi, 

Hususları, Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığınca uygun görülmüştür. 

Ayrıca; 

Hizmet bedelinin tahsil edildiğini gösteren makbuzun suretinin aslına uygunluğunun 
işlem yapan görevli tarafından kontrol edildikten sonra tasdik edilerek dosyasına konması ve 
belirlenen hizmet bedelinin kolayca görülebilecek yerlere asılarak ilgililerin bilgilendirilmesi, 

 

Konularında bilgi edinilmesi ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz ve rica ederim. 
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