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Ġlgi  :  13.02.2002 tarih ve B050NÜV0060001-113-3443-12304 sayılı 2002/6 nolu genelge. 
 

Çok uyruklu vatandaĢlarımızın uyruğu bulunduğu diğer kimliği ile yapmıĢ oldukları 

evlenmeler hakkında aĢağıda belirtildiği Ģekilde iĢlem yapılması uygun görülmüĢtür. 
 
 5901 sayılı Türk VatandaĢlığı Kanununun 44 üncü maddesi “Herhangi bir nedenle 
yabancı bir devlet vatandaĢlığını kazanan kiĢilerin, bu durumlarına iliĢkin belgeleri ibraz 
etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kiĢiler olduklarının tespiti halinde, 
nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaĢlığa sahip olduklarına dair açıklama 
yapılır.”  Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 52 nci maddesi 
ise “Çok vatandaĢlığa sahip olan kiĢilerin, vatandaĢlığını taĢıdıkları diğer devlet kimliği ile 
yapmıĢ oldukları evlenme ve boĢanma gibi kiĢisel durum değiĢikliklerinin aile kütüklerine 
tescil edilebilmesi için; a) Tescili istenen olayın Türk hukukuna uygun olarak gerçekleĢmesi, 
b) Ġlgili kiĢinin bizzat veya bu hakkın kullanılmasına iliĢkin vekillik belgesi ile yazılı olarak 
talepte bulunması, c) Nüfus kayıtlarında çok vatandaĢlığa sahip olduğuna dair açıklama 
bulunması, ç) Aynı kiĢi olduğunun tespit edilmesi, zorunludur.” hükümleri yer almıĢtır. 

 
 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun  4 üncü 
maddesi  “Bu Kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaĢlık esasına göre tayin 
edildiği hâllerde, bu Kanunda aksi öngörülmedikçe; 
 a) Vatansızlar ve mülteciler hakkında yerleĢim yeri, bulunmadığı hâllerde mutad 
mesken, o da yok ise dava tarihinde bulunduğu ülke hukuku, 
 b) Birden fazla devlet vatandaĢlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda 
Türk vatandaĢı olmaları hâlinde Türk hukuku, 
 c) Birden fazla devlet vatandaĢlığına sahip olup, aynı zamanda Türk vatandaĢı 
olmayanlar hakkında, daha sıkı iliĢki hâlinde bulundukları devlet hukuku, 
 uygulanır.” öngörülmüĢtür. 
 
 Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca; aynı zamanda bir baĢka devlet 
uyruğunu taĢıyan vatandaĢlarımızın Türkiye’de yapmıĢ oldukları ahvali Ģahsiye iĢlemlerinde 
5718 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 4 üncü maddesince Türk hukuku uygulanması 
gerekmektedir. 
 
   Bu nedenle; 
 
 1-  Çok uyruklu vatandaĢlarımızın Türkiye’de evlenmek için müracaat etmesi 

durumunda; evlenmenin Türk kimliği ve Türk hukukuna uygun yapılması gerekmektedir. 

Diğer ülke kimliği ile evlenmek üzere yapılan müracatlar  evlenme memurluklarınca kabul 

edilmeyecektir. 

 2- Çok uyruklu vatandaĢlarımızın uyruğu bulunduğu diğer ülke kimliği ile Türkiye’de 

evlenmesi ve bu evlenmenin nüfus aile kütüklerine tescil edilmeden  ilgilinin çok uyruklu 

olduğunun tespit edilmesi durumunda; cinsiyeti, baba adı, anne adı, doğum yeri ve doğum 

tarihini kapsayan  karĢılaĢtırma belgesi düzenlenerek evlenme  Türk vatandaĢının evlenmesi 

gibi nüfus aile kütüklerine tescil edilecektir. 



 3-  VatandaĢlarımızın  uyruğu bulunduğu diğer ülke kimliği ile Türkiye’de evlenmesi 

ve bu evlenmenin nüfus aile kütüklerine tescil edildikten sonra çok uyruklu olduğunun  tespit 

edilmesi durumunda; cinsiyeti, baba adı, anne adı, doğum yeri ve doğum tarihini kapsayan 

karĢılaĢtırma belgesi düzenlenerek Çok Uyruklu KiĢilerin Evliliği Modülünden evlenme 

tescil edilecektir.  

 

 Çok uyruklunun erkek  ve bu evlilikten çocuklarının bulunması durumunda, modülde 

gerekli seçim yapılarak evli olduğu kadın ile  birlikte çocuklarında erkeğin hanesine taĢınması 

ve aile bağlarının  kurulması sağlanacaktır. 

 

 4- Çok uyruklu vatandaĢlarımızın diğer kimliği ile yabancı makamlar önünde 

evlenmesi durumunda, 

 

 a) EĢin Türk vatandaĢı olması durumunda; evlenme bildirimi formundaki kimlik 

bilgileri ile aile kütüklerindeki kayıtlar arasında bir farklılık bulunmaması halinde 

düzenlenecek KarĢılaĢtırma Belgesine dayanılarak  evlenme Türk vatandaĢının evlenmesi 

gibi nüfus aile kütüklerine tescil edilecektir. 

 

 b) EĢin yabancı uyruklu olması durumunda; evlenme belgesindeki kimlik bilgileri 

ile aile kütüklerindeki kayıtlar arasında bir farklılık bulunmaması halinde düzenlenecek 

KarĢılaĢtırma Belgesine dayanılarak  evlenme Türk vatandaĢının yabancı uyruklu kiĢiyle 

evlenmesi gibi nüfus aile kütüklerine tescil edilecektir. 

 

 Yukarıda belirtilen nedenlerle ilgi genelge yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

 

 Bilgi ve gereğinin bu yolda yapılmasının sağlanmasını arz ve rica ederim.  

  

                

                     Mustafa DÖNER 

                Bakan a. 

            Genel Müdür  
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ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI  KARġILAġTIRMA BELGESĠ 
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KarĢılaĢtırma Bilgileri 
Türkiye Cumhuriyeti  

Devleti Kimlik Bilgileri 
Diğer Uyruğu Bulunduğu  
Devletin Kimlik Bilgileri 

1 Uyruğu                                             

2 T.C. Kimlik No                   
 

                      

3 Ġl - Ġlçe Adı                                             

4 Köy/Mahalle Adı                   
 

                      

5 Cilt - ASN - BSN                                           

6 Adı ve Soyadı                   
 

                      

7 Baba Adı                                             

8 Anne Adı                     
 

                      

9 Doğum Yeri                                           

10 Doğum Tarihi 
 

                                        

11 Cinsiyeti                                             

VatandaĢlık iĢlemine ait bilgilerin dayanağı:          
    

                

  
                       

  

Yukarıda, T.C. kimlik bilgileri yazılı ve aynı zamanda ..................................................... vatandaĢı olan 
..................................................... adlı kiĢinin aynı Ģahıs olduğu tasdik olunur.  

FORMU DÜZENLEYEN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ:                         

FORMU DÜZENLEYEN MEMURUN  ONAYLAYAN YETKĠLĠNĠN 

Adı                         Adı                       

Soyadı                       Soyadı                     

Unvanı                       Unvanı                     

Tarih                       Tarih                     

Ġmza                       Ġmza         
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