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        Bilindiği gibi,   Türk vatandaĢlığının yanı sıra baĢka bir devlet vatandaĢlığını kazanan ve 

bu yolda bildirimde bulunan kiĢilerin çok vatandaĢlığa iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 5901 Sayılı 

Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca nüfus idarelerince yürütülmektedir. 

        Ancak, valiliklerden alınan yazılardan, 5901 Sayılı Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin 

Yönetmeliğin 81 inci maddesinde belirtilen yabancı kimlik belgesinin ibraz edilmemesi veya 

ibraz edilen belgelerde kimlik bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle iĢlemlerde sorunlar 

yaĢandığı tespit edilmiĢtir.  

        DıĢiĢleri Bakanlığı aracılığı ile alınan bilgiye göre  bazı ülkelerce mevzuatları gereği 

doğum belgesi dıĢında kimliğe iliĢkin bir belge düzenlemediği ya da  düzenlenen kimlik 

belgesinde anne, baba adı, yabancı devlet vatandaĢlığını kazanma tarihi gibi bilgilere yer 

verilmediği, ülkelere göre bu durumun farklılık gösterdiği  anlaĢıldığından, bundan böyle çok 

vatandaĢlığa iliĢkin iĢlemler aĢağıda belirtilen  Ģekilde yürütülecektir 

        1. DıĢ temsilciliklerce yapılacak iĢlemler: 

        a)Doğum belgesinin aynı zamanda vatandaĢlık belgesi yerine geçen devlet vatandaĢlığını 

kazanan çocuklar için yapılan çok vatandaĢlık bildirimi sırasında ayrıca yabancı kimlik 

belgesi veya benzeri bir belge istenmeyecektir. Ġlçe nüfus müdürlüklerine yazılan  çok 

vatandaĢlığın tesciline iliĢkin yazılarda  “ ……….. Kanunları gereğince doğum belgesi 

dıĢında baĢka bir belge düzenlenmemekte olup, doğum belgesi vatandaĢlık belgesi yerine 

geçmektedir “Ģeklinde açıklama yapılacak ve ilgiliye ait form dilekçe, nüfus cüzdanı örneği 

veya nüfus kayıt örneği ile doğum belgesinin Türkçe tercümesinin tasdikli bir örneği gerekli 

iĢlem yapılmak üzere ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. 

        b) Mevzuatları gereğince kimlik belgesi düzenleyen, ancak bu belgelerde, ana adı,  baba 

adı, yabancı devlet vatandaĢlığını kazanma tarihi gibi bilgilere yer vermeyen devletlerin 

vatandaĢlığını kazanan çocuklar için  yapılan çok vatandaĢlık bildirimi sırasında ayrıca baĢka 

bir belge istenmeyecektir. Ġlçe nüfus müdürlüklerine yazılan  çok vatandaĢlığın tesciline 

iliĢkin yazılarda, “………. Kanunları gereğince düzenlenen kimlik 

belgelerinde……………bilgilerine yer verilmemektedir.” Ģeklinde açıklama yapılacak ve 

ilgiliye ait form dilekçe, nüfus cüzdanı örneği veya nüfus kayıt örneği ile yabancı kimlik 

belgesinin Türkçe tercümesinin tasdikli bir örneği gerekli iĢlem yapılmak üzere ilgili nüfus 

idaresine gönderilecektir 

        2. Nüfus Müdürlüklerince yapılacak iĢlemler: 

        DıĢ temsilciliklerce çok vatandaĢlığın tesciline iliĢkin nüfus müdürlüklerine iletilen 

yazılarda, yukarıda belirtilen Ģekilde açıklama bulunması kaydıyla müracaat makamından 

ayrıca kimlik belgesi veya benzeri bir belge istenmeyecek ve kimlik bilgilerinin 

karĢılaĢtırılmasında doğum belgesi veya yabancı kimlik belgesi ile birlikte form dilekçede 

bulunan kimlik bilgileri esas alınacaktır.  



        Nüfus müdürlüklerine doğrudan çok vatandaĢlık baĢvurularında ise ibraz edilen doğum 

belgesi veya kimlik belgesi dıĢında baĢka bir belge istenmeyecek ve kimlik bilgilerinin 

karĢılaĢtırılmasında ibraz edilen belge ile birlikte form dilekçede bulunan bilgiler esas 

alınacaktır. 

        Diğer taraftan 5901 Sayılı Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 85 inci 

maddesi uyarınca ibraz edilen tespit kararlarının değerlendirilmesinde aĢağıda belirtilen 

kriterler esas alınacaktır. 

        1) Çok vatandaĢlık bildiriminde bulunan ve kimlik bilgilerinin karĢılaĢtırılması 

sonucunda; adı, soyadı, baba ve ana adında bütünlüğü bozmayan harf değiĢiklikleri veya 

uyruğunda bulunduğu diğer devlet alfabesinden kaynaklı yazılıĢ farklılığı nedeniyle talebi 

reddedilen kiĢilerin ibraz ettikleri tespit kararları iĢleme konularak nüfus kayıtlarına çok 

vatandaĢlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılacaktır. 

        2) Çok vatandaĢlığa sahip olduğuna dair bildirimde bulunan kiĢinin Türkiye’deki nüfus 

kaydında bulunan adı, soyadı, ana adı,  baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ile yabancı 

kimliğinde bulunan adı, soyadı, ana adı,  baba adı, doğum yeri, doğum tarihi birbirinden farklı 

ise çok vatandaĢlık iĢlemi yapılmayacaktır. Ancak ilgili tarafından tespit kararı ile birlikte 

yetkili Türk mahkemelerinden alınmıĢ kayıt düzeltme kararının ibraz edilmesi halinde çok 

vatandaĢlık iĢlemi yapılacaktır. 

        Bilgi edinilmesini ve çok vatandaĢlık iĢlemlerinde bu genelgede belirtilen esaslara göre 

iĢlem yapılması yolunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 
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