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SİRKÜLER SAYI: 2022/009                                                  06.01.2022  

 

 

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 
 

06.01.2022 tarih ve 31711 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Türk 

Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Türk vatandaşlığının 

istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler” 

başlıklı 20. maddesinde düzenlemeler yapılmıştır.  

 

1. Döviz Karşılığı Türk Lirası Cinsinden İşlem Yapılmasına Son Verilmiştir 

 

Döviz karşılığı Türk Lirası ile işlem yapılabilmesine son verilmiştir. Buna göre, ilgili 

düzenlemeler kapsamında işlem yapılabilmesi için yabancının belirtilen miktarda 

Amerikan Doları veya karşılığı dövizi fiilen Türkiye’ye getirmesi gereklidir.  

 

2. Getirilen Dövizlerin Bozdurulması Şartı Getirilmiştir 

 

Yönetmeliğin 20/2 maddesinin (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemlerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla getirilecek döviz tutarlarının, yönetmeliğin 20/10. 

maddesinde yapılan düzenleme uyarınca işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet 

gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası’na satılması şartı getirilmiştir.  
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3. Türk Lirasına Çevrilen Tutarlar ile Mevduata Yatırım Yapılacaksa Türk Lirası 

Mevduata, Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapılacaksa Türk Lirası 

Cinsinden Devlet Borçlanması Araçlarına Yatırım Yapılabilecektir 

 

Yönetmeliğin 20/10. maddesi kapsamında dövizin satımı sonucu;  

 

• 20/2-ç bendi kapsamında elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası 

mevduatta,  

 

• 20/2-d bendi kapsamında elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden 

Devlet borçlanma araçlarında üç yıl süre ile tutulacaktır.  

 

Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 

belirlenecektir.  

 

Yukarıdaki düzenlemeler 06.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili 

maddelerin değişiklik öncesi ve sonrasına dair detaylarına aşağıda yer verilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

MADDE 20 – (1) Kanunun 12. maddesinde 

sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk 

vatandaşlığını kazanabilir. 

 

(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini 

sağlayan yabancı, Kanunun 12. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını 

kazanabilir: 

 

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında sabit sermaye yatırımı 

gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nca tespit edilen, 

 

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl 

satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın 

aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı 

kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Dolan veya 

karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı 

peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat 

edildiğine dair noterden düzenlenen 

MADDE 20 – (1) Kanunun 12. maddesinde 

sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk 

vatandaşlığını kazanabilir. 

 

(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini 

sağlayan yabancı, Kanunun 12. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını 

kazanabilir: 

 

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı 

gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nca tespit edilen. 

 

 

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu 

kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak 

şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat 

irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan 

Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak 

yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir 

ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh 

edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş 
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sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini 

yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh 

edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit 

edilen, 

 

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 

tespit edilen, 

 

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla 

Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 

yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu’nca tespit edilen, 

 

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl 

tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca tespit edilen. 

 

e) En az 500.000 Amerikan Dolan veya 

karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma 

payı veya girişim sermayesi yatırım fonu 

katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla 

satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

tespit edilen. 

 

(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak 

vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili 

süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı 

bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir 

komisyon kurulabilir. 

 

 

 

 

sözleşme ile taşınmazın satışının vaat 

edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’nca tespit edilen. 

 

 

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

tespit edilen. 

 

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma 

şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara 

yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu’nca tespit edilen. 

 

 

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma 

araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen. 

 

 

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım 

fonu katılma payı veya girişim sermayesi 

yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde 

tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca tespit edilen. 

 

 

(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak 

vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili 

süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı 

bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

temsilcilerinden oluşan bir komisyon 

kurulabilir. 

 

(9) İkinci fıkrada belirtilen kapsam ve tutarda 

yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının 

tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti 

yapan kurumca belirlenir. 

 



 

 4 

(10) İkinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) 

bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem 

öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir 

bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına 

satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (ç) bendi 

gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk 

Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi 

gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk 

Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, 

üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin 

uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’nca belirlenir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin 5072 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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