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SİRKÜLER SAYI: 2022/095                                                  16.05.2022  

 

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 
 

13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5554 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmeliğin “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli 

belgeler ve yapılacak işlemler” başlıklı 20. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi ile 10. 

fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş, maddenin 2. fıkrasına (f) bendi eklenmiştir.  

 

Bu düzenlemeler ile Türk vatandaşlığına kabul şartlarında bazı değişiklikler yapılmış, 

üç yıl sistemde kalma şartıyla Bireysel Emeklilik Sistemine 500.000 ABD Doları yatıran 

yabancılara da vatandaşlık hakkı tanınmış, diğer taraftan taşınmaz alımıyla 

vatandaşlık hakkı kazanmada asgari  tutar 400.000 ABD  Doları’na yükseltilmiştir.  

 

Düzenleme öncesi madde metni:  Düzenleme sonrası madde metni: 

 

Türk vatandaşlığının istisnai olarak 

kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve 

yapılacak işlemler 

 

MADDE 20 – (2) Aşağıdaki şartlardan 

herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 

12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

Türk vatandaşlığının istisnai olarak 

kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve 

yapılacak işlemler 

 

MADDE 20 – (2) Aşağıdaki şartlardan 

herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 

12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
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kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk 

vatandaşlığını kazanabilir: 

 

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 sözleşme ile taşınmazın 

satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Bankasınca belirlenir. 

kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk 

vatandaşlığını kazanabilir: 

 

b) En az 400.000 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 400.000 

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 sözleşme ile taşınmazın 

satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen. 

 

f) En az 500.000 Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz tutarında katkı payını, 

kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 

üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel 

emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık 

ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumunca tespit edilen 

 

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

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, ikinci fıkranın (f) 

bendi gereğince elde edilen Türk Lirası 

tutarlar bireysel emeklilik sisteminde yer 

alan Sigortacılık ve Özel Emeklilik 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından belirlenen fonlarda, üç yıl süre 

ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama 

esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca belirlenir. 
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Maddenin 2. fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik 13.06.2022 tarihinde 

yürürlüğe girecektir.  

 

Diğer düzenlemeler ise 13.05.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

5554 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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