
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

19.09.2018  tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni gelişmeye göre, Türk  Vatandaşlığını 

kazanma yollarından olan ekonomik yatırım yapma ve gayrimenkul satın alma şartları 

hafifletilmiştir. 

12.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de ilk defa yayımlanan bu şartlar, 19.09.2018’de aşağıdaki gibi 

olumlu yönde değiştirilmiştir. 

19.09.2018 ÖNCESİ TÜRK VATANDAŞILIĞI 
KAZANMA ŞARTLARI 

19.09.2018 SONRASI TÜRK VATANDAŞLIĞINI 
KAZANMA ŞARATLARI 

En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında 
sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği 
Ekonomi Bakanlığınca tespit edilmesi 

En az 500.000 Amerikan Doları*tutarında 
sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi 

En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında 
taşınmaz satın almak (3 yıl satılmaması şerhi 
ile) 

En az 250.000 Amerikan Doları *tutarında 
taşınmaz satın almak (3 yıl satılmaması şerhi 
ile) 

En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmesi 

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit 
edilmesi 

En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında 
Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara 
yatırıldığının BDDK tarafından tespit edilmesi 
(3 yıl parayı mevduat tutma şartıyla) 

En az 500.000 Amerikan Doları *tutarında 
Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara 
yatırıldığının BDDK tarafından tespit edilmesi 
(3 yıl parayı mevduat tutma şartıyla) 

En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında 
Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak 
şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca 
tespit edilmesi 

En az 500.000 Amerikan Doları* tutarında 
Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak 
şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca tespit edilmesi 

En az 1.500.000 Amerikan Doları  tutarında 
gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya 
girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı en 
az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı 
Sermaye Piyasası Kurulunca Tespit edilmesi 

En az 3.000.000 Amerikan Doları * tutarında 
gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya 
girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı en 
az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı 
Sermaye Piyasası Kurulunca Tespit edilmesi 

*Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında 

Yabancıların Türk Vatandaşı olabilmesi için öngörülen bu şartlar değiştirilmiş ve daha çok 

yabancının ülkemize gelip rahat bir şekilde yaşayabilmesinin önü açılmıştır. 

Milletlerarası Hukuk Mevzuatımızda Türk Vatandaşı olmak ve Yabancı olmanın statüsü 

farklıdır. Özellikle Türkiye’ye gelip yatırım yapmak isteyen, çalışmak, öğrenim görmek gibi 

hedefleri olan kişiler için; vatandaşlığın kazanılması yolları uzun bir incelemeyi 

gerektirmekteydi. Fakat Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılması artık çok 



daha kolay gözükmektedir.  Fakat tabloda görüldüğü üzere 3 yıl şartları geçerliliğini 

korumaktadır.  

Bu şartların dışında Türk Vatandaşı olabilmek Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirtilen şartları 

da sağlamak gerekir. Özellikle vatandaşlık başvurusundan geriye doğru Türkiye’de 5 yıl 

kesintisiz ikamet etmek gerekmektedir. Kesintisiz ikamet etmek demek; hiçbir zaman yurt 

dışına çıkılamayacağı anlamına gelmemektedir. Başvuru için aranan ikamet süresi boyunca 

toplamda 12 ayı geçmemek üzere Türkiye dışına çıkılabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler 

kanunda öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir. Örneğin 19.09.2013’ten beri 

Türkiye’de ikamet eden bir yabancı; 19.09.2018’e kadar geçen bu 5 yıllık süreç içerisinde 12 ay 

Türkiye dışında da olsa, başvurusunu 19.09.2018’de yapıp Türk Vatandaşı olabilir.  

Başvuru için aranan şartlar  

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;  

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip 

olmak,  

b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,  

c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,  

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,  

d) İyi ahlak sahibi olmak,  

e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, 

 f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire 

veya mesleğe sahip olmak, 

 g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları 

aranır. 

Stj. Av. Selin UMUT 

 

 

 

 

 



THE REGULATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE TURKISH CITIZENSHIP LAW 

 

 

According to the new development published in the Official Gazette dated 19.09.2018, 

economic investment and real estate purchase conditions, which are the ways to win Turkish 

citizenship, were mitigated. These conditions, which were published for the first time in the 

Official Gazette dated 12.12.2016, have been changed in a positive way on 19.09.2018. 

 

CONDITIONS BEING A TURKISH CITIZEN 
BEFORE 19.09.2018 

CONDITIONS BEING A TURKISH CITIZEN  
AFTER 19.09.2018 

Determination by the Ministry of Economy of 
which fixed capital investment of at least USD 
2,000,000 is made 

Determination by the Ministry of Industry and 
Technology of which fixed capital investment of 
at least USD 500,000* is made 

Purchasing a real estate of at least USD 
1,000,000 (with the annotation not sold for 3 
years) 

Purchasing a real estate of at least USD 
250,000* (with the annotation not sold for 3 
years) 

Determination of at least 100 employees 
provided in a firm by the Ministry of Labor and 
Social Security 

Determination of at least 50 
employees*provided in a firm by the Ministry 
of Labor and Social Security 

At least USD 3,000,000 by the BRSA in 
determining whether deposited in banks 
operating in Turkey (3 years they must keep 
money deposits) 

At least USD 500,000 by the BRSA in 
determining whether deposited in banks 
operating in Turkey (3 years they must keep 
money deposits) 

To be determined by the Undersecretariat of 
Treasury, which has purchased at least USD 
3,000,000 government debt instruments for 3 
years. 

Determination of a minimum amount of USD 
500,000 * of government debt instruments by 
the Treasury and the Ministry of Finance 

To be determined by the Capital Markets 
Board, which has purchased at least USD 
3,000,000 real estate investment fund 
participation share or venture capital 
investment fund participation amount for at 
least 3 years. 

Determination of real estate investment fund 
participation fee or venture capital investment 
fund participation amount of at least USD 
1,500,000 * for at least 3 years by the Capital 
Market Board. 

* US Dollar or foreign currency equivalent or Turkish Lira equivalent 

These conditions for the foreigners to become Turkish citizens were changed and more 

foreigners were allowed to come to our country and live in a comfortable way. 

The status of being a Turkish citizen and being a foreigner are different in Turkish International 

Law Legislation. Especially come to Turkey who would like to invest, work, for people who 

have goals like studying; ways to acquire citizenship required a long review. However, with 

the Regulation Amending the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship 



Law, the acquisition of Turkish citizenship is now much easier. The conditions of 3 years remain 

valid. 

In addition to these conditions, to be a Turkish citizen must be provided the conditions 

specified in the Turkish Citizenship Law. In particular, it is necessary to 5 years of uninterrupted 

residence in Turkey backwards from citizenship applications. Uninterrupted residence; it does 

not mean that there is no way to go abroad during 5 years. In this period, foreigners who 

would like to be a Turkish citizen may go abroad up to 12 months which is counted in 

uninterrupted residence. The period spent outside Turkey are evaluated in terms of residence 

provided for in the law. For example, residing in Turkey since 19.09.2013 ; 09.19.2018 last up 

to 12 months outside of Turkey in this five-year period, though, may make reference to Turkish 

citizens at 19.09.2018. 

 

Requirements for application 

Foreigners who want to gain Turkish citizenship; 

a) To have the nationality and the power to distinguish according to their national law, (if 

stateless, according to the Turkish law)  

b) the date of application to reside in Turkey without interruption for five years, 

c) confirms that the behavior decided to settle in Turkey 

ç) Not having a health-threatening disease, 

d) To have good morals, 

e) To speak Turkish enough, 

f) the livelihood of whom are obliged to look at itself and will allow Turkey to income or to 

have a profession, 

g) In terms of national security and public order, there shall be no obstacles in terms of its 

conditions and its conditions must be provided. 

Trainee Lawyer Selin Umut 

 


