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                                            5911 القانون رقم                       /   27256العدد / الجرٌدة الرسمٌة 

 29/5/2119 القبول تارٌخ                                   12/6/2ٌوم الجمعة  

 ًالجنسٌة التركقانون                              

 القسم األول                                     

 ت الجنسٌةالتعارٌف وتنفٌذ خدما - الشمول – الغاٌة               

 :الغاٌة

    1 المادة

جراءات ٌذ أتنفبٌان األسس واألصول المتعلقة ب : ونالهدؾ من هذا القان –1

 .وفقدان الجنسٌة التركٌة اكتساب 

 :الشمول

   2 المادة

خدمات الجنسٌة وتنظٌم  بتنفٌذ وتسٌٌرٌشمل هذا القانون األصول المتعلقة -1

  .التركٌة األسس المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسٌة

 التعارٌف:

 3 المادة

 العبارات الواردة أدناه فً معرض تطبٌق هذا القانون: تفٌد

 .الوزارة: وزارة الداخلٌة-آ

من جنسٌة  ة: هو تمتع المواطن التركً فً نفس الوقت بأكثرالجنسٌ متعدد –ب 

 .واحدة

 .المدٌرٌة العامة:هً المدٌرٌة العامة لشؤون الجنسٌة والسجل المدنً -ج 

الشخص المرتبط بدولة الجمهورٌة  التركٌة برابطة  هوالمواطن التركً:-د

 .المواطنة

ؽٌر مرتبط بدولة الجمهورٌة التركٌة برابطة الً: هو الشخص األجنب -ه 

 .المواطنة
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 تنفٌذ خدمات الجنسٌة:

  4 دةاالم

من قبل  البالدداخل وفقدانها الجنسٌة التركٌة الخدمات المتعلقة باكتساب  تسٌر-1

 .قبل الممثلٌات الخارجٌة البالد فمنخارج  فًالوزارة  أما 

 

 القسم الثانً                            

 الجنسٌة التركٌة اكتساب                       

 :التً تكتسب فٌها الجنسٌة التركٌة تالاحال

  5 المادة

 .ما بالوالدة أو الحقا تكتسب الجنسٌة التركٌة إ-1

 اكتساب الجنسٌة بالوالدة :

 6 المادة

تكتسب تلقائٌا استنادا لرابطة النسب أو   بالوالدةالجنسٌة التركٌة المكتسبة -1

حكما اعتبارا  نافذةن الجنسٌة المكتسبة بالوالدة تعتبر مكان الوالدة  وبالتالً فإ

 .من لحظة الوالدة

 :رابطة النسب 

 7 المادة

من مواطن  تركً أما أو أبا فً تركٌا أو من زواج شرعً  الطفل المولود-1

 .خارجها هو مواطن تركً

من أب أجنبً وأم تركٌة هو مواطن  من زواج ؼٌر شرعًد والمولالطفل -2

 .تركً

 فٌكتسبمن زواج ؼٌر شرعً أما الطفل المولود من أب تركً وأم أجنبٌة -3

نها إثبات اءات التً من شأجرباألصول واإلالقٌام الجنسٌة التركٌة فً حال 

 .وجود رابطة النسب 
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 مكان الوالدة:

 8 المادة

سٌة أٌة دولة كانت المولود فً تركٌا وؼٌر المكتسب بالوالدة جنٌعتبر الطفل -1

 .مواطنا تركٌا اعتبارا من والدتهجنبٌٌن ,أ بسبب كون أبوٌه

 .ٌثبت عكس ذلك ٌعتبر الطفل المتواجد فً تركٌا مولودا فً تركٌا طالما لم -2

 : الجنسٌة  المكتسبة الحقا

 9 المادة

أو بالتبنً  ما بقرار السلطات المختصةأالجنسٌة التركٌة الحقا  اكتساب حققٌت-1

 . ٌارالخأو باستخدام حق 

 

 : اكتساب الجنسٌة التركٌة بقرار من السلطات المختصة

 19 المادة

ٌستطٌع األجنبً الذي ٌرؼب فً الحصول على الجنسٌة التركٌة اكتسابها -1

 ة فً هذا  القانوننٌالمبذا كان ٌحمل الشروط لمختصة إبقرار من السلطات ا

فً اكتساب هذه  مطلقا ؼٌر أن توفر الشروط المطلوبة ال ٌمنح الشخص  حقا,

 الجنسٌة.

 :الشروط المطلوبة من أجل التقدم بالطلب

 11المادة 

ٌة ـــالحصول على الجنس فٌمن ٌرؼب من األجانبٌجب توفر الشروط التالٌة -1

 : التركٌة

 ذا كان بالإوفق قانونه الوطنً و بأهلٌة التمٌٌز أومتمتعاان ٌكون بالؽا راشدا -آ

 ا بأهلٌة التمٌٌز.تمتعوم ٌكون حسب القوانٌن التركٌة بالؽان أ   جنسٌة

تقدٌم وبدون انقطاع مدة خمس سنوات سابقة لتارٌخ  ن ٌكون مقٌما فً تركٌاأ-ب

 .الطلب
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 .أن ٌثبت  قرار استٌطانه فً تركٌا بتصرفاته وأفعاله-ج

 .الصحة العامة مرض من شأنه تشكٌل خطر علىال ٌكون حامال ل أن-د

 .أن ٌكون صاحب أخالق حسنه وحسن السٌرة والسلوك-ه

 .أن ٌكون على قدر كاؾ للتكلم باللؽة التركٌة-و

ومن هم تحت رعاٌته فً أن ٌكون صاحب مهنة ودخل من شأنه أعالة نفسه -ز

  .تركٌا

 ألمن القومً والنظام العام . ن خطرا على اوأن ال ٌكون ممن ٌشكل -ح

 التركٌة على الجنسٌةٌمكن أن ٌطلب من األجانب الراؼبٌن فً الحصول -ط

البلدان التً ٌحملون  عن جنسٌةضافة للشروط المذكورة أعاله شرط تنازلهم إ

األسس واألصول المتعلقة وٌكون مجلس الوزراء مفوضا بتحدٌد جنسٌتها. 

 .باستخدام هذا التقدٌر

 االستثنائٌة فً اكتساب الجنسٌة التركٌة: الحاالت

  12 المادة

خلوهم من الحاالت التً من شأنها  شرٌطة ٌن أدناه ونٌٌستطٌع  األجانب المب-1

وباقتراح من الوزارة وبقرار من العام , نظاموال ًمتشكٌل عائق لجهة األمن القو

 :مجلس الوزراء أن ٌكتسبوا الجنسٌة التركٌة

ن استثمارات صناعٌة ضخمة أو ٌقدمون خدمات وٌجلباألشخاص الذٌن -آ

والرٌاضً أوالعلمً أقتصادي واالأوالتكنولوجً أالمجال االجتماعً عظٌمة فً 

والفنً أو ٌعتقد تقدٌمهم تلك الخدمات على أن تقدم بحقهم مبررات أوالثقافً أ

 زراء المختصٌن .ومنح الجنسٌة من قبل ال

 .حصولهم على الجنسٌة التركٌةاألشخاص الذٌن ٌرى فٌهم ضرورة -ب

 .األشخاص المعتبرٌن مهاجرٌن-ج
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 :اإلقامةعادة اكتساب الجنسٌة التركٌة دون طلب شرط إ

 13 المادة

ٌستطٌع األشخاص المبٌنٌن أدناه وبشرط خلوهم من الحاالت التً من شأنها -1

ً اكتساب الجنسٌة التركٌة مجددا بقرار من متشكٌل عائق لجهة األمن القو

 قامة فً تركٌا :ظر إلى مدة اإلالن الوزارة دون

 .الحصول على أذن التخلً  بعد تركٌة ة المن فقد جنسٌ-آ

 فً الخٌار ولم ٌستعمل حقه أبوٌه حد من فقد جنسٌته التركٌة الرتباطه بأ-ب

 .21ضمن المدة المنصوص عنها فً المادة 

 :قامةلجنسٌة التركٌة المرتبطة بشرط اإلعادة اكتساب اإ

 14 المادة

فً تركٌا لمدة ثالث سنوات  جنسٌة التركٌة مجددا شرٌطة اإلقامة ٌكتسب ال-1

شأنها تشكٌل عائق من ناحٌة األمن من الحاالت التً من  الخلوو

صدر عن ٌوذلك بموجب قرار القومً.األشخاص الذٌن فقدوا الجنسٌة التركٌة 

صدر عن ٌب قرار / وبموج34لمن فقد جنسٌته سندا إلحكام المادة / ةالوزر

 / .29مجلس الوزراء لمن فقد جنسٌة سندا إلحكام المادة /

 اإلقامة وحساب المدد:

  15لمادة ا

ألجنبً هً سكنه فً تركٌا بشكل ٌتفق والقوانٌن التركٌة لاإلقامة بالنسبة -1

وٌستطٌع األجنبً المتقدم بطلب اكتساب الجنسٌة التركٌة أن ٌقضً ضمن الفترة 

أشهر  ةالمطلوبة لإلقامة فترات ال ٌتجاوز مجموعها خارج تركٌا مدة  ست

هذا القانون من ضمن  خارج تركٌا وفق التً تم قضاؤهاالفترات هذه وتحسب 

 مدد اإلقامة.

 اكتساب الجنسٌة التركٌة عن طرٌق الزواج:

  16المادة 

, ؼٌر أنه ٌمكن ال ٌكسب الزواج من مواطن تركً الجنسٌة التركٌة مباشرة -1

لجنسٌة التركٌة إذا كان متزوجاً من مواطن طلب اكتساب األجنبً أن ٌتقدم بل
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وٌشترط فً المتقدم العالقة الزوجٌة قائمة ثالث سنوات على األقل و تركً لمدة

: 

 ٌة .العٌش ضمن الوحدة األسر-أ

 .تنسجم مع مفهوم الوحدة الزوجٌة  م بأفعال الأن ال ٌقو-ب

شكٌل عائق من ناحٌة األمن القومً خلوه من الحاالت التً من شأنها ت-ج

 . والنظام العام

الزوج ستوفى الشرط الوارد فً البند )أ( من الفقرة األولى فً حال وفاة ال ٌ-2

 .بعد تقدٌم الطلب التركً

الزواج بالجنسٌة الذٌن اكتسبوا الجنسٌة التركٌة عن طرٌق  ٌحتفظ األجانب-3

 حسنً النٌة بالزواج. واإذا كان حال صدور قرار ببطالن الزواج التركٌة فً 

 :اكتساب الجنسٌة التركٌة بالتبنً    

  17المادة 

المواطنٌن األتراك الجنسٌة  ٌكتسب الشخص القاصر المتبنى من قبل أحد-1

التركٌة اعتباراً من تارٌخ القرار شرٌطة خلوه من أحد الحاالت التً قد تشكل 

 عائقاً من ناحٌة األمن القومً والنظام العام.

 :لجنة تدقٌق طلبات الجنسٌة 

  18المادة 

بٌن فً اكتساب ؼتدقٌق طلبات اكتساب الجنسٌة بالنسبة لألجانب الرا تمٌ-1

( والتثبت من مدى حملهم للشروط 16( و)11التركٌة بموجب المادتٌن ) الجنسٌة

نة تدقٌق طلبات الجنسٌة  الواجب توفرها فً الطلب من عدمه من قبل لج

وتحدد األسس الخاصة بتشكٌل اللجنة وعملها بالئحة  فً المحافظات, المشكلة

 تنفٌذٌة.
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 :ة المختصةٌة التركٌة بقرار السلطاألسس واألصول فً اكتساب الجنس

 19المادة 

باكتساب الجنسٌة التركٌة بقرار  الراؼبٌنٌنظم ملؾ الجنسٌة باسم األجانب -1

فً الطلب وٌرسل إلى  هاتوفرمن السلطة المختصة والحاملٌن للشروط الواجب 

 الوزارة من أجل اتخاذ القرار .

والبحث الجاري من  فٌه الشروط المطلوبة بنتٌجة التدقٌق توفرتوٌمكن لمن 

من  هم الشروطفٌلبات الذٌن ال تتوفر قبل الوزارة أن ٌكتسب الجنسٌة, وترد ط

 قبل الوزارة.

تنفذ بحسب المادة الثانٌة عشرة إجراءات اكتساب الجنسٌة التركٌة من قبل  – 2

 الوزارة.

 :ونتائج اكتساب الجنسٌة التركٌة بقرار السلطة المختصة نفاذ    

  29المادة 

من  ة باكتساب الجنسٌة التركٌة نافذة حكماً اعتباراً تعتبر القرارات المتعلق-1

 تارٌخ القرار.

ال ٌؤثر اكتساب الجنسٌة التركٌة بقرار من السلطة المختصة على جنسٌة  –2

 االزوج, كما ٌكتسب األوالد الذٌن هم فً حضانة األب أو األم بتارٌخ اكتسابهم

 بعد موافقة الزوج اآلخر الجنسٌة التركٌة . التركٌةالجنسٌة 

فٌه  المتواجدوفً حال عدم الموافقة تتم اإلجراءات حسب قرار القاضً فً البلد 

المسكن المعتاد لألب أو األم, وٌكتسب الجنسٌة التركٌة أٌضاً األوالد الذٌن 

 اكتسب أبوٌهم الجنسٌة التركٌة معاً.

ذٌن لم تجرى معامالتهم مع لحق األوالد التطبق أحكام المادة الحادٌة عشر ب –3

الجنسٌة التركٌة فً حال تقدمهم بعد البلوغ بطلب  اأو األب بتارٌخ اكتسابهم ماأل

 اكتساب الجنسٌة التركٌة.

 :الخٌار  اكتساب الجنسٌة التركٌة بحق

  21لمادة ا
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ألوالد الذٌن فقدوا جنسٌتهم التركٌة تبعاً آلبائهم أو أمهاتهم بموجب ٌمكن ل-1

الجنسٌة التركٌة وذلك ضمن مدة ثالث سنوات اعتباراً اكتساب  27المادة أحكام 

 ٌار.عون فٌه استعمال حقهم فً الخبالشكل الذي ٌستطٌالرشد سن من بلوؼهم 

 ٌار:اكتساب الجنسٌة التركٌة بحق الخ ونتائج نفاذ

 22المادة 

حكماً اعتباراً من تارٌخ  ٌار نافذةجنسٌة التركٌة المكتسبة بحق الختعتبر ال-1

 القرار المتضمن التثبت من الشروط المتعلقة باستعمال هذا الحق.

لجنسٌة األشخاص الذٌن اكتسبوا ا وزوجة بحق أوالد 21تطبق أحكام المادة -2

 .ٌارالتركٌة باستعمال حق الخ

 القسم الثالث                                

 التركٌةقدان الجنسٌة ف

 

 :التركٌةدان الجنسٌة حاالت فق

 23المادة 

 .ٌارلطة المختصة أو باستعمال حق الخإما بقرار من الس التركٌةتفقد الجنسٌة -1

 السلطة المختصة:   من  بقراررق فقدان الجنسٌة التركٌة ط    

 24المادة 

سلطة المختصة ٌتحقق بالتخلً أو التركٌة بموجب قرار الفقدان الجنسٌة -1

 ال قرار منح الجنسٌة .إبط

 25 المادة

ألشخاص الذٌن ٌطلبون اإلذن بالتخلً عن الجنسٌة التركٌة إذن ٌمكن إعطاء ا-1

 :توفرت الشروط الواردة أدناه  الجنسٌة التركٌة فً حال عنأو وثٌقة التخلً 

 أهلٌة التمٌٌز.ومتمتع ب اشدارأن ٌكون بالؽاً -أ
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جنسٌة إحدى الدول األجنبٌة أو وجود دالئل مقنعة على أنه  اكتساب-ب 

 سٌكتسبها.

إحدى  آوبسبب الخدمة العسكرٌة  ال ٌكون من األشخاص المطلوبٌن أن -ج

 الجرائم.

 أن ال ٌكون معرضاً ألي تهدٌد )عقوبة( مالٌة أو جزائٌة. - د

 وثائق التخلً عن الجنسٌة التركٌة :

 26المادة 

ٌمنح طالبً إذن  التخلً عن الجنسٌة التركٌة من أجل اكتساب جنسٌة إحدى -1

الوزارة اذا توفرت من قبل  التركٌةالدول األجنبٌة وثٌقة إذن التخلً عن الجنسٌة 

وثٌقة التخلً عن الجنسٌة التركٌة بنتٌجة اإلذن الممنوح  الشروط المطلوبة وتمنح

 لمن تم توثٌق اكتسابهم جنسٌة إحدى الدول األجنبٌة مسبقاً. وكذلك.

وٌلزم  ,صالحة لمدة عامٌن اعتباراً من تارٌخ القرار تخلًتكون وثٌقة إذن ال-2

تفٌد  الممنوحٌن وثٌقة اإلذن وضمن هذه المدة بتقدٌم البٌانات والوثائق التً

باكتسابهم جنسٌة الدولة األجنبٌة إلى المحافظة التً فٌها مكان إقامتهم أو إلى 

وتعتبر وثٌقة إذن التخلً ؼٌر صالحة فً حال خارج الوطن.الممثلٌات الخارجٌة 

 اكتساب جنسٌة الدولة األجنبٌة ضمن المدة.عدم 

 ونتائج التخلً عن الجنسٌة التركٌة: نفاذ

  27المادة 

 نبإمضائه وٌرق ًالتخلً إلى المعنأذن تفقد الجنسٌة التركٌة لقاء تسلٌم وثٌقة -1

قٌد النفوس العائلً لألشخاص فاقدي الجنسٌة التركٌة. وٌخضعون اعتباراً من 

 تارٌخ الفقدان إلى معاملتهم معاملة األجنبً.

ر ال ٌؤث لتركٌة بعد حصوله على إذن التخلً؟,فقدان أحد الزوجٌن للجنسٌة ا-2

على جنسٌة الزوج اآلخر وٌفقد األوالد أٌضاً الجنسٌة التركٌة مع أبٌهم أو أمهم 

التركٌة فً حال وجود طلب وموافقة الزوج اآلخر. وفً  مافقدا جنسٌته اللذان

 حال عدم إعطاء الموافقة تتم اإلجراءات بناء على قرار القاضً.

ٌن للجنسٌة التركٌة معاً عند اقدوكذلك ٌفقد الجنسٌة التركٌة أوالد األم واألب الف

 على اإلذن بالتخلً. األبوٌن حصول
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عدٌمً ال تطبق أحكام هذه المادة إذا كان من شأن فقدان الجنسٌة جعل األوالد -3

 .الجنسٌة

الحصول على اإلذن  شخا  فاقدي الجنسٌة التركٌة بعدالحقوق الممنوحة لأل

 بالتخلً:

  28المادة 

مع التحفظ على األحكام المتعلقة بالنظام العام واألمن القومً ٌستمر المواطن -1

التركً بالوالدة وأوالده بعد فقدان الجنسٌة التركٌة شرط الحصول على إذن 

بإداء الخدمة  االلتزامعدا )الممنوحة للمواطنٌن األتراك بالتخلً بالتمتع بالحقوق 

وحق اإلعفاء  ,ل فً الوظائؾ العامة الدخو ,االنتخابوحق الترشح ,العسكرٌة 

مع التحفظ بالحقوق المكتسبة  (.من الرسوم عند استٌراد الهبات وأشٌاء منزلٌة

ن الخضوع ألحكام القوانٌ بالضمان االجتماعً شرٌطةالمتعلقة 

 الحقوق. معنٌةعنداستخدامال

 التركٌة : حب الجنسٌةس

  29المادة 

ن الوزارة وبقرار من مجلس الوزراء مٌة باقتراح من التركالجنسٌة  تسحب-1

 قٌامهم باألفعال المبٌنة أدناه: ةٌاألشخاص الذٌن ثبت لدى الجهات الرسم

-ألحة تركٌا خدمة لدولة أجنبٌة التنسجم مع مصأٌة  ن بأداءٌقومو كانوا ممن-أ

م على تمنح له مناسبةمدة بمحض رؼبتهم ضمن  ه الخدمةبترك هذولم ٌقوموا 

ظٌن فقبل المحا  بالدلك بالرؼم من إعالمهم داخل الذثالثة أشهر وأن ال تقل عن 

 .خدمةمن قبل الممثلٌات الخارجٌة بترك هذه ال بالدوخارج ال

دولة ل لس الوزراء بتقدٌم خدماتبمحض إرادتهم دون إذن مجممن ٌستمرون -ب

 أجنبٌة هً فً حالة حرب مع تركٌا.

 جنبٌة تطوعاً.أمن ٌؤدون الخدمة العسكرٌة بال إذن لدى دولة -ج 

 الجنسٌة التركٌة: نفاذ ونتائج سحب

  39المادة 
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الجنسٌة التركٌة نافذاً من  بسحبٌعتبر القرار الصادر عن مجلس الوزراء -1

 تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 المعنً.على زوج وأوالد  ؤثرتال وشخصٌة  سحب الجنسٌةقرارات -2

 إلغاء الجنسٌة التركٌة:

  31المادة 

ن قبل الجهة التً أصدرته اذا تم منح ٌلؽى قرار اكتساب الجنسٌة التركٌة م –1

 إخفاء أمور هامة من قبل المعنً  الجنسٌة التركٌة استنادا لبٌانات كاذبة أو نتٌجة

 قرار اإللغاء: نفاذ ونتائج 

  32المادة 

وٌطبق قرار اإللؽاء بحق القرار,ٌعتبر قرار اإللؽاء نافذاً اعتباراً من تارٌخ  –1

 الزوج واألوالد المكتسبٌن الجنسٌة التركٌة تبعاً للشخص المعنً.

 تصفٌة األموال:

  33المادة 

تارٌخ  5683تطبق بحق الذٌن ألؽٌت جنسٌاتهم أحكام القانون  – 1

إللؽاء تركٌا وتحدد فً قرار ا جانب فًالمتعلق بإقامة وسٌاحة األ 15/7/1951

ؤالء األشخاص وال التً تستوجب ذلك. وٌلتزم هتصفٌة أموال هؤالء فً األح

فً تركٌا خالل مدة أقصاها سنة واحدة. وإال فتباع  بتصفٌة أموالهم الموجودة

وحساباتهم فً إحدى المصارؾ  بأسمائهمم من قبل الخزٌنة وتودع قٌمتها أمواله

 .العامة الداخلة فً منظومة الخزٌنة العامة 

تؤجل تصفٌة أموال هؤالء األشخاص فً حال ما إذا قاموا بمراجعة  – 2

 القضاء ضد قرار اإللؽاء إلى حٌن البت بالدعوى.

 :الخٌارفقدان الجنسٌة التركٌة بحق 

 34المادة 

 همل ثالث سنوات اعتباراً من بلوؼالجنسٌة التركٌة وخال عن ٌمكن التخلً-1

 المبٌنة أحوالهم أدناه:األشخاص الرشد  سن
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من هم من المواطنٌن األتراك بالوالدة بسبب رابطة النسب ألبٌه أو ألمه -أ

 الحقاً. واألجنبً بالوالدة أ األب المكتسبٌن جنسٌة األم أوو

 بطة النسب ألبٌه أو ألمه والمكتسبٌنمن هم من المواطنٌن األتراك بسبب را-ب

 لمكان الوالدة. جنسٌة إحدى الدول األجنبٌة استنادا

 من اكتسب الجنسٌة التركٌة بطرٌق التبنً . -ج 

ٌن بالرؼم من كونه مواطناً تركٌاً ٌمن اكتسب الحقاً جنسٌة أبٌه أو أمه األجنب -د 

 حسب مكان الوالدة.

أكتسب بأي شكل من األشكال الجنسٌة التركٌة تبعا لألب أو لألم  من -ه 

 المكتسبٌن الجنسٌة التركٌة.

بموجب األحكام المذكورة أعاله اذا كان فقدان الجنسٌة سٌجعل المعنً عدٌم -2

 .الخٌاراستعمال حق  ٌمكنفال جنسٌةال

 :الخٌارفقدان الجنسٌة التركٌة بحق  نفاذ ونتائج 

 35المادة

نافذا اعتبارا من تارٌخ القرار الخاص  الخٌارٌعتبر فقدان الجنسٌة التركٌة بحق 

 بإثبات تواجد الشروط المتعلقة باستعمال هذا الحق.

ة التركٌة باستعمال الجنسٌ تخلوا عنتطبق بحق أزواج وأوالد األشخاص الذٌن 

 حكام المادة السابعة والعشرون.ٌار أحق الخ

 القسم الرابع                                 

 حكام مشتركةأ                                

 ثبات الجنسٌة التركٌة:إ

 36المادة

 ثبات الجنسٌة التركٌة ألي شكل من األشكال.ال ٌخضع إ-1

إلى  على كون المعنً مواطنا تركٌا قرٌنة  ة أدناهالقٌود الرسمٌوتشكل الوثائق 

 :أن ٌثبت العكس 

 المدنً.قٌود السجل -أ
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 .شخصٌة ال هوٌاتال-ب

 جوازات السفر أو الوثائق التً تحل محلها.-ج

تسأل الوزارة بالقضٌة فً حالة الوقوع بأي تردد فٌما اذا كان أحد األشخاص 

 مواطنا تركٌا أم ال.

 الجنسٌة إجراءاتاألصول والجهة المختصة بالمراجعة فً 

 37المادة

ها بالذات أو بموجب انالجنسٌة التركٌة أو فقدتتم المراجعات المتعلقة باكتساب -1

 البالدوجد فٌها مكان االقامة داخل ٌوكالة خاصة بذلك الحق الى المحافظة التً 

 .بالدأو الى الممثلٌات الخارجٌة فً خارج ال

 الوثائق:وطلب البٌانات 

 -38المادة

البٌانات طى ودونما أي مجال للتأخٌر من قبل الهٌئات والمؤسسات العامة تع-1

 والوثائق الخاصة بالبحث والتدقٌق المتعلقة بإجراءات الجنسٌة.

 تصحٌح األخطاءالمادٌة:

  39المادة 

عند وجود خطأ مادي بالقرارات المتخذة وفق أحكام القانون فإن الجهة -1

 مصدرة القرار تتخذ قرارا بالتصحٌح أو التعدٌل .

 49 المادة

التً  حوالها. فً األانالجنسٌة التركٌة أو فقدالقرارات المتعلقة باكتساب  -1

 الشروط الحقوقٌة أو صدورها مكررة. ٌتبٌن فٌها الحقا عدم توفر

 التبلٌغات:

 41 المادة

إلى المعنً والى  ها,انتبلػ القرارات المتعلقة باكتساب الجنسٌة التركٌة أو فقد-1

المتعلقة  29ادةالجهة المختصة بالمراجعة. أما القرارات الصادرة بموجب الم
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فً الجرٌدة الرسمٌة وتعتبر مبلؽة من تارٌخ  سحب الجنسٌة فتنشربقرارات 

 .نشرها

 لقسم الخامسا                                       

 أحكام متنوعة                                   

 مواطنً جمهورٌة شمال قبر  التركٌة 

 42 المادة

مهم بٌانا ٌحال تقد التركٌة الجنسٌةمواطنً شمال قبرص التركٌة ٌكتسب -1

 .خطٌا برؼبتهم فً الحصول على الجنسٌة التركٌة 

تطبق بحق الذٌن اكتسبوا جنسٌة جمهورٌة شمال قبرص التركٌة الحقا. -2

 األحكام المبنٌة  فً المادة الحادٌة عشر.

 493فاقدي الجنسٌة التركٌة بموجب القانون رقم 

 43ادة الم

(من المادة الخامسة a-ç-d-eلفاقدي الجنسٌة التركٌة بموجب البنود ) ٌمكن-1

 .أن ٌكتسبوا هذه  الجنسٌة 413والعشرٌن من قانون الجنسٌة التركً الملؽى رقم

فً حال تقدمهم بطلب شرٌطة خلوهم من الحاالت التً قد تشكل عائقا لجهة 

 األمن القومً.

 الجنسٌة  متعددة

 44المادة 

حال التثبت من خالل الوثائق المبرزة والتحقٌقات باكتساب شخص جنسٌة -1

ٌجري اإلشارة على قٌد نفوسه العائلٌة  حدى الدول األجنبٌة وألي سبب كان,إ

 بأنه متعدد الجنسٌة .

 جراءات الجنسٌة:بدل الخدمات فً إ

 45 المادة
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من قبل ة باكتساب الجنسٌة التركٌة الحقا ٌحدد لقاء بدل الخدمات المتعلق-1

 صل إٌرادا للخزٌنة .تحوٌقٌد البدل الم الوزارة ووزارة المالٌة معا

من ال دخل له حسب خدمات المبٌنة فً الفقرة األولى بدل ال ٌعفى من دفع-2

 تمت اجراءاته معه من أوالده القصر. وكذلك من 193قانون ضرٌبة الدخل رقم 

 التنفٌذٌة:الالئحة 

  46 المادة

التنفٌذٌة التً  بالالئحةم األسس واألصول المتعلقة بتنفٌذ هذا القانون تنظ-1

 ستصدر عن مجلس الوزراء.

 العطف والتشرٌع الملغى:

 47 المادة

 وتلؽى 1964/2/11 هتارٌخ صدور413رقم  قانون الجنسٌة التركً  -1

من قانون  22الواردة فً الفقرة الثانٌة من المادة  عبارة)المحافظة والمنطقة(

 2006/4/24 تارٌخ 5491 خدمات السجل المدنً رقم 

تعتبر األحكام المعطوفة فً القوانٌن األخرى على قانون الجنسٌة التركً رقم -2

 معطوفة على هذا القانون. 1964/2/11تارٌخ  413

 األجانب ذوي األصول التركٌة

 -1رقمقتة المادة المؤ

مادة ال(من الفقرة األولى من بقامة المنصوص عنها فً البند)تطبق مدة اإل-1

بالنسبة لألجانب من  2010/12/31الحادٌة عشر على أنها عامٌن حتى تارٌخ 

 ذوي األصول التركٌة.

 تطبٌق الالئحة التنفٌذٌة الموجودة :

 -2رقم  ةتقالمادة المؤ

التنفٌذ  وتوضع موضع  46فً المادة نصوص عنها  تعد الالئحة التنفٌذٌة الم-1

أحكام هذا القانون  العمل باللوائح النافذة وبما ال ٌخالؾ رخالل ستة أشهر.وٌستم

 موضع التنفٌذ.الجدٌدة الالئحة التنفٌذٌة  ضع و أن ٌتم إلى
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 السرٌان:

 48المادة 

 ٌدخل هذا القانون موضع التنفٌذ من تارٌخ نشره.-1

 تنفٌذ:ال

 49المادة 

 مجلس الوزراء بتنفٌذ أحكام هذا القانون. ٌتولى-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


