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Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollar İle Kazanılmasındaki Şartlar
Kolaylaştırıldı

Türk vatandaşlığı; belirli miktarlarda Türkiye'de sermaye yatırımı
yapan, taşınmaz edinen, istihdam oluşturan yabancılar tarafından
istisnai yollarla kazanılabilmektedir. 19 Eylül 2018 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Türk vatandaşlığı
kazanılması kolaylaştırıldı.

Türk Vatandaşlığının İstisnai Yolla Kazanılması  İçin Aranan
Yatırım Miktarı Azaltıldı

Yönetmelik değişikliği ile;

i. sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek için aranan asgari
tutar 2.000.000 Amerikan Doları'ndan 500.000 Amerikan
Doları'na;

ii. gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim
sermayesi yatırım fonu için satın alınılması gereken asgari
tutar 1.500.000 Amerikan Doları'ndan 500.000 Amerikan
Doları'na;

iii. devlet borçlanma araçları için satın alınması gereken asgari
tutar 3.000.000 Amerikan Doları'ndan 500.000 Amerikan
Doları'na;

iv. mevduat için Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara
yatırılması gereken asgari tutar 3.000.000 Amerikan
Doları'ndan 500.000 Amerikan Doları'na

indirilmiştir.

Taşınmaz Satın Alınması ve İstihdam Sağlanması Hallerinde
Aranan Para Miktarı ve Kişi Sayısı da Azaltıldı

Yönetmelik değişikliği ile, yabancı bir kişinin Türk vatandaşlığının
kazanabilmesi için satın aldığı taşınmazın asgari tutarı 1.000.000
Amerikan Doları'ndan 250.000 Amerikan Doları'na;  en az 100
kişilik istihdam oluşturma şartı ise 50 kişiye düşürülmüştür.

Kur Tespiti ve Yetkili Makam Değişikliği

Getirilen bir başka değişiklik ise yukarıda sayılan parasal değerlerin
belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının efektif satış kuru dışında ayrıca (ve/veya) çapraz döviz
kurunun da esas alınmasıdır.

Yönetmelik'te belirtilen şartları sağlayan yabancı artık İçişleri
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile değil Cumhurbaşkanı
kararı ile vatandaşlık kazanacaktır.

 

 The Bar To Acquiring Turkish Citizenship Through Exceptional
Means Has Been Lowered

Turkish citizenship can be acquired by exceptional ways by
foreigners who invest capital, acquire real estate, or create
employment opportunities in Turkey. A regulation published in in the
Official Gazette on 19 September 2018 has relaxed some of the
standards being applied.

The Investment Threshold Required to Acquire Turkish
Citizenship Has Been Reduced

As per the regulation:

i. the minimum threshold for capital investment has been
reduced from USD 2,000,000 to USD 500,000;

ii. the minimum threshold for real estate investment trust and
venture capital investment fund contributions has been
reduced from USD 1,500,000 to USD 500,000;

iii. the minimum threshold for government securities
acquisitions has been reduced from USD 3,000,000 to USD
500,000;

iv. the minimum threshold for deposits into bank accounts in
Turkey for primary deposit has been reduced from USD
3,000,000 to USD 500,000.

The Threshold for Real Estate Acquisitions and Employees
Hired Have also Been Reduced

The regulation has lowered the minimum threshold for real estate
acquisitions required to obtain Turkish citizenship from USD
1,000,000 to USD 250,000. As for acquiring Turkish citizenship by
creating employment opportunities, the minimum number of
employees that need to be employed has been lowered from 100 to
50.

Flexibility Regarding Exchange Rates and Change in Granting
Authority

The regulation will also allow some flexibility in reviewing whether
the required thresholds have been met, in that the cash selling rate
published by the Turkish Central Bank for cash transactions will no
longer be the sole determinant, but rather it will also be possible to
take into account direct conversion rates between other currencies.

Turkish citizenship will now be granted by a decision of the
President, rather than by a decision of the Council of Ministers
upon the recommendation of the Ministry of Internal Affairs.
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