
Genel Olarak: 

Vatandaşlık hukuku, kişinin devlet ile arasındaki hukuku ilişkidir; her hukuki ilişki gibi taraflara haklar 

ve yükümlülükler yükler. Ve aynı zamanda da kişi için bir kimliktir; hangi devletin vatandaşı 

olduğumuz bizim için şahsa sıkı sıkıya bağlı bir kimliktir.  

Bu hukuki ilişkide devletin vatandaşlarından beklediği en önemli borç, sadakat borcudur. Devletlere 

göre, bir kişi ya vatandaştır ya da yabancıdır. Yabancılar da kendi aralarında ikiye ayrılırlar; başka 

devletlerin vatandaşları ve vatansızlar. İşte devlet karşısında vatandaşı yabancıdan ayıran şey, sadakat 

bağıdır. Hiçbir devlet, toprakları üzerinde bulunan yabancılardan kendisine sadakat duymasını 

bekleyemez. Tabi bunda devletin de yükümlülükleri vardır; vatandaşlarına eşit muamele yapmak, 

vatandaşlarına insan haklarına uygun muamele yapmak, vatandaşlarının hepsinin kendisini devlete 

aynı yakınlıkta ve koruma altında hissetmesini sağlamak. 

Vatandaşlık Hukukunun Prensipleri: 

1. Herkesin mutlaka bir vatandaşlığı olmalıdır. 

Kimse vatansız kalmamalıdır. Bunun için çeşitli sözleşmeler de akdedilmiştir. Bu genel kural, 

devletlerin vatandaşlarını vatandaşlıktan atmasına engel olmaz. Devletler, kanuna uygun 

olduğu sürece vatandaşlarını vatandaşlıktan atar. (Ancak vatandaşlıktan atmada da tıpkı 

sonradan vatandaşlığın kazanılmasında olduğu gibi devletin takdir yetkisi vardır. Aynı 

durumdaki yabancılardan biri alınırken/atılırken diğeri alınmayabilir/atılmayabilir.)  

Hatta Türkiye 1981’den itibaren çifte vatandaşlığı, 2009’dan itibaren de çok vatandaşlığı 

kabul etmiştir. 

2. Her devletin, toprakları üzerinde sarsılmaz bir egemenlik/hakimiyet hakkı vardır. 

Pek tabii devletlerin aldığı her karar, idari yargıya tabidir. 

3. Hiç kimse, hiçbir devlet tarafından kanuna aykırı bir şekilde vatandaşlığa alınamaz ve 

vatandaşlıktan çıkarılamaz. 

 

Vatandaşlık Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile Arasındaki Bağlantı: 

1. Devletler Umumi Hukuku ile: 

Devletten beklenen vatandaşını koruma hakkı, devletler umumi hukukunda kendini 

‘diplomatik himaye’ olarak gösterir. 

2. Ceza Hukuku ile: 

Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne göre vatandaş iade edilemez. Bu, bizim ceza 

hukukumuzda da geçerli olan bir prensiptir. Ama yabancı bir devletin vatandaşı başka bir 

ülkede suç işlemişse  bu ihtimalde bu kişiyi iade etmek gerekir. (İade talep eden devlette 

işkence ve idam cezası varsa iade etmekten kaçınılabilir. Ama mesela Amerika bu sözleşmeye 

üye değildir ve Amerika ile Türkiye arasında iki taraflı suçluların iadesine ilişlin anlaşma vardır. 

Amerika’nın birçok eyaletinde idam cezası vardır ve Amerika ile aramızdaki sözleşmeye göre 

idam cezasının bulunması suçluların iadesine engel değildir 

3. Kanunlar İhtilafı ile: 

Kanunlar ihtilafı kuralları, o olaya uygulanma ihtimali olan devletlerin hukuklarından bir 

tanesinin olaya uygulanmasını gösteren kurallardır. Her kanunlar ihtilafı kuralının amacı 

devletler özel hukuku hakkaniyetini sağlamaktır ve bunun için de her kanunlar ihtilafı kuralı, 

uygulandığı somur davaya / ihtilafa uygulanma ihtimali olan hukukların içinden o ihtilafla en 

sıkı olduğu hukuku gösteren en sıkı hukukun uygulanmasını sağlayan kurallardır. 

Vatandaşlık, bizde ilk kanunlar ihtilafı kuralıdır. 



MÖHUK m.4: Bu Kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık esasına göre 

tayin edildiği hallerde, bu kanunda aksi öngörülmedikçe: 

a) Vatansızlar ve mülteciler hakkında yerleşim yeri, bulunmadığı hallerde mutad mesken, o 

da yok ise dava tarihinde bulunduğu ülke hukuku, 

b) Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk 

vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku, 

c) Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı zamanda Türk vatandaşı olamayanlar 

hakkında, daha sıkı ilişki halinde bulundukları devlet hukuku uygulanır. 

(c) bendi ile gerçek vatandaşlık kastedilmektedir. Buna göre kişi nerede oturuyorsa, nerede 

yaşıyorsa, karnı nerede doyuyorsa, hangi devletle daha sıkı bağı varsa o vatandaşlık gerçek 

vatandaşlıktır. 

 

Türk Vatandaşlığının Kazanılması: 

 
Asli vatandaşlık ile müktesep vatandaşlık arsında prensip olarak fark yoktur. Tek bir vatandaşlık 

statüsü vardır. Aralarında sadece zaman bakımından fark vardır. 

 

TVK m.6: Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden 

kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık, doğum anından itibaren hüküm ifade eder. 

 

TVK m.9: Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinme ya da seçme 

hakkının kullanılması ile gerçekleşir. 

(Biz, evlat edinmeyi de yetkili makam kararıyla kazanılmada işleyeceğiz.) 

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Doğumla Kazanma
(Asli Vatandaşlık)

Soybağı/Kan/Nesil 
Esası

Toprak/Doğum Yeri 
Esası

Sonradan Kazanma
(Müktesep Vatandaşlık)

Yetkili Makam Kararı ile

Genel Yolla
İstisnai 
Yolla

Yeniden 
Kazanma 
Yoluyla

İkamet Şartına 
Bağlı

İkamet Şartına 
Bağlı Olmadan

Evlenme 
Yoluyla

Evlat 
Edinme 
Yoluyla

Seçme Hakkı ile



 
Doğumla Kazanma: 

A. Soybağı Esası ile: 

TVK m.7: Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde 

doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında 

doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında 

doğan çocuk ise soybağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk 

vatandaşlığını kazanır. 

Soybağı ile kazanma özel olarak Anayasa ile de (m.66) güvence altına alınmıştır. 

Türk anadan doğma bakımından evlilik içinde veya dışında doğmuş olmanın hiçbir farkı 

yoktur. Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla zaten kurulur. Çocukla baba arasındaki 

soybağının kurulması için ise ilave şeyler (tanıma, mahkeme kararı veya anneyle evlenme) söz 

konusu olmalıdır.  

B. Toprak Esası ile: 

TVK m.8: Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir 

ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Türkiye’de 

bulunmuş çocuk, aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır. 

Doğum yeri esası, soybağı esasına göre ikincil (tamamlayıcı) bir esastır. Bunu kabul etmenin 

amacı, vatansızlığı önlemektir. 

Türk karasularında, hava sahasında, açık denizde Türk Bayrağı taşıyan bir gemide, açık deniz 

üzerindeki Türk hava aracında hatta Türk savaş gemi ve uçaklarında doğan çocuk, Türkiye’de 

doğmuş sayılır. 

Çocuğun anne ve babasından vatandaşlık alamaması için; 

- Anne ve baba vatansız olabilir. 

- Anne ve babanın vatandaşı olduğu ülke, doğum yeri esasını benimsemiş olabilir. 

- Anne ve baba ortada olmayabilir. 

 

Sonradan Kazanma: 

A. Yetkili Makam Kararı ile: 

TVK m.10: Tük vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları 

taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan 

şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. 

Doğumla Kazanma

Talep yoktur.

İdarenin kabulüne gerek 
yoktur. 

Kanundaki şartların 
gerçekleşmesi yeterlidir.

Doğumdan itibaren kazanılır.

Yetkili Makam Kararıyla 
Kazanma

Yetkili makama başvuru 
(talep) gerekir.

Yetkili makamın karar gerekir.

Kanundaki şartlar 
gerçekleşmelidir.

Karardan itibaren kazanılır.

Kişinin iradesi de vardır ama 
yetkili makamın bu iradeyi 

kabul etmesi gerekir.

Seçme Hakkıyla Kazanma

Kişi seçme hakkını 
kullanmalıdır. Ancak bu, 

talep gibi kabule bağlı bir şey 
değildir. Seçme hakkı, belirli 
şartlardaki kişilere verilmiştir 

ve bu kişiler haklarını 
kullanarak sadece kendi 
iradelerine bağlı olarak 
vatandaşlık kazanırlar.

İdarenin kabulüne gerek 
yoktur.



İdarenin kararı gerekse de yetkili makam kendiliğinden harekete geçmez, kişinin talebi 

gerekir. Kişi eğer yurtiçindeyse bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine (illerde Valilik), 

eğer yurtdışındaysa Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliklerine başvuru yapması gerekir. 

Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu, hem genel yolla hem de evlenme yoluyla Türk 

vatandaşlığının kazanılmasında başvuru şartlarının incelemesi konusunda yetkilidir. İllerde 

Valilik bünyesinde faaliyet gösteren ve çeşitli kurumların temsilcilerinden oluşan bir 

komisyondur. Vali + Vali yardımcısı + EGM / MEM / Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden yetkili 

birer kişinin bulunduğu komisyondur. Başvuru bu komisyona intikal ettirilir.  Komisyon 

şartların olup olmadığı konusunda bir öninceleme yapar.  Şartlar yoksa başvuru, yetkili 

makama (Genel yolla kazanma bakımından yetkili makam İçişleri Bakanlığı’dır.) hiç intikal 

ettirilmez. 

a) Genel Yolla Vatandaşlığın Kazanılması: 

TVK m.11:Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda; 

a. Kendi milli kanununa, vatansızsa Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne 

sahip olmak 

Vesayet altına alınmış kişilerde bakımından iki görüş vardır: 1. Vatandaşlık başvurusu 

kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve dolayısıyla kişi kendi başına bu başvuruda 

bulunabilir. 2*. Sınırlı ehliyetsizler, vesayet makamlarının izniyle bu müracaatları 

gerçekleştirebileceklerdir. 

b. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmek 

Burada başvuru tarihinde de ikamet edilmesi aranır. BU süre kesintisiz olmalıdır. 

Ayrıca ikamet, kanuni olmalıdır.  

‘Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türk 

vatandaşlığını kazama talebinde bulunan bir yabancı, başvuru için aranan ikamet 

süresi içinde toplan 6 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye 

dışında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde değerlendirilir. 

(TVK m.15)’ 

‘Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı için ikamet sürelerinin geçerliliği be 

hesaplanmasına aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır: ç)Yasal ikamet izni olmaksızın 

veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya 

iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, 

tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya da diplomatik veya konsüller 

ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartıyla Türkiye’de 

ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul 

edilmez. d) Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeye ikamet nedenleri ile 

Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması 

halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet 

tezkeresiyle Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz. (Yönetmelik m.71)’ 

c. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek 

 Yönetmelikte bunlar açılansa da somut olayda kişinin yerleşme niyetini gösteren 

başkaca sebepler bulunabilir. 

‘Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aşağıdaki şartları taşıması halinde 

Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir: c) Türkiye’de yerleşmeye karar 

verdiğini Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş 

merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve 



benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece 

müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan 

ana/baba/kardeş/çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak. 

(Yönetmelik m.15)’ 

d. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak 

Burada, toplumun sağlığını etkileyebilecek bulaşıcı hastalıklar kastedilmektedir. 

Kişinin sağlık durumu, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir raporla belgelenir. 

e. İyi ahlak sahibi olmak 

Burada, bütün toplumdaki örf-adet ve ahlak anlayışı kastedilmektedir. Bu şartın 

varlığı İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan araştırma ile ortaya çıkar. 

‘… d) Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile 

davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven 

vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı 

bulunmamak. (Yönetmelik m.15)’ 

‘Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında müracaat makamınca 

öninceleme yapılarak; ç) Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya 

hükümlü ya da tutuklu olan kişilerin başvurusu kabul edilmez ve bu husus yazılı 

olarak ilgilisine bildirilir. (Yönetmelik m.16)’ 

f. Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek 

En azından temel ihtiyaçlarını giderebilecek kadar kişinin Türkçe bilmesi aranır. Bu 

durum, MEB tarafından yapılacak bazı sınavlarla belgelenir. 

g. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak 

gelire veya mesleğe sahip olmak 

Bakmakla yükümlü olunan kimseden kasıt, kişinin nafaka ile sorumlu olduğu 

kişilerdir. 

h. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak 

Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan araştırmalar ile şartın varlığı belgelenir. 

şartları aranır.Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan 

şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin 

kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. 

b) İstisnai Yolla Vatandaşlığın Kazanılması: 

TVK m.12: Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali 

bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen 

yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler; 

a. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, 

kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve 

ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. 

b. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.31/1-j uyarınca ikamet izni 

alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin 

ergin olamayan veya bağımlı yabancı çocuğu. 

Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda 

yatırım yapacaklar ile bunların eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı 

yabancı çocuğuna da bu istisnai yolla vatandaşlığa alınma yolu açılmıştır.  

‘Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim 

ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 



istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve 

Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara 

Turkuaz Kart verilir. Turkuaz Kart, ilk 3 yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, 

geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge 

talep edebilir. Geçiş süresi içinde 15.madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kartta 

yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu halinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz 

Kart verilir. Bu başvuru geçiş süresinin dolmasına 180 gün kalmasından itibaren ve 

her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi 

kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale 

gelir. (Uluslararası İşgücü Kanunu m.11)’ 

c. Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 

d. Göçmen olarak kabul edilen kişiler. 

İskan Kanunu, Vatandaşlık Kanunu dışında göçmen olarak gelen kişilere vatandaşlık 

kazandıran bir yoldur. Kimlerin göçmen olduğunu Bakanlar Kurulu belirler. Ancak 

Türk soylu olan kişiler göçmen olabilir.  

Bu kişiler girdikleri sınır kapısındaki İl Valiliğine giderler, 2 yıllık göçmen kağıdı alırlar, 

bu 2 yılın sonunda da vatandaş olurlar.  

İskan K. m.3: Bu Kanuna göre; d) Göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı 

olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun 

gereğince kabul olunanlardır. 

TVK’nın genel gerekçesinde Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi’nin en temel kuralına atıf 

yapılmıştır; Bir kişiyi sonradan vatandaşlığa alırken insan haklarına aykırı görülerek 

ırkına, soyuna bakmak yasaktır. 

Burada göçmen denmesinde bir hukuka aykırılık yoktur. Bir devletin sonradan 

vatandaş alırken yetkili makam kararıyla, idari yolla ve idarenin takdirine bağlı olarak, 

Türk soyundan geldiğini kabul ettiği insanlara kolaylık tanıyarak vatandaşlığa alması 

başka bir şeydir. Ancak devlet, vatandaşlığa aldıktan sonra ya da vatandaşı olan 

insanlar arasında en ufak bir ayrım yaparsa o halde insan haklarına aykırılık 

oluşacaktır. 

c) Yeniden Kazanma ile Vatandaşlığın Kazanılması: 

Burada ikili bir ayrıma gidilmiştir: 1. İkamet şartı aranmaksızın 2. İkamet şartına bağlı 

olarak. 

o İkamet şartı aranmaksızın  

TVK m.13: Milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak 

şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın 

Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazabilirler. 

a. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler 

‘Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları 

taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir. 

✓ Ergin veya ayırt etme gücüne sahip olmak 

✓ Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına 

ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak 

✓ Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden 

olmamak 

✓ Hakkında herhangi bir mali veya cezai tahdit bulunmamak. (TVK m.25)’  



Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlara çıkma belgesi, kazanacağına 

dair inandırıcı deliller getirenlere çıkma izin belgesi verilir. Çıkma izin belgesi 

2 yıllıktır, 2 yılın sonunda başka bir devletin vatandaşlığına geçildiğin gösteren 

belge sunulur ve çıkma belgesi alınır. Çıkma belgesi alındığı anda artık kişi 

yabancıdır. Kişi eğer 2 yıl içinde hiç hareket etmezse bunu fark eden devlet 

görevlileri, çıkma izin belgesini iptal ettirir ve kişinin vatandaşlığı sürer. 

b. Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 

21.maddede öngörülen süre içinde seçme hakkını kullanmayanlar 

Türk vatandaşlığını sonradan kazanmak da vatandaşlığı kaybetmek de kişinin 

sadece ve sadece kendisini etkiler. Şöyle ki; 

✓ Eşini etkilemez. 

✓ Eş ile birlikte vatandaşlık kazanılmışsa cepteki çocuklar da kazanır. 

✓ Eş ile ayrı olunması durumunda, eşin izniyle cepteki çocuklar da 

kazanır. Eş izin vermezse mutad meskenlerinin bulunduğu yer hakimi 

karar verir. 

’27.madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını 

kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren 3 yıl içinde seçme hakkını 

kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. (TVK m.21)’ 

‘Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. 

Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları 

kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar. 

Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesi 

diğer eşin vatandaşlığına tesir etmez. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da 

babanın talebinin bulunması ve diğer eşin de muvafakat etmesi halinde 

çocukları da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. Muvafakat 

verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılır. Çıkma izni almak 

suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da 

Türk vatandaşlığını kaybeder. Vatandaşlığın kaybı, çocukları vatansız kalacak 

ise bu madde hükümleri uygulanmaz. (TVK m.27)’ 

Seçme hakkıyla kazanmada idarenin onayı gerekmezken 3 yıllık sürenin 

kaçırılması halinde artık İçişleri Bakanlığı’na takdir yetkisi verilmiştir.  

Burada ergin olma hali, vatandaşlığına geçtiği ülkeye göre belirlenecektir. 

o İkamet şartına bağlı olarak   

TVK m.14: 29.madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu 

kararıyla, 34.madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, 

milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve 

Türkiye’de 3 yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. 

✓ 29.madde: Kaybettirme yoluyla Türk vatandaşlığını kaybedenler. 

✓ 34.madde: Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybedenler. 

3 yıl ikamet şartından bahsederken Kanunda kesintisiz olma şartı aranmasa da 

Yönetmelikte başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıl kesintisiz olması 

gerektiği açıklanmıştır. Yine sürelerin hesaplanmasında TVK m.15 uygulanacaktır. 

 

 

 



o 43.madde uyarınca  

TVK m.43: Mülga 403 sayılı TVK’nın 25.maddesinin a,ç,d ve e bentleri uyarınca 

Türk vatandaşlığını kaybetmiş kişiler başvurmaları halinde, milli güvenlik 

bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye’de ikamet 

etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına 

alınabilirler. 

Bu maddede eski Kanundaki kaybettirme sebeplerinden bugün olmayanlara 

dayanılarak vatandaşlığı kaybettirilmiş olanlara bir imkan tanınmıştır. İkamet şartı 

aranmamaktadır. 

d) Evlenme Yoluyla Vatandaşlığın Kazanılması: 

TVK m.16: Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. 

Ancak bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar 

Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; 

a. Aile birliği içinde yaşama 

b. Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama 

c. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama 

şartları aranır. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona 

ermesi halinde 1.fıkranın a bendindeki şart aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını 

kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli 

iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.  

Genel yolla kazanmada olduğu gibi burada da Vatandaşlık İnceleme Komisyonu 

öninceleme yapmaktadır.  

Başvuru anında mutlaka evli olmak şartı aranırken, başvuru sonrasında Türk vatandaşı 

eşin ölmesi halinde bu durum süreci engellemeyecektir.  

Evliliğin muvazaalı olması halinde TMK’ya göre buna bir sonuç bağlanmayacaktır ve evlilik 

geçerli olacaktır. Ancak TVK muvazaayı bir yaptırıma bağlamıştır. Evlilik muvazaalıysa Türk 

vatandaşlığı kazanılamaz. Butlanda ise kazanan kişi iyiniyetli olmadığı sürece Türk 

vatandaşlığı kazanılamaz. Burada butlan kararı verilene kadar (kişi iyiniyetli olmasa bile) 

Türk vatandaşı olacak ve buna bağlı olarak kazandığı hakları korunacaktır. Butlan 

kararından itibaren kendiliğinden Türk vatandaşlığını kaybedecektir. 

Butlanlı evlilik içinde doğan çocuklar Türk vatandaşlığını muhafaza ederler, çünkü zaten 

ana veya babasından biri Türk vatandaşıdır. Ama evlilik dışındaki çocuklar konusunda 

görüş ayrılığı vardır: 1.Ana veya babann iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın 

çocukların Türk vatandaşlığı korunur. 2*. Ana veya baba kötüniyetli olduğu için Türk 

vatandaşlığını kaybediyorsa ona bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanan çocuklar da 

vatandaşlığını kaybeder. 

e) Evlat Edinme Yoluyla Vatandaşlığın Kazanılması: 

TVK m.17: Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik 

ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar 

tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.  

Önce mahkeme tarafından evlat edinme işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mahkeme 

tarafından bu işlem gerçekleştirildikten sonra evlat edinen, evlat edindiği kişinin 

vatandaşlığı için başvurur.  

 

 



✓ Vatandaşlık, eşi etkilemez. 

✓ Eş ile birlikte vatandaşlık kazanılmışsa cepteki çocuklar da kazanır. Çocuklar 

velayet altında değillerse vatandaşlık kazanmazlar, ileride genel yolla vatandaşlık 

kazanabilirler. 

✓ Eş ile ayrı olunması durumunda, eşin izniyle cepteki çocuklar da kazanır. Eş izin 

vermezse mutad meskenlerinin bulunduğu yer hakimi karar verir. 

Aynı kurallar vatandaşlıktan çıkmada da söz konusudur. Ayrı olunan eşin izin vermemesi 

ve mutad meskenlerin bulunduğu yer mahkemesine başvurulması halinde; vatandaşlığın 

kazanılmasında hangi mutad mesken mahkemesinin yetkili olduğu tartışmalıyken 

vatandaşlıktan çıkmada Türk mahkemesi yetkilidir. 

B. Seçme Hakkı ile: 

Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması başlığında bu konuya 

değinilmiştir.  

 

Anayasal Vatandaşlık: 

AY m.66: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. 

Bu madde ülkemizde yıllarca tartışılmıştır. Maddeye karşı çıkmayanlara göre buradaki Türk kelimesi 

kesinlikle bir ırkı temsil etmez, sadece bir vatandaşlık bağını temsil eder.   

Bu ifadede ‘Türk’ ile kastedilen şey ırk değil, millettir. 

- Objektif millet anlayışı: Bir insan topluluğunu millet haline getiren şey objektif bağlardır. 

Bunlar; ırk birliği, dil birliği, din birliği. Bunlar beraber olursa millet oluşur, milletler de 

devleti kurar. 

- Sübjektif millet anlayışı: Ernest Renan adlı kişi tarafından ortaya atılmıştır. Milletleri millet 

yapan şey, onları birbirine bağlayan sübjektif bağlardır. Objektif bağların insanları bir 

araya getirdiği doğrudur ancak bunların varlığına rağmen insanların aynı milleti 

oluşturmadıkları tarihte çoktur. 

- Atatürk’ün millet anlayışı: Sübjektif millet anlayışıdır. Zengin bir hatıra mirasına sahip 

bulunan, beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve 

sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan 

insanların birleşmesinden vücuda gelen cemiyete millet denir. 

O halde ‘Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olanlar Türk milletini oluşturur.’ dersek ifadedeki sorun 

ortadan kalkmış olur.  

66.maddenin ‘Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olanlar (ırk, dil, din, mezhep ve cinsiyet gibi insanları 

birbirinden ayırma ihtimali olan farklılıklara bakılmaksızın) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 

oluştururlar’ şeklinde değiştirilmesi de sorunu ortadan kaldıracaktır. 

 

Çok Vatandaşlık: 

Bugün yabancı bir devlet vatandaşlığına izin almadan geçmek, kaybettirme nedeni olmaktan 

çıkarılmıştır. Türk vatandaşları isterlerse, sadece çift değil daha fazla vatandaşlık da alabilirler. Bu, 

devletlerin siyasi/ekonomik/sosyal çıkarlarıyla alakalıdır. 

 

 

 

 

 



Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi: 

 
TVK m.40: Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararıyla veya seçme hakkının kullanılması suretiyle 

kaybedilir. 

A. Yetkili Makam Kararıyla Vatandaşlıktan Çıkma: 

TVK m.41: Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı aşağıdaki hallerde kaybedilir: 

a. Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma. 

b. Türk vatandaşlığını kaybettirme. 

c. Türk vatandaşlığını kazanma kararının iptali. 

a) Çıkma İzni ile: 

Bu ihtimalde devlet, kişiye izin verir. Kişinin talebi ve devlet iradesi söz konusudur. 

Kanunda yazan şartlara sahip olan kişinin vatandaşlıktan çıkmasını devlet engelleyemez; 

engellerse insan haklarına aykırı olur. Kimseye zorla vatandaşlık yüklenemez, kimse zorla 

vatandaş tutulamaz.  

Kişi Türk vatandaşlığından çıkarken başka bir devlet vatandaşlığını kazanmışsa kendisine 

çıkma belgesi verilir. Çıkma belgesini alan kişi, bu belgeyi imzaladığı an Türk vatandaşlığını 

kaybedip yabancı olur. Kişi, Türk vatandaşlığından çıkarken başka bir devlet vatandaşlığını 

henüz kazanmamışsa kendisine 2 yıl süreli çıkma izin belgesi verilir. 2 yıl içerisinde başka 

bir devlet vatandaşlığını kazandığına dair belgeyi getirirse çıkma izin belgesi kendisinden 

alınır ve çıkma belgesi verilir.  2 yıl içerisinde başka bir devlet vatandaşlığını kazandığına 

dair belgeyi getirmezse çıkma izin belgesi iptal edilir.  

Çıkma iznini, İçişleri Bakanlığı verir.  

Vatandaşlığa alınma anı, Resmi Gazete’de yayınlandığı an iken; vatandaşlıktan çıkma anı, 

çıkma belgesinin imzalandığı andır. 

TVK m.25: Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları 

taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir; 

a. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak 

b. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı 

belirtiler bulunmak 

c. Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak 

d. Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak 

Hükümde ‘ebilir’ ifadesi kullanılsa da devlet, kimseyi zorla vatandaş olarak tutamaz. 

 

Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi

Yetkili Makam Kararıyla Vatandaşlıktan Çıkma

Çıkma İzniyle Vatandaşlıktan Çıkma

Kaybettirme Kararıyla Vatandaşlıktan Çıkma

İptal Kararıyla Vatandaşlıktan Çıkma

Seçme Hakkıyla Vatandaşlıktan Çıkma



TVK m.27: Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. 

Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp 

tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.   

Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesi diğer eşin 

vatandaşlığına tesir etmez. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin 

bulunması ve diğer eşin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte 

Türk vatandaşlığını kaybeder. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem 

yapılır. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın 

çocukları da Türk vatandaşlığını kaybeder.  

Vatandaşlığın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz. 

TVK .28: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybedenler (mavi kartlılar) ve üçüncü dereceye kadar kan hısımları, bu maddede 

belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya 

devam ederler. Milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.  

Bu madde kapsamında bulunan kişilerin; seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası 

ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal 

güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki 

hükümlere tabidirler.  

Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayılı ve kamu hukuku rejimine tabi 

olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve 

kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler. 

Bakanlar Kurulu, gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden itibaren hangi dereceye kadar 

olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanacak olan altsoyun, üstsoyu ile soybağını 

belgelendirmesi şarttır.  

Bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu maddede belirtilen 

haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 

tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamındadır. 

b) Kaybettirme Kararı ile: 

Kişinin talebi/iradesi yoktur, sadece devlet iradesi söz konusudur. 

TVK m.29: Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen 

kişilerin Türk vatandaşlığı, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir. 

a. Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde 

bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında temsilcilikler, yurt içinde ise 

mülki idare amirleri tarafından bilgilendirilmesine rağmen 3 aydan az olmamak üzere 

verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar. 

b. Türkiye ile savaş halinde bulunan  bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar 

Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler (Bunun için süre 

vermeye ve tebligata gerek yoktur.) 

c. İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.  

Kaybettirme de çıkmada olduğu gibi şahsidir. Ve kaybettirme cezai olduğu için eşe, 

çocuklara etki etmez. 

 

 

 



c) İptal Kararı ile: 

Kişinin talebi/iradesi yoktur, sadece devlet iradesi söz konusudur. Bu ihtimaldeki kişiler 

vatandaşlığı sonradan kazanmışlardır.  

TVK m.31: Türk vatandaşlığını kazanma kararı; ilgilinin yalan beyanı veya vatandaşlığı 

kazanmaya esas teşkil eden önemli hususları gizlemesi sonucunda vuku bulmuş ise kararı 

veren mahkeme tarafından iptal edilir. 

TVK m.32:  İptal kararı, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. İptal kararı ilgili kişiye 

bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanan eş ve çocuklar hakkında da uygulanır. 

TVK m.33: Vatandaşlığı iptal edilenler hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı 

Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Bunlardan mallarının tasfiyesi gerekli görülen hallerde bu husus iptal kararında belirtilir. 

Bu kişiler en geç 1 yıl içinde Türkiye’deki mallarını tasfiye etmek zorundadır. Aksi halde, 

malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına kamu haznedarlığı sistemine 

dahil bir kamu bankasına yatırılır. 

Bu kişiler iptal kararı aleyhine yargı yoluna başvurdukları takdirde malların tasfiyesi dava 

sonuna bırakılır. 

Bazı durumlarda devlet kişiyi vatandaşlıktan çıkartırken mallarının tasfiyesini de 

isteyebilir. Bu durumda iptal kararının yanında Resmi Gazete’de bir de malların tasfiyesi 

kararı verilir. 1 yıl içinde kişi mallarını tasfiye etmezse devlet kişinin yerine tasfiye eder ve 

elde ettiği gelirleri kişiye verir. 

B. Seçme Hakkıyla Vatandaşlıktan Çıkma: 

Devlet, yalnızca kişinin seçme hakkını kullanabilecek kişilerden olup olmadığını kontrol eder. 

Devletin iradesi yoktur.  

 

!!! İdarenin her türlü işlemine karşı kanun yolu açıktır.  

!!! Vatandaşlık ülkeye girerken her türlü belgeyle ispatlanır. Mutlaka nüfus cüzdanının gösterilmesi 

gerekmez. 


