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ÖZET 

Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması suretiyle kaybedilir. Türk 

vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kaybı; Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma, Türk 

vatandaşlığını kaybettirme ve Türk vatandaşlığını kazanma kararının iptali ile gerçekleşir. Türk vatandaşlığından 

izin almak suretiyle çıkma; yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçen veya geçmek isteyen Türk vatandaşının, 

Türk vatandaşlığını muhafaza etmek istememesi durumunda başvurması gereken yoldur. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun (TVK) 25. maddesinde; Türk vatandaşlığından çıkmak için 

izin isteyen kişilerin; ergin ve 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 ve hakkında herhangi bir mâli ve cezai tahdit bulunmamak şartlarını taşımaları 

gerekmektedir. Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilere, bu şartları taşımaları hâlinde İçişleri Bakanlığı 

tarafından çıkma izin belgesi veya çıkma belgesi verilebilecektir. Çıkma izin belgesi; yabancı bir devlet 

vatandaşlığını kazanmak üzere Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere 

Bakanlıkça verilen belge iken, çıkma belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet 

vatandaşlığını kazandığını belgeleyen Türk vatandaşlarına verilen belgedir. 

TVK’nın 27. maddesinde, Türk vatandaşlığından çıkmanın geçerliliği ve sonuçları düzenlenmiştir. 

Buna göre, çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilecek ve Türk 

vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılacaktır. Türk vatandaşlığından izin 

almak suretiyle çıkan kişiler kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulacaktır. Türk 

vatandaşlığından çıkma eşin vatandaşlığına tesir etmeyecektir. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın 

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

vatandaşlığını kaybedecek muvafakat verilmemesi halinde hâkim kararına göre işlem yapılacaktır.  

Çalışmamız kapsamında, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkmanın şartlarına, usulüne, 

yetkili makama, eş ve çocuklara etkisine ve uygulamada karşılaşılan problemlere yer verilecek ve bazı görüş ve 

önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Vatandaşlığından Çıkma, Çıkma Belgesi, Çıkma İzin Belgesi, Mavi Kart 
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TURKISH CITIZENSHIP BY PERMISSION FROM AUTHORITY 

 

ABSTRACT 

Turkish citizenship is lost by decision of courts and competent authority. Loss of Turkish citizenship by 

decision of the competent authority; by  withdrawing and by obtaining permission from Turkish Immigration 

Authorities (Ministry of Internal Affairs), the decision to cancel the Turkish citizenship can be made. To keep 

Turkish citizenship, permission has to be obtained from the government, immigration authorities if citizenship of 

a foreign country is acquired to maintain a dual citizenship status. 

Per Article 25 of the Turkish Citizenship Law (TVK) numbered 5901; Persons seeking permission to 

leave or relinquish Turkish citizenship; they must meet the conditions of being an adult, being discriminated by 

the authority, having acquired or acquiring a foreign state citizenship, process of submission and obtaining 

documents to acquire foreign citizenship,  not being wanted from any crime or military service, and not having 

any financial or criminal restraints. Persons wishing to opt out of Turkish citizenship may be issued a leave 

permit or an exit certificate by the Ministry of Internal Affairs if they meet these conditions. Exit permission 

document; it is the document given by the Ministry to those who request permission to renounce, cancel or 

relinquish Turkish citizenship in order to acquire a foreign state citizenship, the document issued by the Ministry 

in such cases; tt is the document given to Turkish citizens who record or demonstrate with documentary evidence 

that they have gained citizenship of a foreign state as a result of the permission granted under the laws of the 

foreign state. 

As per article 27 of TVK, the validity and results of exiting Turkish citizenship are regulated. 

Accordingly, the Turkish citizenship will be lost by the submission of the exit document in return for signature 

and the records of the persons losing Turkish citizenship in the population family registers, which is closed and a 

sealed process not open for public viewing. Persons who leave Turkish citizenship with permission will be 

treated as foreigners from the date of loss, relinquishment or cancellation of the Turkish Citizenship. 

Withdrawing from Turkish citizenship will not affect the citizenship of the spouse. In the event that the mother 

or father who lost Turkish citizenship have a request and the other spouse consents, then the children will be 

treated based on the  decision of the judge, so determine that consent was adequately or not given under Turkish 

citizenship.  

Within the scope of our study, the conditions, procedure, the authority, the effect of the spouse and 

children, and the problems encountered in practice will be given, analysis and suggestions will be made as a 

result.  

Keywords: Exiting Turkish Citizenship, Exit Certificate, Exit Permit Certificate, Blue Card. 
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GİRİŞ 

Türk vatandaşlığından çıkma, vatandaşlığın iradi olarak kaybı sonucunu doğuran ve 

Türk hukukunda önemli bir ihtiyacı binaen düzenleme altına alınan bir meseledir. Toplumda 

gurbetçi olarak bilinen ve yurt dışına çalışmak üzere giden Türk vatandaşları yabancılar 

hukukunun sınırlamalarından kurtulabilmek için yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını kazanmak 

istemişler ancak başta Almanya, Avusturya ve Danimarka olmak üzere bazı devletlerin çok 

vatandaşlığı kabul etmemesi nedeniyle mağdur olmuşlardır. Zira yurt dışında yaşayan Türk 

vatandaşları doğal olarak, yaşadıkları devletin vatandaşlığını kazanıp Türk vatandaşlıklarını 

da muhafaza etmek istemişler; ancak bu devletlerin çok vatandaşlığa ilişkin olumsuz tavrı 

nedeniyle yurt dışında yaşayan bazı Türk vatandaşları istemeyerek de olsa Türk 

vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkmışlar ve yaşadıkları devletin vatandaşlığını 

kazanmışlardır. Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk 

vatandaşlığından ayrılmak zorunda kalan kişilerin mağduriyetleri ise çalışmamızın ilerleyen 

bölümlerinde değineceğimiz mavi kart uygulaması ile giderilmeye çalışılmıştır.  

 

I. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA 

A.  TANIM 

Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle ayrılma durumuna Türk vatandaşlığından 

çıkma denilmektedir. Türk vatandaşlığından çıkma müessesinin Türk vatandaşlığının kaybı 

türlerinden farkı izin alma hususundadır. Zira çıkma müessesinde ilgili kişinin Türk 

vatandaşlığından çıkmak üzere izin isteyip devletin de bu izni vermesi gerekmektedir.  

Türk vatandaşlığından çıkma Türk vatandaşlığının kaybının normal yoludur. Zira 

vatandaşlıktan çıkma, vatandaşlığın değiştirilmesi hususunda herkesin özgür olmasına ilişkin 

genel ilkenin bir sonucudur4. 

 

B. KOŞULLARI 

1. Ergin ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak 

Vatandaşlığın kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmasının sonucu olarak Türk 

vatandaşlığından çıkmak isteyen kişinin ilk olarak ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması 

gerekir. Erginliğin ve ayırt etme gücünün tespiti Türk hukukuna göre yapılmalıdır. 

 
4 Nomer, Ergin: Türk Vatandaşlık Hukuku, B. 24, İstanbul 2018, s. 134; Doğan, Vahit: Türk Vatandaşlık 

Hukuku, B. 15, Ankara 2018, s. 127. 
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Dolayısıyla erginliğin ve ayırt etme gücünün tespitinde Türk Medenî Kanunu5 esas 

alınacaktır6. 

 

2. Yabancı Bir Devlet Vatandaşlığını Kazanmış Olmak veya Kazanacağına 

İlişkin İnandırıcı Belirtiler Bulunmak 

Vatansızlığın önlenmesinin hem uluslararası hukuk hem Türk hukuku bakımından 

benimsenen bir ilke olmasının bir sonucu olarak Türk hukukunda Türk vatandaşlığından çıkan 

kişinin vatansız kalması arzu edilmemiştir. Bu nedenle, Türk vatandaşlığından çıkmak üzere 

irade beyanında bulunan kişiden yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olması veya 

kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler sunması talep edilmiştir. Bu noktada, iki ihtimal 

mevcuttur. İlk ihtimalde kişi hâlihazırda yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanmıştır. 

Önceden yabancı bir devlet vatandaşlığını kazandığını belgeleyen bu kişilere Türk 

vatandaşlığından çıkma belgesi verilmektedir. İkinci ihtimalde ise kişi hâlihazırda yabancı bir 

devletin vatandaşlığını kazanmamış ancak kazanacağına ilişkin inandırıcı belgeler 

bulunmaktadır. Bu ihtimalde bu kişilere çıkma izin belgesi verilecektir.  

Doktrinde inandırıcı belirti kapsamında; kişinin o ülkede uzun zamandan beri ikamet 

etmesi, o ülkede mesleki, ticari ve sınaî faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmesi veya o 

devletin vatandaşı ile evli olmasının kabul edilebileceği ifade edilmiştir7.  

 

3. Herhangi Bir Suç veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Aranan Kişilerden 

Olmamak 

Türk vatandaşlarının çıkma izni almak suretiyle vatandaşlıktan çıkabilmesi için 

herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmaması gerekmektedir. 

Kanun koyucu bu hükümle birlikte Türk vatandaşlığından çıkma müessesinin kötüye 

kullanılması önlenmek istenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 
5 RG: 08.12.2001-24607. 

6 Doğan, s. 128. 

7 Nomer, s. 136-137. 
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4. Hakkında Herhangi Bir Mali ve Cezai Tahdit Bulunmamak 

Türk vatandaşlarının çıkma izni almak suretiyle vatandaşlıktan çıkabilmesi için aranan 

bir diğer şart da Türk vatandaşlığından çıkmak izni alacak kişi hakkında herhangi bir mâli 

veya cezaî tahditin bulunmamasıdır. Doktrinde bu şart Kanunda yer almasa dahi idareye 

verilen takdir yetkisi ile aynı sonuca ulaşmanın mümkün olduğu ifade edilmiştir8.  

 

II. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMANIN SONUÇLARI 

A. KİŞİ BAKIMINDAN 

Türk vatandaşlığından çıkmanın kişi bakımından doğal sonucu Türk vatandaşlığının 

kaybıdır. Zira çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı 

kaybedilecektir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları 

kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.  

 

B. EŞ BAKIMINDAN 

Türk hukukunda Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı durumu eşe etki 

etmemektedir. Bunun sonucu olarak da bir Türk vatandaşının izin almak suretiyle Türk 

vatandaşlığından çıkması durumunda bunun eşin vatandaşlığına herhangi bir etkisi 

olmayacaktır.  

 

C. ÇOCUK BAKIMINDAN 

Türk vatandaşlığından çıkmanın çocuğa etkisi bakımından Türk hukukunda anne veya 

babanın Türk vatandaşlığından çıkması ile anne-babanın birlikte Türk vatandaşlığından 

çıkmasına göre bir ayrıma gidilmişti. İlk olarak; çıkma izni almak suretiyle Türk 

vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın çocuklarının da Türk vatandaşlığını 

kaybedecekleri kabul edilmişti. Bu noktada, anne ve babanın birlikte Türk vatandaşlığından 

çıkması hâlinde kural olarak çocuğun Türk vatandaşlığını muhafaza etmesi mümkün değildi. 

Ancak 2019 yılında kabul edilen 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun9 63. maddesi ile çıkma izni almak 

suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın çocuklarının da Türk 

vatandaşlığını kaybedeceklerine ilişkin hüküm madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklikle 

birlikte, anne ve baba Türk vatandaşlığından birlikte çıksa dahi çocuk Türk vatandaşı olarak 

kalabilecektir.  

 
8 Doğan, s. 132. 

9 RG: 24.12.2019-30988. 
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Türk vatandaşlığından anne veya babadan herhangi birinin izin almak suretiyle 

çıkması hâlinde bunun çocuğa etkisi meselesi de incelenmelidir. Türk vatandaşlığından 

çıkmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve 

diğer eşin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaşlığını 

kaybedeceklerdir. Muvafakat verilmemesi halinde hâkim kararına göre işlem yapılır. Bir diğer 

ifadeyle, hâkim bu durumunda çocuğun menfaatini gözeterek bir karar vermelidir. 

 

III. ÇIKMA İZNİ ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI 

KAYBEDEN KİŞİLERE TANINAN HAKLAR 

A. GENEL OLARAK 

1960’lı yıllardan itibaren Türk vatandaşları çeşitli Avrupa ülkelerine çalışmak ve 

yerleşmek amacıyla Türkiye’den ayrılmıştır. Türk toplumunda gurbetçi olarak ifade edilen 

Türk vatandaşları, bulundukları ülkede yabancı olmanın getirdiği çeşitli güçlüklerle 

karşılaşmıştır. Bulundukları ülkenin vatandaşlığını haiz olmayan bu kişiler ilgili ülkeye 

girebilmek için pasaport ve vizeye ihtiyaç duymakta, o ülkede ikamet edebilmek için oturma 

izni, o ülkede çalışabilmek için çalışma izni edinmek mecburiyetinde kalmıştır. Ayrıca 

yabancı olmalarından kaynaklanan sebeplerle bu kişiler seçme ve seçilme hakkı başta olmak 

üzere birçok siyasal ve sosyal haktan mahrum kalmaktadır. Çalışmak istedikleri yabancı 

ülkelerde daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak isteyen Türk vatandaşları o ülkelerin 

vatandaşlığına geçmek istemiştir. Ancak Almanya ve Avusturya başta olmak üzere bazı 

ülkeler o yıllarda çifte vatandaşlığı kabul etmemiş ve Türk vatandaşlarını kendi ülkelerinin 

vatandaşlığına kabul edebilmek için Türk vatandaşlığından çıkma şartı koşmuşlardır. Mavi 

kart düzenlemesi bazı ülkelerin çifte vatandaşlığı kabul etmemesi nedeniyle Türk 

vatandaşlarının mağduriyetinin bir ölçüde giderilmesi amacıyla kabul edilmiştir.  

B) MAVİ KART 

Mavi kart; doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk 

vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoylarına verilen ve bazı 

istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam 

etmelerini sağlayan belgedir.  
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Türk hukukunda mavi kart düzenlemesinin amacı imtiyazlı bir yabancı grubu yaratmak 

değildir. Mavi kart düzenlemesi ile çifte vatandaşlık hakkı tanımayan ülkelerde yaşayan Türk 

vatandaşlarının bu durumdan olumsuz etkilenmeleri önlenerek, Türk vatandaşlarının ilgili 

yabancı devlet vatandaşlığını kazanıp Türkiye ile olan organik bağlarının da muhafaza 

etmeleri amaçlanmıştır. Bir başka deyişle, dünyadaki tüm devletlerin çifte/çok vatandaşlığı 

kabul etmiş olmaları hâlinde mavi kart düzenlemesine gerek kalmayacaktır. Ancak 

günümüzde Almanya, Avusturya ve Norveç başta olmak üzere bazı ülkeler tarafından çifte 

vatandaşlık kabul edilmemesi nedeniyle mavi kart düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktadır10.  

1. KAPSAMI 

Mavi kartlıların kapsamına; doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle 

Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları girer. Bundan 

hareketle, Türk vatandaşlığını sonradan kazanıp Türk vatandaşlığından çıkan kişiler mavi 

kartlılar kapsamında kabul edilmemektedir. Bu açıdan genel yoldan, istisnaî yoldan, evlenme 

yoluyla veya evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişiler mavi kart sahibi 

olamaz. 

Türk vatandaşlığını doğumla kazanıp sonradan kaybetmek de mavi kartlı olmak için tek 

başına yeterli değildir. Doğumla Türk vatandaşı olan kişiler sadece çıkma izni almak suretiyle 

Türk vatandaşlığından ayrılmaları hâlinde mavi karta sahip olabilir. Bu nedenle, izin almadan 

Türk vatandaşlığından çıkan kişiler, Türk vatandaşlığı kaybettirilenler, Türk vatandaşlığı iptal 

edilenler mavi karta sahip olamazlar. Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin dördüncü 

fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden itibaren hangi 

dereceye kadar olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan faydalanabileceğini 

belirleyebilir. Görüldüğü gibi, mavi kartlıların kapsamını genişletme ve daraltma konusunda 

yetkili makam Cumhurbaşkanıdır.  

2. MAVİ KARTIN SAĞLADIĞI HAKLAR 

 Türk hukukunda mavi kartlıların hakları konusunda kısıtlamaya gidilen alanlar tespit 

edilmiş bu alanlarının dışında millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı 

kalmak kaydıyla mavi kartlıların Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya 

devam edecekleri belirtilmiştir. 

 

 

 
10 Ganiyeva, Salimya: Mavi Kartlıların Türkiye’de Görülen Boşanma Davalarında Uygulanacak Hukuk, 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2017, C. 23, S. 2, s. 367. 



Necla ÖZTÜRK 

Güven YARAR 

40 

 

ASEAD CİLT 7 SAYI 1 Yıl 2020, S 33-41 

Mavi kartlıların kısıtlamaya tabi tutuldukları ilk mesele siyasî haklara ilişkindir. Zira 

TVK’nın 28. maddesinin ikinci fıkrasında açıkça mavi kartlıların seçme ve seçilme hakkına 

sahip olmadıkları düzenlenmiştir. Mavi kartlılar seçme hakkına sahip olmadıkları için 

Türkiye’de genel seçimlerde, belediye seçimlerinde ve referandumlarda oy kullanamazlar. 

Seçilme hakkına sahip olmamaları nedeniyle de milletvekili, belediye başkanı, belediye 

meclis üyesi ve muhtar olamazlar. 

 Mavi kartlıların kısıtlamaya tabi oldukları diğer bir alan da muafen araç ve ev eşyası 

ithal etme hususundadır. Belli koşulları gerçekleştiren Türk vatandaşları muafen araç ve ev 

eşyası ithal etme hakkına sahipken mavi kartlıların bu konuda hakkı bulunmamaktadır. 

 Askerlik yapma Türk vatandaşlarına yönelik bir yükümlülük olmasının yanında bir 

haktır. Türk vatandaşı olmayan kişiler talep etseler dahi askerlik yapamazlar. Mavi kartlıların 

da Kanunun açıkça düzenleme altına alması nedeniyle askerlik yapma hakkı ve yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 

 Mavi kartlılar; bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak aslî ve sürekli 

kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Bu nedenle, mavi kartlılar devlet memuru 

olamazlar. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun11 48. maddesinde de yalnızca Türk 

vatandaşlarının memur olabileceği belirtilmiştir12. Mavi kartlılar her ne kadar Türkiye’de 

devlet memuru olamasalar da kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli 

personel olarak çalıştırılabilirler. Örnek vermek gerekirse, mavi kartlılar memur statüsünde 

bir devlet üniversitesinde çalışamazken iş sözleşmesi ile çalışabilir.  

Mavi kartlıların sosyal güvenliğe ilişkin haklar saklı tutulmuştur. Mavi kartlı olup Türk 

vatandaşı olduğu esnada ödediği primler ve çalışma gün sayısı uyarınca emekliliğe hak 

kazanan kişilerin bu kazanımları korunur. Mavi kartlılar yukarıda bahsettiğimiz sınırlamalar 

dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam eder. Bu nedenle, 

mavi kartlıların Türkiye’ye girişinde vize almasına, Türkiye’de ikamet etmek istemesi hâlinde 

ikamet izni almasına gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde mavi kartlılar Türkiye’de taşınmaz 

mal edinmek istemeleri hâlinde yabancılar için getirilen sınırlamalara tabi olmaz. 

 

 

 

 

 
11 RG: 23.07.1965-12056. 

12 Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27.06.1989 

tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 
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SONUÇ 

Türk vatandaşlığından çıkma müessesesi herkesin vatandaşlığını değiştirmede özgür 

olmasının bir sonucu olarak Türk hukukunda kabul edilmiştir. Türk vatandaşlığından çıkma, 

vatandaşlığın kaybı yolları arasında en normal ve en fazla uygulama alanı bulan yoldur.  

Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da Türk 

vatandaşlığını kaybetmesi meselesi eleştiriye açık olup bu konuda kanun değişikliğine 

gidilmesi yerinde olmuştur. Kanaatimizce anne ve babanın birlikte Türk vatandaşlığını 

kazanması durumunda çocukların da re’sen Türk vatandaşlığını kazanması durumu yerinde 

iken bunun aksi yerinde değildir. Bu nedenle, 7196 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ile 

anne ve babanın Türk vatandaşlığından birlikte çıkmalarının çocukların da kendiliğinden Türk 

vatandaşlığını kaybetmeleri sonucunu doğurmayacak olması isabetli olmuştur.   

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoylarına verilen mavi kartın özellikle kamu 

kurum ve kuruluşlarınca yeterince bilinmediği tespit edilmiştir. Zira mavi kartlıların vize, 

ikamet izni, çalışma izni ve taşınmaz mal edinme hakkında Türk vatandaşlarıyla aynı 

muameleye tutulması gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olunmamakta, bu durum 

zaman kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

mavi kartın ülke genelinde tanıtımının daha iyi yapılması amacıyla çalışmalar yapılması 

gerektiği kanısındayız. 

 

 

KAYNAKÇA 

NOMER, Ergin. Türk Vatandaşlık Hukuku, B. 24, İstanbul 2018. 

DOĞAN, Vahit. Türk Vatandaşlık Hukuku, B. 15, Ankara 2018. 

GANİYEVA, Salimya. Mavi Kartlıların Türkiye’de Görülen Boşanma Davalarında 

Uygulanacak Hukuk, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları 

Dergisi, 2017, C. 23, S. 2, s. 361-388. 

 

 

 


	B) MAVİ KART
	1. KAPSAMI
	2. MAVİ KARTIN SAĞLADIĞI HAKLAR


