
 

 

16.10.2019 tarihinde yapılacak 

Uluslararası Özel Hukuk I dersinde 

aşağıda yer alan pratik çalışma 

yapılacaktır. Bu nedenle derse ilgili 

pratik çalışmaya hazırlanarak 

gelmeniz gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 
 



HKUK 4009 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I  

PRATİK ÇALIŞMA 1  

OLAY 1: Türkiye’de evli olan Türk vatandaşı Bay (T), Hollanda’da evlendirme memuru önünde Türk asıllı 

Yunan vatandaşı Bayan (Y) ile 01.03.2012 tarihinde evlenir. (Y), 05.04.2015 tarihinde Türk 

konsolosluğuna giderek önceki evliliğinden olan 13 yaşındaki çocuğu (E) ile birlikte Türk vatandaşlığına 

geçmek istediğini beyan eder. 06.06.2016 tarihinde Bay (T) ile Bayan (Y)’nin evliliğinden çocukları (Ç) 

dünyaya gelir. Bay (T)’nin Türkiye’deki karısı Bayan (K), (T) ile (Y)’nin Hollanda’da evlenmiş olduklarını 

öğrenmesinin üzerine Türk mahkemelerinde dava açarak (T) ile (Y) arasındaki evliliğin iptali kararını 

alır.  

1. (T) ile (Y) arasındaki evlilik sonucu (Y)’nin Türk vatandaşlığını kazanma imkânı var mıdır, ilgili 

şartları açıklayarak ayrıntılı olarak değerlendiriniz.  

2. Bayan (Y)’nin başka bir yoldan Türk vatandaşlığını kazanması mümkün müdür?    

3. (Y)’nin Türk vatandaşlığını kazanmasının (E)’nin vatandaşlığına olan etkisi nedir? (E)’nin 

annesine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanması durumunu ve şartlarını değerlendiriniz.   

4. Evliliğin iptali kararının (Y), (Ç) ve (E)’nin vatandaşlıkları üzerindeki etkisi nasıl olur?   

OLAY 2:  İstanbul’da bulunan İngiltere Konsolosluğu’nda temizlik görevlisi olarak çalışan Türk vatandaşı 

Bay (T)’nin İngiliz gizli istihbarat servisinde çalıştığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu, 

Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifine istinaden 15.09.2017 tarihinde Bay (T)’nin vatandaşlığının sona 

erdirilmesi hakkında karar almış, bu karar 20.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   

5. Bay (T) hakkında verilen kararın niteliğini ve hukuka uygunluğunu değerlendiriniz.  

6. Bay (T)’nin Türk vatandaşlığını sona erdiren kararın sonuçları nelerdir?   

7. Bay (T) hakkında verilen kararın, 15 yaşındaki çocuğu (Ç)’nin vatandaşlığına etkisi nasıl olur?  

8. Bu kararın verilmesinden sonra Bay (T)’nin tekrardan Türk vatandaşlığına alınması mümkün 

müdür?  

9. Bakanlar Kurulu’nun Bay (T) hakkında yanlış değerlendirme yaptığını ve aslında Bay (T)’nin 

istihbarat servisinde görev alan bir eleman olmadığını, sadece temizlik görevlisi olarak 

çalıştığını kabul edelim. Bu durumun anlaşılması üzerine Bay (T) hakkında nasıl bir karar 

verilebilir?  

OLAY 3:  Türk anne ve babadan Amerika’da doğan Bay (A), uzun süre Amerika’da ikamet etmiş ve 

ardından Almanya’ya yerleşmiştir. Almanya’da bir lojistik şirketi kuran Bay (A), en büyük müşterileri 

orta doğu pazarında olduğu için bir süre sonra işlerinin büyük bir kısmını Türkiye’den yürütmeye karar 

vermiştir. Bunun üzerine Bay (A) İstanbul’a taşınmış ve Ürdün vatandaşı (Ü) ve Suriye vatandaşı (S) ile 

birlikte ortak olarak şirketinin merkezini Türkiye’ye taşımıştır.       

10. Bay (A)’nın vatandaşlık durumunu nedenleriyle birlikte değerlendiriniz. 
11. Bay (A)’nın Türkiye’de faaliyet gösteren şirketinin tabiiyeti nedir?  

 


