
 

 

 

16.12.2019 tarihinde yapılacak 

Uluslararası Özel Hukuk I dersinde 

aşağıda yer alan pratik çalışma 

yapılacaktır. Bu nedenle derse ilgili 

pratik çalışmaya hazırlanarak 

gelmeniz gerekmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I 

PRATİK ÇALIŞMA SORULARI 

       

OLAY 1: Türkiye’ye yerleşmek isteyen Fransız vatandaşı Bayan  (F) burada bir ev ve işyeri satın almak 

ister. 2012 yılında Türk vatandaşı Bay (T) ile tanışır ve birlikte yaşamaya başlarlar. Bayan (F), turizm 

alanında faaliyet göstermek için, Antalya’da ikamet eden iki Fransız vatandaşı ve Bay (T)’nin ortak 

olduğu bir şirket kurar. Bayan (F), kullandığı araba ile kaza yapar ve kazada Bay (T) ölür. Kazadan kısa 

bir süre sonra Bayan (F)’nin Bay (T)’den olan çocuğu (Ç) doğar. Bu sırada Bayan (F) hakkında, kurduğu 

şirket ile gerçekte ticari faaliyet göstermek değil, dolandırıcılık yapmak istediği gerekçesiyle Antalya 

Valiliğince sınır dışı kararı alınır. 

Not: Resmi ve umuma mahsus pasaport hamili Fransız vatandaşları 90 gün süre ile vizeden muaftır.  

1. Bayan (F) hangi şartlarla ülkeye girebilir? 

2. Bayan (F)’nin Türkiye’ye yerleşmek için yapması gereken işlemler nelerdir? 

3. Bayan (F) yerleşmek istediği Antalya’da ev ve işyeri satın alabilir mi? Ev ve işyerinin yanında 

organik tarım ile uğramak için 4 hektarlık bir arazi satın almak isterse bu isteği nasıl 

karşılanacaktır? 

4. Bayan (F)’nin çocuğu (Ç) Türk vatandaşlığını kazanmış mıdır? 

5. Bayan (F) ve arkadaşlarının kurduğu şirketin tabiiyeti nedir? 

6. Bayan (F) hakkında verilen sınır dışı kararını değerlendiriniz. 

 

OLAY 2: Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığından ayrılıp Alman vatandaşlığına geçen Bay (T) tatil 

için Türkiye’ye gelir. Türkiye’de iyi bir iş teklifi alan Bay (T) burada çalışmaya karar verir. Evli olan Bay 

(T) Alman vatandaşı eşi Bayan (A)’yı Türkiye-Almanya arasındaki vize kolaylığı kapsamında Türkiye’ye 

vize almadan getirir. Bayan (A) Türkiye’de oturdukları yer valiliğine ikamet izni almak için müracaat 

eder. Bir süre sonra Bay (T)’nin Almanya’da ağır cezayı gerektiren bir kısım fiiller işlediği gerekçesiyle 

Almanya tarafından iadesi talep edilir. 

Not: Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Alman vatandaşları vize almadan Türkiye’ye giriş 

yapabilirler.  

1. Bay (T) hangi şartlarla ülkeye giriş yapabilir? 

2. Bay (T) Türkiye’de çalışabilir mi? Nasıl? 

3. Bayan (A)’nın oturduğu yer valiliği, Bayan (A)’ya ikamet izni verebilir mi? 

4. Bayan (A) Türkiye’ye gelmeden önce çalışma izni almış olsa idi ikamet izni alma ihtiyacı 

duyacak mıydı? 

5. Bay (T) suçluların iadesi kapsamında Almanya’ya iade edilebilir mi? 

OLAY 3: İtalyan vatandaşı Bay (İ) Afyon’da kuracağı geri dönüşüm fabrikası ile 10.000 kişiye istihdam 

imkanı sağlamak ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak istemektedir. Bu nedenle Bay (İ), İtalyan 

vatandaşı eşi Bayan (M) ve 10 yaşındaki çocuğu (D) ile Türkiye’ye gelir.  

1. Bay (İ)’ye hangi tür çalışma izni almasını önerirsiniz? Koşulları nelerdir? 

2. Bay (İ)’nin aldığı çalışma izni türünün eş ve çocukları bakımından bir etkisi var mıdır? 

3. Bay (İ)’nin almak istediği çalışma izni türünün Türk vatandaşlığını kazanmada kolaylaştırıcı bir 

etkisi var mıdır? 


