
‹
lk bas›s› 1982 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-

si Yay›nlar› aras›nda Yurttafll›k (Vatandafll›k) Hukuku ad› ile ya-

y›mlanan kitab›m›z, daha sonra Aybay Yay›nlar›’nca dört kez yay›m-

lanm›flt›r.

Aybay Yay›nlar› aras›nda 2003 y›l›nda ç›kan son bas›dan sonra

Türk Vatandafll›¤› Kanunu’nda (TVK) çok önemli de¤ifliklikler yap›l-

d›. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› aras›nda ç›kan bu yeni bas›n›n

haz›rl›¤›nda TVK’daki de¤iflikliklerin yan› s›ra, uluslararas› düzeyde

ortaya ç›kan yeni baz› geliflmeler de dikkate al›nm›fl, yararlan›lan kay-

naklar bütünüyle gözden geçirilmifl, gerekli eklemeler ve düzenlemeler

yap›lm›flt›r.

EKLER bölümü de bütünüyle gözden geçirilmifl, TVK’n›n ve

TVK’n›n Uygulanmas›na ‹liflkin Yönetmelik’in günümüzde yürürlükte

bulunan metninin eksiksiz ve do¤ru biçimde okura sunulmas›na çal›-

fl›lm›flt›r. Gerek TVK’da gerek Yönetmelik’te yap›lm›fl olan de¤ifliklik-

ler sonucunda yürürlükten kalkm›fl olan eski hükümler de dipnotlar›n-

da gösterilmifl, böylece eski ve yeni metinler aras›nda karfl›laflt›rma

yapma olana¤› sa¤lanm›flt›r.
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EKLER bölümünde Uyrukluk Konusunda Avrupa Sözleflme-

si’nin ‹ngilizce öznel metninin yan› s›ra taraf›mdan yap›lm›fl Türkçe

çevirisine de yer verilmifltir. Türkiye bu sözleflmeyi henüz onaylam›fl

de¤il ise de, yak›n gelecekte onaylamas› olas›d›r. Onay halinde bu res-

mi olmayan çevirinin yararl› olaca¤›n› umuyorum. Bu bas›ya, kavram

dizini ile kitapta yer alan Anayasa, kanun, yönetmelik ve uluslararas›

metinlere iliflkin madde dizini de eklenmifltir.

Ankara Üniversitesi SBF ö¤retim üyesi Yard.Doç.Dr. Esra Dar-

da¤an’a, yeni bas›n›n gelifltirilmesinde ve özellikle TVK’da yap›lan son

de¤iflikliklerin kitaba yans›t›lmas›ndaki katk›lar›ndan dolay› teflekkür

borçluyum.

Eski ö¤rencim Stj.Av. Makbule Dicle Ergül; kitab›n bas›mevine

verilmesinden önce metnin bütününü dikkatle okumufl, düzeltmeleri

yapm›fl, yararl› önerilerde bulunmufl ve çapraz göndermelerin do¤ru-

lu¤unu sa¤lam›flt›r. De¤erli yard›mlar› için kendisine teflekkür ediyor,

meslek yaflam›nda baflar›lar diliyorum.

Son y›llarda yay›mlanan bütün kitaplar›mda oldu¤u gibi bu ba-

s›da da metnin bilgisayarda düzgün biçimde yaz›lmas›, yanl›fllar›n dü-

zeltilmesi ifllerinde Sn. Ifl›l Güler’in çok eme¤i vard›r. Özenli ve sab›rl›

çabalar› için kendisine teflekkür ediyorum.

Bütün bu özene ve yard›mlara karfl›n kitapta eksik yada yanl›fl

bir fleyler kald›ysa sorumluluk, do¤al olarak, sadece yazar›nd›r.

Bu bas›s›n›n Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› aras›nda ç›kmas›n›n, ki-

tab›n hem teknik bak›mdan daha baflar›l› olmas› hem de daha çok sa-

y›da okura ulaflmas›n› sa¤layaca¤› inanc›yla, ‹stanbul Bilgi Üniversite-

si’ne de teflekkür ediyorum.

Prof. Dr. Rona Aybay
Eylül 2004
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‹
lk bas›s› 1982 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yay›nlar› aras›nda ç›kan ve daha sonra Aybay Yay›nlar›’nca birkaç

kez bas›lan bu kitab›n bundan önceki bas›s›, ‹stanbul Bilgi Üniversite-

si Yay›nlar› aras›nda, Eylül 2004’te ç›km›flt›. Kitap, oldukça yayg›n bir

ilgi gördü ve yaklafl›k 1 y›ll›k süre içinde yeni bir bas› yapma gere¤i

do¤du.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› aras›nda ç›kan bu yeni ba-

s›y›; ilgi gösteren, de¤er veren meslekdafllar›m›n, araflt›rmac›lar›n ve

ö¤rencilerin incelemesine sunuyorum. Umudum ve dile¤im, gerek uy-

ruklukla ilgili genel konular›n anlafl›lmas›, gerek Türk Vatandafll›k

Hukuku’na iliflkin daha teknik sorunlar›n çözüme kavuflturulmas›nda

yararl› olmas›d›r.

Bu yeni bas›n›n yay›na haz›rlanmas›nda, kitab›n ana yap›s› ay-

nen muhafaza edilmekle birlikte, metin, bütünüyle gözden geçirilmifl,

gerekli yerlere yeni eklemeler yap›lm›flt›r.

Daha önceki bas›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, eski ö¤rencim –o

zamanki s›fat›yla– Stj. Av. Makbule Dicle Ergül, çapraz göndermeler-

le ve dizinlerle ilgili çok de¤erli yard›mlarda bulunmufltu. Ayn› yard›m-
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lar› bu bas› için de titizlikle yapan Av. Makbule Dicle Ergül’e teflekkür

ediyorum.

Son 10-15 y›l içinde yay›nlanan bütün kitaplar›m›n, düzgün bir

biçimde yay›na haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Sn. Ifl›l Güler’e de teflek-

kür borçluyum.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ö¤rencilerim;

Ezgi Altunç, Feride Sema Köseli ve Ifl›l Tavukçuo¤lu, bu kitab›n yay›-

na haz›rlanmas›n›n teknik yönleriyle ilgili ilk deneyimlerini, bu kitap-

la kazand›lar. Dilerim, bu deneyimleri, ileride kendi yay›nlar› için ya-

rarl› olur.

Bütün dikkate ve özene karfl›n, kitapta eksik yada (veya karfl›l›-

¤› kullan›lm›flt›r) yanl›fl bir fley kald›ysa, sorumluluk elbette, sadece ya-

zar›nd›r.

Bundan önceki bas›n›n, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› ara-

s›nda ç›kmas›; hem teknik bak›mdan çok nitelikli olmas› hem de daha

çok okura ulaflmas› bak›m›ndan beni mutlu etmiflti. Ayn› mutlulu¤u,

bu yeni bas›da da yaflayaca¤›m inanc› ile ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’ne

teflekkür ediyorum.

Prof. Dr. Rona Aybay
Ocak 2006
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B
u, kitab›n ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› aras›nda ç›kan

üçüncü bas›s› oluyor. Daha önce, ilki 1982 y›l›nda Ankara Üniver-

sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nce, sonrakiler ise Aybay Yay›nlar›’nca

çeflitli defalar yay›mlanm›flt›.

2004 y›l›ndan bafllayarak, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nce yay›m-

lanan bas›lar, teknik bak›mdan, daha öncekilere oranla çok daha iyi

niteliktedir. Bunun için, üniversitenin konuyla ilgili yetkililerine ve Sa-

y›n Fahri Aral’a destekleri için; Maraton Dizgievi çal›flanlar›na da

özenli emekleri için içtenlikle teflekkür ediyorum.

Kitab›, bu yeni bas› için haz›rlarken, bütünüyle gözden geçire-

rek kanun de¤iflikliklerini, konuyla ilgili yeni geliflmeleri, ö¤retideki

görüflleri ve mahkeme kararlar›n› ifllemeye çal›flt›m.

Daha önceki bas›mlarda, kitab›n oldukça h›zl› bir biçimde tü-

kenmifl olmas›, üniversitelerde ders veren ö¤retim üyesi u¤rafldafllar›-

ma ve hukukçulara yararl› olabildi¤ini göstermifltir, san›r›m. Dile¤im,

bu yeni bas›n›n da, okurlar›n ilgisine lay›k bir kitap olmas›d›r.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nce
Yay›mlanan Üçüncü Bas›ya Önsöz
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Gösterilen bütün özene karfl›n, kitapta eksik yada1 yanl›fl bir

fleyler kalm›fl olabilir. Böyle bir durumu saptayarak, lütfedip bana bil-

direcek okurlara, flimdiden içten teflekkürlerimi sunar›m.

Prof. Dr. Rona Aybay
Ekim 2007
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1 “Yada” sözcü¤ü, bu kitapta “veya” ba¤lac›n›n karfl›l›¤› olarak kullan›lmaktad›r. “Veya”, Arap-

ça “ve” ile Farsça “yahud”un birleflmesinden oluflturulmufl (kimi zaman “veyahutta” biçimin-

de de kullan›lan) Osmanl›ca “veyahut”un k›salt›lm›fl biçimidir.



K
itab›m›z›n bu yeni bas›s›nda yasalarda de¤ifliklikler nedeniyle k›-

sa baz› eklemeler ve düzeltmeler yap›lm›flt›r. Bu bas›m›n yay›na

haz›rlanmas›nda Av. Feride Sema Köseli ve Arfl. Gör. Ahmet Kalafat’a

de¤erli yard›mlar› için teflekkür ediyorum.

Prof. Dr. Rona Aybay
Eylül 2008

‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nce
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