
 

 

ÖZET: Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin(Mavi kart 

sahiplerinin) kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevlere atanamayacağı 

hk. (30/10/2012-16905)   

 

        Trakya Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak çalışan … 

’nın Türk Vatandaşlığından çıkma izni alarak ayrıldığında sahip olacağı ve mahrum kalacağı 

haklara ilişkin bilgi talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir. 

 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde; “Devlet 

memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 

             A) Genel şartlar: 

             1. Türk Vatandaşı olmak…” hükmüne yer verilmiştir. 

 Diğer taraftan, 12/06/2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5901 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybeden kişilere tanınan haklar” başlıklı 28’inci maddesinde; “(1) Doğumla Türk vatandaşı 

olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye 

kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan 

haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin 

hükümler saklıdır.  

(2) 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. 

(3) Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı 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.  

(4) Bakanlar Kurulu gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden itibaren hangi dereceye kadar 

olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir.  

(5) Bu madde hükümlerinden yararlanacak olan altsoyun, üstsoyu ile soy bağını 

belgelendirmesi şarttır.  

(6) 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.  

(7) Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın 

ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar 

Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş 

kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik 

olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik 

bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı 

zorunludur.  

(8) Bu madde kapsamında bulunan kişilere Bakanlığın tespit edeceği esaslar çerçevesinde 

kimlik numarası verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aranan yerlerde bu kimlik 

numarası kullanılır.  

(9) Mavi Kartın düzenlenmesi ve dağıtılması ile Mavi Kartlılar Kütüğünün elektronik 

ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.  

(10) Kamu kurum ve kuruluşları, bu madde hükümlerinin uygulanması amacıyla her türlü 

tedbiri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar.” hükmü yer almaktadır. 

 Bu itibarla, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin;  

- bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti 

görevlerinde bulunamayacağı, 

- kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak 



 

 

çalıştırılabileceği,  

- kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak 

çalıştırılabilmesi için ise ilgililere verilen mavi kartın ibraz edilmesi gerektiği, 

 mütalaa edilmektedir. 

 

 


