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Avusturya Vatandaşlığını Elde Etme1
Avusturya vatandaşlığı çeşitli şekillerde edinilebilir. En yaygın olarak Nesep (Abstammung) veya
Verilme (Verleihung) yoluyla edinilir:

A. Nesep ile (Abstammung)
Şu çocuklar doğumla Avusturya vatandaşıdır:
• Evli çiftlerin çocukları, eğer anne veya babadan biri Avusturya vatandaşı ise,
• Evlilik dışı doğan çocuklarda, eğer anne Avusturya vatandaşı ise,
• Evlilik dışı doğan çocuklarda, eğer baba Avusturya vatandaşı ve çocuğun babası olduğu en geç
sekiz hafta içerisinde babanın beyanı yada mahkemece tespit edilmişse,
Bu süreden sonra vatandaşlık, ebeveynlerin evlenmesinden sonraki meşrulaştırma veya verilme
yoluyla da edinilebilir (2. sayfaya bakınız)

B. Verilme yoluyla (Verleihung)
Avusturya Vatandaşlığının verilmesi için gerekli olan genel şartlar:
• Avusturya Cumhuriyetine bağlılık, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehlike oluşturmamak,
radikal ve terörist gruplarla yakın ilişkide bulunmamak;
• Sabıka Kaydına rastlanmaması (ceza hukukuna göre herhangi bir suçtan dolayı ceza almamış
olmak ve mahkumiyetle sonuçlanabilecek açık bir davanın devam ediyor olmaması - gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında - ağır idari suçların bulunmaması);
• Oturma hakkını ortadan kaldırabilecek açık bir davanın bulunmaması (oturma yasağı, geri
dönüş kararı, yurt dışı kararı vs.), diğer engel teşkil edecek durumların olmaması (son 18 ay
içerisinde herhangi bir yurt dışı kararı, giriş yasağı vs.)
• Sahip olunulan vatandaşlıktan çıkmak, eğer bu mümkün değilse, belli kişiler vatandaşlıktan
çıkma şartından muaf tutulur;
• Son 6 yılda en az 36 ay (bunun son 6 ayı başvuru tarihiden hemen önce) yeterli bir geçim
kaynağının bulunması ve herhangi bir sosyal yardım alınmamış olması gereklidir. (Dikkat: Kira,
kredi, nafaka gibi aylık ödemelerin toplamı belirli miktarı aşarsa, mevcut aile gelirini azaltır.) Bir
uzman doktor raporuyla tespit edilmiş engelliler veya sürekli ağır sağlık sorunları olan kişiler
için, yukarıdaki istenen gelir miktarının düşürülmesi mümkündür.
• Entegrasyon anlaşmasının 2. kısmında öngörülen, yeterli düzeyde almanca bilgisine2 (B1
düzeinde almanca ile, hukuki ve toplumsal düzeni hakkında bilgiler) sahip olunduğunun ispatı;
• Avusturya’nın demokratik düzeni ve buna bağlı olan temel değerlerin ve Avusturya tarihi ile
ikamet edilen eyaletin tarihine ilişkin bilgilerin sınavla2 ispatı.
• Belirli bir ikamet süresi (İkamet süresi aralıksız ve yasalara uygun olmalıdır. Yurtdışındaki
ikametlere sadece toplam ikamet süresinin % 20'sine kadar izin verilir.)
____________________________________________________________________________________________________
Notlar:
(1) Bilgi formunun kısalığı nedeniyle, burada sadece en yaygın vatandaşlık edinme şekilleri anlatıldı.
(2) Almanca bilindiğinin ispatı, resmi bir dil enstitüsünden getirlecek karne ile mümkündür. Avusturya ve ikamet edilen eyalet ile
ilgili temel bilgilere sahip olunduğu, vatandaşlık dairesinde başarılacak bir sınavla belgelenir. Sınav ile ilgili bilgiler/k itapçıklar şu
sayfalarda bulunur: http://www.staatsbuergerschaft.gv.at. Belli kişiler bu sınavlardan muaf tutulur. Örneğin henüz 14 yaşını
doldurmamış olanlar, ayrıcalıklı/özel konumu olan kişiler, ciddi sağlık sorunları olanlar v.s. Yada bu şartı yerine getirmiş olanlar
(ilkokula giden öğrenciler, orta okul öğrencilerinin Almanca dersinden positiv not almış olanları v.s.)

Aşağıda bahsedilen fiili durumlar ve yukarıda belirtilen genel şartlar mevcut
ise, Avusturya vatandaşlığı (makamın kendi takdiri ile)verilebilir:
Eğer bir kişi Avusturya da 10 seneden beri yasal ve aralıksız olarak ikamet ediyorsa
• Ve bu sürenin en az beş senesi yerleşme izni olarak mevcutsa,

Aşağıdaki fiili durumlar ve yukarıda belirtilen genel şartlar mevcut ise,
Avusturya vatandaşlığı (başvuranın yasal hakkı ile) verilir:
Minimum bir ikamet süresi aranmadan:
• Ebeveynlerden (veya evlat alan ebeveyn) birisi Avusturya vatandaşı olduğu için, diğer ebeveyn ile
birlikte vatandaşlık (Erstreckung) verilmesi mümkün olmayan, reşit olmayan bekar çocuklar;
• Henüz 14 yaşını doldurmamış, Avusturyalı ebeveynlerin evlat edinilmiş çocukları ya da Avusturyalı
babaların evlilikdışı çocukları. (Yukarıdaki şartların birçoğunun yerine getirilmesi gerekmez!)
6 yıldan beri yasal ve aralıksız ikamet ediliyorsa:
• Avusturya vatandaşlarının en az beş yıldan beri evli/kayıtlı olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları
evli eşleri / kayıtlı hayat arkadaşları;
• Avrupa ekonomik sahası vatandaşları;
• Avusturya'da doğan yabancılar;
• B2 düzeyinde Almanca dil bilgisine sahip olmak;
• Süreklilik kazanmış kişisel entegrasyonın, özellikle "herhangi bir kamuya yararlı kurum/kuruluş
veya dernekte en az üç sene gönüllü hizmet etmek yada eğitim, sosyal veya sağlık alanındaki bir
meslekte en az üç sene çalışmak yada işçi/işveren odaları gibi kuruluşlarda en az üç sene bir görev
üstlenmek" yoluyla kanıtlanması;
10 yıldan beri yasal ve aralıksız ikamet ediliyorsa:
• İltica statüsü kabul olmuş kişiler
15 yıldan beri yasal ve aralıksız ikamet ediliyorsa:
• Süreklilik kazanmış kişisel ve mesleki entegrasyon varsa
Avusturya vatandaşlığını verilmesi için başvuru tüm aile bireyleri için de yapılabilir. Yukarıda
belirtilen genel şartların yerine getirilmesi kaydıyla, küçük çocuklar (bekleme süresi olmadan) ve
eşler / kayıtlı ortaklar (6 yıllık ikamet ve 5 yıllık evlilikten sonra) birlikte vatandaşlık (Erstreckung) alır.
Vatandaşlık verme süreci son derece karmaşık ve zaman alıcı olduğundan, işlemler oldukça uzun
sürebilir. Yukarıdaki belirtilen şartların çoğunun sadece başvururken değil, vatandaşlık verilinceye
kadar yerine getirilmesi gerektiğini, unutmayın.
Çok zor kazanılmış Avusturya vatandaşlığı, izin (bu çok nadiren mümkündür!) alınmadan, yabancı
veya önceki vatandaşlığa gönüllü olarak geçilmesi durumunda, otomatik olarak kaybedilir.
Avusturya'dakı ikametin devamı için, tekrar yeni bir ikamet iznine ihtiyaç olup ve bu da sadece belirli
şartlar altında alınabilir.
Dikkat:Yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verildiğinden, detaylı bilgiler için yetkili kurumlara veya uzman danışma merkezlerine başvurmanız
rica olunur. Gösterdiğimiz itinaya rağmen, olabilecek yanlışlıklardan sorumlu olmadığımızı ayrıca belirtiriz.
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