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Avusturya Vatandaşlığını Elde Etme
Avusturya vatandaşlığına geçiş esas itibarı ile
A. Nesep

veya

B. Başvuru

yoluyla elde edilir.

A. Nesep ile (Abstammung)
1. Evli çiftlerin çocukları, eğer anne veya babadan biri Avusturya vatandaşı ise,
2. Evlilik dışı doğan çocuklarda, eğer anne Avusturya vatandaşı ise,
3. Evlilik dışı doğan çocuklarda,* eğer baba Avusturya vatandaşı ve çocuğun babası olduğu en
geç sekiz hafta içerisinde babanın beyanı yada mahkemece tespit edilmişse,
bu çocuklar doğumla Avusturya vatandaşlığını kazanırlar.
Babası Avusturya vatandaşı olan evlilik dışı çocuklar, Avusturya vatandaşlığını anne ve babanın
evlenmesi sonrasında, tanıma yoluyla da kazanabilirler.
B . Başvuru Yoluyla (Verleihung)
Avusturya Vatandaşlığını elde etmek için gerekli olan genel şartlar şunlardır:


Avusturya Cumhuriyetine bağlılık, kamu düzeni ve güvenliği
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.) Doktor raporuyla tespit edilmiş engelliler veya sürekli ağır sağlık sorunları olan
kişiler için belirli istisnalar vardır.



Entegrasyon yasasının 7. maddesi 2. fıkrası 2. bendinde öngörülen, yeterli düzeyde almanca
bilgisine (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 sınavla ispatı**.

açısından

tehlike

____________________________________________________________________________________________________
Notlar:
*01.08.2013 tarihinden itibaren doğan çoçuklar için geçerlidir.
**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.)
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Takdir çerçevesinde (Ermessen) - Aşağıda bahsedilen fiili durumlar ve genel şartlar mevcut
ise,
Avusturya vatandaşlığı verilebilir:
1. Bekleme süresi olmadan:
 Avusturya’da yasal ikametin bulunması şartı ile eğer bir kişi 10 sene aralıksız Avusturya
vatandaşlığına sahip olduktan sonra, vatandaşlığını geri alınma dışındaki bir şekilde
kaybetmişse,
 Federal Hükümetin tespiti üzerine, eğer bir kişi Avusturya Cumhuriyetinin özel çıkarlarına
uygun olağanüstü yararlar ve hizmetler sunmuşsa ve bu yönde katkılar sunması bekleniyorsa.
(Devletin bu konuda çıkarları olduğu için, yukarıda saydığımız şartların yerine getirilmesi
gerekmemektedir!!!!)
2. Eğer bir kişi Avusturya da 10 seneden beri yasal ve aralıksız olarak ikamet ediyorsa (bu
sürenin en az beş senesi yerleşme izni olması gerekir)
Yasal hak ile (Rechtsanspruch) - Aşağıdaki fiili durumlar ve yukarıda belirtilen genel şartlar
mevcut ise, Avusturya vatandaşlığı verilir:
1.
a.

b.
2.
a.

b.
c.
d.
3.
4.

Bekleme süresi olmadan:
Başvuru yapan kişi 18 yaşın altında, bekar ise ve anne veya babadan biri Avusturya
vatandaşlığına sahipse. (eğer vatandaş olan anne veya baba Avusturyada yaşıyorsa,
çocuğun Avusturya da yerleşme izninin olmasi gerekir)
18 yaşın altında evlatlık alınmış Avusturya vatandaşı kişilerin çocukları
6 senelik yasal ve aralıksız ikamet sonrasında,
B2 düzeyinde Almanca bilgisinin veya süreklilik kazanmış kişisel entegrasyonun ispatı
(herhangi kamuya yararlı bir kurum/kuruluş veya dernekte en az üç sene gönüllü hizmet etme
yada eğitim, sosyal veya sağlık alanındaki bir meslekte en az üç sene çalışma yada
işçi/işveren odaları gibi kuruluşlarda en az üç sene bir görev üstlenme),
Avusturya vatandaşlarının eşleri / kayıtlı eşcinsel hayat arkadaşları, eğer aynı evde ikamet
ediyor ve en az beş seneden beri evli/ beraber iseler;
Avrupa Birliği vatandaşları;
Avusturya`da doğanlar;
15 seneden beri yasal ve aralıksız Avusturyada ikamet ettikten sonra, kişisel ve mesleki
süreklilik arzeden bir entegrasyonu kanıtlayabilen kişiler;
30 seneden beri aralıksız olarak Avusturyada ikamet edenler;

Yukarida belirtilen genel şartlar mevcutsa, Avusturya Vatandaşlığı şu şahıslara, başvuran
kişiyle birlikte verilir (Erstreckung):
18 yaşını doldurmamış ve bekar olan çocuklar (bekleme süresi olmaksızın), eşler/ kayıtlı
eşcinsel hayat arkadaşları, eğer 6 yıldan beri yasal olarak Avusturya`da yaşıyorlarsa ve en az
beş yıldan beri de evli iseler/beraber iseler.
Dikkat:Yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verildiği için detaylı bilgiler için Vatandaşlık Kanunundan sorumlu kuruma, MA 35 e, Dresdner Str.
93 / Block C, 1200 Wien - veya Danışma Merkezimize başvurmanız rica olunur! Gösterdiğimiz itinaya rağmen olabilecek yanlışlıklardan
sorumlu olmadığımızı ayrıca belirtiriz.
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