
QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a. Ya annenin ya da babanın KKTC vatandaşı olması  
 b. KKTC vatandaşlığına sahip olan biri kişiyle evlenmek 
 c. KKTC’de doğmak
 d. Türk vatandaşlığı otomatik olarak KKTC vatandaşlığını veriyor 
 e. KKTC’de 5 sene yaşamış olmak
 f. Bakanlar Kurulu kararı vasıtası ile 

Quiz KKTC’de vatandaşlık hakkı
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Soru 1
KKTC hukukuna göre aşağıdaki hangi yöntemlerle KKTC vatandaşlığı alınır? 
(birden fazla doğru cevap mümkün)

Giriş
Bu quiz KKTC’de yaşayan kişilere yönelik, Kıbrıs adasında vatandaşlıkla ilgili bilgilerini 
test etmek ve yasalar ile uygulama arasındaki farkları öğrenmek adına düzenlenmiştir. 
Quizin sonunda, cevaplarınızı teslim ettikten sonra, doğru cevaplar açıklamalarıyla 
beraber verilecektir. Vatandaşlık hakkı ve beraberinde getirdiği haklarıyla ilgili daha 
fazla bilgi almak isterseniz, lütfen araştırma raporunu okuyunuz.  
http://kinderrechtenonderzoek.nl

http://kinderrechtenonderzoek.nl/report-trnc/?lang=en
http://
http://kinderrechtenonderzoek.nl/wp-content/uploads/2018/08/1993-TRNC-nationality-law.doc
http://kinderrechtenonderzoek.nl/wp-content/uploads/2018/08/2015-amendments-TRNC-nationality-law.pdf


QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a.  KKTC vatandaşlığına başvuran uzun vadeli göçmen isçilerden 
bahseden KKTC İçişleri Bakanlığı’nda çalışan bir memur. 

 b.  Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuran karışık bir evlilikten 
(anne/baba Türk, baba/anne Kıbrıslı Rum) doğan çocuklardan 
bahseden Kıbrıs Cumhuriyeti İçsileri Bakanlığı’nda çalışan bir memur.

Soru 2
Bir sonraki cümleyi kim söyledi? “Bazı kişiler (vatandaşlığı) alamıyor bile, hakları 
olduğu halde. (…) Hükûmetle arası iyi olan kişilere öncelik tanınıyor. (…) Bir dosya 
sırası var. Yönetici kimin sıraya ilk geldiğine karar veriyor.”
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QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a. Filipinli

 b. Türk

 c. Kıbrıslı Rum

 d. Zenci

Soru 3  
Boşluğu doldurunuz. KKTC’de bir çocuk KKTC’deki hastanelerden 
bahsediyor: “Kız kardeşim hastalandığında, bizi kabul ettiler. Ancak 
beğenmediğim şey hemşirelerin bir tanesinin ‘ona odaklanma çünkü o bir 
[blank]’ demesi oldu.
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QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a. Kıbrıs adasında doğarak 

 b. Adanın güney kısmında (Kıbrıs Cumhuriyeti) doğarak 

 c. Anne veya baba Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıysa

 d. Anne ve babanın ikisi Kıbrıs Cumhuriyeti’ndense 

 e.  KKTC vatandaşlığı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına hak veriyor

Soru 4  
Kıbrıs Cumhuriyeti hukukuna göre, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl 
alınabilir? (birden fazla doğru cevap mümkün) 
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http://kinderrechtenonderzoek.nl/wp-content/uploads/2018/08/RoC-citizenship-law.pdf


QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a. KKTC polisinden bahseden bir Nijeryalı

 b. KKTC polisinden bahseden bir Kıbrıslı Rum

 c. KKTC polisinden bahseden bir Türk 

 d. Kıbrıslı Rum polisinden bahseden bir Kıbrıslı Türk

Soru 5  
Bunu kim dedi? “Polise gidersen, kötü olan sensin. Şikayetlerde bulunsan 
bile, gerçek anlamda yardım etmezler. Örneğin; biliyor musun, hata sende 
bile derler.”
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QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a. Türk

 b. Beyaz 

 c. Kıbrıslı Türk

 d. Kıbrıslı Rum

Soru 6  
Boşluğu doldurunuz. Bir doktora araştırmacısı. “Çok fazla ayrımcılığa 
uğruyoruz [...] Bu üçüncü sömestr ve hala ofis için müracaat ediyorum, 
bana yer olmadığını söylemeye devam ediyorlar. Hiçbir şey yok diyorlar. Bir 
kişi bana başka bir üniversite ara bile dedi. Gerçekten şok edici. Sana yer 
kalmadı derler ve ardından yeni [_____] bir kişiyi bir ofiste görürsün.”
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QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a. Yaramaz bir öğrenci 

 b. Bir KKTC vatandaşı olmayan bir kişi  

 c. Bir Türk vatandaşı

 d. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı 

Soru 7  
Boşluğu doldurunuz. Türkiye’ye yapılan bir okul gezisinden bahseden bir 
çocuk: “KKTC eğitim bakanlığı düzenliyordu ve beni almadılar. Beni [_____] 
olduğum için almadılar, başvurmak için not ortalamam yeterliydi.”
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QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a. Annesi ve babası Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan, KKTC’de doğmuş bir çocuk 

 b. Annesi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı ve babası Türk olan, KKTC’de    

  doğmuş bir çocuk 

 c. Annesi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı ve babası Türk olan, Türkiye’de    

  doğmuş bir çocuk

 d. Annesi ve babası Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye’de doğmuş 

  bir çocuk

 e.  KKTC’de evlenen Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı bir annenin ve Türk bir babanın 

çocuğu

 f.  Türkiye’de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı bir annenin ve Türk bir babanın çocuğu

Soru 8  
Aşağıdakiler arasında pratikte kim Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını 
alabilir? (birden fazla doğru cevap mümkündür)
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http://cyprus-mail.com/2017/08/28/republic-born-child-turkish-father-denied-passport/


QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a.  Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusundan bahseden 

bir Kıbrıslı Türk

 b.  KKTC vatandaşlığı başvurusundan bahseden Türkiyeli bir 

göçmen işçi

Soru 9  
Bir sonraki cümleyi kim söyledi: “Başvurunuzu teslim ediyorsunuz, 
(içişleri bakanlığında çalışan memurlar) aldıklarına dair size bir kağıt bile 
vermiyorlar… sonra bir başvuru olmadığını söyleyecekler”
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QUIZ KKTC’de vatandaşlık hakkı

sonraki  
soru

 a. KKTC vatandaşlığına sahip olan her kişi 

 b. Bir Schengen ülkesi pasaportu veya AB pasaportuna sahip olan her kişi

 c.  Annesi veya babası ‘orijinal bir Kıbrıslı’ (1974’ten önce Kıbrıs vatandaşı 

olan) olan her kişi

 d.  Büyükannesi veya büyükbabası ‘orijinal bir Kıbrıslı’ (1974’ten önce Kıbrıs 

vatandaşı olan) olan her kişi

 e. KKTC ikamet izni, çalışma izni, ve/veya öğrenci vizesine sahip olan her kişi 

 f. Kıbrıs vatandaşı olan bir kişiyle evli olan her kişi

 g. Kıbrıs’ta doğan her kişi

Soru 10  
Aşağıdakiler arasında Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a kim geçiş yapabilir? 
(birden fazla doğru cevap mümkündür)
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