
 

 

Bu başvuru kılavuzunda hazırlanan kaynaklar 01/09/2021 tarihi itibariyle moderasyon ekibimizin yaptığı 

araştırmalar sonucudur. Hiçbir resmi belge niteliği taşımamakla beraber, bu tarihten sonra oluşacak değişikliklerden 

forum sayfamız anavatanrumeli.org sitesi sorumlu tutulamaz. Ayrıca mevcut değişiklikler için forum sayfamızı takip 

etmeye devam etmenizi tavsiye ederiz. 

 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu Gereği Konusunda Yasal Uyarı; 

Anavatanrumeli.org sitesinin yayınladığı bu dokümana ait hakları saklıdır.  Bu doküman ve içeriği izin alınmaksızın 

kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun 

yayınlanamaz ve kullanılamaz. 

KUZEY MAKEDONYA  

VATANDAŞLIK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 

 

Değişiklik Öncesi Durum 

Değişiklik öncesinde 8.madde; "Bu kanun bakımında göçmen, Kuzey Makedonya 

Cumhuriyeti'nden anavatanı hariç olmak üzere başka bir ülkeye cinsiyet, ırk, ten 

rengi, ulusal ve sosyal köken, siyasi ve dini inanç, mülkiyet ve sosyal statüsü önemli 

olmaksızın göç eden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanımlanır." 

olarak düzenlenmişti. 

 

Ülkemizdeki Göçmenler Açısından 

 Sorun Teşkil eden Neydi? 

Makedonya’dan Türkiye'ye göç eden kimseler Türk vatandaşlığını muhafaza edip 

aynı zamanda Makedonya’dan vatandaşlık almak istediklerinde söz konusu madde 

sebebiyle anavatanlarına (Yani Türkiye'ye) göç etiklerinden bahisle Makedonya 

vatandaşlığına kabul edilmiyorlardı.  

Bu uygulama açısından şöyle sonuçlar çıkıyordu: Bir Türk eğer Türkiye dışında bir 

ülkeye göç etmek durumunda kalmışsa (örneğin ABD) sonrasında Makedonya 

vatandaşlığına başvurabilirken (Çünkü ABD Türklerin anavatanı değil) aynı kişinin 

örneğin kardeşi Türkiye’ye göç etmek durumunda kalmışsa Makedonya 

vatandaşlığına başvuramıyordu.   
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İfade etmek gerekir ki ̇"Anavatan" ibaresi ̇sebebiyle sorun yaşayan sadece Türkler 

değildi. Örneğin Makedonya'dan göç etmek durumunda kalmış bir Sırp daha sonra 

vatandaşlık başvurusunda bulunduğunda eğer Sırbistan'a göç etmiş ise yine 

anavatanına göç etmiş kabul edildiğinden Makedonya vatandaşlığına kabul 

edilmiyordu yahut bir Alman, Almanya'ya göç etmiş ise aynı şekilde Makedonya 

vatandaşlığına kabul edilmiyordu. 

  

Değişiklik Sonrası Durum 

Söz konusu maddeden "Anavatanı hariç olmak üzere" ibaresi ̇kaldırılmıştır. Böylece 

artık anavatanına göç etmiş olanların da Makedonya vatandaşlığına 

başvurabilmesinin önü açılmıştır. 

Değişiklik sonrasında maddenin son hali; 

 "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden bir göçmen ve birinci kuşağa  kadar 

olan soyundan gelen kişi, bu kanunun 7. maddesinin 1.  fıkrasının 2., 6. ve 10. 

bentlerindeki koşullar aranmaksızın  olağan olarak Kuzey Makedonya 

Cumhuriyeti vatandaşlığını  kazanabilir.  

      Bu kanun bakımından göçmen Kuzey Makedonya  Cumhuriyeti'nden başka 

bir ülkeye cinsiyet, ırk, ten rengi,  ulusal ve sosyal köken, siyasi ve dini inanç, 

mülkiyet ve sosyal  statüsü önemli ̇olmaksızın göç eden Kuzey Makedonya 

 Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanımlanır."  

 

Kimler Başvuru Hakkında Sahiptir ? 



 

 

Bu başvuru kılavuzunda hazırlanan kaynaklar 01/09/2021 tarihi itibariyle moderasyon ekibimizin yaptığı 

araştırmalar sonucudur. Hiçbir resmi belge niteliği taşımamakla beraber, bu tarihten sonra oluşacak değişikliklerden 

forum sayfamız anavatanrumeli.org sitesi sorumlu tutulamaz. Ayrıca mevcut değişiklikler için forum sayfamızı takip 

etmeye devam etmenizi tavsiye ederiz. 

 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu Gereği Konusunda Yasal Uyarı; 

Anavatanrumeli.org sitesinin yayınladığı bu dokümana ait hakları saklıdır.  Bu doküman ve içeriği izin alınmaksızın 

kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun 

yayınlanamaz ve kullanılamaz. 

1) 1945 sonrasında Makedonya'dan başka ülkelere göç edenler 

Burada ifade etmek gerekir ki ̇Makedonya'dan ayrıldıktan sonra en az 3 yıl başka 

devlette göçmen olarak kalınmış olunmalıdır. Örneğin 2020 yılında Makedonya’dan 

göçmen olarak ayrılan bir kimse Makedonya vatandaşlığına başvuramayacaktır. 

Çünkü henüz 3 yılı doldurmamıştır. 

Bir diğer husus ise diğer balkan devletlerinin vatandaşıyken bu devletlerden ayrılıp 

Makedonya üzerinden Türkiye’ye göç edenlerin Makedonya vatandaşlığına 

başvuramayacak olmasıdır. Çünkü bu kişiler Makedon vatandaşı hiç olmamış, 

sadece bir süreliğine Makedonya topraklarında konaklamışlardır. Bu sebeple de 8. 

maddedeki göçmen tanımına girmemektedirler. Örnek olarak Podgorica'da 

doğmuş bir Türk göçmen, göç yolu üzerinde bir müddet Makedonya topraklarında 

yaşamış olsun. Bu kimse daha sonra Makedonya'yı terk edip Türkiye'ye gelmişse 8. 

maddeden faydalanamayacaktır. 

2) Göç edenlerin birinci dereceden kan hısımları 

Kan hısımlığı altsoy, üstsoy ve yansoy olarak ayrılmaktadır. Üstsoy hısımlığıyla 

baba, anne, büyükbaba, büyükanne ve onların baba ve anneleri yer almaktalar. 

Altsoy hısımlığı ise: çocuklar, torunlar. Üstsoy-altsoy hısımlığı, yukarı ve aşağı 

yönde sınırsız olarak devam eder. Yansoy hısımlığı ise kardeşler, yeğenler, kardeş 

torunları, amca-dayı-hala-teyze ve bu kimselerin çocuklarından (kuzenler) oluşur.  

Derece hesabı ise doğum sayısıyla tespit edilir. Örneğin göçmenin amcası göçmen 

-> göçmenin babası = 1.derece, göçmenin babası - > göçmenin dedesi ̇= 3.derece , 

göçmenin dedesi ̇-> göçmenin amcası = 3.derece hülasa göçmen ile göçmenin 

amcası arasında 3.dereceden kan hısımlığı vardır. 

Makedonya vatandaşlığı için başvuracak olan ya göçmenin bizzat kendi ̇olmalı ya 



 

 

Bu başvuru kılavuzunda hazırlanan kaynaklar 01/09/2021 tarihi itibariyle moderasyon ekibimizin yaptığı 

araştırmalar sonucudur. Hiçbir resmi belge niteliği taşımamakla beraber, bu tarihten sonra oluşacak değişikliklerden 

forum sayfamız anavatanrumeli.org sitesi sorumlu tutulamaz. Ayrıca mevcut değişiklikler için forum sayfamızı takip 

etmeye devam etmenizi tavsiye ederiz. 

 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu Gereği Konusunda Yasal Uyarı; 

Anavatanrumeli.org sitesinin yayınladığı bu dokümana ait hakları saklıdır.  Bu doküman ve içeriği izin alınmaksızın 

kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun 

yayınlanamaz ve kullanılamaz. 

da göçmenin 1.dereceden kan hısımı yani ̇babası, annesi,̇ eşi veya çocuğu 

olmalıdır. 

İkinci derecede (dede-neneler, kardeşler ile torunlar) ve üçüncü derecede (amca, 

dayı, hala ve teyzeler) kan hısımları başvuru hakkına sahip değildir. 

Göçmenin çocuğunun 18 yaş altı çocuklarının vatandaşlık alma hakkı vardır. 

Göçmenin çocuğunun vatandaşlık başvurusu onaylandıktan sonra göçmenin 

çocuğu kendi çocuklarını Makedonya konsolosluğu veya Makedonya Nüfus 

idaresine bildirecektir ve çocuklar vatandaş olarak kayıt altına alınacaktır.  

Düzenlemedeki bir diğer kolaylık ise başvuruda bulunanlardan  

 -Belirli süre Makedonya’da yaşamış olmak, 

 -Makedonca diline hakim olmak, 

 -Mevcut vatandaşlığından feragat etmek, 

şartlarının aranmayacak olmasıdır. 

 

Başvurucuda Aranan Şartlar Nelerdir? 

1) 18 yaşını doldurmuş olmak.  

2) Kalacak bir ev temin etmiş olmak (Kiralık bir evde oturmak veya ailenin ev sahibi 

olma koşulu) ve maddi ve sosyal güvenliğini sağlayacak sürekli bir geçim kaynağına 

sahip olmak.   

3) Şikayet gerekmeksizin kendiliğinden kovuşturulan ve Kuzey Makedonya 

Cumhuriyeti yasalarına göre suç teşkil eden fiillerden dolayı en az bir yıl hapse 

mahkum olmuş olmamak.  
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4) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde ve vatandaşı olduğu ülkede hâlihazırda 

yargılanıyor olmamak.  

5) Hakkında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde ikamet yasağı bulunmamak.  

6) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin sadık bir vatandaşı olacağına dair yemini 

imzalamak. 

 

Başvuru için Gereken Belgeler 

1) Hakkında Türkiye Cumhuriyeti'nde bir suç soruşturması/kovuşturması 

olmadığına dair belge.  

Adliyelerin Cumhuriyet Savcılığı Ön Bürosundan alabilir.  

Bknz: Örnek Suç Soruşturması 

(Yeminli Tercüman tarafından Makedonca'ya çevirtildikten sonra notere tasdik 

ettirilecektir.)  

2) Adli Sicil Kaydı. - Adliyeden veya Kaymakamlıktan alınabilir ve adliyenin adalet 

komisyonunda veya Kaymakamlıkta apostil ettirilebilir.  

(Yeminli Tercüman tarafından Makedonca'ya çevirtildikten sonra notere tasdik 

ettirilecektir.)  

3) T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport Fotokopisi 

4) Makedonya Doğum Kaydı (İzvod Na Rodeni) 

(Başvuru yapacak kişi sayısı kadar Makedonya’dan temin edilecektir)  
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5) Türkiye’de ki ikametgah belgesi (nüfus müdürlüğünden alınmalıdır.)  

(Yeminli Tercüman tarafından Makedonca'ya çevirtildikten sonra notere tasdik 

ettirilecektir.)  

6) Kişinin, gayrimenkule sahip olduğuna dair tapusu veya yaşadığı evin kira 

kontratı.  

(Yeminli Tercüman tarafından Makedonca'ya çevirtildikten sonra notere tasdik 

ettirilecektir.)  

7) SGK Döküm Belgeleri veya ailenin ne kadar gelire sahip olduğunu gösteren bir 

belge. Örneğin; Kira Gelirleri, Maaş Bordrosu, Emekli maaş bilgileri gibi… 

Belgelerin içinde ne kadar gelir kazanıldığı yer alması zorunludur. 

Belgeler bağlı olunan kurumdan alınacaktır. Örneğin: Emekli Sandığı 

Aile bazlı gelire bakılmaktadır, örneğin çalışmayan eş, çalışan eşin üzerindeki SSK 

kaydını başvuru dosyasına ekleyebilir.  

(Yeminli Tercüman tarafından Makedonca'ya çevirtildikten sonra notere tasdik 

ettirilecektir.) 

8) Makedonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış kişinin biyografisi – Makedonca 

dilinde olmalıdır. 

CV formatında olmamalı, A4 kağıda kişinin kısa hayat öyküsünü anlatmalıdır. Bknz: 

Örnek CV 

9) Çok dilli bir şekilde alınmış evlilik sicil belgesi (kişinin evli olduğuna dair belge). 

Bu belge nüfus müdürlüğünden alınabilir. Belge ayrıca apostil edilmelidir. 

(Yeminli Tercüman tarafından Makedonca'ya çevirtildikten sonra notere tasdik 
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ettirilecektir.)  

10) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği – Nüfus müdürlüğünden temin edilip ve nüfus 

müdürlüğüne apostil ettirilmesi gerekmektedir. (Belgenin içerisinde göçmen ve 

soyu yer almalıdır)  

(Yeminli Tercüman tarafından Makedonca'ya çevirtildikten sonra notere tasdik 

ettirilecektir.)  

11) İsim Denklik Belgesi 

12) 35 Euro başvuru ücretinin dekontu.   

Başvuru yapacak kişi sayısı kadar (örneğin göçmen, göçmenin eşi ve göçmenin 2 

çocuğu vatandaşlık başvurusu yapacaksa 4 adet) İsim Denklik Belgesi alınır. 

İlk Türkçe olan sayfası yeminli Tercüman tarafından Makedonca'ya çevirtildikten 

sonra notere tasdik ettirilecektir.)  

Bütün Türkçe belgeler Yeminli Tercüman aracılığıyla Makedoncaya çevrilecek ve 

noterden tasdik ettirilecektir. E-devlet’den alınan belgeler kabul edilmemektedir. 

Başvuru yapacak herkes için ayrı ayrı belgeler temin edilecektir. Aynı olan 

belgelerin onaylı kopyaları kabul edilmektedir.  

Örneğin göçmen, eşi ve iki çocuğu başvuru yapıyorsa, Göçmen bir başvuru klasörü, 

Göçmenin iki ayrı çocuğu iki ayrı başvuru klasörü oluşturacaktır. 

 

Başvuru Süreci 

1) Göç eden kişi veya birinci dereceden yakının yapacağı ilk işlem T.C. Nüfus ve 
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Vatandaşlık İşlerinden İsim Denklik Belgesi'ni almaktır.  

2) İsim Denklik Belgesi ile Makedonya'dan Makedonya Doğum Kaydı alınacaktır. 

Makedonya Doğum Kaydı, göç eden Makedonya'da hangi ilde doğdu ise o ilin 

Nüfus Müdürlüğünden, göç eden, göç edenin çocuğu veya göç edenin torunu, 

yahut bir akrabası ya da vekalet vereceği bir avukat tarafından alınır. 

Göç edenin T.C. Nüfus kaydında doğum tarihi 01.07.XXXX şeklinde ise (istisnalar 

dışında neredeyse tüm göçmenlerin doğum tarihi bu şekilde ve yanlış olarak T.C. 

kayıtlarına geçirilmiştir) T.C. Nüfus kayıtlarındaki doğum tarihini ve hatalıysa eğer 

doğum yerini düzeltmek için göçmenin Makedonya doğum kaydı (İzvod Na 

Rodeni) çok dilli ve apostilli olarak 3 adet alınır.  

Başvuru yapacak kişi sayısı kadar (örneğin göçmen, göçmenin eşi ve göçmenin 2 

çocuğu vatandaşlık başvurusu yapacaksa 4 adet) apostilsiz Makedonya doğum 

kaydı (İzvod Na Rodeni) alınır. 

Sonrasındaki süreç Türk makamlarıyla devam edecektir.  

3) Makedonya ile işi biten göçmen kişi veya birinci dereceden yakını T.C. Nüfus 

Müdürlüğüne dilekçe ile başvurup göçmen kişinin doğum tarihini ve hatalıysa 

doğum yerini Makedonya doğum kaydı belgesi ile değiştirme talebinde bulunacak 

ve alınan çok dilli 3 adet belge bunun için kullanılacaktır. 

4) Yukarıda bahsettiğimiz başvuru için gerekli belgeler toplanacaktır. 

5) Makedonya konsolosluğun vermiş olduğu Euro hesabına 35 Euro başvuru ücreti 

yatırılacaktır. 

6) Hazır edilen belgelerle birlikte Makedonya'nın Türkiye'deki ikamet ettiğininiz 

yere yakın olan Ankara ve İstanbul konsoloslukları üzerinden veya doğrudan 
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Makedonya'da vatandaşlık başvurusu yapılacaktır. 

Makedonya konsolosluğundan yapılacak başvurular için tüm evraklar hazırlanıp 

Türkçe belgeler Yeminli Tercümana çevrilip noterden tasdik edildikten sone 

Makedonya İstanbul veya Ankara konsolosluğundan vatandaşlık başvurusu için e-

mail ile randevu alınacaktır. Vatandaşlık başvurusu ise 2-6 ay içinde 

neticelenecektir.  

  


