21.10.2019 tarihli Uluslararası Özel
Hukuk I dersinde aşağıda yer alan
kararlar
incelenecektir.
Derse
kararlara hazırlanarak gelmeniz
gerekmektedir.

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2013/3739
K. 2016/1743
T. 29.3.2016
• TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMEYE İLİŞKİN TALEBİN REDDİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( İst hbarat Raporlarında Davacının Sur ye İst hbaratı Adına
Çalıştığı ve M ll Güvenl ğ Tehd t Eden B r Olduğunun Bel rt ld ğ - İst hbarat Raporu Neden yle Vatandaşlığa Kabul Ed lmemen n Hükümranlık Hakkıyla
İlg l Olduğunun Kabulü )
• MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİ OLUMSUZ ETKİLEME ( Türk Vatandaşlığına Kabul Etme Konusunun Devlet n Hükümranlık Yetk s ne Da r Olduğu
Gözet leceğ - Davalı İdarece Takd r Yetk s Çerçeves nde Davacı Hakkındak Kayıtların Değerlend r lmes Sonucu Tes s Ed len Davaya Konu İşlemde
Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
• DAVACI HAKKINDAKİ OLUMSUZ YÖNDEKİ MİT RAPORLARI ( Türk Vatandaşlığına Kabul Etme Konusunun Devlet n Hükümranlık Yetk s ne Da r Olduğu
Gözet leceğ - Davalı İdarece Takd r Yetk s Çerçeves nde Davacı Hakkındak Kayıtların Değerlend r lmes Sonucu Tes s Ed len Davaya Konu İşlemde
Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
• DEVLETİN HÜKÜMRANLIK YETKİSİ ( Davacı Hakkında Olumsuz Yönde MİT Raporları Neden yle Türk Vatandaşlığına Alınmamasının Devlet n Hükümranlık
Hakkı Kapsamında Değerlend r lmes Gerekt ğ - Davalı İdaren n Takd r Hakkı Kapsamının Yerel Mahkemece Gözet lmes Gereğ /Davacı Hakkında Geçm ş
Kayıtlar/Kamu Güvenl ğ )
• İDARENİN TAKDİR HAKKI BULUNDUĞU ( MİT Raporlarında Davacı Hakkında M ll Güvenl k ve Kamu Düzen n Olumsuz Etk leyecek Mah yette Kayıtlar
Bulunduğu - Türk Vatandaşlığına Alınmaması Yönündek İdar İşlem n Hukuka Uygun Olduğu/MİT Tarafından Yapılan Arş v Araştırması/Kamu
Düzen /Hükümranlık Hakkı/Kamu Güvenl ğ )
5901/m.16
ÖZET : Dava, evl l k le türk vatandaşlığına geçme hakkındak taleb n darece redd ne l şk n şlem n ptal taleb yle açılmıştır.Yerel mahkeme davayı kabul
etm şt r.Eldek davada, MİT tarafından yapılan arş v araştırması sonucu Emn yet Genel Müdürlüğüne yazılan yazılarında, davacının, PKK-KONGRE-GEL paralel nde
faal yet yürüttüğü, Sur ye st hbaratına çalıştığının fade ed lmes üzer ne, bu hususların vatandaşlık taleb nde d kkate alınarak davacının evlenme yoluyla Tük
vatandaşlığına alınma stem yle yaptığı başvurunun redd yolunda şlem tes s ed ld ğ , söz konusu şlem n ptal stem yle bakılmakta olan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.Davalı darece Türk vatandaşlığına alınma taleb üzer ne davacı hakkında yapılan nceleme ve araştırma sonunda, davacı hakkındak geçm ş kayıtların
değerlend r lmes üzer ne kamu düzen n bozucu n tel kte, terör örgütü ve b r başka ülke st hbaratı le bağlantılı faal yetlerde bulunduğunun tesp t sebeb yle
başvurunun redded ld ğ görülmekted r.Bu durumda, Türk vatandaşlığına kabul etme konusunun Devlet n hükümranlık yetk s ne da r olduğu gözet ld ğ nde, davalı
darece takd r yetk s çerçeves nde davacı hakkındak geçm ş kayıtların değerlend r lmes sonucu tes s ed len davaya konu şlemde hukuka aykırılık, şlem n ptal
yolundak İdare Mahkemes kararında se hukuk sabet bulunmamaktadır.
İstem n Özet : Ankara 5. İdare Mahkemes nce davaya konu şlem n ptal yolunda ver len 12.2.2013 tar h ve E:2012/965, K:2013/165 Sayılı kararın 2577 Sayılı
Kanun'un 49. maddes uyarınca temy zen ncelenerek bozulmasına karar ver lmes sten lmekted r.
Savunmanın Özet : Savunma ver lmem şt r.
Danıştay Tetk k Hak m Düşünces : Temy z stem n n kabulüyle davaya konu şlem n ptal yolunda ver len İdare Mahkemes kararının bozulması gerekt ğ
düşünülmekted r.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Da res nce gereğ görüşüldü:
KARAR : Dava, Sur ye uyruklu olan ve Türk vatandaşıyla evlenen davacının, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak stem yle yaptığı başvurunun, 'Kamu
düzen , m ll güvenl k ve genel ahlak açısından sakıncalı olmamak şartını taşımadığından bah sle redd ne da r 14.11.2011 tar h ve 101671 Sayılı Nüfus ve Vatandaşlık
İşler Genel Müdürlüğü şlem n n ptal stem yle açılmıştır.
Ankara 5. İdare Mahkemes nce, her ne kadar davalı darece sunulan savunma d lekçes nde, davacının durumunun kamu düzen , m ll güvenl k ve genel ahlak
açısından sakıncalı görülmes sebeb yle Türk vatandaşlığına geçme taleb n n uygun bulunmadığı ler sürülmüş se de, bu durumu kanıtlayıcı somut b r b lg veya belge
sunulamadığı; öte yandan, davacının 1991 yılından t baren Türk vatandaşı le evl olduğu, uzun yıllar Sağlık Bakanlığında sözleşmel olarak doktorluk yaptığı, Türk
vatandaşı olan altı ( 6 ) çocuğunun bulunduğu, kend s ne süres z kamet zn ver ld ğ , herhang b r sabıkasının veya suç kaydının olmadığı, Mers n Val l ğ tarafından
hakkında yapılan soruşturma sonucunda da hakkında olumsuz b r kanaat bel rt lmed ğ görüldüğünden, davaya konu şlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçes yle
davaya konu şlem n ptal ne karar ver lm şt r.
Davalı dare tarafından, hukuka aykırı olduğu ler sürülerek 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddes uyarınca İdare Mahkemes kararının temy zen ncelenerek bozulmasına
karar ver lmes sten lmekted r.
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 'Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması' başlıklı 16. maddes nde, " ( 1 ) B r Türk vatandaşı le evlenmen n
doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmayacağı, ancak b r Türk vatandaşı le en az üç yıldan ber evl olan ve evl l ğ devam eden yabancıların Türk vatandaşlığını
kazanmak üzere başvuruda bulunab leceğ , başvuru sah pler nde;
a- ) A le b rl ğ ç nde yaşama,
b- ) Evl l k b rl ğ le bağdaşmayacak b r faal yette bulunmama,
c- ) M ll güvenl k ve kamu düzen bakımından engel teşk l edecek b r hal bulunmama şartlarının aranacağı" hüküm altına alınmıştır.
Dava dosyasının ncelenmes nden, Sur ye vatandaşı olan davacının evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçme stem yle yaptığı başvuru net ces nde Nüfus ve
Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mülakat formunda, davacının 4.7.1991 tar h nden ber Türk vatandaşı le evl ve müşterek altı ( 6 )
çocuklarının olduğu, Mers n l nde ortak kametgahlarının bulunduğu, uzun yıllar Sağlık Bakanlığında sözleşmel olarak doktorluk yaptığı, herhang b r suç kaydının
olmadığı, bahse konu evl l ğ n menfaat karşılığı yapılmış anlaşmalı b r evl l k olmadığı bel rt lerek mülakat sonucunda oluşan kanaat n olumlu olarak değerlend r lmes
net ces nde, davacının 5901 Sayılı Kanun'un 16. maddes nde aranan şartları taşıdığı sonucuna varıldığı; Mers n İl Emn yet Müdürlüğü tarafından da davacı hakkında
yapılan ön nceleme ve araştırma sonucunda, yukarda yazılı hususlara benzer tesp tlere yer ver ld ğ ; ancak, M ll İst hbarat Teşk latınca yapılan arş v araştırması
sonucu Emn yet Genel Müdürlüğüne yazılan yazılarında, davacının, PKK-KONGRE-GEL paralel nde faal yet yürüttüğü, Sur ye st hbaratına çalıştığının fade ed lmes
üzer ne, bu hususların vatandaşlık taleb nde d kkate alınarak davacının evlenme yoluyla Tük vatandaşlığına alınma stem yle yaptığı başvurunun redd yolunda şlem
tes s ed ld ğ , söz konusu şlem n ptal stem yle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan uyuşmazlıkta, davalı darece Türk vatandaşlığına alınma taleb üzer ne davacı hakkında yapılan nceleme ve araştırma sonunda, davacı hakkındak geçm ş
kayıtların değerlend r lmes üzer ne kamu düzen n bozucu n tel kte, terör örgütü ve b r başka ülke st hbaratı le bağlantılı faal yetlerde bulunduğunun tesp t sebeb yle
başvurunun redded ld ğ görülmekted r.

Bu durumda, Türk vatandaşlığına kabul etme konusunun Devlet n hükümranlık yetk s ne da r olduğu gözet ld ğ nde, davalı darece takd r yetk s çerçeves nde davacı
hakkındak geçm ş kayıtların değerlend r lmes sonucu tes s ed len davaya konu şlemde hukuka aykırılık, şlem n ptal yolundak İdare Mahkemes kararında se
hukuk sabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temy z stem n n kabulüyle, Ankara 5. İdare Mahkemes 'n n 12.2.2013 tar h ve E:2012/965, K:2013/165 Sayılı kararının
BOZULMASINA, yen den b r karar ver lmek üzere dosyanın anılan İdare Mahkemes ne gönder lmes ne, 29.03.2016 tar h nde gerekçede oyçokluğu, esasta oyb rl ğ yle
karar ver ld .
KARŞI OY :
Bakılan uyuşmazlıkta, M ll İst hbarat Teşk latı Müsteşarlığının 1992-1993 yıllarındak kayıtlarında davacının, PKK-KONGRE-GEL paralel nde faal yet yürüttüğü, Sur ye
st hbaratına çalıştığı yolunda b lg ler yer aldığı; ancak, 11.3.2011 tar hl evlenme yolu le Türk vatandaşlığını kazanma steml başvurusuna kadar anılan tesp t yönünde
herhang b r faal yette bulunduğuna da r dosya çer s nde b lg ve belge bulunmadığı, ayrıca davacının Türk vatandaşı le evl l ğ nden altı çocuğu olduğu, Türk ye'de
yaklaşık on beş ( 15 ) yıl sözleşmel doktor olarak çalıştığı, hakkında olumsuz başka b r tesp t olmadığı görülmekted r.
Bu durumda, Mahkemece 1992-1993 yıllarından sonrak süre çer s nde davacı hakkında herhang b r terör örgütü le bağlantısının olup olmadığı ve M ll İst hbarat
Teşk latı Müsteşarlığınca düzenlenen yen b r rapor bulunup bulunmadığı hususları araştırılarak b r karar ver lmes gerek rken, eks k ncelemeye dayalı olarak davaya
konu şlem n ptal yolunda ver len kararda hukuk sabet bulunmadığı düşünces yle karara gerekçe yönünden katılmıyorum.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2015/4972
K. 2018/23
T. 17.1.2018
İstem n Özet : Ankara 5. İdare Mahkemes 'n n 25/06/2015 günlü, E:2015/1671, K:2015/1130 Sayılı ısrar kararının, davalı dare tarafından temy zen ncelenerek
bozulması sten lmekted r.
Savunmanın Özet : Savunma ver lmem şt r.
Danıştay Tetk k Hak m :
Düşünces : Temy z stem n n kabulüyle ısrar kararının Danıştay Da re kararı doğrultusunda bozulması gerekt ğ düşünülmekted r.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdar Dava Da reler Kurulunca dosya ncelend , gereğ görüşüldü:
KARAR : Dava; Sur ye vatandaşı olan davacının 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16. maddes hükümler ne göre evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı
kazanmak ç n yapmış olduğu başvurunun redd ne l şk n 28/05/2010 günlü, 94008 Sayılı şlem n ptal stem yle açılmıştır.
Ankara 5. İdare Mahkemes 'n n 26/05/2011 günlü, E:2010/1609, K:2011/692 Sayılı kararıyla; davacının, 05/07/2004 tar h nde b r Türk vatandaşı le evlend ğ ve bu
evl l kten 2005 ve 2007 tar hler nde k çocuğu olduğu, evl l ğ n n devam ett ğ , davacının Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanmak ç n davalı dareye başvurduğu,
09/09/2009 tar h nde Vatandaşlık İnceleme Kom syonu tarafından davacının kend s le eş n n mülakata tab tutulduğu, yapılan mülakat sonucu davacının vatandaşlığı
kazanmasına engel bulunmadığının bel rlend ğ , davalı darece yapılan soruşturma sonucu davacının eş n n Van 4. Ağır Ceza Mahkemes nde yargılandığı ve 6 yıl 8 ay
hap s cezasına mahkum ed ld ğ , halen Van M T p Cezaev nde tutukluluk hal n n devam ett ğ n n tesp t ed ld ğ , davalı darece davacının eş n n mahkum yet
gerekçes yle davacının vatandaşlık başvurusunun reddded ld ğ , 5901 Sayılı Yasa'da evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ç n başvuru sah pler n n
taşıması gereken şartların bel rlend ğ , Türk vatandaşı olan d ğer eş n de bu şartları taşımasının değerlend rme kr ter olarak bel rlenemeyeceğ de açık olduğundan,
davalı daren n başvuru şartlarıyla lg l hükümler Türk vatandaşı olan eş de kapsayacak şek lde gen şleterek tes s ett ğ dava konusu şlemde hukuka uyarlık
bulunmadığı gerekçes yle şlem n ptal ne karar ver lm şt r.
Anılan karar, Danıştay Onuncu Da res 'n n 16/02/2015 günlü, E:2011/10326, K:2015/493 Sayılı kararıyla; vatandaşlığın kazanılması ç n başvuru sah pler n n taşıması
gereken şartların sadece başvuru sah pler nde bulunması gerekt ğ , Türk vatandaşı olan d ğer eş n de bu şartları taşımasının değerlend rme kr ter olarak
bel rlenemeyeceğ gerekçes yle dava konusu şlem n ptal ne karar ver lm şse de, mevzuatta öngörülen başvuru koşullarının sadece başvuran yabancı açısından değ l
her k eş de kapsayacak şek lde rdelenmes gerekl l ğ vatandaşlık konusunda Devlet n hükümranlık hakkının b r sonucu olduğu, davalı darece konunun ncelenmes
sonucunda 5901 Sayılı Kanun'un tanıdığı yetk çerçeves nde tes s ed len dava konusu şlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçes yle bozulmuş se de; İdare
Mahkemes , bozma kararına uymayarak lk kararında ısrar etm şt r.
Davalı dare, Ankara 5. İdare Mahkemes 'n n 25/06/2015 günlü, E:2015/1671, K:2015/1130 Sayılı ısrar kararını temy z etmekte ve bozulmasını stemekted r.
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun "Yetk l makam kararı le Türk vatandaşlığının kazanılması" başlıklı 10. maddes nde; "Türk vatandaşlığını kazanmak steyen
b r yabancı, bu Kanunda bel rt len şartları taşıması hal nde yetk l makam kararı le Türk vatandaşlığını kazanab l r. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın
kazanılmasında k ş ye mutlak b r hak sağlamaz.", "Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması" başlıklı 16. maddes nde, "B r Türk vatandaşı le evlenme
doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak b r Türk vatandaşı le en az üç yıldan ber evl olan ve evl l ğ devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak
üzere başvuruda bulunab l r. Başvuru sah pler nde;
a-) A le b rl ğ ç nde yaşama,
b-) Evl l k b rl ğ le bağdaşmayacak b r faal yette bulunmama,
c-) M llî güvenl k ve kamu düzen bakımından engel teşk l edecek b r hal bulunmama,
şartları aranır." hükmüne yer ver lm şt r.
Dosyanın ncelenmes nden; Sur ye vatandaşı olan davacının evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçme stem yle yaptığı başvuru net ces nde Vatandaşlık Başvuru
İnceleme Kom syonunca 09/09/2009 tar h nde davacı ve tutuklu bulunan Türk vatandaşı eş le gerçekleşt r len mülakat sonucu, davacının, 05/07/2004 tar h nden ber
Türk vatandaşı le evl olduğu, müşterek 2 çocukları bulunduğu, bu evl l ğe a t ortak meskenler olduğu, evl l kten doğan sorumluluğun eşler arasında paylaşıldığı,
eşler n b rb rler n anlayacak kadar Türkçe b ld kler n n tesp t ed ld ğ , mülakat sonucunda oluşan kanaat n olumlu olarak değerlend r lmes net ces nde, davacının 5901
Sayılı Kanun'un 16. maddes nde aranan şartları taşıdığı sonucuna varıldığı, davalı darece yapılan soruşturma sonucu se davacının eş n n Van 4. Ağır Ceza
Mahkemes nde "uyuşturucu madde t caret " suçu snadıyla yargılandığı ve anılan Mahkemen n 17/02/2010 günlü, E:2009/55, K:2010/30 Sayılı kararıyla, 6 yıl 8 ay
hap s le 5.000 TL adl para cezasına mahkum ed ld ğ , halen Van M T p Cezaev nde tutukluluk hal n n devam ett ğ n n tesp t ed ld ğ , bu nedenle de davacının
vatandaşlık başvurusunun redd ne l şk n dava konusu şlem n tes s ed ld ğ anlaşılmıştır.
Bu durumda, Türk vatandaşlığına kabul etme konusunun Devlet n hükümranlık yetk s ne l şk n olduğu gözet ld ğ nde, davalı darece takd r yetk s çerçeves nde davacı
ve eş hakkındak kayıtların değerlend r lmes sonucu 5901 Sayılı Kanun'un dareye takd r yetk s veren 10. maddes uyarınca tes s ed len dava konusu şlemde hukuka
aykırılık bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı daren n temy z stem n n kabulüne, Ankara 5. İdare Mahkemes 'nce ver len 25/06/2015 günlü, E:2015/1671, K:2015/1130 Sayılı
ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemes ne gönder lmes ne, kararın tebl ğ tar h n zleyen 15 (onbeş) gün ç nde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 17/01/2018 tar h nde oyçokluğu le karar ver ld .

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2015/2640
K. 2019/404
T. 15.1.2019
• TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA İSTEMLİ YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Dava Konusu İşlem n Davacı Tarafa 15.01.2015
Tar h nde Tebl ğ Ed ld ğ Hususunun Gerek Duyuru Belges Gerekse de Evrak Kaydına İl şk n İnternet Çıktısı İle Sab t Olduğu Görülmekle Dava Konusu
İşlem n 15.01.2015 Tar h nde Davacı Tarafa Tebl ğ Ed ld ğ Anlaşıldığından 20.02.2015 Tar h nde Açılan Davanın Kanun Süres İç nde Açıldığı/Davanın Süre
Aşımı Neden yle Redd ne Karar Ver lmes nde Hukuk İsabet Görülmed ğ )
• DUYURU BELGESİ İLE TEBLİĞ ( Türk Vatandaşlığına Alınma İsteml Yapılan Başvurunun Redd ne İl şk n İşlem n İptal - "Duyuru Belges " Başlıklı İşlem
İle Tebl ğ Ed ld ğ Görülmekle B rl kte Duyuru Belges nde Farklı Tar hler n Yer Aldığı Ancak Dava Konusu İşlem n Davacı Tarafa 15.01.2015 Tar h nde Tebl ğ
Ed ld ğ Hususunun Gerek Duyuru Belges Gerekse de Evrak Kaydına İl şk n İnternet Çıktısı İle Sab t Olduğu Görülmekle Dava Konusu İşlem n 15.01.2015
Tar h nde Davacı Tarafa Tebl ğ Ed ld ğ Anlaşıldığından 20.02.2015 Tar h nde Açılan Davanın Kanun Süres İç nde Açıldığı )
• TEBLİĞ BELGESİNDE FARKLI TARİHLERİN YER ALMASI ( Dava Konusu İşlem n Tebl ğ Tar h ne İl şk n Olarak Ortaya Çıkan Çel şk n n G der lmes İç n Söz
Konusu İşlem n Davacıya Tebl ğ Ed ld ğ Tar h Açık Net ve Anlaşılır Olarak Göster r B lg ve Belgeler İle Evrak Kayıt Defter n n Anılan Uyuşmazlığın
Çözümü İç n Gerekl Olan Kısmının Fotokop s n n Davalı İdare Tarafından Gönder lmes Net ces nde Dava Konusu İşlem n Davacı Tarafa 15.01.2015
Tar h nde Tebl ğ Ed ld ğ Hususunun Gerek Duyuru Belges Gerekse de Evrak Kaydına İl şk n İnternet Çıktısı İle Sab t Olduğu Görülmekle 20.02.2015
Tar h nde Açılan Davanın Kanun Süres İç nde Açıldığının Kabul Ed leceğ )
5901/m.10,11
2577/m.7,10
ÖZET : Gürc stan uyruklu olan davacı tarafından, Türk Vatandaşlığına alınması stem yle yapılan başvurunun redd ne l şk n Antalya Val l ğ İl Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü şlem le tebl ğ ed len İç şler Bakanlığı şlem n n ptal sten lm şt r.
Dava konusu şlem n davacıya Antalya Val l ğ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün "Duyuru Belges " başlıklı şlem le tebl ğ ed ld ğ görülmekle b rl kte, duyuru
belges nde farklı tar hler n yer aldığı; belgen n üst tarafında 15.01.2015 tar h n n yazıldığı; aynı şek lde alt kısmında da 15.01.2015 ( 15/01/2014 tar h elle düzelt lerek
2015 olarak değ şt r lm ş. ) tar h nde e- mza le mzalandığının tasd k ed ld ğ ; öte yandan, belgen n üzer nde elle 15/01/2014 tar h n n yazılı olduğunun görüldüğü, dava
konusu şlem n tebl ğ tar h ne l şk n olarak ( 2014-2015 ) ortaya çıkan çel şk n n g der lmes ç n söz konusu şlem n davacıya tebl ğ ed ld ğ tar h açık, net ve anlaşılır
olarak göster r b lg ve belgeler le evrak kayıt defter n n anılan uyuşmazlığın çözümü ç n gerekl olan kısmının fotokop s n n davalı dare tarafından gönder lmes n n
stend ğ , ara kararına cevaben darece gönder len 05.12.2018 tar hl d lekçe ve ekler ncelend ğ nde; dava konusu şlem n davacı tarafa 15/01/2015 tar h nde tebl ğ
ed ld ğ hususunun gerek duyuru belges , gerekse de evrak kaydına l şk n nternet çıktısı le sab t olduğu görülmekted r. Bu durumda, dava konusu şlem n 15/01/2015
tar h nde davacı tarafa tebl ğ ed ld ğ anlaşıldığından, 20/02/2015 tar h nde açılan ş bu davanın kanun süres ç nde açıldığı sonucuna varılmaktadır.İdare
Mahkemes nce, davanın esasının ncelenmes suret yle b r karar ver lmes gerek rken, davanın süre aşımı neden yle redd ne karar ver lmes nde hukuk sabet
görülmem şt r.
İSTEMİN KONUSU : Ankara 2. İdare Mahkemes 'n n 09/04/2015 tar h ve E:2015/328, K:2015/485 Sayılı kararının temy zen ncelenerek bozulması sten lmekted r.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu stem: Gürc stan uyruklu olan davacı tarafından, Türk Vatandaşlığına alınması stem yle yapılan başvurunun redd ne l şk n 15/01/2015 tar h ve 1323
Sayılı Antalya Val l ğ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü şlem le tebl ğ ed len 27/09/2013 tar h ve 92460 Sayılı İç şler Bakanlığı şlem n n ptal sten lm şt r.
İlk Derece Mahkemes kararının özet : Ankara 2. İdare Mahkemes nce ver len 09/04/2015 tar h ve E:2015/328, K:2015/485 Sayılı kararda; davacının, Türk
Vatandaşlığına alınması stem yle davalı dareye yapmış olduğu başvurunun, 27/09/2013 tar h ve 1323 Sayılı şlem le redded ld ğ , bu şlem n davacıya 15/01/2014
tar h nde tebl ğ ed ld ğ , bu şleme karşı tebl ğ tar h n zleyen 60 gün çer s nde yan en son ( 60. gün hafta sonu tat l ne geld ğ ç n zleyen gün ) 17/03/2014 tar h nde
dava açılması gerek rken, bu süre geç r ld kten sonra 20/02/2015 tar h nde açılan davanın süre aşımı neden yle esasının ncelenmes ne olanak bulunmadığı,
davacının, 27/09/2013 tar h ve 1323 Sayılı şlem n gerekçes n öğrenmeye yönel k olarak yapmış olduğu 20/01/2015 tar hl başvurusunun, yen b r vatandaşlık
başvurusu veya dava açma süres çer s nde yapılan t raz başvurusu olmadığı, bu sebeple dava açma süres n yen den başlatmasının mümkün olmadığı sonucuna
varıldığı gerekçes yle süre aşımı yönünden davanın redd ne karar ver lm şt r.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı vek l tarafından, dava konusu şlem n müvekk l ne 15/01/2015 tar h nde tebl ğ ed ld ğ , bu sebeple 20/02/2015 tar h nde açılan
davanın süres nde olduğu ler sürülmekted r.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı dare tarafından, davacının Türk vatandaşlığına alınma stem yle yaptığı başvurunun redd ne l şk n dava konusu şlem n
hukuka uygun olduğu, öte yandan, yasal süres ç nde açılmayan davanın süre aşımı neden yle redd yolunda ver len dare mahkemes kararında hukuka aykırılık
bulunmadığı bel rt lerek stem n redd gerekt ğ savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ :Temy z stem n n kabulü gerekt ğ düşünülmekted r.
Karar veren Danıştay Onuncu Da res nce, 12/09/2018 tar hl ara kararı cevabının geld ğ görülerek, Tetk k Hâk m n n açıklamaları d nlend kten ve dosyadak belgeler
ncelend kten sonra gereğ görüşüldü:
KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Gürc stan uyruklu olan davacı tarafından, 01/06/2012 tar h nde 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 11. maddes uyarınca Türk vatandaşlığına alınma taleb yle
İç şler Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.
Davacının Türk vatandaşlığına alınma taleb , 5901 Sayılı Kanun'un 10. maddes uyarınca dava konusu 27/09/2013 tar h ve 92460 Sayılı İç şler Bakanlığı şlem le
redded lm şt r.
Söz konusu şlem davacıya Antalya Val l ğ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün "Duyuru Belges " başlıklı 15/01/2015 tar h ve 1323 Sayılı şlem le tebl ğ ed lm şt r.
Bunun üzer ne 20/01/2015 tar hl d lekçeyle davacı vek l tarafından, tebl ğ ed len evrakta başvurunun redd ne l şk n kararın bulunmadığı, söz konusu şleme karşı dar
yargıda dava açılacağı ç n anılan kararın gönder lmes stem yle davalı dareye başvuruda bulunulmuştur.
Anılan yazıya İç şler Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü tarafından ver len 02/02/2015 tar h ve 9892 Sayılı cevap yazısında; vatandaşlık
başvurusunun redd ne l şk n karar yazısının mahkeme kararı olmadan gönder lemeyeceğ bel rt lm şt r.
Bunun üzer ne 20/02/2015 tar h nde bakılan dava açılmıştır.
İLGİLİ MEVZUAT:

2577 Sayılı İdar Yargılama Usulü Kanununun 7. maddes nde, dava açma süres n n özel kanunlarında ayrı süre göster lmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare
Mahkemeler nde altmış gün, verg mahkemeler nde otuz gün olduğu, bu süreler n dar uyuşmazlıklarda yazılı b ld r m n yapıldığı günü zleyen günden başlayacağı;
"İdar makamların sükutu" başlıklı 10. maddes nde, lg l ler n haklarında dar davaya konu olab lecek b r şlem veya eylem n yapılması ç n dar makamlara
başvurab lecekler , altmış gün ç nde b r cevap ver lmezse steğ n redded lm ş sayılacağı, altmış günün b tt ğ tar hten t baren dava açma süres ç nde konusuna göre
Danıştaya, dare ve verg mahkemeler ne dava açab lecekler , altmış günlük süre ç nde darece ver len cevap kes n değ lse, lg l n n bu cevabı stem n redd sayarak
dava açab leceğ g b , kes n cevabı da bekleyeb leceğ , bu takd rde dava açma süres n n şlemeyeceğ , ancak, bekleme süres n n başvuru tar h nden t baren altı ayı
geçmeyeceğ , dava açılmaması veya davanın süreden redd haller nde altmış günlük süren n b tmes nden sonra yetk l dar makamlarca cevap ver l rse, cevabın
tebl ğ nden t baren altmış gün ç nde dava açab lecekler hükme bağlanmıştır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Uyuşmazlıkta; Da rem z n 12/09/2018 tar h ve E:2015/2640 Sayılı ara kararıyla; dava konusu şlem n davacıya Antalya Val l ğ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün
"Duyuru Belges " başlıklı şlem le tebl ğ ed ld ğ görülmekle b rl kte, duyuru belges nde farklı tar hler n yer aldığı; belgen n üst tarafında 15/01/2015 tar h n n yazıldığı;
aynı şek lde alt kısmında da A. Fer t Aras tarafından 15/01/2015 ( 15/01/2014 tar h elle düzelt lerek 2015 olarak değ şt r lm ş. ) tar h nde e- mza le mzalandığının
tasd k ed ld ğ ; öte yandan, belgen n üzer nde elle 15/01/2014 tar h n n yazılı olduğunun görüldüğü, dava konusu şlem n tebl ğ tar h ne l şk n olarak ( 2014-2015 )
ortaya çıkan çel şk n n g der lmes ç n söz konusu şlem n davacıya tebl ğ ed ld ğ tar h açık, net ve anlaşılır olarak göster r b lg ve belgeler le evrak kayıt defter n n
anılan uyuşmazlığın çözümü ç n gerekl olan kısmının fotokop s n n davalı dare tarafından gönder lmes n n stend ğ , ara kararına cevaben darece gönder len
05/12/2018 tar hl d lekçe ve ekler ncelend ğ nde; dava konusu şlem n davacı tarafa 15/01/2015 tar h nde tebl ğ ed ld ğ hususunun gerek duyuru belges , gerekse de
evrak kaydına l şk n nternet çıktısı le sab t olduğu görülmekted r.
Bu durumda, dava konusu şlem n 15/01/2015 tar h nde davacı tarafa tebl ğ ed ld ğ anlaşıldığından, 20/02/2015 tar h nde açılan ş bu davanın kanun süres ç nde
açıldığı sonucuna varılmaktadır.
İdare Mahkemes nce, davanın esasının ncelenmes suret yle b r karar ver lmes gerek rken, davanın süre aşımı neden yle redd ne karar ver lmes nde hukuk sabet
görülmem şt r.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddes ne uygun bulunan davacı tarafın temy z stem n n kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre aşımı neden yle redd ne l şk n temy ze konu Ankara 2. İdare Mahkemes 'n n 09/04/2015 tar h ve E:2015/328,
K:2015/485 Sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yen den b r karar ver lmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönder lmes ne,
4. 2577 Sayılı Kanun'un ( Geç c 8. maddes uyarınca uygulanmasına devam ed len ) 54. maddes n n 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebl ğ tar h n zleyen 15 ( on beş )
gün çer s nde kararın düzelt lmes yolu açık olmak üzere, 15.01.2019 tar h nde oyb rl ğ yle karar ver ld .
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DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2014/296
K. 2019/2268
T. 20.3.2019
İSTEMİN KONUSU : İstanbul 3. İdare Mahkemes 'n n 16/07/2013 tar h ve E:2012/1744, K:2013/1204 Sayılı kararının temy zen nceenerek bozulması sten lmekted r.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu stem: Ahıska Türkü olduğundan bah sle kamet tezkeres alan ve 14/10/2012 tar h ne kadar v ze süres bulunan Özbek stan uyruklu davacı hakkında,
İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü bünyes nde bulunan "Ahıska Türkü Kom syonu" tarafından, Ahıska Türkü olmadığı yönünde kanaate varıldığından bah sle,
davacının kamet tezkeres n n ptal ed lerek, v ze süres n n sonunda sınır dışına çıkış yapması gerekt ğ yönünde tes s ed len 01/08/2012 tar hl davalı dare şlem n n
ptal sten lmekted r.
İlk Derece Mahkemes kararının özet : İstanbul 3. İdare Mahkemes 'n n 16/07/2013 tar h ve E:2012/1744, K:2013/1204 kararıyla; Özbek stan uyruklu olan davacının,
Ahıska Türkü olup olmadığına l şk n resm b lg ve belgeler noktasında, belgeler n gerçeğ yansıtmadığına l şk n b r tesp t n bulunmadığı g b davacının Kırklarel
Val l ğ nden "Ahıska Türkü Amaçlı" kamet tezkeres aldığının da sab t olduğu, bu bakımdan b r şahsın Ahıska Türkler n n d l , tar h , gelenekler , örf- adetler ve
yemekler hakkında yeter kadar b lg s bulunmamasının Ahıska Türkü olmadığı yönünde kanaat uyandırsa da (k lg l kom syon kararından bu husus ta tam olarak
anlaşılamamaktadır. Z ra davacının hang soruya ne cevap verd ğ bel rl değ ld r) bu hususun başlı başına o k ş n n Ahıska Türkü olmadığı sonucunu kes n olarak
ortaya koymayacağı, bu nedenle davacı hakkında Ahıska Türkü olmadığı noktasında somut ve açık b r tesp t yapılmadığı ve şlem n kanaate dayalı olarak tes s ed ld ğ
sonucuna ulaşıldığından, dava konusu şlem n hukuka uygun bulunmadığı gerekçes yle ptal ne karar ver lm şt r.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı dare tarafından, "Ahıska Türkü" olarak müracaatta bulunan yabancıların, Ahıska Türkü olup olmadıklarının tesp t amaçlı llerde
5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu uyarınca Vatandaşlık Başvuru İnceleme Kom syonları oluşturulduğu, bu kapsamda daha önce Kırklarel Val l ğ nden "Ahıska Türkü
Amaçlı" kamet tezkeres alan Özbek stan uyruklu davacının, 24/07/2012 tar h nde İstanbul İl Emn yet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvurarak "Ahıska
Türkü Amaçlı" kamet tezkeres temd t taleb nde bulunması üzer ne, gerekl ncelemeler n yapılab lmes ç n İl Nüfus ve Vatandaşlık İşler Müdürlüğünde 31/07/2012
tar h nde yapılacak olan "Vatandaşlık Başvuru İnceleme Kom syonuna" katılması gerekt ğ davacıya b ld r lm ş ve müracaatı kabul ed lm şse de, anılan Kom syonun
31/07/2012 tar hl toplantısında yapılan değerlend rme sonucu davacının Ahıska Türkü olmadığı kanaat ne varıldığından dava konusu şlem n tes s ed ld ğ ler
sürülmekted r.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma ver lmem şt r.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ
ERSİN YILMAZ'IN DÜŞÜNCESİ : Temy z stem n n kabulü gerekt ğ düşünülmekted r.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onuncu Da res nce, Tetk k Hâk m n n açıklamaları d nlend kten ve dosyadak belgeler ncelend kten sonra dava konusu şlem n İstanbul Val l ğ
tarafından tes s ed ld ğ anlaşıldığından davalı konumunda bulunan İç şler Bakanlığı İstanbul Emn yet Müdürlüğü Yabancılar Şubes hasım mevk nden çıkartılarak
gereğ görüşüldü:
KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Özbek stan uyruklu olan davacıya daha önce Kırklarel Val l ğ nden "Ahıska Türkü Amaçlı" kamet tezkeres ver lm şt r.
Davacı tarafından, 24/07/2012 tar h nde İstanbul İl Emn yet Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvurularak, yakınlarının İstanbul l ne taşındığından bah sle "Ahıska
Türkü Amaçlı" kamet tezkeres n n temd t ed lmes taleb nde bulunulmuştur.
Söz konusu başvuru üzer ne davacıya, 30/07/2012 tar h ve 49.02.M9. sayılı İstanbul Val l ğ İl Emn yet Müdürlüğünce düzenlenen müracaat belges le başvurusuna
l şk n gerekl ncelemeler n yapılab lmes ç n İl Nüfus ve Vatandaşlık İşler Müdürlüğünde 31/07/2012 salı günü 14.00'da yapılacak olan "Vatandaşlık Başvuru İnceleme
Kom syonuna" katılması gerekt ğ tebl ğ ed lm şt r.
Sonrasında, İstanbul Val l ğ Vatandaşlık Başvuru İnceleme Kom syonu'nca düzenlenen "Ahıska Türkü Mülakat Tutanağı" başlıklı 31/07/2012 tar hl belgede; nceleme
kom syonu tarafından davacı le yapılan mülakatta, davacıya yönelt len sorulardan, davacının Ahıska Türkler n n d l , tar h , gelenekler , örf-adetler ve yemekler
hakkında yeter kadar b lg s n n bulunmadığı ve kom syona sunduğu belgelerden Ahıska Türkü olmadığı kanaat ne varıldığı bel rt lm şt r.
Bunun üzer ne, Ahıska Türkü olmadığı kanaat ne varılan davacının, kamet tezkeres n n ptal ed lerek, v ze süres n n sonunda sınır dışına çıkış yapması gerekt ğ ne
l şk n olarak dava konusu şlem tes s ed lm ş ve söz konusu şlem n ptal stem yle de bakılan dava açılmıştır.
İLGİLİ MEVZUAT:
Dava konusu şlem tar h nde yürürlükte bulunan 5683 Sayılı Yabancıların Türk ye'de Seyahat ve İkametler Hakkında Kanun'un, "İkamet tezkeres n n reddolunacağı
haller" başlıklı 7. maddes nde,
"A) Sırf ş tutmak ç n gelecek sanat ve meslek erbabı olup da tutacağı ş, kanunlar gereğ nce Türk vatandaşlarına hasred lm ş bulunan,
B-) Türk kanun veya örf ve adetler yle yahut s yas cabatla tel f ed lem yecek durumda olan veya faal yette bulunan,
C-) Türk ye'de kalmak sted ğ müddet zarfında yaşamak ç n madd mkanları meşru b r şek lde tem n edem yeceğ sab t olan,
D-) Türk ye'ye g rmes memnu olup da her nasılsa g rm ş bulunan,
E-) Türk ye'de oturduğu müddetçe huzur ve asay ş hlal eden,
Yabancılara kamet tezkeres ver lemez" hükmü; "İkamet tezkereler n n süres " başlıklı 9. maddes nde, “ kamet tezkereler n n süres n n beş yıl olduğu, … süres b ten
kamet tezkeres üzer nde en fazla dört defa uzatma şlem yapılab leceğ ” hükmü; "Muzır şahıslar" başlıklı 19. maddes nde se İç şler Bakanlığınca memlekette
kalması umum güvenl ğe, s yas ve dar caplara aykırı sayılan yabancıların ver lecek muayyen müddet zarfında Türk ye'den çıkmağa davet olunacağı, bu müddet n
sonunda Türk ye'y terketmeyenler n sınır dışı ed leb leceğ kurala bağlanmıştır.
02/07/1992 tar h ve 3835 Sayılı Ahıska Türkler n n Türk ye'ye Kabulü ve İskânına Da r Kanun'un 1. maddes nde, Esk Sovyetler B rl ğ n oluşturan cumhur yetlerde
dağınık halde yaşayan ve "Ahıska Türkler " olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türk ye'ye gelmek steyenler n, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere,
Bakanlar Kurulunca bel rlenecek yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla, serbest veya skanlı göçmen olarak kabul olunab lecekler ; bunların kabuller ve skânlarının bu Yasa
le 2510 Sayılı İskan Kanunu hükümler ne göre yapılacağı hükme bağlanmıştır.
18/03/2008 tar h ve 030 Sayılı "Ahıska Türkler " konulu Genelge'n n "Başvuru le İlg l Genel Esaslar" başlığı altında şu hükümlere yer ver lm şt r:

".....
c-) Ahısta Türkü olarak müracaat eden k ş lerle lg l yapılan araştırma, nceleme, b lg ve belge kontrolü le şahıslarla b zzat yapılan mülakatlarda aşağıdak b lg lerden
de yararlanılacaktır;
-Öncel kle kamet beyannameler ndek b lg ler n doğruluğu tesp t ed lecekt r.
-Özell kle şahsın sm nde sonradan b r değ ş kl k olup olmadığı sorulacak, değ ş kl k varsa kayda geç r lecekt r.
-Müracaat eden n doğum yer tetk k ed l rken daha önce Ahıska Türkler n n sürgün ed ld kler bölgeler olup olmadığına d kkat ed lecekt r. (Ahıska Türkler n n anayurtları
Güney Gürc stan olup, 1944 yılında Stal n dönem nde Orta Asya Ülkeler ne sürgün ed lm şlerd r.)
-Y ne aynı şek lde ebeveynler n n doğum yerler n n Ahıska Bölges olup olmadığına bakılacaktır.
-Pasaport veya d ğer belgeler n tetk k nden gerek kend s n gerekse a le büyükler n n s mler n n Türk s mler ne olan yakınlıkları tetk k ed lecekt r.
-Konuştuğu Türkçen n lehçes ne ve sev yes ne bakılacaktır.
-Ahıska Türkler n n geçm şler le lg l olarak tar h b lg s ne ve Ahıska Türkler n n yaşadıkları bölgelere a t b lg ye sah p olup olmadıklarına bakılacaktır.
-Ahıska Türkler n n yaşantıları le lg l gelenek, görenek, örf ve adetlere l şk n b lg lere sah p olup olmadıkları tetk k ed lecekt r.
-Türk ye'de daha önce soydaş uygulamaları kapsamında kamet zn ver len veya vatandaşlığımıza alınan yakınları bulunup bulunmadığı araştırılacak varsa adres ve
telefonları alınarak gerekt ğ nde buralardan da sorulacaktır.
-Esk Sovyetler B rl ğ , Türk Cumhur yetler nden gelenler n tab yet nde bulundukları Devlet Arş vler nden veya Gürc stan Devlet n n arş v kayıtlarından; anne/baba,
büyükanne/büyükbaba veya d ğer yakın akrabalarının sürgün ed ld ğ ne, sürgün olarak geld ğ ne da r usulüne uygun olarak alınmış ve onaylanmış doğum kayıtları da
dah l olmak üzere her türlü b lg , belge ve arş v kayıtlarını göster r "Arş v Belgeler " ncelenerek karar mekan zması çer s ne alınarak, şahsın Ahıska Türkü olup
olmadığı tetk k ed lmek üzere değerlend rmeye alınacaktır.
-Gerek Dış Tems lc l kler m zden, gerekse daha önce yaşadıkları ülke makamlarından usulüne uygun olarak alınmış ve onaylanmış Ahıska Türkü olduğuna da r b lg ve
belgeler ncelenecekt r.
-Soy tesp t konusunda yabancının bunlardan başka ler süreceğ b lg ve resm belgeler de gözönünde bulundurulacaktır."
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda aktarılan Genelge uyarınca, Ahıska Türkler ne kamet tezkeres ver l rken lg l b r mlerce yapılacak ncelemede, başvuran k ş ler n, Ahıska Türkler n n
geçm şler le lg l olarak tar h b lg s ne ve Ahıska Türkler n n yaşadıkları bölgelere a t b lg ye sah p olup olmadıklarına bakılacağı, y ne Ahıska Türkler n n yaşantıları le
lg l gelenek, görenek, örf ve adetlere l şk n b lg lere sah p olup olmadıkları yönünden tetk k ed leceğ görülmekted r.
D ğer taraftan, 5683 Sayılı Kanun hükümler nde yer alan, s yas ve dar caplara aykırı hareket, örf ve adetle yahut s yas cabatla tel f ed lemeyecek durum, kamu
düzen n bozmak n yet , kamu düzen n bozanlara katılmak yada yardım etmek amacıyla geld ğ n n sez lmes g b tanımlamalarla dareye yurda g r ş ne z n ver lecek
veya yurtta kalmasına z n ver lecek yabancılarla lg l olarak karar almak konusunda gen ş takd r yetk s tanındığı açıktır.
Uyuşmazlıkta, kend s ne, Kırklarel Val l ğ nce "Ahıska Türkü Amaçlı" kamet tezkeres ver len Özbek stan uyruklu olan davacı tarafından, 24/07/2012 tar h nde İstanbul
İl Emn yet Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvurularak, İstanbul l nde kamet etmek amacıyla "Ahıska Türkü Amaçlı" kamet tezkeres n n uzatılması stem yle
başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvuruya l şk n olarak yapılan nceleme sonucu İstanbul Val l ğ Vatandaşlık Başvuru İnceleme Kom syonu'nca düzenlenen
"Ahıska Türkü Mülakat Tutanağı" başlıklı 31/07/2012 tar hl belgede, davacıya yönelt len sorulardan, davacının Ahıska Türkler n n d l , tar h , gelenekler , örf-adetler ve
yemekler hakkında yeter kadar b lg s n n bulunmadığı ve kom syona sunduğu belgelerden Ahıska Türkü olmadığı kanaat ne varılması üzer ne davacı hakkında Ahıska
Türkü olmadığından bah sle dava konusu şlem n tes s ed ld ğ görülmekted r.
Bu hal yle Ahıska Türkü olduğundan bah sle kend s ne kamet zn ver len davacının, yapılan nceleme sonunda Ahıska Türkü olmadığının mevzuata uygun olarak
tesp t ed lmes üzer ne kend s ne ver len kamet zn n n ptal ed lerek v ze süres sonunda Türk ye'den çıkış yapması gerekt ğ yolunda tes s ed len dava konusu şlemde
hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu şlem n ptal yolunda ver len İdare Mahkemes kararında hukuk sabet görülmem şt r.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı daren n temy z stem n n kabulüne,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu şlem n ptal ne l şk n temy ze konu İstanbul 3. İdare Mahkemes 'nn 16/07/2013 tar h ve E:2012/1744, K:2013/1204
Sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yen den b r karar ver lmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönder lmes ne,
4. 2577 Sayılı Kanun'un (Geç c 8. maddes uyarınca uygulanmasına devam ed len) 54. maddes n n 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebl ğ tar h n zleyen 15 (on beş) gün
çer s nde kararın düzelt lmes yolu açık olmak üzere, 20/03/2019 tar h nde oyçokluğuyla karar ver ld .
(X)-KARŞI OY :
Davalı daren n temy z stem n n redded lerek, dava konusu şlem n ptal ne yönel k mahkeme kararının onanması gerekt ğ düşünces le mahkeme kararının
bozulmasına l şk n Da re kararına katılmıyoruz.
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• NAZIM HİKMET RAN'IN VATANDAŞLIKTAN ISKAT KARARI ( Nüfus Kütüğüne Tesc l ne İl şk n İşlem n İptal İstem - B r Vatandaş Olarak Davacının K ş sel
ve Meşru Menfaat n n de İhlal Ed ld ğ /Sübjekt f Ehl yet n n Varlığı )
• VATANDAŞLIKTAN ISKAT KARARI ( Nazım H kmet Ran'ın/Nüfus Kütüğüne Tesc l ne İl şk n İşlem n İptal İstem - Sübjekt f Ehl yet/B r Vatandaş Olarak
Davacının K ş sel ve Meşru Menfaat n n de İhlal Ed ld ğ )
• SÜBJEKTİF EHLİYET ( Nazım H kmet Ran'ın Vatandaşlıktan Iskat Kararının Nüfus Kütüğüne Tesc l ne İl şk n İşlem n İptal İstem - B r Vatandaş Olarak
Davacının K ş sel ve Meşru Menfaat n n de İhlal Ed ld ğ /Sübjekt f Ehl yet n n Varlığı )
• KİŞİSEL VE MEŞRU MENFAAT ( Nazım H kmet Ran'ın Vatandaşlıktan Iskat Kararının Nüfus Kütüğüne Tesc l ne İl şk n İşlem n B r Vatandaş Olarak
Davacının da İhlal Ett ğ - Sübjekt f Ehl yet n n Varlığı/İptal n İsteyeb leceğ )
2577/m. 2
403/m. 34
ÖZET : Nazım H kmet Ran Türk dünyasının ve 20. Yüzyıl dünya edeb yatının en büyük şa rler nden olup, m lletlerarası b r kurum olan UNESCO'nun, şa r n 100.
doğum yılı anısına 2002 yılını Nazım H kmet Yılı lan etmes bu gerçeğ n b r tasd k olmaktadır. Nazım H kmet' n Türk ve Doğu halklarının ş r n büyük ölçüde etk lem ş,
ş rde yen yollar açmış, geçm ş ve gelecek yüzyılların ebed yen yaşayacak b r klas ğ olması t bar yle, hakkındak vatandaşlıktan ıskat kararının nüfus kütüğüne
tesc l ne l şk n şlem n ptal stem le açılan bu davada, davacının güncel menfaat bulunduğu g b , adı geçen şa r n, ulusal sınırları da aşarak dünya çapında kabul
görmüş b r sanatçı olması neden yle, b r vatandaş olarak davacının k ş sel ve meşru menfaat n n de hlal ed ld ğ anlaşıldığından, bakılan davada, davacının sübjekt f
ehl yet n n varlığı kabul ed lmek suret yle davanın esasının ncelenmes gerekmekted r.
İstem n Özet : Danıştay Onuncu Da res n n 29.1.2003 günlü, E:2002/2371, K:2003/302 sayılı kararının temy zen ncelenerek bozulması, davacı tarafından
sten lmekted r.
Başbakanlığın ve İç şler Bakanlığının Savunmalarının Özet : Danıştay Onuncu Da res nce ver len kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temy z d lekçes nde öne
sürülen nedenler n, kararın bozulmasını gerekt recek n tel kte olmadığı bel rt lerek temy z stem n n redd gerekt ğ savunulmaktadır.
Danıştay Tetk k Hak m Pınar Kara'nın Düşünces : Ulusal sınırları da aşarak dünya çapında kabul görmüş ve doğumunun 100. yılında evrensel olarak anılmış b r
sanatçı hakkındak vatandaşlıktan ıskat kararının nüfus kütüğüne tesc l ne da r şlem n ptal stem le açılan davada, sübjekt f ehl yet koşulunun gen ş yorumlanması
gerekt ğ gerekçes le temy z stem n n kabulü le Da re kararının bozulması gerekt ğ düşünülmekted r.
Danıştay Savcısı Em n Celalett n Özkan'ın Düşünces : Danıştay dava da reler nce ver len kararların temy zen ncelenerek bozulab lmes ç n, 2577 sayılı İdar
Yargılama Usulü Kanununun 49. maddes n n b r nc fıkrasında bel rt len nedenler n bulunması gerekmekted r.
Temy z d lekçes nde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden h çb r s ne uymadığından, stem n redd le temy z ed len Danıştay Onuncu
Da res nce ver len kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmekted r.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdar Dava Da reler Kurulunca 2577 sayılı Kanunun 17. maddes ne göre davacının duruşma stem kabul ed lmeyerek, dosya ncelend , gereğ
görüşüldü:
KARAR : Dava, Şa r Nazım H kmet Ran'ın TC. Vatandaşlığından ıskatına l şk n 25.7.1951 günlü, 3/13401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçers z kaldığı ve
uygulanamayacağı hususunun tesp t le nüfus kaydında 8.3.2002 günlü, VGF 90 nolu form düzenleterek ve düzenleyerek vatandaşlıktan ıskatın nüfus kütüğüne
tesc l ne l şk n şlem n ptal stem yle açılmıştır.
Danıştay Onuncu Da res 29.1.2003 günlü, E:2002/2371, K:2003/302 sayılı kararıyla; 2577 sayılı İdar Yargılama Usulü Kanununun 2. maddes "a" fıkrasında, dar
şlem hakkında yetk , şek l, sebep, konu ve maksat yönler nden b r le hukuka aykırı olduklarından dolayı ptaller ç n menfaatler hlal ed lenler tarafından açılan
davaların ptal davaları olarak tanımlandığı ve sübjekt f ehl yet koşulunun "menfaat İhlal " olarak yer aldığı, ptal davasının çt hat ve doktr nde bel rlenen hukuk
n tel kler gözönüne alındığında, dare hukuku alanında tek taraflı rade açıklamasıyla kes n ve yürütülmes zorunlu n tel kte tes s ed len dar şlemler n ancak bu dar
şlemle meşru, k ş sel ve güncel b r menfaat lg s kurulab lenler tarafından ptal davasına konu ed leb leceğ n n kabulünün zorunlu olduğu, Türk Vatandaşlığı
Kanununun 34. maddes nde yer alan "Kaybett rme ve çıkarma kararları şahs d r, lg l n n eş ve çocuklarına tes r etmez." hükmü karşısında dava açma hakkının esas
hak sah b ne a t olacağı, vatandaşlık hakkının şahsa bağlı haklardan olduğu ve dava konusu şleme dayanak oluşturan Bakanlar Kurulu Kararının da dava konusu
ed lmed ğ gözönüne alındığında vatandaşlığın kaybett r lmes ne l şk n kararın nüfus kütüğüne tesc l ne l şk n şlem le davacının doğrudan b r l şk s n n bulunmadığı
gerekçes le davanın ehl yet yönünden redd ne karar verm şt r.
Davacı, 1951 tar hl Bakanlar Kurulu kararının 51 yıl sonra davalı İç şler Bakanlığınca tesc l yoluna g d lmes n n hukuka aykırı olduğunu, Nazım H kmet Ran'ın 1963
yılında öldüğünü, dolayısıyla Nazım H kmet' n şahsı le lg l , sonradan tes s ed len hukuka aykırı şlemler n h çb r zaman yargı denet m ne tab olamayacağını, oysa
dar b r şlem n yargısal denet m n n yapılmamasının hukuk devlet nde söz konusu olamayacağını, çağına ve topluma karşı duyarlı ve sorumluluk duygusu taşıyan her
aydının evrensel b r sanatçının ölümünden sonra gerçekleşen hukuk dışı b r uygulama karşısında duyarsız kalamayacağını öne sürmekte ve Da re kararının temy zen
ncelenerek bozulmasına karar ver lmes n stemekted r.
2577 sayılı İdar Yargılama Usulü Kanunu'nun 2 nc maddes n n 1 nc bend n n ( a ) alt bend nde ptal davasının sübjekt f ehl yet koşulu "menfaat hlal " olarak yer
almışken; bu koşul, 4001 sayılı Kanunla; çevre, tar h ve kültürel değerler n korunması ve İmar Uygulamaları g b Kamu yararını yakından lg lend ren hususlar har ç
olmak üzere "k ş sel hak hlal " olarak değ şt r lm ş; ancak, 2. madden n 1. bend n n ( a ) alt bend ; 10.4.1996 günlü, 22607 sayılı Resm Gazetede yayımlanan Anayasa
Mahkemes n n 21.9.1995 günlü, E: 1995/27, K: 1995/47 sayılı kararıyla, dar şlemlere karşı ptal davası açab lmek ç n, dare hukukunun genel esaslarına aykırı
b ç mde, dar şlem n davacının "k ş sel hakkını hlal" etm ş olması koşulu get r lmes n n hak arama özgürlüğünü kısıtladığı ve b rçok şleme karşı dava yolunu kapattığı,
bu hal yle hukuk devlet lkes yle bağdaşmadığı gerekçes yle Anayasanın 2. ve 36. maddeler ne aykırı bulunarak ptal ed lm ş, ptal neden yle doğan hukuksal boşluğun
g der lmes ç n ptal kararının Resm Gazetede yayımından t baren üç ay sonra yürürlüğe g rmes ne karar ver lm şt r.
Anayasa Mahkemes n n yukarıda bel rt len ptal kararında öngörülen sürede, söz konusu hukuksal boşluğu dolduracak b r yasal düzenleme get r lmem ş olmakla
b rl kte dar yargı yerler çt hat yoluyla ptal davalarını açab lmek ç n menfaat lg s n aramışlardır. Ancak daha sonra bu yasal boşluk g der lm ş ve 2577 sayılı Kanunun
2 nc maddes n n 1 nc bend n n ( a ) alt bend 4577 sayılı Kanunla yen den düzenlenerek, ptal davaları " dar şlemler hakkında yetk , şek l, sebep, konu ve maksat
yönler nden b r le hukuka aykırı olduklarından dolayı ptaller ç n menfaatler hlal ed lenler tarafından açılan" davalar olarak tanımlanmıştır.
Dolayısıyla ptal davasının gerek anılan maddede, gerekse çt hat ve doktr nde bel rlenen hukuk n tel kler gözönüne alındığında, dare hukuku alanında tek taraflı rade
açıklamasıyla kes n ve yürütülmes zorunlu n tel kte tes s ed len dar şlemler n ancak bu dar şlemle meşru, k ş sel ve güncel b r menfaat lg s kurab lenler tarafından
ptal davasına konu ed leb leceğ n n kabulü zorunlu bulunmaktadır.

Taraf l şk s n n kurulması ç n gerekl olan k ş sel, meşru ve güncel b r menfaat alakasının varlığı, davanın n tel ğ ne ve özell ğ ne göre dar yargı yerler nce
bel rlenmekte, davacının dar şlemle c dd ve makul, madd ve manev b r l şk s n n bulunduğunun anlaşılması, dava açma ehl yet ç n yeterl sayılmaktadır.
Ayrıca, ptal davaları le; dar şlemler n hukuka uygun olup olmadığının saptanmasına, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, böylece de daren n hukuka bağlılığının
bel rlenmes ne, sonuçta hukuk devlet lkes n n gerçekleşt r leb lmes ne olanak sağlandığından bu davalarda menfaat l şk s n n bu amaç doğrultusunda yorumlanması
gerekmekted r.
Nazım H kmet Ran Türk dünyasının ve 20. Yüzyıl dünya edeb yatının en büyük şa rler nden olup, m lletlerarası b r kurum olan UNESCO'nun, şa r n 100. doğum yılı
anısına 2002 yılını Nazım H kmet Yılı lan etmes bu gerçeğ n b r tasd k olmaktadır. Nazım H kmet' n Türk ve Doğu halklarının ş r n büyük ölçüde etk lem ş, ş rde yen
yollar açmış, geçm ş ve gelecek yüzyılların ebed yen yaşayacak b r klas ğ olması t bar yle, hakkındak vatandaşlıktan ıskat kararının nüfus kütüğüne tesc l ne l şk n
şlem n ptal stem le açılan bu davada, davacının güncel menfaat bulunduğu g b , adı geçen şa r n, ulusal sınırları da aşarak dünya çapında kabul görmüş b r sanatçı
olması neden yle, b r vatandaş olarak davacının k ş sel ve meşru menfaat n n de hlal ed ld ğ anlaşıldığından, bakılan davada, davacının sübjekt f ehl yet n n varlığı
kabul ed lmek suret yle davanın esasının ncelenmes gerekmekted r.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temy z stem n n kabulü le Danıştay Onuncu Da res n n 29.1.2003 günlü, E:2002/2371, K:2003/302 sayılı kararının
BOZULMASINA, dosyanın adı geçen Da reye gönder lmes ne 6.10.2005 günü oyçokluğu le karar ver ld .
KARŞI OY :
Temy z stem n n redd le usul ve hukuka uygun bulunan Da re kararının onanması gerekt ğ oyu le aks yönde oluşan karara katılmıyoruz.

