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DAVACI

DAVALI ANKARA

VEKİLİ

DAVANIN ÖZETİ : Davacı vekili tarafından, mavi kart sahibi Alman vatandaşı davacı
akkında düzenlenen kabul edilemez yolcu formu ile davacının

Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin işlemin; hukuka aykırı ve keyfi olduğu, davacıya
işlemin gerekçesinin bildirilmediği, davacının bugüne kadar Türkiye'ye birçok defa geldiği ve
hiçbir sorunla karşılaşmadığı, Türkiye'ye mide kanseri olan ablasını ziyaret etmek amacıyla
geldiği, kamu güvenliğini tehdit edici bir hareketi olmadığı, hakkında bugüne kadar yürütülen
herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı idare vekili tarafından, davacı hakkında İzmir Adnan
Menderes Havalimanındaki risk analiz birimlerince yapılan profil çalışması neticesinde

davacının kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu değerlendirilerek kabul

edilemez yolcu kapsamına alındığı, hakkında Ç-138 (İNAD Yolcu) ve Ç-141 (Türkiye'ye Girişi

Bakanlık İznine Tabi) tahdit kaydının konulduğu, kamu güvenliğini korumanın devletin
hükümranlık yetkisinin doğal bir sonucu olduğu, çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını

kaybedenlerin Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaya devam edecekleri ilkesinin

istisnasının millî güvenlik ve kamu düzeni olduğu, davacının mavi kart sahibi olmasının

yabancı kişi olduğu gerçeğini değiştirmediği, dava konusu işlemde hukuka, aykırılık

bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara l. İdare Mahkemesi'nce önceden belirlenerek taraflara bildirilen

19/06/2019 tarihinde davacı vekili Av. Duygu Sevinç Aykal'ın ve davalı idare vekili

geldiği görülerek duruşma açıldıktan ve taraflara usulüne uygun söz verilip

açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilip, dava dosyası incelenerek

görüşüldü:

Dava, mavi kart sahibi Alman vatandaşı davacı hakkında düzenlenen

kabul edilemez yolcu formu ile davacının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine

1 ışkın işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasamn "Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti" başlıklı 23. maddesinde, "Herkes, yerleşme

ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önPe7nek, -sosyal Ve ekonomik
gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kent4nqigexçekleştirmek ve kanşu mallarını korumak;

seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kevuşturgıası sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;

amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Vatündaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç
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soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilin Vatandaş

sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. " hükmü yer almaktadır.

BM tarafından, 16 Aralık 1966 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul Kararıyla kabul

edilen ve 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren (Türkiye'nin taraf olduğu), Medeni ve Siyasi

Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 12. maddesinde; "I. Yasal olarak bir Devletin

ülkesinde bulunan herkes, o ülke içinde özgürce hareket etme hakkına ve ikametgahını seçme

özgürlüğüne sahiptir. 2. Herkes. kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeyi

terketmekte özgürdür. 3. Yukarıda sözü edilen haklara, ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu

sağlığım ya da genel ahlakı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak üzere yasalarla

konmuş ve bu Sözleşme'de tanınan diğer haklarla uyumlu olanlar dışında herhangi bir

sınırlama konulamaz. 4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun

bırakılamaz." düzenlemesine yer verilmiştir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun "Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Geçerliliği

ve Sonuçları" başlıklı 27. maddesinde; "Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk

vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki

kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar." hükmü,

"Çıkma İzni Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kaybeden Kişilere Tanman Haklar" başlıklı

28. maddesinde; (I) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk

vatandaşlığım kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen

İstisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam

ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine İlişkin hükümler saklıdır." hükmü yer almaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Koruma Kanunu'nun "Türkiye'ye Giriş

Yasağı" başlıklı 9. maddesinde; "Genel Müdürlük, gerekliğinde ilgili kamu kurum ve

kuruluşlarının görüşlerini alarak. Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya

da kamu sağlığı açısından Türkiye'ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini

yasaklayabilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan yukarıdaki açıklamalar uyarınca davalı idarenin giriş yasağı koyma yetkisi

bulunmakta ise de; söz konusu takdir yetkisinin kullanılmasında somut bilgi ve belgelerle

kişinin ülkeye girişinin yasaklanabileceği, bu yetkinin keyfi olarak kullanılamayacağı tabiidir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Türk vatandaşı iken 5901 sayılı Türk

Vatandaşlığı Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca çıkma izni alarak Almanya vatandaşlığına

geçtiği, aym zamanda mavi kart sahibi olan davacının 17/08/2018 tarihinde Türkiye'ye girmek

isterken, İzmir Adnan Menderes Havalimanındaki risk analiz birimlerince yapılan profil

çalışması neticesinde kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturacağı kanısı

oluştuğundan "kabul edilemez yolcu formu" düzenlenerek ülkeye sokulmadığı, davacı hakkında

Ç-138 (İNAD Yolcu) ve Ç-141 (Türkiye'ye Girişi Bakanlık İznine Tabi) tahdit kodlu giriş

yasağı işleminin tesis edildiği, Almanya'ya geri gönderilen davacı tarafından, hakkında tesis

edilen kabul edilemez yolcu formu ve yurda giriş yasağı işlemlerinin iptali istemiyle bakılan

davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemlerin dayanağı olarak gösterilen 17/08/2018 tarihli tutanağın

incelenmesinden; İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 17/08/2018 tarihinde gelerek ülkemize

giriş yapmak isteyen davacının, ülkemizde faaliyet gösteren yasadışı suç ve suç örgütleri ile

bağlantısının olabileceği, terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu, ülkemize girmesinin

kamu güvenliği açısından sakıncalı olabileceği değerlendirildiğinden bahisle, kabul edilemez

yolcu olarak görüldüğü ve hakkında tahdit kodu konularak ülkeye girişinin engellendiği

anlaşılmaktadır.

Davalı idarece işlemlerin gerekçesi olarak, davacının kamu düzeni ve kamu güvenliği

açısından tehdit oluşturacağı kanısının oluştuğu hususlarının gösterildiği, bunun da İzmir Adnan

Menderes Havalimanındaki görevli personel tarafindan yapılan profil çalışması sonucunda,
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davacının ülkemize girişinin kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler

kapsamında değerIendirilmesine dayandırıldığı, davacının sosyal paylaşım sitesinde bazı

paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülmekte ise de; davacının hangi sosyal medya hesabında ne

gibi paylaşım ve yorumların bulunduğuna, anılan paylaşımların mahiyetinin ne olduğuna ilişkin

dosyada hiçbir bilgi belge bulunmadığı gibi tutanakta bu paylaşımların mahiyeti hakkında somut

bir ifade de bulunmadığı, davacının ülkemizde faaliyet gösteren yasadışı suç ve suç örgütleri ile

bağlantısının olabileceği ileri sürülmüşse de, davacının hangi terör örgütleri ile ne tür bir

irtibatının olduğunun belirtilmediği gibi anılan iddiaları ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge

de sunulmadığı, davacının yasadışı suç örgütleri ile nasıl bir bağlantısının olduğuna ve ülkemize

girmesinin Ülke güvenliği açısından niçin sakınca oluşturduğuna veya başka herhangi bir

şekilde ülkemiz için güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair herhangi bir tespitin bulunmadığı,

davacının profil değerlendirilmesinin nasıl yapıldığına, hangi yönlerden şüphe uyandırdığına,

güvenlik tehdidi oluşturduğu kanısına nasıl varıldığına dair hiç bir bilgi ve belge sunulmadığı,

salt soyut iddialar ve öngörüye dayanılarak seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde işlem tesis

edilemeyeceği, dolayısıyla tahdit kodunun dayanağının davalı idarece ispatlanamadığı, ayrıca

davacının önceden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, Türkiye ile maddi manevi bağlarının

devam ettiği, Türkiye'de akrabaları olduğu anlaşıldığından, davacının nesnel durumuna göre

değerlendirme yapılması gerekirken, somut bir gerekçeye dayanmaksızın tesis edilen dava

konusu İşlemlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemlerin iptaline, aşağıda dökümü yapılan

402, 10-TL yargılama giderinin ve kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari

Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 2.075,00-TL vekalet ücretinin davalı

idareden alınarak davacıya verilmesine, fazladan alınan 6,40-TL vekalet harcının istemi halinde

davacıya iadesine, artan posta giderinin kararın kesinleşmesinden sonra istemi halinde davacıya

iadesine, kararın tebliğini İzleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare

Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 25/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

YARGILAMA GİDERLERİ

Başvurma Harcı :

Karar Harcı

Y.D. Harcı

YD İtiraz Harcı :

Vekalet Harcı

Posta Gideri

TOPLAM

Üye Üye

35,90 TL

35,90 TL

59,10TL

121,30TL

5,20 TL

144,70 TL

402,10 TL
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YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)
VEKİLİ : AV. DOĞUKAN ALGAN

KARŞI TARAF (DAVALI)

İSTEMİN ÖZETİ :Davac1 tarafindan, yurt dışına çıkışının engellenmesi ve nüfus kaydınaT5ü'üFi¯FETö7FöY terör örgütü şüphelisi-Düzce” şeklinde şerh düşülmesine ilişkin işlemin;hukuka aykırı olduğu, 1978 yılında Avusturya'ya yerleştiği, kendisinin ve ailesinin 1996 yılından beriAvusturya vatandaşı olduğu, Türkiye vatandaşlığından izin ile ayrıldığı, mavikart sahibi olduğu,FETÖ/PDY ile irtibatının olmadığı ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada yürütmenindurdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiş, bilgi ve belge gönderilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Bolu İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından, yurl dışına çıkışının engellenmesi ve nüfus kaydına "Mavikart

FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi-Düzce” şeklinde şerh düşülmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle
açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.maddesİnİn 6352 sayılı Kanunla değişik
2.fikrasında; "Danıştay veya İdari mahkemeler, İdari İşlemin uygulanması halinde telafisi güç veya
İmkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte
gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra
gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan
idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin
savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi
gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya
imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur..." hükmü yer almaktadır.

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22'nci maddesinde "Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce
yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri
Bakanlığınca tespit edilenlere ve terör örgütlerine aidiyeti, iltisakl veya irtibatı belirlenen yurtdışındaki
her türlü eğitim, öğretim ve sağlık kuruluşları ile vakıf, demek veya şirketlerin kurucu ve yöneticisi
olduğu veya bu yerlerde çalıştığı İçişleri Bakanlığınca tespit çdilenlere (...) (l) pasaport veya seyahat
vesikası verilmez. Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında
kalanlara, zaruri hallerde Cumhurbaşkanının onayı ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat
vesikası verilebilir. Bu durumda olanların açık kimlikleri (adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana ve
baba adı ile nüfusa kayıtlı olduğu yer) ve tahdit sebebi, ilgili daireler tarafından mahallin polis
makamlarına bildirilir. İlgili polis makamları da bu bilgileri alır almaz bağlı bulunduğu il emniyet
müdürlüğü kanalıyla en seri haberleşme aracıyla yazılı olarak hudut kapısı bulunan emniyet
müdürlüklerine, şahsın nüfusa kayıtlı olduğu il emniyet müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne
bildirir.” hükmü yer almaktadır.

29/10/2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aym gün yürürlüğe giren 6749sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Karamamenin
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Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fikrasında; "Milli
güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği
veya iltisaki ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aym gerekçeyle
haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili
pasaport birimine derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal
edilebilir." hükmü öngörülmüştür.

Öte yandan, Anayasa'nın 23'üncü maddesinde "Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine
sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek; sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,
sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarım korumak; Seyahat hürriyeti, suç
soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
(Değişik fıkra: 7/5/2010-5982/3 md.) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması
veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez
ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuatta; terör örgütlerine üyeliği veya iltisakl ya da bunlarla irtibatı
nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya
kovuşturması yürütülenlere pasaport verilmeyeceği ve bu gibi olanlara daha önce verilen pasaportların
iptal edileceğinin düzenlendiği görülmektedir.

Dava dosyasının İncelenmesinden, davacı ve ailesinin 27.04.2018 tarihinde Türkiye'ye giriş
yaptıkları, havalimanında FETÖ/PDY şüphelisi olduklarından bahisle bekletildikleri, eşinin ve kızının
tekrar çıkış yapabilmesine rağmen davacının kayıtlarda bulunan şerhin kaldırılmaması halinde tekrar
çıkış yapamayacağı söylendiğinden söz konusu şerhin kaldırılması için yaptığı başvuruların sonuçsuz
kalması neticesinde yurt dışına çıkışının engellenmesi ve nüfus kaydına "Mavikart FETÖ/PDY terör
örgütü şüphelisi-Düzce" şeklinde şerh düşülmesine İlişkin işlemin iptali İstemiyle bakılan davanın
açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, davacı hakkında Avusturya Viyana Büyükelçiliğince FETÖ/PDY terör
örgütüne aidiyeti, iltisakl veya İrtibatı belirlenen şahıslar arasında yer aldığı bildirildiğinden, Pasaport
Kanunu 22. maddesine istinaden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nce "FETÖ/PDY Terör Örgütü
Şüphelisi” şerh bilgisi girildiği, 27.04.2018 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten sonra kayıtlarda
bulunan şerh nedeniyle çıkışına izin verilmediği, davacı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına İlgili
şerhin kaldırılması ve yurt dışına çıkışına İzin verilmesi amacıyla yaptığı başvuruların sonuçsuz
kaldığı, Dışişleri Bakanlığı'nca verilen en son cevabi yazıda "...Malumları olduğu üzere,
vatandaşlarımızın ahval-i şahsiye hallerine ilişkin sisteme düşülen şerhlerin kaldırılıp
kaldırılmamasının takdiri dış temsilciliklerimizin uhdesinde olmadığı cihetle, adı geçen hakkında tesis
ediecek işlem Bakanlıklarmın nihai takdirine maruzdur." şeklinde cevap verildiği; Mahkememiz ara
kararlarına cevaben davalı idare tarafindan verilen 18.06.2019 tarih ve sayılı yazıda "Davacı
hakkmda ilimiz Emniyet Müdürlüğünden alınan 15.05.2018 tarih ve sayılı,
Cumhuriyet Başsavcılığımızdan ahnan 03.05.2018 tarih ve sayılı yazılan ile hakkmda
yürütülen herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bulunmadığı bildirilmiştir. İlgili hakkında
27.05.2019 tarih ve sayılı yazımız ile ilimiz Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığından
güncel adli ve idari soruşturma bulunup bulunmadığı sorulmuş olup, Cumhuriyet Başsavcılığı
Organize Suçlar Bürosunun 28.05.2019 tarih ve sayılı yazısı, Bakanlık ve HSK Muhabere
Bürosunun 30.05.2019 tarih ve sayılı yazılarında hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY kapsamında herhangi bir soruşturma bulunmadığı, İlimiz
Emniyet Müdürlüğünün 11.06.2019 tarih ve sayılı yazısında, Müdürlükleri
tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsanıında adlı olarak herhangi bir
işlem yapılmadığı bildirilmiştir. "şeklinde cevap verildiği, davacının Türk vatandaşlığından izinle
çıktığı ve halen Avusturya vatandaşı olduğu, hakkında kolluk kuvvetleri ve adli makamlarca
FETÖ/PDY Terör örgütü kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığı, yürütülen soruşturma vekovuşturma bulunmadığı, yine birçok kuruma yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığı ve I yılı aşkın
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süredir hakkında işlem yapılmayarak yurt dışına çıkmasının sürüncemede bırakıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı hakkında devam eden veya sonuçlanmış herhangi bir soruşturma ve
kovuşturma bulunmadığının belirtilmesinin yanı sıra davacı hakkında başkaca bir bilgi ve belgede
dosyaya sunulamadığından davacının yurt dışına çıkışının engellenmesi sonucunu doğuduğu anlaşılan
nüfus kaydına "Mavikart FETÖ/PYD terör örgütü şüphelisi" konulmasına dair dava konusu İşlemde
hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılan dava konusu işlemin
uygulanmasına devam edilmesi halinde davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların
doğacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde
telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27.maddesi
uyannca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini İzleyen günden

itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 27/06/2019

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye
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