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Bir ülkenin vatandaşı olmadan 
yabancı statüsünde yaşamanın ne 
kadar zor olduğunu herhalde en 
iyi biz Ahıska Türkleri biliriz. Hele 
ki yabancı statüsünde yaşadığın ve 
vatandaşlığını almakta zorlandığın 
ülke, yıllarca özlem duyduğun, 
vatan olarak gördüğün ülkeyse 
zorluğun dışında acı da kendini 
belirgin şekilde gösterir.  

Yabancı statüsünde olmanın 
ne anlam ifade ettiği, hepimizce 
malûm olduğundan dolayı 
yeniden belirtme gereği duymadan 
mevcut yasa çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 
taleplerinde yapılan yanlış 
uygulamalardan birkaçını özetle 
açıklamaya çalışacağız. Zira farklı 
kamu kurumlarının farklı şekilde 
bilgiler vermesi neticesinde birçok 
hemşehrimiz, bürokratik engellerle 
uğraşarak yıpranmakta verimli 
dönemlerini çalışarak değil 
vatandaşlık bekleyerek 

geçirmektedirler. 
2009 yılında 5838 

sayılı yasayla, 01.01.2009 
tarihinden önce ikamet 
izni alınmış olması ve üç ay 
içerisinde talepte bulunulması 
kaydıyla Ahıska Türklerine özel 
olarak vatandaşlık verilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyetinde ikamet 
eden Ahıska Türkleri için 2009 
tarihindeki bir kereye mahsus işbu 
istisna dışında herhangi bir ayrıcalık 
veya özel vatandaşlık hakkı tanınmamıştır. 
Günümüz itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığını kazanma konusunda Ahıska 
Türkü olmak ayrıcalık yaratmamakta veya istisnaî 
yoldan vatandaş olmayı sağlamamaktadır.

Yatırımcı, sporcu,  evlilik yoluyla vatandaşlık 

talepleriyle vatandaşlığa 
alınması yararlı olduğu 

düşünülen kişilere verilebilecek 
istisnaî vatandaşlık dışında soydaşlarımızın 

büyük çoğunluğu genel yoldan vatandaşlık 
talebinde bulunmaktadırlar. İşbu nedenle en çok 
uygulanan ve yine sorunların, yasa ihlâllerinin çok 
görüldüğü genel yoldan vatandaşlık talepleridir. 
Türk Vatandaşlık Kanunu’na göre genel yoldan 
vatandaş olmak için, kendi millî kanununa, vatansız 
ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne 
sahip olmak, başvuru tarihinden geriye doğru 
Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, 

Bizim AHISKA

48 Yaz 2016



Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları 
ile teyit etmek, genel sağlık bakımından tehlike teşkil 
eden bir hastalığı bulunmamak, iyi ahlâk sahibi 
olmak, yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, Türkiye’de 
kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin 
geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, 
millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil 
edecek bir hâli bulunmamak gibi şartları mevcuttur.  

Bu şartları taşıyan kişi İl Göç İdarelerinden 
Türkiye Cumhuriyetine giriş çıkış tarihlerini 
ve almış olduğu ikamet izinleri ile ikamet 
izin çeşitlerini tespite yarar belge verilmesini 
ister. Düzenlenen bu belge kesintisiz beş yıl 
ikamet edip etmediğini tespite yaramaktadır. 
Alınan belgenin yansıra diğer şartların da 
gerçekleştiğine ilişkin belgeler de temin 
edilerek il nüfus müdürlüğünden vatandaşlık 
talebinde bulunulur. İl nüfus müdürlüğü talepte 
bulunanın araştırılması ve tetkik edilmesi için 
dosyayı emniyet makamına gönderir. Emniyet 
makamları tahkikatı yaptıktan sonra görüşüyle 
birlikte dosyayı yeniden il nüfus müdürlüğüne 
göndermektedir. Dosya yeniden il nüfus 
müdürlüğüne gönderildikten sonra oluşturulan 
komisyon nezdinde mülakat yapılmaktadır. 
Mülâkatın da olumlu neticelenmesinin akabinde 
dosya Nüfus Genel Müdürlüğüne intikal 
ettirilmekte ve gerekli tahkikat ve incelemeler 
yapıldıktan sonra talebi olumlu görülenler İçişleri 
Bakanlığına sunulmak üzere listeye eklenir ve 
bakanlığa onaya gönderilir.  İçişleri Bakanın onayı 
neticesinde vatandaşlık kazanılır. Vatandaşlık 
talebi reddedilenler de ilgilisine tebliğ edilir. 

Belirtilen şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine 
karar veren makamlar en çok başvuru tarihinden 
geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet 
etmek şartının tespitinde kanuna aykırı işlem 
yapmaktadırlar. İşbu nedenle geniş nitelikte olan 
vatandaşlık konusundan, sadece kesintisiz beş yıl 
ikamet etme şartında yapılan yanlış uygulamayı 
arz etmemiz yararlı olacaktır. 

“Başvuru tarihinden geriye doğru
Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek” 

ne demektir?

Kesintisiz ikamet izninin ne olduğu ve 
sürelerin nasıl hesaplanacağı Türk Vatandaşlık 
Kanunu’nun İkamet Sürelerinin Hesaplanması 
Başlıklı 15. Maddesinde tanımlamıştır. Yasa 

metnine göre Türk vatandaşlığını kazanma 
talebinde bulunan bir yabancı başvuru tarihinden 
itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde toplam 
altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında 
bulunabilir. 11.04.2013 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na 
göre ise başvuru tarihinden itibaren son beş yıl 
içerisinde bir yıldan fazla Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları haricinde bulunmak ikamet izinlerinde 
kesintiye sebebiyet verir. Daha sonraki tarihli işbu 
yasa uygulamada esas alınması gerekmektedir. 
Yani son beş yıl içerisinde bir yıldan fazla 
yurtdışında kalmak ikamet izninde kesintiye 
sebebiyet verir. Yasa metinleri irdelendiğinde 
daha önce alınmış ikamet izinlerinin çeşitleri 
arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. 
Son beş yıl içerisinde altı ayı yeni tarihli ve 
uygulanması gereken yasayla bir yılı aşkın 
süreler ikamette kesintiye sebebiyet verecektir. 
Vatandaşlık talebinde bulunduğu tarihten 
itibaren, geriye dönük olarak beş yıl içerisinde bir 
yıldan fazla yurt dışında bulunulmamışsa ikamet 
izninde kesinti gerçekleşmemiştir. Diğer şartları 
da tamamladığı takdirde vatandaşlık talebinin 
olumlu neticelenmesi gerekmektedir.

İdarenin uygulaması nasıldır?

İl Göç İdareleri, İl Nüfus Müdürlükleri ve 
Nüfus Genel Müdürlüğü, yasanın lafzı ve amacına 
aykırı olarak tamamen keyfî bir uygulama 
yapmaktadırlar. Yapılan keyfî uygulamayla 
mağdur olan soydaşlarımız yabancı statüsünde 
olmasının etkisiyle de haklarını arayamadıkları 
görülmektedir. Uygulamada, soydaşlarımıza 
öncelikle 6458 yasanın 31. maddesinde belirtilen 
kısa dönem ikamet izin çeşitleri verilmektedir. 
Turizm amaçlı veya diğer kısa dönem ikamet izni 
verdikten sonra vatandaşlık talep aşamasında bu 
süreleri oturma amacı bahşetmediği gerekçesiyle 
yurt dışında kalmış gibi ikamette kesinti 
yapılmaktadır. Oysa yukarıda izah ettiğimiz 
üzere sadece yurt dışında kalınan süreler ikamette 
kesintiye sebebiyet verebilir. Aksi yasaya aykırı 
keyfî uygulamadır. Keza Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları dâhilinde ikamet izni almadan veya 
uzattırmadan kalınan süreler de yurt dışında 
kalmış gibi hesaplanarak ikamette kesintiye 
sebebiyet gösterilmektedir. İşbu uygulama da 
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yasanın lafzı ve amacına uymamaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları dâhilinde, turizm yahut 
herhangi bir kısa dönem ikamet izniyle, ikamet 
izni almaksızın veya uzattırmaksızın kalınan 
süreler daha sonra vatandaşlık talebi esnasında 
ikamette kesinti olarak değerlendirilerek kesinti 
yapılamaz. Fakat idarenin uygulaması aksinedir. 
Sadece yurt dışında kalınan süreler ikamet 
kesinti sürelerinde hesaplanması gerekir. 

İdarenin yanlış uygulamasına karşı ne 
yapılabilir?

Son beş yıl içerisinde toplam bir yıl yurt 
dışında bulunma dışında, turizm veya 
turizm amacı bahşeden ikamet izni alınmış 
olması nedeniyle ikamette kesinti yapılarak 
vatandaşlık talebi reddedilirse iptali için idare 
mahkemesinde dava açmak gerekecektir. 
Nitekim Türkiye’de tıp fakültesinden mezun 
olmuş 24.05.2005 tarihinden itibaren on yılı aşkın 
süredir Türkiye Cumhuriyetinde ikamet eden 
Ahıskalı bir doktor, genel yoldan vatandaşlık 
talebinde bulunmak amacıyla kesintisiz ikamet 
ettiğinin tespit edilmesini istemiş, önce dilekçesi 
alınmamış, akabinde müdahalemiz neticesinde 

alınmış fakat vatandaşlığı engelleyecek şekilde 
ikamet izninde kesinti yapıldığını gösterir 
karar kendisine tebliğ edilmiştir. Soydaşımız, 
on yılı aşkın süredir ikamet ediyor olmasına 
rağmen yasanın yanlış uygulanması neticesinde 
vatandaşlığa yarar 19 gün ikamet izninin 
bulunduğu, vatandaşlık için yeniden beş 
yılı tamamlaması gerektiğini belirtilmiştir. 
Uygulamanın yasaya aykırı olduğunu anlatmaya 
çalışsak da ilgili memurlar verilen belgeyi lütuf 
gibi sunmuşlardır. Akabinde açmış olduğumuz 
davada Danıştay 10. Dairesi talebimizi haklı 
bularak ilk derece mahkemesinin kararını 
bozmuş ve talebimizin kabul edilmesi gerektiğine 
karar vermiştir.  Dava açmamız neticesinde 
verilmiş olan işbu karardan sonra, turizm amacı 
bahşeden ikamet izinleriyle kalanların ve ikamet 
iznini uzattırmadan ikamet edenlerin, ikamet 
izinlerinde kesintiye sebebiyet verilmeden 
vatandaşlık talebi değerlendirilmesi gerekir. 
Aksi takdirde verilen ret kararları yasaya ve 
mahkeme kararına aykırılık teşkil edeceğinden 
açılacak davayla iptal edilebilecektir. Ayrıca 
idarenin yanlış işlemi neticesinde vatandaş 
olamamadan kaynaklı olarak uğranılan zararların 

tazmini talep etme hakkı da doğmaktadır.

Muhterem 
hemşehrilerimizin 

ve 
aziz okuyucularımızın 

kurban bayramını tebrik 
eder, sağlık ve saadetle nice 

bayramlar dileriz.

Bizim Ahıska
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