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Davacının davasının dayanağı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 39. maddesi ile 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. maddesidir. Söz konusu maddeler uyarınca yaş, ad ve soyadı ve diğer 
kayıt düzeltme davaları ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Nüfus Müdürü veya Nüfus 
Memuru huzuruyla görüleceği ve karara bağlanacağı açıkça belirtilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 27. ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 
46.maddelerine göre, bir kişinin ad veya soyadının değiştirilmesini isteyebilmesi için bu istemin haklı 
nedenlere dayanması gerekir. Hangi hallerin haklı neden teşkil ettiği konusu, her davadaki özel koşullara 
göre mahkemece belirlenecektir. Bu belirleme yapılırken objektif koşullardan çok, değiştirme isteminde 
bulunanın mahkemeye sunacağı özel nedenlerin dikkate alınması gerekir. Bu kişiye özgü nedenler 
istemde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü aile ilişkileri gözönünde bulundurularak hakim tarafından 
değerlendirilmelidir. Ad ve soyadı kişiliğin ayrılmaz bir öğesidir. Kişi, bunlarla anılır ve tanımlanır. Ad 
veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde bir anlam taşır. Adını 
benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. 
Böyle bir durumda ad değiştirme istemlerini içeren davalarda, davacının tercih ve arzusunun ön planda 
tutulması gerekir. Türk Medeni Kanununun öngördüğü "haklı neden" bu kapsam içinde 
değerlendirildiğinde hakimin bu konudaki takdiri ileri sürülen nedenin ve yeni alınmak istenen ad veya 
soyadının toplum değerlerine ve yasanın buyurucu kurallarına ters düşmeyen, özellikle başkalarına veya 
çevreye zarar vermeyen incitmeyen nitelikte bulunduğunun saptanması ile sınırlı olmalıdır

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerin değerlendirilmesine göre, davacının nüfusta isminin 
Hasan Muhtar olarak yazılı bulunduğu kendisinin ise benimsediği ve çevresinde bilindiği isim olan 
Ahmet ismini isteme hakkının bulunduğu davacının ismini düzeltilmesinde 4721 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun 27. maddesi gereğince hukuki menfaati bulunduğu kanaat ve sonucuna varılarak aşağıdaki 
hüküm kurulmuştur. 

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üze
1-) DAVANIN KABULÜNE;  Erzurum   ili,  Tortum  ilçesi,   Aşağı Serdarlı  mahallesi/köyü, 

cilt no: 12  , hane no: 156, BSM : 29 'da nüfusa kayıtlı,  31828531292  TC Kimlik nolu davacı  HASAN 
MUHTAR YEGİN 'nın  nüfusta "HASAN MUHTAR" olan isminin "AHMET" olarak değiştirilmesine, 

2-)Hüküm özetinin mahalli gazetede bir kez ilan edilmesine, ilan masraflarının davacı gider 
avansından karşılanmasına, 

3-)5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48. maddesi ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri 
Yönetmenliğinin 59. maddesi gereği iş bu kararın kesinleşmesine müteakip, bir ay içinde iki suretinin 
Nüfus Müdürlüğüne, Mahkememiz Yazı İşleri Müdürünce gönderilmesine, 

4-)Harç peşin alındığından  ayrıca harç alınmasına  yer olmadığına, 
5-)Yapılan masrafların, davanın mahiyeti gereği  davacı üzerinde bırakılmasına,
6-)6100 sayılı HMK'nun 333. maddesi gereğince var ise kalan gider avansının karar 

kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair; davacının ve davacı vekilinin ve davalı temsilcisinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın 

taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık 
olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.11/11/2022
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