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KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU
( 375 s. KHK m. Geçici 35 )

ÖZET
Muğla İli, Marmaris İlçesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında subay olarak görev yapan davacının, 375
sayılı KHK'nin geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin olarak tesis edilen
Milli Savunma Bakanlığının 14/11/2019 tarih ve 2019/12 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada;
davacı tarafından FETÖ/PDY yapılanması ile bağlantısının olmadığı, bylock kullanıcısı olmadığı,
kendisine iftira atıldığı, Bank Asya'da parasının bulunmadığı, örgüte ait yayınlara aboneliğinin
olmadığı ileri sürülmekte ise de, dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporunun
incelenmesinden, davacının bazı veriler anlamında örgüt ile bağlantısı kurulamamış ise de, Çanakkale
ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında davacı hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan
açılan soruşturma dosyalarında belirtildiği üzere; davacının kontörlü sabit hatlardan ardışık olarak
arandığı ve örgüt hiyerarşisi dahilinde talimat aldığı, davacının "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"
suçundan yargılamasının devam ettiği görüldüğünden, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile en az
irtibat veya iltisak derecesinde bağının olduğu kanaatine varılmış olup, meslekten çıkarma tedbirinin
uygulanabilmesi için ilgili yapıyla, irtibat ve iltisak şeklinde bir bağın bulunmasının da yeterli olacağı,
Ağır Ceza Mahkemesinin davacı hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmasa da; davalı
idarenin bu kanaate varırken söz konusu adli soruşturmalardaki bilgilerden yararlanarak ve keyfilikten
uzak olarak bu değerlendirmeyi yaptığı, bu durumda, yukarıda metnine yer verilen mevzuat ve yapılan
açıklamalar uyarınca davacının, FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu
anlaşıldığından, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda kararının; davacı tarafından, hayatının hiçbir
döneminde FETÖ ile irtibatlı ev ya da yurtta kalmadığı, banka hesabının bulunmadığı, FETÖ ile irtibatlı
herhangi bir kuruluşa kendisinin herhangi bir üyeliği ve yardımının bulunmadığı, hakkında somut ve
yeterli bir tespit bulunmaksızın meslekten çıkarılmasının masumiyet karinesinin ihlali niteliğinde
olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

İSTEMİN ÖZETİ : Muğla İli, Marmaris İlçesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında subay olarak görev yapan
davacının, 375 sayılı KHK'nin geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin olarak
tesis edilen Milli Savunma Bakanlığının 14/11/2019 tarih ve 2019/12 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan
davada; davacı tarafından FETÖ/PDY yapılanması ile bağlantısının olmadığı, bylock kullanıcısı olmadığı,
kendisine iftira atıldığı, Bank Asya'da parasının bulunmadığı, örgüte ait yayınlara aboneliğinin olmadığı
ileri sürülmekte ise de, dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporunun
incelenmesinden, davacının bazı veriler anlamında örgüt ile bağlantısı kurulamamış ise de, Çanakkale ve
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında davacı hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan açılan
2018/12568-2018/188387 esas sayılı soruşturma dosyalarında belirtildiği üzere; davacının kontörlü sabit
hatlardan ardışık olarak arandığı ve örgüt hiyerarşisi dahilinde talimat aldığı, davacının Muğla 2. Ağır Ceza
Mahkemesinin E:2020/177 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yargılamasının
devam ettiği görüldüğünden, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile en az irtibat veya iltisak derecesinde
bağının olduğu kanaatine varılmış olup, meslekten çıkarma tedbirinin uygulanabilmesi için ilgili yapıyla,
irtibat ve iltisak şeklinde bir bağın bulunmasının da yeterli olacağı, Ağır Ceza Mahkemesinin davacı
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hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmasa da; davalı idarenin bu kanaate varırken söz konusu
adli soruşturmalardaki bilgilerden yararlanarak ve keyfilikten uzak olarak bu değerlendirmeyi yaptığı, bu
durumda, yukarıda metnine yer verilen mevzuat ve yapılan açıklamalar uyarınca davacının, FETÖ/PDY
terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu anlaşıldığından, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin tesis
edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen
Muğla 2. İdare Mahkemesinin 27/01/2021 tarih ve E:2020/960, K:2021/163 sayılı kararının; davacı
tarafından, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile irtibatlı ev ya da yurtta kalmadığı, banka hesabının
bulunmadığı, FETÖ ile irtibatlı herhangi bir kuruluşa kendisinin herhangi bir üyeliği ve yardımının
bulunmadığı, hakkında somut ve yeterli bir tespit bulunmaksızın meslekten çıkarılmasının masumiyet
karinesinin ihlali niteliğinde olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek istinaf
başvurusunun reddine karar verilmesi istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:
Muğla 2. İdare Mahkemesince verilen 27/01/2021 tarih ve E:2020/960, K:2021/163 sayılı kararın
dayandığı gerekçe usul ve hukuka uygun olup, istinaf başvurusunun kabulünü gerektiren başka bir neden
de bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin istinaf
başvurusunda bulunan üzerinde bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan miktarın
mahkemesince HMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırana iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden
itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 09.09.2021 tarihinde, oybirliğiyle karar
verildi.
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