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ÖZET
Dava, davacı tarafından, Ankara ili, Etimesgut Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi
emrinde Polis Memuru olarak görev yapmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye
eklenen geçici 35/B maddesi uyarınca 23/6/2020 tarih ve 2020/3 sayılı Bakan Oluru'nun 178. sırasında
kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Davacı hakkında micro SD kart
içinde ele geçirilen kodlama dışında, terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulu'nca Devletin millî
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu yönünde hiçbir bilgi, belge, delil bulunmadığından dava
konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

İSTEMİN ÖZETİ : Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen 26/02/2021 gün ve E:2020/1261, K:2021/390
sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, kaldırılması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin
reddi gerektiği savunulmuştur.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nce, 2577 sayılı Yasa'nın değişik 45.
maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü :
Dava, davacı tarafından, Ankara ili, Etimesgut Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi
emrinde Polis Memuru olarak görev yapmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen
geçici 35/B maddesi uyarınca 23/6/2020 tarih ve 2020/3 sayılı Bakan Oluru'nun 178. sırasında kamu
görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen 26/02/2021 gün ve E:2020/1261, K:2021/390 sayılı kararıyla;
dava konusu işlemin dayanağı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35/B maddesinde bir
kamu personelinin kamu görevinden çıkarılabilmesi için terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulu'nca
Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun değerlendirilmesinin yeterli görüldüğü, davalı
idarece yapılan araştırmalar sonucunda davacıyla ilgili elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan
araştırma raporundaki tespit ve değerlendirmeler ile konuyla ilgili davacı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör
örgütüne üye olma iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ceza soruşturmasının yürütüldüğü
ve soruşturmanın halen devam etmekte olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacıyla ilgili
elde edilen tüm bilgi ve tespitlerin davacının icra ettiği emniyet teşkilatındaki görevinin hassasiyeti, önem
ve özelliği ile davacının yürüteceği kamu hizmetinin doğrudan ülke güvenliğinde ve asayişin
sağlanmasındaki yeri de göz önünde bulundurulduğunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile
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irtibatı/iltisakı belirlenen davacının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 35. maddesi
uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuk ve usule aykırı olduğu ileri sürülerek, kaldırılması
istenilmektedir.
31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. maddesiyle 375 sayılı
KHK'ye eklenen geçici 35. maddesinde "B) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle;
terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
değerlendirilen;...6) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır...G) Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar veya açığa
alınanlar hakkında ilgili mevzuatta yer alan; a) Soruşturmaya başlama süresi uygulanmaz. b) Disiplin
soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma süreleri bir yıl olarak uygulanır ve bu süre ilgisine göre ilgili
bakan,
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu veya ilgili kurul onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. c)
Adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya açığa alma işlemlerinde
değerlendirme süreleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine veya
Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle haklarında
görevden uzaklaştırma veya açığa alınma işlemi tesis edilen ve ilgili mevzuatında yer alan süreleri dolan
kamu görevlilerinin durumu, işlemi tesis eden makamca en geç üç ay içinde gözden geçirilir ve yeniden
bu fıkra hükümlerine göre karar verilir. Karar verilinceye kadar, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın
görevden uzaklaştırma veya açığa alınma tedbirlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu maddenin (A) ve
(B) fıkraları uyarınca haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az olmamak üzere ilgili kurum
tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma
hakkından vazgeçmiş sayılır." düzenlemesine yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacının Ankara ili, Etimesgut Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis
Merkezi emrinde Polis Memuru olarak görev yapmakta iken hakkında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğunun
değerlendirildiği ve 7145 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye
eklenen geçici madde 35/B gereğince yapılacak değerlendirme ve sonucunda verilecek karara esas olmak
üzere savunmasının istenildiği, akabinde 18/11/2019 tarihinde savunma dilekçesinin sunulması
sonrasında davacının terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulu'nca Devletin millî güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiğinden bahisle 7145 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde 35/B uyarınca 23/6/2020 tarih ve 2020/4 sayılı
Bakan Olur işleminin 178. sırasında kamu görevinden çıkarılması üzerine bakılan davanın açıldığı
anlaşılmıştır.
Olayda, İdare Mahkemesi'nce iki kez yapılan ara kararıyla, davacı hakkında da bilgilere yer verildiği
anlaşılan 4/3/2019 tarih ve 25 sayılı, Müf:2018/2863 numaralı sayılı idari araştırma raporunun bir
örneğinin gönderilmesinin istendiği, ara kararına verilen cevabi yazı ekindeki gönderilen araştırma
raporunun 80. sırasında davacıyla ilgili, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen
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Suçlar Soruşturma Bürosunun 18/4/2017 tarih ve 2017/68532 sayılı soruşturması kapsamında ele
geçirilen micro SD kartta ele geçirilen bilgilerde; Tüm listede:Derece1: SAY, Derece2: 0 olarak kodlandığı,
Güncel Lisede; 2015 Mart Alan: SAY, 2015 Mart Alan Dışı: 0, Alan: SC, AD:SCD, Eş Devam: Hayır, Kurs
Taksiti:50, Ofis: Hayır, Etüt 2015:1, Zümre Başkanı: İsmail Bey, Öğretmeni: İsmail Bey, Vekil: F.A olarak
kodlandığı, ...hakkında, örgüt mahrem yapı üyelerince yapılan kodlamada; Derece 1 ve 2015 Mart alan
kısmında "FETÖ içerisinde olup örgüt benim örgütüm diyen ancak bazı zaafları olan (himmet vermekampa kalma-her çağrıldığında gelme-sigara-karşı cins-namaz) kişileri ifade eden 'EA' olarak kodlanması,
örgüt tarafından fişlemeye karşılık gelen 2.kademe harf kodu olan AD kısmında ise: "17-25 Aralık
sürecinden etkilenmiş olan FETÖ mensuplarından tekrar kazanılmaya dördüncü derecede yakın kişileri
ifade eden (SCD) olarak kodlanmasının örgütle irtibat ve iltisak konusunda kuvvetli emare oluşturduğu"
şeklinde tespit ve değerlendirmelere yer verildiği, ilgili materyalde örgüt ile iltisaklı olarak kodlanmış ve
davacının da dahil olduğu şahıslar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na göndermiş olduğu 17/2/2020 tarih ve 32872 sayılı yazılı bildirimi sonrasında davacı
hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
2020/40547 sayılı soruşturma dosyasının bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiğinin anlaşılmıştır.
Bu durumda, davacı hakkında micro SD kart içinde ele geçirilen kodlama dışında, terör örgütlerine veya
Millî Güvenlik Kurulu'nca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu yönünde hiçbir bilgi, belge,
delil bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan, davacı hakkında yeni bilgi ve belgelerin elde edilmesi halinde terör örgütlerine veya Millî
Güvenlik Kurulu'nca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı yönünden yeniden durumunun
değerlendirilerek, işlem tesis edilebileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf isteminin KABULÜNE, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen
26/02/2021 gün ve E:2020/1261, K:2021/390 sayılı kararın KALDIRILMASINA, dava konusu işlemin
İPTALİNE, Mahkeme ve istinaf safhasına ait toplam 469,30-TL yargılama gideri ile Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya
VERİLMESİNE, posta gideri avansından artan miktarın kararın kesinleşmesi halinde istinaf isteminde
bulunana İADESİNE, 2577 sayılı Yasanın değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün
içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 07.10.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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