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Davacı                          : ....

Vekili                            : Av. Ramazan Akdoğan
                                        UETS[16987-89085-77904]

Davalı                           : Sağlık Bakanlığı 
                                        UETS[35756-76579-89740]

Vekilleri                        : Hukuk Müşaviri ...

Davanın Özeti         : .... İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde doktor olarak görev yapan davacı 
tarafından, Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veyahut bunlarla irtibatı olduğu 
değerlendirildiğinden bahisle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35/B maddesi 
uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin Bakan Olurlu ..... sayılı işlemin hukuka aykırı olduğu, 
hiçbir terör örgütü ile bağlantısının olmadığı, hakkında beraat kararı bulunduğu, somut delil ve 
gerekçe olmaksızın tesis edildiği, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği 
iddialarıyla iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve  parasal haklarının yasal faizi ile birlikte 
ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti     : Bakanlığın taşra teşkilatında tabip olarak yapmakla iken FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütü üyesi olduğu ve örgüt faaliyeti kapsamında üniversitede örgüt içerisinde sınıfçı şeklinde 
tabir edilen kişilerin üzeri konumunda fakülteci olarak tabir edilen görevi yürüttüğü, Bank Asya'da 
TL ve USD cinsinde hesaplarının bulunduğu, örgüt yöneticilerinin Bylock yazışmalarında isminin 
geçtiğinin tespit edildiği yönünde intikâl ettirilen bilgi ve belgelerin 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye eklenen Geçici 35. madde hükmü uyarınca teşekkül olunan kurul tarafından tetkik 
edilmesi neticesinde, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kumlunca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak, 
yahut bunlarla irtibatı olduğu hususunda kamu görevinden çıkarılmayı gerektirecek derecede kesin ve 
yeterli somut bulgulara rastlandığı ve terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı hususunun sübuta erdiğine kanaat getirilen davacının kamu nörevinden çıkarılmasının 
uygun olacağının değerlendirilmesi üzerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. 
maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına karar verildiği, işlemin hukuka uygun olduğu ileri 
sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava; davacının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesinin (B) 
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fıkrası uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun 
kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle 
açılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 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; 9) 657 sayılı Kanuna 
ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dâhil) istihdam edilen personel, ilgili 
kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan 
tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır. Bu 
maddenin (A) fıkrasında belirtilenlerin işlemleri ise söz konusu fıkradaki usule göre yapılır." 
hükümlerine yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesi kapsamında yapılacak 
değerlendirme, adli suç veya disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturulması mahiyetinde 
olmayıp Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin belli bir yapıyla herhangi bir bağının olup 
olmadığına ilişkin süreci ifade ettiği, anılan değerlendirme, davacının terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara "üyelik", "mensubiyet", "iltisak" veya "irtibat" şeklinde herhangi bir bağının 
olup olmadığına ilişkindir.

Dava dosyası ile .... sayılı dava dosyasının birlikte incelenmesinden; .... İlçe Sağlık 
Müdürlüğü bünyesinde doktor olarak görev yapan davacının  Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı veyahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiğinden bahisle ..... Bakan 
oluruna istinaden kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin tesis edildiği, anılan işlemin tebliği 
üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; davacı hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuna ilişkin .... Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin...... sayılı kararında özetle, ''Sanık savunması, tanık beyanları ve teşhisi, 
dosya arasındaki diğer belgeler, tutanaklar ve evraklar, adli sicil ve nüfus kayıtları ile tüm dosya 
kapsamı ile somut olay değerlendirildiğinde; nihai amacı, devletin anayasal nizamını cebir ve şiddet 
kullanarak değiştirmek olduğu anlaşılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün başlangıçta kendini 
gizleyerek ve bu temel amacı taşımasına rağmen insanlara gerçek yüzünü göstermeden, sanki bir 
ahlak ve eğitim hareketi olarak ve bu şekilde kendisini  yansıtarak ortaya çıkması ve amaca ulaşmak 
için her yolu mübah gören fakat sözde meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda ise hukuktan 
aldığı izlenimi vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar alenen kriminalize olmamaya özen 
göstermesi gerçeği nazara alındığında, 

-sanığın (davacı) Bylock isimli programı kullanmadığı, Bank Asya'da bulunan hesabını .... 
tarihinde açtığı ve talimat ile para yatırma işlemi bulunmadığının anlaşıldığı, KHK ile kapatılan 
vakıfların kurucu ve yönetim kurulu üye bilgilerinde ismine rastlanılmadığı, herhangi bir derneğe ait 
üyelik bilgisi bulunmadığı, örgüte müzahir iş yerinde çalışma kaydının bulunmadığı, KHK ile 
kapatılan öğrenim kurumlarında eğitim görmediği/barınmadığı, Krea(Dijiturk) aboneliği olmadığı, 
sanığın (davacı) isminin bylock kullanıcısının konuşmasında geçtiği belirtilmişse de bu içeriklerin 
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incelenmesinde sanığın (davacı) savunmasının aksini gösterir herhangi bir somut delil bulunmadığı 
anlaşılmış olup, sanığın (davacı) örgüte müzahir Asya Termal Otel'de konaklama kaydının bulunduğu,

-tanık .....nın mahkememizce alınan beyanında sanığın (davacı) üniversitede okuduğu 
dönemde 2013 yılında fakültecilik görevi yaptığı, 2013 yılı sonrasında sanıkla (davacı) ilgili 
bilgisinin olmadığı, fakültecilik görevini içerik olarak teyze evlerinde yapılan sohbetlerin yerini 
ayarlamak ve organizasyonu yapmak olarak açıkladığı ve sanığın (davacı) cemaate ait evde kaldığını 
beyan ettiği anlaşılmış ise de sanığın (davacı) 2013 yılından sonrasında eylemi olduğuna yönelik 
herhangi bir delilin dosyada bulunmadığı anlaşıldığından,

-açıklanan bu nedenlerle sanığın (davacı) örgütün nihai amacını bildiği, örgütle organik bir 
bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğu kanaatine varılamayacağı, sanığın (davacı) konum ve kişisel 
özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye 
yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından sanığın (davacı) 
beraatine karar verilmiştir. "  gerekçeleri ile davacının beraatine karar verildiği,

-davacı hakkında yapılan idari soruşturma ve ceza yargılamasında, davacının Bylock kaydının 
olmadığı, FETÖ/PDY iltisaklı eğitim kurumlarında kaydının bulunmadığı, Bank Asya hesabının 
olmadığı, SGK kaydına bakıldığında KHK ile kapatılan kurumlarda çalışmasının bulunmadığının 
tespit edildiği,

-06.10.2021 tarihli ara kararı ile davalı idareden, davacının terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin 
hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgelerin istenildiği, 

-davalı tarafından, davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin hukuken kabul edilebilir bilgi ve 
belge sunulmadığı görülmektedir.

Bu durumda; dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile yukarıda yer verilen açıklamalar bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde, davalı tarafından bakılmakta olan dosyada davacının terör örgütlerine 
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin delil sunulmadığı, sunulan 
delillerin ise davacının iltisakı veya irtibatını ortaya koyacak yeterlilikte ve nitelikte olmadığı 
görüldüğünden, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle tesis edilen dava konusu 
işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; dava konusu işlem hukuka aykırı bulunduğundan Anayasanın 125. maddesi 
uyarınca davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının her bir alacağın tahakkuk ettiği tarihten 
itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 
1-Dava konusu işlemin iptaline, 
2-Tazmin talebinin kabulü ile yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının her bir alacağın 

tahakkuk ettiği tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, 
3- İptalle sonuçlanan davada adli yardım kabul kararı verildiğinden ve  492 sayılı Harçlar 
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Kanunu'nun 13/j maddesi uyarınca davalı harçtan muaf olduğundan alınmayan 59,30-TL başvurma 
harcı, 59,30-TL karar harcı, 97,70 TL YD harcı ve 162,10 TL YD itiraz harcının hükmedilmemesine, 
66,75-TL resmi posta ücretinin ise davalıdan tahsili için kararın kesinleşmesinden sonra ilgili mercie 
müzekkere yazılmasına,

4- Davacı tarafından yatırılan 8,50-TL vekalet harcı ile karar tarihinde yürürlükte bulunan 
bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca  belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine,  

5-Kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 
nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 24.11.2021 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
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