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ESAS NO
KARAR NO

: 2022/2430
: 2022/2819

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI)
VEKİLİ

: Milli Eğitim Bakanlığı - E-tebligat adresi
: Huk. Müş. Harun Kaman - Aynı adreste

KARŞI TARAF (DAVACI)
VEKİLİ

: ......... adına Eğitim Sen
: Av. Mahmut Nedim Eldem - E-tebligat adresi

İSTİNAF İSTEMİNİN KONUSU
: Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken 675
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, OHAL İşlemleri
İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun reddine dair 22/06/2020 tarihli ve 2020/9066 sayılı işlemin iptali
ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada,
kamu görevine son verilme işleminin dayanağı olan KHK'nın, yalnızca PKK/KCK terör örgütü ile
üyelik/irtibat/iltisak hallerine ilişkin olduğu, diğer bir ifadeyle, kamu görevine son verilme işleminin sebep
unsurunu yalnızca söz konusu örgütle bağlantılılık durumunun teşkil ettiği dikkate alındığında, somut olayda
dava konusu işleme esas valilik kanaatinin dayanağına ilişkin olarak dava dosyasına kazandırılan davacı
hakkındaki idari soruşturma raporları ile davacı hakkında temel olarak üyesi olduğu sendika tarafından
organize edilen bir kısım faaliyetlere katılım gösterdiğine dair tespitlerin yapıldığı, söz konusu raporlarda
davacının PKK/KCK terör örgütünü desteklediğini ya da benimsediğini gösterir tespite rastlanılmadığı, nitekim
darbe teşebbüsü tarihinden sonraki tarihlerde tesis edilen raporlarda da tespiti yapılan eylemlerin karşılığı
olarak kamu görevinden çıkarılma disiplin cezasının öngörülmediği, nihayetinde davalı idare, ilgili valilik ve
emniyet birimleri olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik yapılan ara karar üzerine davacı hakkında
anılan örgütle irtibatına dair herhangi bilgi ve belgenin mevcut olmadığı, yine hakkındaki ceza
soruşturmasında isnat edilen eylemi için delil bulunmadığı tespitinin yapıldığı ve ayrıca diğer eylemlerine
yönelik başkaca bir ceza soruşturması tesis edilmediği anlaşıldığından, bu haliyle dava konusu işlemin
davacının PKK/KCK ile bağlantısının ortaya konulması noktasında gerekli hukuki niteliğe, elverişliliğe ve
yeterliliğe sahip olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle
yoksun kaldığı özlük hakların iadesine ve parasal haklarının hakediş tarihinden itibaren dönemsel
olarak işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yönünde Ankara 27. İdare Mahkemesince verilen
31/12/2021 tarihli ve E:2020/431, K:2021/1316 sayılı kararın kaldırılması istenilmektedir.
İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNANIN İDDİALARI
: Davalı tarafından, davacının PKK/KCK terör örgütü ile
iltisaklı ve/veya irtibatlı olduğu değerlendirildiğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, bu
durumda istinaf konusu idare mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesi gerektiği ileri
sürülmektedir.
KARŞI TARAF SAVUNMASININ ÖZETİ
: Davacı tarafından, sendikal faaliyet nedeniyle
cezalandırılmayacağı, örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinde güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri ile İLO Sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği
ileri sürülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesince, yürütmenin durdurulması
hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin 2577 sayılı Kanunun değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası
incelenerek, gereği görüşüldü:
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KARAR SONUCU:
1- Ankara 27. İdare Mahkemesince verilen 31/12/2021 tarihli ve E:2020/431, K:2021/1316 sayılı karar
usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, İSTİNAF İSTEMİNİN
REDDİNE,
2- Aşağıda dökümü yapılan istinaf aşamasına ait yargılama giderinin istinaf isteminde bulunanın
üzerinde bırakılmasına,
3- Gider avansının kullanılmayan kısmının talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde
karar kesinleştikten sonra mahkemesince istinaf isteminde bulunana re'sen iadesine,
2577 sayılı Kanunun değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde
Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere, 28/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Başkan
ERCAN GÖKTEPEOĞLU
101849

Üye
MENEKŞE BOZOĞLU KARAĞAÇ
101091

e-imzalıdır
Üye
FAZİLET AKGÜL ARMAN
107153

İstinaf Yargılama Giderleri
Posta Gideri
:
26,00 TL
TOPLAM
:
26,00 TL
29.04.2022 - 12.05.2022 ba
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