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İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN (DAVALI)
VEKİLİ

KARŞI TARAF (DAVACI)
VEKİLİ

: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
: AV. DUYGU İNANÇ ATA
(E - Tebligat Adresi)

: ... TEMSİLEN EĞİTİM SEN : AV. 
BEDİA BORAN BULUT 
(E - Tebligat Adresi)

İSTEMİN ÖZETİ : Erzincan İli, Merkez İlçesi, .... Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmakta 
iken 29.10.2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, kamu 
görevinden çıkarılmasına neden olan soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin bir 
örneğinin tarafına verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 07.12.2021 tarih ve 
E:73860670-622.03-38486330 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlıkta, 
davacı tarafından yapılan başvuru, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun 04.08.2016 
tarihli ve 2016/1 sayılı ilke kararı uyarınca reddedilmiş ise de, bahse konu ilke kararının 
4982 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, UYAP Kayıtları incelendiğinde, 
davacı hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan dolayı Erzincan Ağır Ceza 
Mahkemesi nezdinde yapılan yargılama sonucunda anılan Mahkemenin 16.03.2017 tarih ve 
E:2017/28, K:2017/52 sayılı kararı ile davacının beraatine karar verildiği, anılan karara karşı 
yapılan istinaf başvurusunun esastan reddedildiği ve kararın kesinleştiği, bahse konu kamu 
davası dışında davacı hakkında devam eden adli bir soruşturma ya da kovuşturmanın 
bulunmadığı, öte yandan davalı Milli Eğitim Bakanlığınca, davacı hakkında devam eden  
idari bir soruşturma bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin dosyaya sunulmadığı, 
buna göre, çalışma hayatına ve mesleki onuruna ilişkin olan ve hak arama hürriyetine esas 
teşkil edebilecek nitelikte bulunan bilgi ve belgelerin idarece 4982 sayılı Kanun uyarınca 
(istisna kapsamında bir takım bilgi ve belgeler bulunması halinde bunun ayrıca 
değerlendirilmesi suretiyle) davacının bilgisine sunulması gerektiği sonuç ve kanaatine 
varıldığından davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı 
gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak Ankara 4. İdare Mahkemesince 
verilen 09/03/2022 gün ve E:2021/2526, K:2022/493 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 
Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı 

Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca  dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Davalı İdarece, Danıştay 10. Dairesinin 01/06/2021 tarih E:2016/16011 K:2021/2939 

sayılı kararıyla, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun dava konusu 04/08/2016 tarih ve 
2016/1 sayılı ilke kararında; "1-Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin eki 
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listelerde sayılarak kamu görevinden çıkartılan kişiler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara 
ilişkin bilgi ve belgeler hakkındaki bilgi edinme başvurularının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun 16 ncı, 19 uncu ve 20 nci maddeleri uyarınca bilgi edinme hakkı kapsamı 
dışında değerlendirilmesi ve konu ile ilgili uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerektiği, 2- 
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 değerlendirilen ve bu nedenlerle haklarında idari veya adli 
soruşturma başlatılan, açığa alınan ve/veya 667 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 3 
ve 4. maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkartılan kişilerle ilgili bu işlemler ile bu 
kapsamda yürütülen adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu uyarınca talep edilmesi durumunda başvuruların mezkur Kanunun 19 
uncu ve 20 nci maddeleri uyarınca bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilerek bu 
doğrultuda uygulamaya gidilmesi gerektiği," belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Fethullahçı Terör Örgütünün 15/07/2016 tarihinde gerçekleşen silahlı 
darbe teşebbüsü sonrasında 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmiş, adı geçen terör örgütüne üye olan 
şahısların belirlenmesi amacıyla geniş kapsamlı idari ve adli soruşturmalar açılmış, örgüt 
üyeliği belirlenen kamu görevlileri çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin eki listelerde 
sayılarak kamu görevinden çıkarılmıştır.

Bu durumda, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun 4982 sayılı Yasa ile verilen 
yetki dahilinde ve aynı Yasanın 16, 19 ve 20. maddeleri uyarınca aldığı 04/08/2016 tarihli 
ilke kararında ve davacının hakkındaki ihraç kararının dayanağı olan tüm bilgi ve belge 
hakkında bilgilendirilme ve söz konusu belgeleri inceleyerek birer örneklerini alma talebiyle 
yaptığı 11/10/2016 tarihli başvurusunun 17/10/2016 tarihli işlemle reddinde hukuka aykırılık 
görülmemiştir.'' gerekçesiyle anılan kısım için davanın reddine hükmedildiği, İdarece tesis 
edilen işlemlerin bu kapsamda anılan ilke kararı ve yargı içtihatlarına uygun olarak tesis 
edildiği ileri sürülmekte ise de;

 Anayasa Mahkemesinin 03.06.2020 tarih ve 2017/32004 başvuru numaralı 
Bünyamin Uçar kararında; 

"...37. Anayasa'nın 36. maddesi uyarınca herkes iddia, savunma ve adil yargılanma 
hakkına sahiptir. Anayasa'nın anılan maddesinde adil yargılanma hakkından ayrı olarak 
iddia ve savunma hakkına birlikte yer verilmesi, taraflara iddia ve savunmalarını mahkeme 
önünde dile getirme fırsatı tanınması gerektiği anlamını da içermektedir (Mehmet Fidan, B. 
No: 2014/14673, 20/9/2017, § 37).

38. Adil yargılanma hakkının unsurlarından biri de silahların eşitliği ilkesidir. Silahların
eşitliği ilkesi davanın taraflarının usule ilişkin haklar bakımından aynı koşullara tabi tutulması 
ve taraflardan birinin diğerine göre daha zayıf bir duruma düşürülmeksizin iddia ve 
savunmalarını makul bir şekilde mahkeme önünde dile getirme fırsatına sahip olması 
anlamına gelir. Ceza davalarının yanı sıra medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili 
uyuşmazlıklara ilişkin hukuk davalarında ve idari davalarda da bu ilkeye uyulması gerekir 
(Mustafa Tuğrul, B. No: 2013/657, 28/11/2014, § 32).

39. Çelişmeli yargılama ilkesi, silahların eşitliği ilkesi ile yakından ilişkili olup bu iki
ilke birbirini tamamlar niteliktedir. Zira çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal edilmesi durumunda 
davasını savunabilmesi açısından taraflar arasındaki denge bozulacaktır. Çelişmeli 
yargılamanın medeni haklara ilişkin davalarda da kabul ediliyor olması, medeni bir hakka 
ilişkin yargılamada tarafların duruşmada hazır bulunması da dâhil olmak üzere yargılamanın 
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bütününe aktif olarak katılmalarını gerektirir (Tahir Gökatalay, B. No: 2013/1780, 20/3/2014, 
§ 25).

40. Derece mahkemeleri nezdindeki yargılamalarda izlenen delil kuralları ve bunların
yorumlanması kural olarak belirtilen hususların değerlendirilmesi açısından daha elverişli 
konumda olan söz konusu mahkemelere aittir. Bununla birlikte delillerin incelenme ve 
değerlendirilme yönteminin açık bir hakkaniyetsizlik veya keyfîlik ihtiva etmesi ya da bu 
değerlendirmelerin silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleri gözetilerek yapılmaması 
durumunda adil yargılanma hakkının gereklerine uygun bir delil değerlendirilmesinden söz 
edilemez (İsmail Ediş, B. No: 2012/354, 31/12/2014, § 34).

41. Öte yandan adil yargılanma hakkının güvencelerinden olan çelişmeli yargılama
ve silahların eşitliği ilkeleri mutlak değildir. Bazı durumlarda birtakım zorunluluklar veya daha 
üstün değerdeki bir kamusal yarar gözetilerek bu ilkelerin gereklerinin belli ölçüde 
yumuşatılması ve bunlara aykırı tedbirler alınması mümkündür. Dolayısıyla çelişmeli 
yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine aykırı işlemlerin yapılması tek başına adil 
yargılanma hakkının ihlal edilmesi sonucunu doğurmaz. Sözü edilen ilkelere aykırı işlemlerin 
adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinden söz edilebilmesi için bu aykırılığın bir bütün olarak 
bakıldığında yargılamanın hakkaniyetini zedelemiş olması gerekir (Hacı Karabulut, B. No: 
2017/14871, 9/10/2019, § 32).

42. Çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine aykırılığın yargılamanın
hakkaniyetini zedeleyip zedelemediği değerlendirilirken yargılamanın bütününe bakılması 
gerekmektedir. Bu çerçevede çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine aykırılığın 
sonuçlarının yargılamanın ilerleyen safhalarında giderildiği veya en azından giderilme 
imkânının bulunduğu hâllerde söz konusu aykırılığın bir bütün olarak yargılamanın 
hakkaniyetinin zedelediği sonucuna ulaşılamayacak ve bu durumda adil yargılanma 
hakkının ihlal edildiğinden söz edilemeyecektir (Hacı Karabulut, § 33).

43. Başvuru konusu olayda başvurucu, sözleşmeli subaylık ve muvazzaf astsubay
temini sınavlarında başarılı olmasına rağmen güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu 
gerekçesiyle işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemlerin iptali talebiyle dava açmıştır. 
Başka bir deyişle dava konusu işlemin temelinde güvenlik soruşturmasının içeriği yer 
almaktadır. Başvurucunun güvenlik soruşturmasına ilişkin savunmalarını yapabilmek ve 
iddialarını ileri sürebilmek açısından güvenlik soruşturmasının içeriğinden haberdar olması 
büyük önem taşımaktadır. Aksi durumda başvurucunun İdarelerin güvenlik soruşturmasının 
içeriğine dayanarak tesis ettikleri işlem ve dosya içeriğindeki savunmaları karşısında zayıf 
ve dezavantajlı bir konuma düşeceği açıktır.

44. Başvurucu, dava dilekçesinde İdarelerin savunmasına karşı sunduğu cevap
dilekçesinde ve davanın reddi üzerine istinaf istemli dilekçesinde güvenlik soruşturması 
içeriğinden haberdar olmadığını vurgulamıştır. Başvurucunun çelişmeli yargılama ve 
silahların eşitliği ilkelerine aykırı bir uygulamaya maruz kaldığı açıktır. Ancak bu aykırılığın 
adil yargılanma hakkı bakımından bir ihlale yol açtığının söylenebilmesi için bir bütün olarak 
yargılamanın hakkaniyetini zedeleyip zedelemediği değerlendirilmelidir.

45. Somut olayda Mahkemece davalı İdarelerden işlemlere esas alınan bilgi ve
belgelerin gönderilmesinin talep edilmesine karar verilmesi üzerine başvurucu hakkında gizli 
ibareli bilgi ve belgeler İdareler tarafından dava dosyasına sunulmuştur. Mahkeme de gizli 
ibareli olarak sunulan belgeleri esas almak suretiyle davanın reddine karar vermiştir. Dava 
dosyalarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden incelenmesi sonucunda davalı 
İdareler tarafından dava dosyasına sunulan gizli ibareli belgelerin başvurucuya bildirildiğine 
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veya incelettirilme imkânı verildiğine dair herhangi bilgi ya da belgeye rastlanmamıştır. 
Mahkeme tarafından gizli ibareli bilgi ve belgelerin başka şahıs ve makamların özel bilgileri 
ile şeref, haysiyet ve güvenliğinin korunması veya idarenin soruşturma metotlarının gizli 
tutulması ya da benzeri haklı görülebilecek hususlar nedeniyle başvurucuya verilmediğini 
gösterecek hiçbir argümanın ortaya konulmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca anılan belgelerin 
başvurucunun incelemesine açılmayacağına ilişkin herhangi bir karar alınmadığı ve bu 
belgelerden başvurucunun haberdar edilmediği tespit edilmiştir. Belirtilen nedenlerle davalı 
İdareler tarafından sunulan ve mahkeme kararlarında hükme esas alınan gizli ibareli 
belgelere karşı başvurucuya savunma yapma imkânı verilmemesi nedeniyle başvurucunun 
silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır..."

gerekçesiyle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan silahların eşitliği ve 
çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Buna göre, davalı idarece belirtilen ilke kararı ile Danıştay kararının Anayasa ve 
4982 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve yorumlanması gerektiği, çalışma 
hayatına ve mesleki onuruna ilişkin olan ve hak arama hürriyetine esas teşkil edebilecek 
nitelikte bulunan bilgi ve belgelerin idarece 4982 sayılı Kanun uyarınca (istisna kapsamında 
bir takım bilgi ve belgeler bulunması halinde bunun ayrıca değerlendirilmesi suretiyle) 
davacının bilgisine sunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığından bu yöndeki İdare 
Mahkemesi kararında yasal isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 09/03/2022 gün ve 
E:2021/2526, K:2022/493 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren 
bir neden bulunmadığından, davalı idarenin istinaf başvurusunun REDDİNE, aşağıda 
dökümü yapılan istinaf safhasındaki yargılama giderlerinin başvuruda bulunan üzerinde 
bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana iadesine, 
2577 sayılı Yasanın 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak 11/05/2022 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.
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