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İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN
(DAVALI)
VEKİLİ

VEKİLİ

KARŞI TARAF (DAVACI)
VEKİLİ

: 1- Milli Eğitim Bakanlığı (E-Tebligat)
: Huk. Müş. Meral DAĞTEKİN
2- Diyarbakır Valiliği (E-Tebligat)

: Av. Melike AK

: ........... adına Eğitim Ve Bilim Emekçileri Sendikası : Av. 
İbrahim AFŞAR (E-Tebligat)

İSTEMİN ÖZETİ : Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, ........ Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmakta 
iken 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, kanaati ya da istihbarati bilgilerinde yer aldığı 
personel bilgi dosyasının tarafına verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 14/12/2020 
tarih ve E.18021227 sayılı işlemin iptali isteğiyle açılan davada, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesince 
verilen 31/05/2021 tarih ve E:2020/1529, K:2021/828 sayılı "dava konusu işlemin iptaline" ilişkin 
kararın; davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; davacının istediği bilgi ve belgelerin bilgi edinme 
hakkı kapsamı dışında olduğu ve verilmesinin mümkün olmadığı ileri sürülerek, davalı Diyarbakır 
Valiliği tarafından ise; 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 Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ve 4. 
maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkartılan kişilerle ilgili işlemler ile bu kapsamda yürütülen adli 
ve idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca 
talep edilmesi durumunda, bu taleplerin mezkur kanunun 19. ve 20. maddeleri uyarınca bilgi edinme 
hakkı kapsamı dışında değerlendirilerek bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi gerektiğinin belirtildiği, 
kamu yararına uygun olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir durum 
bulunmadığı ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenip kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Gaziantep Dördüncü İdari Dava Dairesi'nce, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü;

İlk derece mahkemesi tarafından davacı talebinin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 
"kurum kanaati adı altında sunulan bilgi ve belgelerin tarafına verilmesi" olduğu kabul edilerek bir 
yargılama yapılmış ve karar verilmiştir.

Karar sonucu itibariyle hukuka uygun olmakla birlikte davacı talebinin, "kurum kanaati veya 
istihbarati bilgilerin de dahil olduğu personel bilgi dosyasının kendisine verilmesi" talebi ve 
başvurunun da Bilgi Edinme kapsamında olduğu görülmüştür.

Bu açıklamayla birlikte ilk derece mahkemesinin karar gerekçesi ve hüküm fıkrasında herhangi 
bir hukuka aykırılık bulunmadığından istinaf taleplerinin reddedilmesi gerektiği sonucuna 
varılmaktadır. 
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Bu nedenle, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/05/2021 tarih ve E:2020/1529, 
K:2021/828 sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurularının yukarıda belirtilen açıklama ile 
reddine, aşağıda dökümü yapılan istinaf yargılama giderlerinin istinaf yoluna başvuranlar üzerinde 
bırakılmasına, posta giderine karşılık yatırılmış olan avanstan artanın talep edilmemesi halinde 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca mahkemesince ilgili tarafa resen 
iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca temyiz yolu kapalı olmak üzere 
(kesin olarak), 11/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
YILDIRIM KILIÇKIRAN

34641

Üye
ALİYE BURCU ALIMLI

107220

Üye
ALİ AKSEL

165638

İstinaf Yargılama Gideri :
Posta Gideri :   94,50 TL
Toplam :   94,50 TL A/D


