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DAVACI : 1- CANDAN ERYILMAZ adına BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
VEKİLLERİ : AV. MURAT ÖZVERİ             AV. DUYGU DEMİREL BAŞAR

  -UETS[16883-88989-57927]    -UETS[16904-09370-89758]
  

DAVALI : ADALET BAKANLIĞI 
VEKİLİ : AV. AHUNUR YILDIRIM ÇERŞİL

  Aynı yerde - Çankaya/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, Kocaeli Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev 
yapmakta iken, sosyal medyada yaptığı paylaşımların PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ve uzantılarının 
cebir ve şiddet içerikli eylemlerini meşru gösteren, öven ve destekleyen nitelikte paylaşımlar olduğu ve 
hakkında örgütle iltisaklı ve irtibatı olduğuna dair kanaat yazısı bulunduğundan bahisle Adalet Bakanlığı 
nezdinde oluşturulan Kurulun 20.02.2020 tarih ve 67 sayılı kararı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılması yönündeki teklifinin 
26.03.2020 tarihli Bakan onayı ile uygun görülerek kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin; 
hukuka aykırı olduğu, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, üyesi bulunduğu Büro Emekçileri 
Sendikasının çağrısı ve sendikal sorumluluk gereği pek çok eyleme katıldığı, söz konusu sendikal 
eylemlerin şiddet içermeyen, yasal ve demokratik bir hakkın kullanımından ibaret olduğu, suç teşkil ettiği 
ileri sürülen 2015 tarihli sosyal medya paylaşımlarını kendisinin yapmadığı, herhangi bir ortamda 
yasadışı örgüt propagandası içeren bir konuşma, eylem veya sosyal medya paylaşımının olmadığı, 
başlatılan disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, 
Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçu nedeniyle yargılandığı davada Kocaeli 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 07.11.2019 tarih ve E:2019/20, K:2019/430 sayılı kararı ile suçu sabit bulunmadığından 
beraatine karar verildiği, dava konusu işlemle masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı ve hukuk devleti 
ilkelerinin ihlal edildiği  iddialarıyla iptali ile mahrum kaldığı özlük ve parasal haklarının işlem tarihinden 
itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının PKK/KCK silahlı terör örgütü ve uzantılarının cebir ve şiddet 
içerikli eylemlerini meşru gösteren, öven ve destekleyen nitelikte paylaşımları olduğu, mahallinde yapılan 
değerlendirmede davacının örgüt ile iltisakı ve irtibatı olduğuna dair kanaat yazısı bulunduğu, ceza 
sorumluluğunun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak idari yönden Silahlı Terör Örgütü ile 
irtibatlı/iltisaklı olduğunun değerlendirildiği, 7145 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35/B maddesi gereğince Adalet Bakanlığı Oluru ile kamu 
görevinden çıkarıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği 
savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nce, duruşma için önceden belirlenen ve taraflara 

bildirilen 10.12.2020 tarihli duruşmaya, davacı Candan ERYILMAZ ile vekili Av. Murat ÖZVERİ'nin 
geldiği, davalı idareyi temsilen gelen olmadığı görüldü, gelen tarafa usulüne uygun olarak söz verilip 
açıklamaları dinlendikten sonra dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, Kocaeli Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, sosyal 
medyada yaptığı paylaşımların PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ve uzantılarının cebir ve şiddet içerikli 
eylemlerini meşru gösteren, öven ve destekleyen nitelikte paylaşımlar olduğu ve hakkında örgütle iltisaklı 
ve irtibatı olduğuna dair kanaat yazısı bulunduğundan bahisle Adalet Bakanlığı nezdinde oluşturulan 
Kurulun 20.02.2020 tarih ve 67 sayılı kararı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35/B 
maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılması yönündeki teklifinin 26.03.2020 tarihli Bakan onayı ile 
uygun görülerek kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin  iptali ile mahrum kaldığı özlük ve parasal 
haklarının işlem tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemiyle 
açılmıştır.
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7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun'un 26. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 35. maddesinin 
(B) bendinde; "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." hükmüne, anılan maddenin son paragrafında ise; "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." hükmüne yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesinde getirilen düzenlemeyle başta 
Fetö/Pdy olmak üzere terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin tamamının tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 
çıkarılması amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

 Buna göre Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesinde öngörülen meslekten veya 
kamu görevinden çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan 
farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç 
doğuran tedbir niteliğinde olup tedbirin uygulanması için mutlaka terör örgütüyle, terör faaliyetleriyle ve 
bu arada darbe teşebbüsüyle kamu görevlisi arasında bağ kurulması aranmamış; Milli Güvenlik Kurulu 
tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen “yapı”, “oluşum” veya 
“gruplar”la bağ kurulması yeterli görülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden; Kocaeli Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan 
davacının, 28 Eylül 2016 tarihinde Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Sosyal Tesislerinde 
görevli iken TSK'nın yurt içinde gerçekleştirdiği iç güvenlik operasyonlarına karşı sözde barış bildirisine 
imza atan ve KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan şahısların oluşturduğu Kocaeli Dayanışma 
Akademisi isimli topluluğun alternatif akademik yıl açılış törenine katıldığı, ayrıca davacının Facebook 
isimli sosyal paylaşım sitesinde kendi kişisel sayfasındaki 12 Kasım 2015, 18-20-31 Aralık 2015, 19 
Şubat 2016 tarihli paylaşımlar ile paylaşımların içeriğinde yer alan anlatımlar (haberler) ve 19 Eylül 2015 
tarihli paylaşımın altına yazdığı yorum sebebiyle PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ve Uzantılarının cebir 
ve şiddet içerikli eylemlerini meşru gösteren, öven ve destekleyen nitelikte paylaşımlar olduğu ve 
hakkında örgütle iltisaklı ve irtibatı olduğuna dair kanaat yazısı bulunduğu anlaşıldığından bahisle, Adalet 
Bakanlığı nezdinde 7145 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Kurul'un 20.02.2020 tarih ve 67 sayılı kararı 
ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden 
çıkarılması yönündeki teklifinin 26.03.2020 tarihli Bakan onayı ile uygun görülerek davacının kamu 
görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine, anılan işlemin iptali ile mahrum kaldığı 
özlük ve parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar 
verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta davacının kamu görevinden çıkarılmasına neden olan eylemleri sebebiyle 
yargılandığı davada, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 07.11.2019 tarih ve E:2019/20, K:2019/430 
sayılı kararı ile "Sanık hakkında https://www.facebook.com/candan.hanzala URL uzantılı sosyal medya 
ortamında 19/02/2016, 31/12/2015,18/12/2015, 20/12/2015,19/12/2015 ve 18/12/2015, 12/01/2015 ve 
19/09/2015  tarihli paylaşım içerikleri dayanak gösterilerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve 
şiddet içerikli eylemlerini meşru gösterecek, övecek ve destekleyecek nitelikte paylaşımlar yaptığı 
iddiasıyla cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama kapsamında; 
https://www.facebook.com/candan.hanzala URL uzantılı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğuna dair 
dayanağın  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma olduğu bilgisine yer verildiği, 
dosyada mevcut Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan 14/01/2018 tarihli Araştırma  Raporu isimli 
çalışmanın 4. sayfasında ise söz konusu sosyal medya hesabının ilginin bilgisi dışında kişisel bilgileri 
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veya fotoğrafları kullanılarak başkaları tarafından oluşturulmuş sahte hesap /profil olabileceği söz 
edildiği, buna göre facebook ve twitter gibi sosyal medya platformlarındaki gerçek kişilerin tespitinin söz 
konusu şirketlerin merkezi olan ABD ile adli istinabe yapmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği 
hususunda mezkur firmaların Türkiye deki Avukatlık bürolarınca cevaplar yazıldığının belirtildiği, geriye 
kalan tespit usulünün açık kaynak bilgisi olduğu açıklanmış olup sanık hakkında açık kaynak bilgileri, 
doğruluğu taahhüt edilemeyen teyide muhtaç bilgiler olduğundan Araştırma Raporunda  bu 
verilerin kesinlik arz etmediğinin belirtildiği, ... 19/08/2019 tarihli Bilirkişi raporuna göre; 
https://www.facebook.com/candan.hanzala URL adresli facebook profilinin sanık Candan Eryılmaz isimli 
profilde sanığın kendisine ait fotoğraf ile profil resmi oluşturduğu, hesabın sanığa ait olduğu görüldüğü, 
facebook profilinde yer alan dava konusu paylaşımların incelenmesinde; 

19/02/2016, 18/12/2015, 20/12/2015, 19/09/2015 arihli paylaşımlar incelendiğinde; facebook dışı 
kaynak paylaşımı olduğu, bu paylaşımların bağlantı yani haber linki olduğunun tespit edildiği, sanığın 
18/12/2015 tarihli paylaşımına ilişkin olarak ise ... bilirkişi raporunda sanığın bu paylaşımının "Dünyanın 
Renkleri (United Colors of the Wold) isimli facebook sayfasına ait olduğu ve paylaşılan 3 adet fotoğraf ve 
1 adet gönderinin bu sayfanın kurucusu, yöneticisi veya moderatörü  tarafından üretildiği, sanık 
tarafından herhangi bir içeriğinin üretilmediği,  sanığın belirtilen facebook sayfasını takip etmediği 
ve beğenmediği ve ilgili sayfanın kurucusu veya moderatörü tarafından paylaşımların ilk halinden 
farklı olarak sonradan değiştirilmiş olabileceği ve bu durumdan sanığın teknik olarak uyarı 
almasının mümkün olmayacağı, yine sanığın facebook hesabının raporun 3. kişiler tarafında da ele 
geçirilerek onun bilgisi dışında paylaşımda bulunulabileceği şeklinde tespitlerde bulunulduğu,

 Sanığın bu eylemlerinin facebook sayfasından silahlı terör örgütlerinin cebir ve şiddet içerikli 
eylemlerini meşru gösterecek, övecek ve destekleyecek nitelikte paylaşımlar yapmadığı, paylaşımlarında 
PKK/KCK terör örgütü lehine  şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet 
şeklinde herhangi bir paylaşımının yapılmadığı, Bilirkişi raporu sanığın savunmasını doğrular niteliğinde 
olduğu ayrıca tanık anlatımlarında sanığın davaya konu paylaşımlarına şahit olmadıklarını, terör 
örgütünü destekleyecek şekilde hiçbir söz ve eylemine tanık olmadıklarını, sanığın terör örgütünü, şiddeti 
övecek destekleyecek yapıda bir insan olmadığını beyan ettikleri anlaşıldığından tüm dosya kapsamı 
birlikte değerlendirildiğinde sanığın savunmasının bilirkişi raporu ile uyumlu olduğu, tanık anlatımları 
sanığın savunmasını destekler niteliğinde olduğu anlaşılmakla; sanığın atılı suçu işlediğine dair iddia 
dışında somut ve maddi deliller elde edilemediği, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiği de sabit 
olmadığından, CMK nun 223/2-c-e maddesi uyarınca BERAATİNE" karar verildiği, verilen karara karşı 
yapılan istinaf başvurusunun Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin 06.07.2020 tarih 
ve E:2019/1972, K:2020/624 sayılı kararı ile temyiz yolu açık olmak üzere reddedildiği, söz konusu 
kararın 04.09.2020 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.

Bu durumda, davacının kamu görevinden çıkarılmasına gerekçe olarak gösterilen sosyal medya 
beğeni ve paylaşımları sebebiyle "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan dolayı yargılandığı 
davada atılı suçu işlediğine dair somut ve maddi delil elde edilemediği ve suç işleme kastıyla harekete 
ettiği sübuta ermediği gerekçesiyle beraatine karar verildiği, verilen kararın istinaf incelemesinden 
geçerek kesinleştiği, davacının 2016 yılında katıldığı akademik yıl açılış töreni ile ilgili olarak ise 
davacının törende atılan sloganlara iştirak ettiğine, konuşmalara katıldığına ve desteklediğine dair 
herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığı dikkate alındığında, terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı 
konusunda hakkında somut tespitler ve deliller ortaya konulamayan davacının kamu görevinden 
çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrasında yer alan, idarenin kendi eylem ve 
işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğuna ilişkin kural gereğince, hukuka uygun 
olmadığı sonucuna varılan dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük ve parasal hakların dava 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal 
haklarının dava tarihinden (29.05.2020) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, 
aşağıda dökümü yapılan 522,60-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 3.110,00-TL vekalet ücretinin davalı 
idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya 
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iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 25/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN VEKİLİ
RIDVAN YILDIRIM

195247
e-imzalıdır.  

Üye
İLKER DOLGUN

195069
e-imzalıdır.  

Üye
UFUK KARTAL

182275
 e-imzalıdır.

YARGILAMA GİDERLERİ    :
Başvurma Harcı : 54,40 TL 
Karar Harcı : 54,40 TL 
Y.D. Harcı : 238,20 TL 
Vekalet Harcı : 15,60 TL 
Posta Gideri : 160,00 TL 

   
TOPLAM : 522,60 TL 


