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DAVALI                            : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü/ANKARA 
VEKİLİ                          : Av. Zeynep Özden YETKİN- Aynı adreste

DAVANIN ÖZETİ : Türkiye  Radyo-Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğü Televizyon Dairesi Başkanlığında stüdyo ve film yapım elemanı 
olarak görev yapanve KESK Haber Sen Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan davacı hakkında 
yürütülen  soruşturma neticesinde657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun 125/B-d fıkrası 
uyarınca kınama cezası ile tecziyesine ilişkin 25/09/2018 tarih ve 90573350-663.07-E.303101 
sayılı  işlem  ile  yapılan  itirazın  reddine  ilişkin  Disiplin  Kurulu'nun  08.11.2018  tarihli  ve 
2018/28 sayılı kararının; sendika yöneticisi olarak 28.05.2018tarihinde Evrensel Gazete'sine 
ait  internet  sitesindesendika  görüşünü  açıkladığı,yapılan  açıklamaların  TRT çalışanı  adına 
değil sendika tüzel kişiliği adına yapıldığı, sendika yöneticisinin sendikal faaliyetinden dolayı 
cezalandırılmasınınhukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı  tarafından,  Evrensel  Gazete'sine  ait  internet  sitesinde 
28.05.2018tarihinde  yapılan  açıklamalara  ilişkin  herhangi  bir  bilgi  ve  belge  sunamadığı, 
sendikal  faaliyet  adı  altında  yapıldığı  ileri  sürülen  açıklamaların  sendikal  faaliyeti  aşan, 
gerçeğe dayanmayan, Anayasal güvence kapsamında olan başkalarının şan şöhret ve haklarını 
hedef alan beyanlar içerdeği,tesis edilenişlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın 
reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar  veren Ankara 14.  İdare Mahkemesi'nce dava dosyası  incelenerek işin  gereği 
görüşüldü:

Dava;  davalı  İdarede  stüdyo  ve  film yapım elemanı  olarak  görev  yapanve  KESK 
Haber  Sen  Merkez  Yönetim  Kurulu  üyesi  olan  davacıhakkında  yürütülen  soruşturma 
neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-d fıkrası uyarınca kınama cezası 
ile tecziyesine ilişkin 25/09/2018 tarih ve 90573350-663.07-E.303101 sayılı işlem ile yapılan 
itirazın reddine ilişkinDisiplin Kurulu'nun 08.11.2018 tarihli ve 2018/28 sayılı kararının iptali 
istemiyle açılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 8. maddesinde; "Devlet memurları, resmi 
sıfatlarının  gerektirdiği  itibar  ve  güvene  layık  olduklarını  hizmet  içindeki  ve  dışındaki 
davranışlarıyla göstermek zorundadır." hükmüdüzenlenmiştir. 

Aynı Kanunun 125/B-(d) maddesinde; "Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve 
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak," kınama cezasını gerektiren fiil 
ve haller arasında sayılmıştır. Anılan Kanun'un "İtiraz" başlıklı 135. maddesinde ise, "Disiplin 
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amirleri  tarafından  verilen  uyarma,  kınama  ve  aylıktan  kesme  cezalarına  karşı  disiplin 
kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz 
edilebilir.İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde 
itiraz  edilmeyen  disiplin  cezaları  kesinleşir.  İtiraz  mercileri,  itiraz  dilekçesi  ile  karar  ve 
eklerinin  kendilerine  intikalinden  itibaren  otuz  gün  içinde  kararlarını  vermek  zorundadır. 
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir 
veya  tamamen  kaldırabilirler.  Disiplin  cezalarına  karşı  idari  yargı  yoluna  başvurulabilir." 
hükmü yer almıştır.

4688 Sayılı  Kamu Görevlileri  Sendikaları  ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun "Amaç" 
başlıklı1. maddesinde "Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve 
meslekî  hak  ve  menfaatlerinin  korunması  ve  geliştirilmesi  için  oluşturdukları  sendika  ve 
konfederasyonların  kuruluşu,  organları,  yetkileri  ve  faaliyetleri  ile  sendika  ve 
konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve 
toplu  sözleşme  yapılmasına  ilişkin  usul  ve  esasları  düzenlemektir."  hükmü,aynı  kanunun 
"Sendikave  Konfederasyonun  yetki  ve  faaliyetleri  başlıklı  19.  maddesinin  2.  fıkrasında, 
"Sendika ve konfederasyonlar  kuruluş  amaçları  doğrultusunda toplumsal  cinsiyet  eşitliğini 
gözeterek aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler: 

a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, 
iş  güvenlikleri  ile  sağlık  koşullarının  geliştirilmesi  konularında  görüş  bildirmek  ve  toplu 
sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilciler göndermek....

c) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde 
bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.

e)  Üyelerin  ortak  ekonomik  ve  sosyal  hak  ve  menfaatleri  ile  personel  hukukunu 
ilgilendiren  konularda  ilgili  kurumlara  ve  yetkili  makamlara  sunulmak  üzere  çalışmalar 
yapmak ve öneriler getirmek..." hükmü düzenlenmiştir.

Dava  dosyasının  incelenmesinden;  Türkiye  Radyo-Televizyon  Kurumu  Genel 
Müdürlüğü Televizyon Dairesi  Başkanlığında stüdyo ve  film yapım elemanı  olarak görev 
yapanve KESK Haber Sen Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan davacının,  28 Mayıs 2018 
tarihinde  www.  evrensel.  net/haber/353480/calistirilmayan-mekanizmalar-  calissa-trt-halkın 
-televizyonu-olur  URL  adresinde  belirtilen  evrensel.  net  isimli  internet  sitesinde 
‘Çalıştırılmayan mekanizmalar çalışsa TRT halkın televizyonu olur’ başlığı altında "Yıllarca 
TRT de  çalışan  Haber-Sen  Sekreteri  Burak  USTAOĞLU  TRT'nin  yaşadığı  dönüşümü  ve  
çalışanların durumunu Evrensel’e anlattı" başlıklı  haber ile ilgili  olarak herhangi bir  bilgi 
belge  sunmadığı,  sendikal  faaliyet  adı  altındayapıldığı  iddia  edilenaçıklamaların,sendikal 
faaliyeti  aşanbeyanlar  içerdiği,  yapmış  olduğu açıklamaların kurum itibarı  ve  saygınlığına 
zarar  vermediği,kurum  aleyhine  gerçeğe  dayanmayan  beyanlarda  bulunduğu,  kurum 
çalışanlarını zan altında bıraktığı, yapılanaçıklamaların hizmet dışında devlet memuruna olan 
güven  ve  itibarını  sarsacak  nitelikte  olduğu  belirtilerek  yürütülen  soruşturma 
neticesindegetirilen  teklif  doğrultusunda  söz  konusu  fiilleri  nedeniyle  657  Sayılı  Devlet 
Memurları Kanunun 125/B-d fıkrasındaki hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven 
duygusunu  sarsacak  nitelikte  davranışlarda  bulunmakfiilini  işlediğinden  bahisle25/09/2018 
tarih  ve  90573350-663.07-E.303101  sayılı  işlemi  ile  kınama  cezası  ile  tecziye  edildiği, 
yapılanitirazınTRT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu’nun 08/11/2018 tarihli 2018/28 sayılı 
kararı ile reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
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Disiplin  cezaları,  kamu  hizmetinin  gereği  gibi  yürütülebilmesi  bakımından  kamu 
görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa 
etmemeleri  veya  mevzuatta  yasaklanan  fiillerde  bulunmaları  durumunda  uygulanan 
yaptırımlar  olup,  kamu görevlilerininözlük  hakları  üzerinde  doğrudan  ve  önemli  sonuçlar 
doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi 
sürdürülmesi  ve  kamu  düzeninin  sağlanması  bakımından  objektif  ve  kamusal  öneme 
sahiptirler.

Disiplin  soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek  fiiller  ve 
ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve 
yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır. 

Bir kamu görevlisinin suç oluşturduğu iddia edilen fiili ile ilgili olarak idarece açılan 
bir disiplin soruşturmasında; soruşturma emri verilmesi, bağımsız, üst veya denk görevde olan 
bir  soruşturmacı atanması,  soruşturmacı olarak atananların ve cezayı  verecek olan disiplin 
amirlerinin  veya  disiplin  kurulu  üyelerinin  soruşturmaya  konu  olayla  hiçbir  ilgisi 
bulunmayan, hakkında soruşturma yapılan kamu görevlisinin suç konusu eyleminden zarar 
gören  veya  yarar  sağlayan  veya  olayın  mağduru  durumundaki  kişilerden  etkilenebilecek 
konumda  bulunmayan  kişi  ve  kişilerden  olmaları  gerekmekte  olup,  olayla  ilgili  tanık  ve 
soruşturulanların  ifadelerinin  alınması,  ifade  alınmadan  kişiye  haklarının  ve  soruşturma 
konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiilleilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, 
soruşturulanların  görev  ve  konumları  itibariyle  sorumlulukları  ve  suçun  oluş  biçimi 
irdelenerek  düzenlenen  rapor  ile  fiilin  sübut  bulup  bulmadığının  ortaya  çıkarılması,  bu 
aşamada  soruşturmacının  kanaat  ve  teklifini  belirtmesi  ve  ilgili  makama  sunması, 
soruşturmayı  yapan  kişi  ile  soruşturmada  elde  edilen  delilleri  değerlendirecek  kişi  veya 
kurulların ayrı olması ve yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek savunmasının 
alınması disiplin hukukunun temel ilkelerinden olup, hukuki güvenliğin de gereğidir. Ayrıca, 
takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir denge bulunması da disiplin 
hukuku  ilkelerinden  olup,  bu  denge  kurulurken,  olayın  oluş  biçimi,  ilgilinin  suç 
kastınınbulunup bulunmadığı,  irade dışı  etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi  gibi 
hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Olayda,  dosyadaki  tüm bilgi  ve belgeler  ile  21/09/2018 tarihli  2018.18090.3 sayılı 
raporun incelenmesinden; davacının 28 Mayıs 2018 tarihinde www.evrensel.net isimli internet 
sitesinde Çalıştırılmayan mekanizmalar çalışsa TRT halkın televizyonu olur’ başlığı altındaki 
röportajında;  TRT'nin  iktidar  borazanlığı  yaptığını,  TRT'de  liyakatin  yerini  biat  aldığını, 
şişirdikleri  faturalarla  iç  yapımların  pahalı  olduğu,  çok  insan  çalıştığı  gibi  bahaneler 
gösterilerek  dış  yapımlara  dönüldüğü,2008  yılında  iki  bin-  üç  bin  kişi  alındığı 
vebunlarıncemaat (FETÖ) yanlısı  insanlar olduğu ifadelerine yer verildiği; davacının iddia 
etmişolduğu hususlara ilişkinherhangi bir bilgi ve belge sunamadığı, açıklamaların sendikal 
faaliyeti aşan ve gerçeğe dayanmayan, anayasal güvence kapsamında olan başkalarının şan, 
şöhret  ve  haklarını  hedef  alanifadeler  olduğu,  sendika  yöneticisi  olsa  dakamu  personeli 
olduğu, çalıştığı kuruma karşı hakları ve ödevleri olduğu, gerçeğe dayanmayan beyanlarda 
bulunularak kurum çalışanlarını zan altında bıraktığı nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 125. maddesinin kınama cezasını gerektiren fiil  ve haller  başlıklı  B fıkrasının d 
bendindeki hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 
davranışlarda bulunmak hükmü gereği kınama cezası verildiği anlaşılmaktadır.

Öte  yandan,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası'nın  "Temel  hak  ve  hürriyetlerin 
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sınırlanması"  başlıklı  13.  maddesinde;temel  hak ve hürriyetlerin  özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanabileceği,  bu  sınırlamaların  Anayasanın  sözüne  ve  ruhuna,  demokratik  toplum 
düzeninin  ve  lâik  Cumhuriyetin  gereklerine  ve  ölçülülük  ilkesine  aykırı  olamayacağı, 
"Düşünce  ve  kanaat  hürriyeti"  başlıklı  25.  maddesinde;  herkesin  düşünce  ve  kanaat 
hürriyetine  sahip  olduğu,  her  ne  sebep  ve  amaçla  olursa  olsun  kimsenin,  düşünce  ve 
kanaatlerini  açıklamaya zorlanamayacağı,  düşünce kanaatleri  sebebiyle  kınanamayacağı  ve 
suçlanamayacağı, "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" başlıklı 26. maddesinde; herkesin 
düşünce ve kanaatlerini  söz,  yazı,  resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak 
açıklama  ve  yayma  hakkına  sahip  olduğu,  bu  hürriyetin  resmi  makamların  müdahalesi 
olmaksızın  haber  veya  fikir  almak  ya  da  vermek  serbestliğini  de  kapsadığı  ve  bu  fıkra 
hükmünün, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine 
bağlanmasına engel olmadığı, ayrıca bu hürriyetlerin kullanılmasının, millî güvenlik, kamu 
düzeni,  kamu  güvenliği,  Cumhuriyetin  temel  nitelikleri  ve  Devletin  ülkesi  ve  milleti 
ilebölünmez bütünlüğününkorunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet 
sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, 
özel  ve  aile  hayatlarının  yahut  kanunun  öngördüğü  meslek  sırlarının  korunması  veya 
yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla da sınırlanabileceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "İfade Özgürlüğü" başlıklı 10. maddesi; "Herkes 
ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke 
sınırları  gözetilmeksizin,  kanaat  özgürlüğünü  ve  haber  ve  görüş  alma  ve  de  verme 
özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir 
izin  rejimine  tabi  tutmalarına  engel  değildir.  Görev  ve  sorumluluklar  da  yükleyen  bu 
özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, 
toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç 
işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, 
gizli  bilgilerin  yayılmasının  önlenmesi  veya  yargı  erkinin  yetki  ve tarafsızlığının güvence 
altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi 
tutulabilir." hükmünü içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 13, 25 ve 26. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin  10.  maddesi  bağlamında;  ifade,  düşünce  ve  kanaat  özgürlüğünün  millî 
güvenlik,  kamu  güvenliği,  kamu  düzeninin  sağlanması  ve  suç  işlenmesinin  önlenmesi, 
sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması gibi belli sınırlar haricinde 
mutlak  olduğu,  bu  kapsamda  ifade  özgürlüğüne  yönelik  bir  müdahalenin  varlığı  halinde 
gerçekleştirilen  müdahalenin  kanunla  öngörülmüş  olup  olmadığı,  müdahalenin  dayandığı 
amacın meşruluğu ve müdahalenin demokratik toplum düzeninde gerekli olup olmadığının 
incelenmesi gerekmektedir. 

Diğer  yandan,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası'nın  ''Kamu  Görevlilerinin  görev  ve 
sorumlulukları,  disiplin  kovuşturulmasında  güvence''  başlıklı  129.  maddesinin  birinci 
fıkrasında, memurların  ve  diğer  kamu  görevlilerinin  Anayasa  ve  kanunlara  sadık  kalarak 
faaliyette bulunmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Tarafsızlık ve Devlete bağlılık" başlıklı 7. 
maddesinde; "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi 
veya  zümrenin  yararını  veya  zararını  hedef  tutan  bir  davranışta  bulunamazlar;  görevlerini 
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yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım 
yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu 
eylemlere  katılamazlar.  Devlet  memurları  her  durumda  Devletin  menfaatlerini  korumak 
mecburiyetindedirler.  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasasına  ve  kanunlarına  aykırı  olan, 
memleketin  bağımsızlığını  ve  bütünlüğünü  bozan  Türkiye  Cumhuriyetinin  güvenliğini 
tehlikeye  düşüren  herhangi  bir  faaliyette  bulunamazlar.  Aynı  nitelikte  faaliyet  gösteren 
herhangi  bir  harekete,  gruplaşmaya,  teşekküle  veya  derneğe  katılamazlar,  bunlara  yardım 
edemezler.","Davranış  ve  işbirliği"  başlıklı  8.  maddesinin  birinci  fıkrasında;  "Devlet 
memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve 
dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar." hükümleri yer almıştır. 

4688  Sayılı  Kamu  Görevlileri  Sendikaları ve  Toplu  Sözleşme  Kanunu  Sendika 
üyelerinin ve yöneticilerin güvencesi başlıklı 18. maddesinde; kamu görevlilerinin, iş saatleri 
dışında  veya  işverenlerinin  izni  ile  iş  saatleri  içinde  sendika  ve  konfedarasyonlarının  bu 
kanunda belirtilen faaliyetlerinden dolayı farklı bir işleme tabi tutulamayacağı ve görevlerine 
son verilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Diğer  yandan  Avrupa İnsan  Hakları  Mahkemesinin  07.12.1976  tarihli  25  sayılı 
Handysıde/İngiltere kararında,  "İfade  özgürlüğü  toplumun  ilerlemesi  ve  her  insanın 
gelişmesi  için  esaslı  koşullardan  biri  olan  demokratik  toplumun  ana  temellerinden  birini 
oluşturur. İfade özgürlüğü 10. maddenin sınırları içinde sadece lehte olduğu kabul edilen veya 
zararsız veya ilgilenmeye değmez görülen haber ve düşünceler için değil, ama ayrıca Devletin 
veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı gelen onları rahatsız eden haber ve 
düşünceler  için  de  uygulanır.  Bunlar  çoğulculuğun,  hoşgörünün  ve  açık  fikirliliğin 
gerekleridir, bunlar olamaksızın demokratik toplum olmaz. Bu demektir ki, başka şeyler bir 
yana,  bu  alanda  getirilen  her  ‘formalite’,  'koşul’,'yasak’ ve  ‘ceza’,  izlenen  meşru  amaçla 
orantılı  olmalıdır.  Diğer  yandan,  ifade  özgürlüğünü  kullanan  herkes,  kendi  durumu  ve 
kullandığı  teknik  araçlar  tarafından  alanı  belirlenen  ‘ödev  ve  sorumluluklar’  yüklenir." 
ifadesine yer verilmiştir. 

Yukarıda  yer  verilen  düşünce  ve  kanaat  hürriyeti,  ifade  özgürlüğü  ve  Devlet 
memurlarıyla  ilgili  düzenlemeler  ile  işçi  niteliği  taşımayan  kamu  görevlilerinin  sendikal 
faaliyeti  ile  ilgili  diğer  düzenlemeler  bir  bütün  olarak  değerlendirildiğinde;  ifade 
özgürlüğünün, demokratik toplumun temellerinden biri olduğu, toplumun gelişmesi ve bireyin 
kendini  geliştirmesi  ve gerçekleştirmesi  için  vazgeçilmez koşullar  arasında  yer  aldığı,  her 
türlü düşüncenin barışçıl bir şekilde ve serbestçe açıklanmasını sağladığı anlaşılmaktadır. 

Bu  durumda,  davalı  idaredestüdyo  ve  film  yapım  elemanı  olarak  görev  yapan 
davacının,Kamu Emekçileri  Sendikaları  Konfederasyonu Haber-Sen Yönetim Kurulu üyesi 
olduğu, Evrensel Gazetesi’ne ait evrensel.net internet adresinde yapmış olduğu ve bir kısmına 
yukarıda yer  verilen açıklamalarının,  düşünce ve kanaat  hürriyetini  de içine alan sendikal 
özgürlük  kapsamında  olduğu,  2005/14  ve  2010/2  sayılı  Başbakanlık  Genelgelerinde, 
sendikave konfederasyon yöneticilerininyürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında 
yaptıkları  basın  açıklamalarının  disiplin  soruşturmasına  konu  yapılamayacağı,21/09/2018 
tarihli  2018.18090.3  sayılı  raporunda,  yapılan  basın  açıklamasına  ilişkindavacı  tarafından 
somut  bir  bilgi  ve  belge  sunulmadığı  belirtilmesine  rağmen,  yapılan  basın  açıklamasının 
gerçekleri  yansıtmadığına  ilişkin  bir  inceleme  yapılmadığı  hususlarının  birlikte 
değerlendirilmesinden  dava  konusu  işlemde  hukuka  uyarlık  bulunmadığı  sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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T.C.
ANKARA

14. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/2562
KARAR NO : 2019/2063

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 120,00-
TL  yargılama  gideri  ile Avukatlık  Asgari  Ücret  Tarifesi  uyarınca  belirlenen  1.362,00-
TLavukatlık  ücretinin davalı  idareden alınarak  davacıya verilmesine, artan  posta  ücretinin 
kararın kesinleşmesinden sonra  davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 
(30) gün içerisinde  Ankara  Bölge  İdare  Mahkemesi'ne  istinaf yolu açık  olmak  üzere, 
12/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
GÜLTEN HATİPOĞLU

37766

Üye
MEHMET ALİ HAYTA

191932

Üye
ÖZGE AKARSU

192925

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 35,90 TL
Karar Harcı : 35,90 TL
Vekalet Harcı : 5,20 TL
Posta Gideri : 43,00 TL

TOPLAM : 120,00 TL
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