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Sevgili Dostlar Merhaba,
Gelecek, bir tasarımdır. Düşünen, anlayan,

2 yorumlayan insanlar, geleceği önce tasarlayıp
sonra oluşturacaklardır. Kamu Denetim Mesleği
mensuplarının, bu tasarıma ait söyleyecek sözleri
olduğuna dair inancımızın ürünü olan dergimizin,
yeni sayısıyla huzurlarınızdayız.

Bu sayımıza, makale yazarımız Cengiz Güney’
in “Sanal Organizasyonda İç Kontroller” başlıklı
makalesiyle başlıyoruz. Makale, yazarımızın “Bilgisayarlı Muhasebe Sistemlerinde Denetim Riskleri ve Risk Odaklı Denetim” isimli yüksek lisans
çalışmasının ana kaidesinden, can bulmuştur.
Farklı coğrafi bölgelerde yer alan bağımsız işletmelerin, elektronik iletişim teknolojileri ile bir
araya gelerek, müşterilerine ürün ve hizmet sunmaları ile oluşan sanal organizasyonların etkin
şekilde denetimi, zannediyorum, önümüzdeki yılların en ilgi çekici ve önem arz eden konularından
birisi olacaktır. Sanal dünyanın, gerçek dünyanın
alanında, giderek daha fazla hakimiyet kurduğu
son yıllarda, denetimsiz kalan bu alanın, teçhiz
edilmesine, makalemizin fayda sağlayacağını
umut ediyoruz.

İkinci makalemiz, sıcak bir tartışma konusu
olan, istisnai memuriyet uygulamalarını irdeleyen
nitelikte olup,“Kamu Yönetiminde Yönetim Karmaşası ve Siyasileşme” başlığını taşıyor. Ancak,
makale, konuyu soğukkanlı bir yaklaşımla, mevzuatın tarihsel gelişimi ve kamu yönetiminin temel
ilkeleri büyüteci altında, masaya yatırıyor. Yazarın
sağduyulu önerilerinin, meseleye ışık tutacağını
ümit ediyoruz.
Uzun soluklu yazarlarımızdan Dr. Şafak Başa,
bu sayımızda da, ateşli tartışmalara, sükûnet getirme amaçlı makalelerine bir yenisini ekliyor ve
“Özel Hayatın Gizliliği İlkesi ve Disiplin Hukuku’’
konusunu, tüm yönleriyle bizlerin idrakine sunuyor. Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve Yasalarda özel hükümlerle korunan özel hayatın, aile
hayatının ve haberleşmenin gizliliği ilkelerinin,
disiplin soruşturmalarında da özenle korunmasına, fayda sağlamasını temenni ediyoruz.
International Transperancy (Uluslararası
Şeffaflık Örgütü) nin, 2014 yılı Yolsuzluk Algı En-
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Başkan'dan

deksi Raporu, yazarımız Hüseyin Polat tarafından
yorumlanarak, endeksin teknik olarak nasıl hazırlandığı, sıralamanın nasıl yapıldığı gibi ayrıntılar,
sayıların karmaşasına kurban edilmeden anlatılarak, makalesinin son bölümünde, kamu yönetiminin saydamlığı ve yolsuzlukla mücadele konusunda öneriler sıralanmaktadır. Temel bakış açısı ise
çözümün; toplumun tüm kesimlerinin, yolsuzluğa
karşı duyarlılığının arttırılması ve siyasi iradenin
kararlı tutumunda gizli olduğu, sonucunda netleşmektedir.
Günlük yaşamda, sık karşılaştığımız, özel sağlık kuruluşlarında talep edilen fark ücretleri konusunda, haklı ve haksız uygulama örneklerini, yazarımız Erkan Hacıfazlıoğlu makalesinde, ayrıntılı
şekilde süzgeçten geçirerek, önerilerini bizlerle
paylaşıyor.
Kıdemli Yazarımız İbrahim Halıcı makalesinde, idari yaptırım kararlarının uygulama usul ve
esaslarını önce teorik alemde irdeledikten sonra,
fiili uygulama örnekleri ile zenginleştirerek bizlere
sunuyor.
Editörümüz Ömer Yürekli, bu sayıdaki makalesinde, Türklerin Avrupa Kimliğindeki Yeri’ni
incelerken, bütünleştirici bir yaklaşımla, Avrupalı Kimliğinin, ulusal ve etnik kimlikleri yok eden
bir kültür değil, bunların tamamını bir üst kimlik
olarak tanımlaması gerektiğine işaret ediyor. Bu
kimlik tanımlaması, reel dünyada hayat bulursa,
Türklerin Avrupa’nın önemli ve tamamlayıcı bir
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unsuru olacağını, tez olarak öne sürüyor.
Yazarımız Sedat Vahapoğlu; Tarihin İçinden
köşesinde, İslam düşüncesinin ikiye ayrıldığı tarihsel gelişim dönemine kaynaklık eden hadiseleri ve bu hadiselerin ışığında “Muaviye Bin Ebu
Süfyan” ı anlatıyor. Dünyevi meselelerin, uhrevi
meselelerle birleştirilerek mücadele arenasına
çıkartılmasının, vahim ve üzücü neticelerini, bir
kez daha yorumlamak fırsatını yakalıyoruz.
Makale yazarımız Durdu Güneş, yine mizahın
koruyucu kalkanı arkasına saklanarak, insani zaaflarımızı ve egolarımızı yerle bir etmeye devam
ediyor. Ateşli ve tartışmalı konuları içeren makalelerin ardından, bizi sarsıp kendimize getiriyor ve
tazeliyor.
Klasik hale gelen ve vazgeçilmezliğini kanıtlayan “Teftiş Kurullarımızı Tanıyalım” bölümümüzde bu sayıdaki konuğumuz,“Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı” .
Vazgeçilmezlerimiz olan, “Denetim Anıları”,
“Örnek Yargı Kararları”, “Derneğimiz faaliyetleri”, “Kamuoyu Duyurularımız” ve “2015 Mali Yılı
Pratik Bilgiler” bölümlerimiz, dolu dolu hizmetinizde…
Dostlukla ve sevgiyle, baki kalmanız dileğiyle,
selamlar…
Ali Alper Orkun
DENETDE GENEL BAŞKANI
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MÜFETTİŞLİKTE
KARİYERSİZ DÖNEM
BAŞLADI
İ. Zafer Karakulak1

4

Ek göstergeye bağlı atama yöntemi idare hukukumuzda ilk defa hayata geçerken soru işaretlerini de peşisıragetirdi. Daha önce birkaç kamu
kurumuyla sınırlı olan ve açılan davalar sonucunda yargıdan sürekli dönen kariyer dışı atamalara
son nokta yürütmenin ve idarenin kararıyla değil
yasamanın kararıyla konuldu, ama, Anayasa’nın
özellikle “eşitlik” ve“idarenin bütünlüğü” ilkesiyle
657 sayılı Yasanın “temel ilkeleri”ne aykırılığı ile
de çelişki yarattı.
27.06.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye 6639 sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle eklenen ek 18’inci maddenin (c) bendinin
(2) alt bendi gereğince bundan böyle “ek göstergesi 3600 (dahil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunanlar
genel müdür yardımcısı, daire başkanıgibi görevlerden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde, yönetici kadro ve pozisyonlarda toplam
en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde” müfettiş olarak atanabilecektir.
6639 sayılı Kanunu anlaşılırlığı, dili, kanun
hazırlama tekniğinden uzaklığı hususunu bir
kenara bırakırsak 657 sayılı Yasanın 3’ün maddesinde de yer alan ve bu yasanın temeli olan
“sınıflandırma”,"kariyer" ve "yeterlik" ilkesine aykırı olarak 1989 yılında çıkmış bir KHK’ye bir kanunla ek madde eklemek ne anlama geliyor?
Türkiye’de yolsuzluk göstergelerinin bir sonu-

cu olarak toplumda “yolsuzluğakarşı koyma
direnci”azalmış, “yolsuzluk algısı”ise artmıştır.
Kariyer dışı atamalar, yolsuzlukla mücadele konusunda mevcut standartları yükseltmek amacıyla imzaladığımızSaydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi
Belgesi’nin inandırıcılığı yok ederken, 01.12.2014
tarihinde devralınan G20 Dönem Başkanlığı’nın
Aralık 2015’de ülkemizde yapılacak olan zirvesi
öncesi yaratılan “ek göstergeye bağlı atama”
biçimiyolsuzluğu Türkiye’nin en öncelikli sorunu
gören siyasi partilerde, üniversitelerde, sivil toplum örgütlerinde velhasıl toplumun tüm kesiminde
gelecek içinhaklı soru işaretleri doğurdu.
Haklı soru işaretleri bu önemli konuya makro
düzeyde farklı tespit ve yaklaşımlar içinde bakmamızı zorunlu kılıyor.
375 sayılı KHK
27.06.1989 tarih ve 375 sayılı KHK, 12.03.1986
tarih ve 3268 sayılı Yetki Kanunu kapsamında çıkartılmıştır. 3268 sayılı Yetki Kanununun
amacı“memurların ve diğer kamu görevlilerinin
çalışmalarında müessiriyeti arttırmak ve kamu
hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik
bir şekilde yürütülmesini temin etmek maksadıyla
idarî, malî, sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak” olarak belirtilmiştir.
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Müfettişlikte Kariyersiz Dönem Başladı
657 sayılı Yasanın temel ilkelerine aykırı bir
yasal düzenleme memurların etkinliğini artırmak,
kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve
ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin etmesi
amacını gütmediği gibi, idarî, malî, sosyal haklarında iyileştirme olarak bilekabul edilebilir mi?
Şüphesiz ki hayır.
Yeni yasal düzenlemeyle ek gösterge esas alınarak atama kuralı da idare hukukumuza girmiş
oldu. Unutulmamalıdır ki, ek göstergesi 3600’ün
altında olan yönetici kadrolarıda mevcuttur. Bu
yönüyle düşünüldüğünde bile yaratılmış bir haksızlık söz konusudur.
Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve
yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödenekleriyle diğer özlük haklarına ilişkin genel hükümleri içeren 657
sayılı Yasanın temelini “sınıflandırma”, “liyakat”
ve “kariyer” ilkesi teşkil etmektedir. 26 yıl önce
çıkmış, Anayasa Mahkemesi’nin çok sayıdaki
kararıyla çoğu geçici ve ek maddesi iptal edilmiş,
değiştirilmiş, yamalı bohça haline getirilmiş bir
KHK’ye yasayla eklenen bir madde ile yapılan bu
önemli değişiklik idari yapılanmamız için“ağır bir
yıkım”dır.
Yönetici kadro Bakanlıkların, bağımsız genel
müdürlüklerinin merkez teşkilat yapılarında yer
alan genel müdür yardımcısı,daire başkanı gibi
unvanları işaret etmektedir.
Görevden alınan bu kişilerden kimler müfettiş
olarak atanacak, kimler atanmayacaktır? Bürokrasinin siyasallaştığı ülkemizde ek göstergeye
bağlı atama “kurgulu müfettiş”liğe yol açacaktır.
Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri de
“belirlilik ilkesi”dir. Bu ilkeye göre uygulamaya
konulan yasal bir düzenlemenin hem kişiler, hem
de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve
kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını gerektirir.
İdarenin takdir yetkisi bu değin geniş midir?
Getirilen yasa maddesiyle, sözgelimi; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme BakanlıOrman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi, DENETDE Eski Genel Başkanı
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ğında Personel ve Eğitim Daire Başkanı kamu hizmetinde toplam üç yıl daire başkanlığı görevinde
bulunmak suretiyle müfettiş olabilecektir.
Bir kişinin müfettiş yardımcılığı giriş sınavında
başarılı olabilmesi için yürürlükteki mevzuat hükümleri bağlamında Anayasa hukukunun, borçlar
hukukunun, ceza muhakemesi hukukunun, ticaret
hukukunun, medeni hukukun genel esasları kapsamında, idari yargı, idari teşkilat, devlet aleyhine
işlenen cürümler, ayni haklar, kıymetli evrak, Türk
vergi kanunlarının esasları, mikro/makro ekonomi, genel maliye politikası, kamu borçları, bütçe
ve bütçe çeşitleri, kamu giderleri ve gider kanunlarının esasları, kamu borçları, milli gelir, bütçe,
bütçe çeşitleri, genel muhasebe, bilanço analizi
ve teknikleri, ticari hesap gibi mevzuat hükümlerinin dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden sınava girmekte, başarılı olanlar ise sözlü
sınava davet edilmektedir. Müfettiş olabilmek için
yardımcılığı kazanmak yetmemekte ayrıca 3 yıllık
bir dönemdeki başarıdan sonra yeniden yazılı ve
sözlü sınava, yani yeterlilik sınavına alınabilmektedir.
Mali (düzenlilik) ve hukuka uygunluk denetimi
bu görevi yerine getirecek kişilerin yeterliliğini
gerektirir. Bir başka ifadeyle denetim, denetçinin
eğitimine, seçimine, bilgi birikimine, tecrübesine
ve doğru/isabetli yargısına dayanır. Bu nedenle
teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir
kariyer olarak düzenlenmiş, kamu kurum ve kuruluşların yönetmeliklerinde de bu husus yer almıştır. Çünkü; verimli, etkin ve etkili bir denetim bunu
gerektirir.
Öte yandan düzenlilik denetimi Teftiş Kurullarının oluşumunun temel nedeni olmakla birlikte bu kurullarda soruşturmalar teftişlerin önüne
geçmiş, soruşturmalar insan hakları konusundaki
gelişmeler doğrultusunda da seçilmiş, yetiştirilmiş ve yetkilendirilmiş kişilerin düzenleyeceği raporların kalitesi açısından insan hakları mevzuatı,
ceza muhakemesi hukuku, idari ve adli yargı, devlet aleyhine işlenen cürümler konusunda eğitimini
ön plana çıkartmıştır.
INTOSAI (Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Teşkilatı) bir denetçinin; mali sistemlerin,
muhasebe kayıtlarının ve mali tabloların denetimi,
muhasebe ve ilgili disiplinlerde eğitim alınmasını
ve denetlenen kurumun hesap verme sorumluluğunu etkileyen ilgili mevzuat ve kararnamelere
ilişkin bilgi sahibi olunmasını gerekli kıldığını be-
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İ. Zafer Karakulak
lirtmiş, buna ek olarak performans denetimlerinin
yürütülmesinde, yukarıda belirtilenlerin yanı sıra
yönetimin, idare, ekonomi ve sosyal bilimler gibi
alanlarda da eğitimi gerekli kılabileceğine vurgu
yapmıştır.
Oysa ülkemizdeki atamalar göstermiştir ki siyasi ağırlığı olan kişi kolaylıkla Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı olabilmekte, bu görevlerden de alınabilmektedir.
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Liyakat ve Kariyer İlkesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu idare hukukunun temel ilkeleri üzerine oturtulmuştur. Bu
yasanın3’ün maddesinde "kariyer" ve "yeterlik"
ilkeleri Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş;
kariyer ilkesi, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına
uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağı sağlamak; yeterlik
ilkesi ise, devlet kamu hizmetleri görevlerine
girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi,
görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit olanaklarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip
kılmak olarak tanımlanmıştır.
Keyfîliğe izin vermeyen liyakat ilkesiyle uzmanlaşmaya önem veren kariyer ilkesi sosyal
hukuk devletinde idare hukukunun temel taşı olup
kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli
ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi amaçlanmıştır.
Denetimin olduğu yerde yolsuzluk, yolsuzluğun olduğu yerde denetim yoktur. Çünkü, denetimin olduğu yerde yolsuzluk varsa denetim etkin
değildir. Bunun nedeni ise hem denetimsiz alanlar bırakılmasında, hem de denetimin kalitesinde
yatmaktadır. Denetimin kalitesi ise liyakat, kariyer
ve sürekli eğitimden geçer.
İktidar partisi Ak Parti’nin 2002 seçim bildirgesinde kamuda atamalarda liyakat sisteminin
tam anlamı ile sağlanacağı yer almış, yolsuzluk
olaylarının ortaya çıkarılmasına ve suçluların cezalandırılması için idari ve hukuki önlemler alınacağına, yolsuzlukla mücadele açısından oldukça
önemli ve somut adımlar atılacağına vurgu yapılmış olmasına karşın Uluslararası Saydamlık Örgütünün 2015 yılında yapmış olduğu bir araştırmada
katılımcıların yüzde 55’i hükümetin yolsuzlukla
mücadele çabalarını etkisiz bulmuştur.

12 yılı aşkın uzun bir süredir iktidarı elinde
bulunduran Ak Parti’nin Parti Programının“Kamu
Personel Yönetimi” bölümünde“Hizmet gereklerine göre oluşturulacak norm; kadrolara atamayı
objektif kıstaslara göre yapacaktır. Kamu personelinde kariyer ve liyakat esasını temel alacak
ve eleman alımlarını bu kıstasa göre yapacaktır.”
metni yer almıştır.
Ak Parti’nin Yolsuzlukla Mücadelede izleyeceği yol haritası gereğince;
- Yolsuzluk yapılma ihtimali yüksek kamu yönetimi alanlarında çalışacak personelin belirlenmesinde özel kriterler getirilecek, bu personelin
denetimi de özel bir usule tabi tutulacaktır.
- Kamu Yönetimi’ndeki yolsuzluklarla mücadele için ilgili başsavcılıkların yetkileri artırılacaktır.
- Tüm kurum ve kuruluşlarda yolsuzlukları izlemek üzere özel birimler kurulacaktır. Bu iç denetimin yanında bağımsız dış denetim kurumlarından da yararlanılacaktır. Yolsuzluk bu birimlerce
tespit edildiğinde sorun derhal uzman savcılıklara
havale edilecektir.
Siyasi hayatımızda önemli yeri olan CHP’nin
Programında ise“Çağdaş Personel Reformu”
başlığı altında “Kamu görevlilerinin verimliliği ve
etkinliği artırılacak personelin hizmetiçi eğitimi
ile niteliğinin artırılması sağlanacaktır. Çağdaş
yönetim tekniklerini esas alan bir personel reformu gerçekleştirilecektir.” metni yer almış, “Kamu
Personel Reformu” bölümünde de;
“Kamu hizmetinin yürütülmesinde gerekli
kadrolar ve bu kadroların görev tanımları, hizmet
gerekleri ve atanma koşullarını içerecek şekilde
belirlenerek sınıflar yeniden değerlendirilecektir.” vurgusuyla “üst ve orta kademe yöneticilik
görevlerine yapılacak atamalarda, liyakata dayalı
nesnel ölçütler gözetilecektir. Sınıflandırma ve
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terfi sisteminde yapılacak düzenlemelerle, yönetim kadrolarına, kariyer meslek personeli ile
alanlarında yetişmiş, gerekli bilgi ve deneyime
sahip nitelikli yöneticiler getirilecektir.” metni yer
almıştır.
MHP’nin Parti Programında da “kamu personel rejiminin liyakatı esas alan bir çerçevede ele
alınması gerektiği”belirtilmiştir.
INTOSAI Standartları
Sayıştay’ın da üye olmuş olduğu Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Teşkilatı (INTOSAI)
denetim sonuçlarının kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri veya ölçütleri, bir
başka ifadeyle denetim standartlarını belirlemektedir. Bu standartlar; “Temel Prensipler”, “Genel
Standartlar”, “Alan Standartları” ve “Raporlama
Standartları” olarak belirlenmiştir.
INTOSAI, denetçinin işe alımını bir denetim
standardı olarak ele almış, bu unvanı taşıyacak
kişinin uygun akademik niteliklere sahip olması
ve uygun eğitim ve deneyim bakımından donanımlı olması gerektiğine ve denetim kurumlarının
denetçilerin görevlerini etkili bir şekilde yerine
getirebilecek biçimde eğitmesi, geliştirmesigerekliliğini önermiştir.
Küresel Yolsuzluk Barometre Sonuçları
Yolsuzlukla ilgili ulusal ve uluslararası anketler yolsuzlukla mücadelede en etkin yolun; seçilmiş, iyi yetiştirilmiş, tecrübeli denetim elemanları
olduğunu göstermektedir.
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin yayınlanan
son Yolsuzluk Algı Endeksinde ülkemizin 11 sıra
geriye gitmesi göstermesinin yanında son altı yılda sergilemiş olduğu olumlu çabayı da götürmesi
oldukça manidardır.
Söz konusu derneğin 2015 kamuoyu araştırma
sonuçları raporunda “Türkiye küresel ekonomiye
entegre olmuş ve büyüyen bir ekonomiye sahip olmasına rağmen Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün
2014 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre en büyük
düşüşü yaşayan ülke olarak 50 puandan 45 puana düşmesi ve 175 ülke arasındaki sıralamada
53’ten 64’e gerilemesi kaygı vericidir. Yolsuzlukla
mücadele konusundaki en etkili uluslararası sözleşmeler olarak kabul edilen OECD Konvansiyonu
ile BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ni imzalayan Türkiye, her iki sözleşmenin uygulamasına
Ocak - Haziran 2015/1-2

ilişkin değerlendirmelerde “az ya da hiç uygulama kaydedilmeyen” ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi
Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO)
son raporunda ise, önceki raporlarda yer alan
tavsiyelerde ilerleme kaydedilmediğinin vurgulanması ve “ölçülebilir ilerlemenin mümkün olan
en kısa sürede” tamamlamasının istemesi dikkate
alınması gereken bir diğer durumdur.” metni yer
almıştır.
“Hükümetlerin imzaladığı yolsuzluğa karşı eylem planları, yolsuzlukla mücadele literatüründe
bir anlamda mevzuat kabul edilmekte ve önemsenmektedir.” Bu bağlamda 57’nci Hükümet
tarafından ‘Türkiye’de Saydamlığın Artırılması
ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi’ isimli
eylem planı yayınlanmış, 58’inci Hükümet döneminde ise 2010/56 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (201-2014) ve eki
eylem planı kabul edilmiştir.”
“Yolsuzluk algısı ve yolsuzluk denetimi doğru
orantılıdır; yolsuzluk algısı, yolsuzluk deneyimleri
ile aynı doğrultuda değişim göstermektedir. Öte
yandan, yolsuzluğa karşı tutum yolsuzluk algısı ile
ters orantılıdır.”
Uluslararası Saydamlık Derneğinin Kamuoyu
Araştırma Sonuçlarına göre yolsuzluğun en yaygın olduğu kurumların başında; yerel yönetimler/
belediyeler, siyasi partiler, kamu hizmetleri, Meclis, sağlık kurumları, medya, yargı, özel sektör,
emniyet teşkilatı, eğitim kurumları, dini kurumlar,
sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri
gelmiştir.
AB İlerleme Raporu
Avrupa Birliği’nin 2014 Yılı İlerleme Raporunda Türkiye'nin, kamu yönetimi reformuna yönelik
kapsamlı bir stratejik çerçevesi bulunmadığı,
bu nedenle bir kamu yönetimi reformu stratejisinin kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiş, (www.
ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf) yerindelik denetiminin yerine
getirilmesinde kilit durumdaki Teftiş Kurulları ile
ilgili yapılacak mevzuat değişikliklerinde düzenleyici etki analizi yapılmadığı vurgulanmış, kamu
sektörünün ve kamudaki insan kaynaklarının
yönetimini geliştirmeyi amaçlayan ve liyakate
dayalı terfiyi sağlayan kamu reformlarına duyulan ihtiyacın devam ettiği,kamu görevlilerinin
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görevden alınmaları ve başka görevlere atanmalarının verimliliği azaltacağı ve kamu yönetimini daha da siyasileştireceği yönünde büyük bir
endişe oluştuğu, kamu mali yönetiminin daha da
güçlendirilmesi gerektiği eleştirisine yer verilen
raporda Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla
Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (20102014) kapsamında, yolsuzlukla ilgili çeşitli konuları değerlendirmek için kurulan çok sayıda çalışma grubu, uygulamayı denetleyen bakanlıklar
arası komisyona rapor verdiği halde bu raporlar
kamuoyu ile paylaşılmadığı, sivil toplum kuruluşlarından çok sınırlı katkı sağlanabildiği, çalışma
gruplarının ülke genelinde yıllık yolsuzluk algısı
anketleri yürütülmesi ve yolsuzluğa ilişkin verilerin kapsamlı bir şekilde izlenmesi gibi bazı pratik
politika önerilerinde bulunduğu halde bunların
uygulanmadığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun
yasal yetkileri, kurumsal kapasitesi ve işlevsel
açıdan bağımsızlığı gibi konuların netlik kazanmadığı, Kurul’un hâlihazırda yalnızca strateji ile ilgili
yapılan çalışmaları denetleme ve sadece yönetmelik yoluyla eşgüdüm sağlama yetkisi bulunduğu, Türkiye’nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu
(GRECO) tavsiyelerine uygun hareket etmediği,
seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri ile siyasetçiler tarafından beyan edilen mal varlıkları üzerinde
hâlâ yeterli kontrol ve doğrulama gerçekleştirilmediği, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin 20’nci maddesi doğrultusunda, haksız zenginleşmenin suç sayılması
konusunu dikkate almadığı, milletvekillerinin ve
bazı kamu görevlilerinin yolsuzlukla ilgili suçlara
ilişkin dokunulmazlıkları konusunda bir değişiklik
yapılmadığı, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kararlarını disiplin yaptırımlarıyla uygulama yetkisinin olmadığı, akademik veya askeri personel için
etik davranış kuralları bulunmadığı, milletvekilleri
için etik davranış kurallarındaki yasal boşlukların (hediyelerin, mali çıkarların ve payların, dış
kaynaklarca karşılanan yurtdışı seyahat masraflarının beyanı, vb.) devam ettiği, dış denetimde
Sayıştay Kanunu'nun ve ilgili meclis denetiminin
yasal çerçevesindeki eksikliklerden dolayı bütçesel konularda hesap verebilirliğin sekteye uğradığı, denetim raporlarını analiz edebilecek teknik
uzmanlığa sahip komisyonlar kurulması yoluyla
TBMM'nin bu raporları takibinin iyileştirilmesi
gerektiği, Büyükşehir Belediyeleri adına hizmet
sağlayan bazı kurumların (örneğin; Vergi Uzlaştırma Komisyonları ve belediye mülkiyetindeki özel

şirketler) Sayıştay'ın harcama sonrası denetiminden muaf tutulduğu ve bu durumun yolsuzluk riski
doğurduğu hususlarına vurgu yapılmıştır.
Türkiye yolsuzlukla mücadelede bir yol ayrımındadır.
Yolsuzlukla mücadelede stratejimiz ve eylem
planımızüniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte ulusal ve uluslararası ortamda ortaya konulmalıdır.

Rüşvet, İrtikap ve Sahtecilik Suçlarından Ceza
İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü Sayısı

Hiç şüphesiz ki yolsuzlukla mücadeleyi hedef
seçen bir kamu yönetiminde Cumhuriyet Savcılarının en önemli partneri teftiş kurulları ve müfettişlerdir. Bu nedenle teftiş kurullarının kariyer yapılarının korunması ve güçlendirilmesi dururken
3600 (dahil) 4600 (hariç) ek gösterge arasındaki
yönetici kadro ve pozisyonlara getirilen bu atamanın amacı başkadır.
2
Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat, TEPAV,
R. Bülent Tarhan, 2015
3
TESEV, Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Değerlendirme
Raporu, sayfa 9
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Teftiş Kurullarının Yolsuzlukla
Mücadeledeki Rolü
TESEV’in Aralık 2014’de yayımlanan Yolsuzluk
ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Değerlendirme
Raporunda Teftiş Kurullarının oluşan yolsuzlukların ortaya çıkartılması ve yaptırımların uygulanmasında idareye yardımcı olduğu, Teftiş Kurullarının daha çok düzenlilik denetimine yoğunlaştığı, faaliyet denetimini ihmal ettiği, bu nedenle
yolsuzluk üreten sistemin tasfiyesi konusunda
yeterli katkıyı yapamadığı, asıl sorunun teftiş sistemine yapılan politik müdahaleler ve hazırlanan
inceleme ve soruşturma raporlarının gereğince değerlendirilmediği ve denetim kurumlarının
fonksiyonel bağımsızlığının olmadığı, yolsuzlukla
mücadelede asli aktör durumundaki Teftiş Kurullarının çağdaş teftiş normları doğrultusunda güçlendirilmesi, denetim elemanlarının fonksiyonel
bağımsızlığının mesleki güvencelerle sağlanması
gerektiği, teftiş sistemi ve müfettişlik mesleği ile
ilgili mevcut sorunların giderilmesi gerektiği hususu kaleme alınmıştır.

“…, benim şahsi fikrim; müfettişlik bir kariyerdir.” demiş, müfettişlerin Türkiye’nin en değerli
elemanları olduğunu vurgulamış ve “okullarında
genellikle en iyi, çalışkan olan kimseler, iyi bir
derece ile bitiren kimseler”dir ifadesini kullanarak “ve bilahare müsteşar olanlar, umum müdür
olanlar umumiyetle müfettişlik mesleğinden gelir”
demiştir.

9

Denetim Yarışma Karikatürleri, Çizgilerle Rüşvet,
Yolsuzluk, Suiistimal, DENETDE Yayınları, Aralık
1987, 1'incilik Ödülü A. Celal Binzet

Teftiş Kurulları İrtifa Kaybediyor
Teftiş Kurullarının son yıllardaetkinliği azaltılmış, onuru kırılmış, dolayısıyla büyük irtifa kaybetmiştir.1987 yılında DENETDE tarafından düzenlenen 1’inci Teftiş Seminerinde konuşan Eski
Cumhurbaşkanı Turgut Özal kürsüden;

4
Yolsuzluklar ve Teftiş Kurulları, R. Bülent Tarhan, Radikal Gazetesi,
26.02.2008
5
1. Teftiş Semineri, Türk Teftiş Sisteminin Bugünü ve Geleceği,
DENETDE Yayınları, 1988
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6223 sayılı yetki kanunu kapsamında mevcut
veya yeni ihdas edilen ya da bir başka bakanlıkla birleştirilen bakanlıkların görev, yetki, teşkilat
ve kadrolarının düzenlemesiyle ilgili çıkartılan
KHK’lerle yapılan düzenlemeler sonucunda Cumhuriyet tarihinde ilk defa 133 yıllık, onurlu geçmişi
ve gelenekleriyle kamuya, özel sektöre, siyasete
çok sayıda kişi veren Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2011 yılının ikinci yarısından itibaren adı
ile değil işleviyle anılan bir kurula dönüştürülerek
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı adını alırken diğer Bakanlıklarda 4 farklı teftiş oluşumu belirmiştir:
1. Teftiş Kurulu olan Bakanlıklar
2. Denetim Hizmetleri Başkanlığı olan
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Bakanlıklar
3. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olan
Bakanlıklar
4. Teftiş/Rehberlik/Denetim Başkanlığı
olmayan Bakanlıklar
“İktidarları yıpratan her türlü yolsuzluk, suiistimal ve aksaklıkların giderilmesi ülke yönetiminin
başlıca sorunlarındandır. Dolayısıyla denetim
yetersizliğinden doğan aksaklıklar, zaman zaman
çok geniş halk kitlelerini bile rahatsız edebilmektedir.”
Teftiş Kurullarının bozulan kariyer yapısıyla
kamunun idareden giderek artan şikâyetine neden olmuş, bu husus hizmet kalitesinin düşmesinin ötesinde yargının yükünü arttırmıştır.
Teftiş Kurulu Yönetmeliklerine eklenen geçici
maddelerle müfettiş kadrolarına diğer idari kadro
ve görevlerden yapılan atamalar kurulların kurumsal yapısını etkilemişken6639 sayılı Kanunun
23’üncü maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen ek
18’inci maddenin (c) bendinin (2) alt bendi gereğince yapılacak atamalar bu güzide kurullarda
tamiri imkânsız sonuçlar doğuracaktır. Mesleki
yeterlilikler tespit edilmeden meslek ehliyetinin
verilmesi denetimin kalitesini düşürür.

ni de üstlenmişlerdir. Bu nedenle Teftiş Kurulu
Başkanlıklarının kariyer yapısını bozucu yasa
metinlerinin yürürlüğe girmesi ve uygulama
konulmasıTürkiye’de kamu mali denetimininkalitesini düşürdüğü/düşüreceği gibi, yolsuzlukla
mücadelede inandırıcılığını ve idari yapının etkin
denetimini yok edecek, kamunun ve kamu görevlilerinin güvencesini ortadan kaldıracaktır.
6639 sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle eklenen ek 18’inci maddenin sağladığı ek göstergeye
bağlı atama biçimi idari yapımızda tahribat yaratmadan yürürlükten kaldırılmalı ve müfettişlerin
görev, yetki ve sorumluluğuna, teftişin uygulama
birliğine ilişkin genel bir tasarının ise sivil toplum
örgütlerinin katkıları vesiyasi iradelerin ortak
görüş birliği ile TBMM’nin yeni döneminde ele
alınmalıdır. Kariyer bir meslek olarak kabul edilen
ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve yeterli
kullanılması yanında iş ve işlemlerin hukuki yerindeliğinin denetiminde kamu gücünü kullanarak
teftiş ve soruşturma hizmeti yürüten müfettişlerin
üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklar,
müfettiş yardımcılarının seçilmesine, yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar çağdaş denetim teknik
ve kavramlarıyla Teftiş Kurullarının görev, yetki
ve sorumluluğuna ilişkin hükümlerle ilgili yasal
düzenleme Avrupa Birliği’nin 2013 ve 2014 İlerleme Raporlarında yer alan ağır eleştirilerin haklılığı da dikkate alınarak en kısa sürede yaşama
geçirilmesi, artık kangren haline gelmiş yolsuzluğun önlenmesi açısından etkin bir adımın atılması
gerekir.

DENETDE Arşivi, Sedat Korkmaz

Ülkemizde kamu hizmetinin alanı ve genişliğine paralel olarak müfettişlerin rolleri de genişlemiş, uluslararası alanda yeni teknik ve metodolojiler geliştirilmesine karşın ülkemizde buna ayak
uydurulamamıştır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, müfettişler uygunluk denetimi ile birlikte soruşturma görevi-

6
Denetim Dergisi, 122 sayı, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın Son
Kararları Işığında; Müfettişlerin Görev ve Yetkileri, İ. Zafer Karakulak
7
Selahattin Balta, 1. Teftiş Semineri, DENETDE Yayınları, Şubat 1988,
sayfa 3.
8
Denetim Dergisi, 122 sayı, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın Son
Kararları Işığında; Müfettişlerin Görev ve Yetkileri, İ. Zafer Karakulak
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RUHUMUZU TİTRETEN
MÜFETTİŞLER
Selim Gökçe*
Osman Nihat AKIN
1905 senesinde İstanbul-Bakırköy’de dünyaya
gelen Osman Nihat AKIN’dakimusiki yeteneğini
ortaokula gittiği sıralarda, kendisine musiki hocalığı yapan piyanist Sadri Bey sezmiş ve kendisiyle yakından ilgilenerek okuldan mezun oluncaya
kadar ona iyi denecek kadar piyano çalmasını
da öğretmiştir. Osman Nihat AKIN’ın dedesi
Çorlu’nun köklü ailelerinden Osman Bey, Babası
ise Osman Bey’in oğlu Nihat Bey’dir. Annesi Ahmet Rasim Bey’in kızı Rasime Hanım’dır.Ailede
Türk sanat musikisine yoğun ilgi olduğundan Osman Nihat da bu ilgiden nasibini alır. Çok yaramaz bir çocuk olan Osman Nihat, ailesi tarafından
yatılı okula verilir. Hâlbuki Sadri Bey’in gayesi,
Osman’ı Viyana’ya göndertmek, Ona musiki tahsili yaptırtmaktır,ancak Sadri Bey buna muvaffak
olamamıştır.
Osman Nihat, dedesinin emirlerini yerine
getirerek önce İktisat eğitimini tamamlamış ve
ancak ondan sonra musiki ile fiilen uğraşmaya
başlamıştır. Dar imkânlar çerçevesinde, tek başına çalışmaya mecbur kalan genç sanatkâr, bütün
vaktini piyanosunun başında geçiriyor, yaptığı
eserleri kendisine çok yakın bulduğu arkadaşı
Kadıköylü Dr. Talha Bey’e çalıp söylüyordu.
Osman Nihat’ın Türk musikisi repertuvarına
sunduğu eserlerdeki orijinaliteye dikkat edilecek
olunursa, onlarda, gelmiş geçmiş bestekârlarıOcak - Haziran 2015/1-2

mızda az rastlanan bambaşka bir eda, ayrı bir
çeşni bulunur. Mistik ve romantik okulun tamamen dışında kalan Osman Nihat, kendi ruhundan
başka hiçbir tesirin altına girmeyecek kadar saf
ve temiz kalmış nağmelerinde, doğallıktan asla
ayrılmamıştır.
Musiki kabiliyetinden başka her biri birer berceste mısra halinde dillerde dolaşan şiirleri de
Osman Nihat’ın ayrı bir kıymetli tarafıdır.
Osman Nihat’a, LeonHancıyan da ders vermeye başlar. Fakat, O aldığı her dersten sonra,
öğrendiği usul ve makamda bir eser besteleyerek
hocasına götürüyor; LeonHancıyan Bey’i hayretten hayrete düşürüyordu. Basit güfteler üzerinde
yaptığı bu beste denemeleri çok ümit verdiği için
LeonHancıyan, Ahmet Rasim nezdinde yeni bir
teşebbüse girişti. Osman Nihat’ın dinleyici sıfatı
ile dahi olsa İtalyan konservatuarlarından birine
devam etmesinin çok yerinde bir hareket olacağını söyledi. Bu teşebbüsten bir netice çıkmayınca, sanatkâr, hayatını kazanmak için memuriyete
atılmaya mecbur oldu.İstanbul maliye dairesinde
tahakkuk memuru olarak işe başladı.

*DMO Gn. Md. başmüfettİşİ
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İlk bestesi “Ne müşkülmüş seni sevmek, sana
yar olmak” güfteli Suzinak makamındaki şarkısıdır. Kendisinin söylediğine göre, dedesi bir gün
yanına çağırarak bir şeyler okumasını söylemiş.
Osman Nihat AKIN bu eserini okuyunca, çok beğenen Ahmet Rasim Bey, kimin olduğunu sormuş.
Kendi eseri olduğunu söylemeye cesaret edemeyerek Hacı Arif Bey’in olduğunu söylemiş. Duygulanarak gözleri dolan Ahmet Rasim Bey;
“Böyle bir eseri ancak O yapabilir” diye söylenmiş.
Şarkısının beğenildiğinden cesaret alınca dedesine gerçeği anlatmış, buna çok kızan dedesi;
“düzenbaz, yalancı” diyerek bastonla kovalamış.
Osman Nihat gittikten sonra mecliste bulunanlar gerçeği kendisine kabul ettirmişler ancak bu
olaydan sonra dede Rasim çok üzülmüştür.
Dürüstlüğü, açık sözlülüğü ve açık kalpliliği
ile etrafında geniş bir muhit ve sempati yaratan
sanatkârınrind meşrep bir hali vardı. Geniş ansiklopedik bilgisi sayesinde, her konuda yazılar,
fıkralar, makaleler yazdığı gibi, kendine has olan
zarif nükte ve buluşları ile basın âleminde de kendisine şöhret yapmaya muvaffak olmuş kalemlerimizden biriydi ve inandığı davaların müthiş savunucusu ve takipçisiydi.
Osman Nihat AKIN, Türk müziğini hor görenlere şu espriyi yapmıştır;
“Oğlan çocuğu doğacak diye evdeki kız çocuğunun gırtlağını mı sıkmak lazım!”
Osman Nihat gençlik yıllarında yolda bir kız
görür. Güzel kıza vurulur ve peşinden gitmeye
karar verir. Issız bir yerde yaklaşarak güzel nağmeler yağdırmaya başlar. Fakat kız hiç yüz vermemektedir. Ele avuca sığmayan Osman Nihat,
işi kolay kolay bırakır mı? Nüktelere devam eder.
Kız en sonunda hırçınlaşarak; “Yeter ha! Şimdi
polise söylerim.” diye tehdit edince Osman Nihat,
“Aman Hanımefendi etmeyin. Niye polise de bana
değil?” der.
Zor problemleri basite indirgemek hususundaki kabiliyeti sayesinde İstanbul Üniversitesi’nde,
ekonomi ve işletme ekonomisi konusundaki derslerinde, öğrenci camiasında büyük bir alaka ve
sempati ile karşılandığı gibi klasik eğitim yerine,
yaşanılan hayattan bulup çıkardığı örneklerle
ders verişi, hocalık hayatındaki başarının sırlarından birini teşkil etmiştir.
Osman Nihat AKIN’ımusikişinaslığının yanısı-

ra müfettişlik ve yazarlık hayatından da tanıyoruz.
Konservatuara gitme teşebbüsü başarılı olamayınca hayatını kazanmak için iş hayatına atılmaya
karar veren Osman Nihat, Maliye’deki tahakkuk
memurluğundan sonra PTT’de müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Osman Nihat AKIN, bir gün bir PTT şubesine
teftişe gider. Teftiş sonunda evrak üzerinden alınan netice ile kasa içindeki para birbirini tutmaz.
25 lira eksiktir. Osman Nihat Bey Müdüre, şubenin yan tarafındaki Mal Müdürlüğüne gitmesini,
nihai sayımın onun tarafından yapılmasını ister.
Mal Müdürü gelir sayım yapılır ve para tamam
çıkar. Teftişte olumlu biter.
Aradan birkaç ay geçer. Teftiş odasında iken
bir mektup gelir. Mektubu gönderen teftişe gittiği
şube müdürüdür. Mektubu hem okur hem ağlar.
Merakla oradakiler sorunca anlatır. Mektupta
şöyle denilmektedir;
“Beni Mal Müdürünü çağırmaya gönderdiğinizde 25 lirayı cebinizden tamamladınız, haliyle
kasa tamam çıktı. Evet, parayı ben almıştım. Hanımım çok hastaydı, ilaç ve doktor parası olarak
harcayıp sonra iade edecektim. Siz aniden gelmiş
oldunuz. Yerine koyamadım. Sizin ince ve hassas
kalbiniz durumu anladı ki, bana mesele yaşatmadınız. Bu yüzden size minnettarım.”
Herkes duygulanır ve üstadı hararetle tebrik
eder. Ancak daha sonra içlerinden biri vazifeyi
suiistimal etti ve yolsuzluğa çanak tuttu diyerek
üstlerine ispiyonlar. Üstadın karakteri herkesçe
bilindiğinden herhangi bir şey yapılmamış ancakbu durum üstada çok koymuş olduğundan, “Bir
ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?” isimli
unutulmaz eserini bestelemiştir.
Tarihçi, yazar, şair, Darülfünun müderrisi
olan Ahmet Refik ALTINAY ile Osman Nihat iyi
arkadaşlardı, beraber tavla oynar ve Büyükada
Dilburnu’nda beraber gezerlerdi.
Kader onları 1937 yılında ALTINAY’ın ölümüyle ayırdı. Bu duruma çok üzülen Osman Nihat AKIN, ALTINAY’ın birinci yıl döneminde yine
Dilburnu’nda gezerken hislerini nağmeye döktü
ve dilimizden düşmeyen,
“Yine bu yıl ada sensiz, içime hiç sinmedi
Dil’de yalnız dolaştım hep, gözyaşlarım dinmedi
Bende şaştım, nasıl oldu yüreğime inmedi
Dil’de yalnız dolaştım hep, gözyaşlarım dinmedi”
Yıl: 28 • Sayı: 129 / 130

Ruhumuzu Titreten Müfettişler
İsimli nihavent şarkıyı arkadaşının anısına
besteledi.
Birçok sanatçı gibi Osman Nihat da İstanbul
hayranıdır. Bilhassa Ada’lara sıklıkla giden bir
sanatçı olarak birçok eserinde, Ada’ların mistik
esintisini hissetmek mümkündür. Osman Nihat,
etrafında bulunan insanlar tarafından çok sevildiği için her bestesinin beğeni kazanması kolay
olur. Sevilen kişiliği eserlerine de yansır. Osman
Nihat AKIN son görevi olan İstanbul Yüksek Denizcilik Okulunda Ekonomi öğretmenliği yaptığı
sırada, 14 Ekim 1959 senesinde akciğer kanserine
yenik düşerek sessizce bu dünyaya veda eder.
Bestekârın, çoğu popüler olmuş, tanınmış, ses
sanatkârlarıtarafından plaklara okunmuş 38 kadar şarkısı bilinmektedir. Hasta olduğunu öğrendiği dönemlerde kaleme aldığı bir eser vardır ki
dinlerken çok hüzün verir.
Makamı: Hüzzam/ Güfte-Beste:Osman Nihat
AKIN
“Seyre daldık gonca-i handan-ı bir ömür bitti
Bitmedi o bülbülün efganıbir ömür bitti
Çok tabipler ilaç verdi dil-i hasta-ı aşka
İnledi ney gibi dil-ü canı bir ömür bitti.”
Üstadın diğer tanınan ve beğenilen eserleri
arasında;
“Bir güneş bahtıma, bir gün doğacaktır sanırımUşşak Makamı”
“Göze mi geldim sen mi unuttun – Nihavent
Makamı”
“Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin –
Nihavent Makamı”
“O güzel başını göğsüme koysan – Kürdili Hicaz
Makamı”
“Sensiz geçen her gün gecelerden de siyahtır –
Nihavent Makamı”, sayılabilir.
Ahmet Arifi Bey
Müfettiş ve besteci (İstanbul 1856- Kayseri1908). Babası ilmiye sınıfından Harputlu Mustafa
Efendi’dir. Çok yönlü ve köklü bir öğrenim görmüştür. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rumca’nın
yanı sıra Arapça ve Farsça öğrendi. Bestecilikten
Ocak - Haziran 2015/1-2

başka hattatlık ve gazetecilik de yaptı. Şiirler yazdı, yabancı dillerden çeviriler yaptı. Genç yaşta
devlet hizmetine girdi, çeşitli yerlerde çalıştı ve
bir süre de Takvim-i Vekayi gazetesinde müdürlük yaptı. İmparatorluğun önemli merkezlerinde
Mutasarrıflık ve Mülkiye Müfettişliği görevlerinde
bulundu. Bestelerinden en bilineni “Alemde ey
serv-i semen” adlırast aksak şarkıdır.
Cem ADALI
Cem ADALI 1951 yılında İstanbul’da dünyaya
geldi. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesinden mezun oldu.
1974-1976 yılları arasında DEVA ilaç fabrikasında imalat şefi olarak çalıştı. 1976’dan 1981 yılına kadar Sağlık Bakanlığı bünyesinde Müfettiş
Eczacı olarak görev yaptı. 1981 yılında İstanbul
Ümraniye’de açtığı eczanesindeki çalışmalarını
hala sürdürmektedir.
İlk bestesi sözleri Ahmet Rasim Bey’e ait olan
“Bivefasınsevgilim sen, vefalı olduğun halde”
isimli hicaz şarkısıdır. “Şarkılar söylerdin bana
gel diye” ve “Anlatmak öyle zor birkaç satırla bu
sevda deftere kitaba sığmaz” isimli bestelerinde
sahibidir.
Yararlanılan Kaynaklar:
- www.musikiklavuzu.net
- www.adanamusikidernegi.com
- www.telekomculardernegi.ogr.tr
- www.gaziantepsabah.com
- www.biraz.gen.tr
- www.cemadali.com
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNUNUN DİSİPLİN HÜKÜMLERİNE
GENEL BAKIŞ VE UYGULAMADA
KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR
Bilal Yücel1

14

I- GİRİŞ
Bilindiği üzere disiplin, esas itibariyle kurumsal yapılar için kullanılan bir kavramdır. Bu anlamda en büyük kurumsal yapı olan devlet içindeki düzeni koruyucu kurallar 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nda (bundan sonra sadece
Kanun veya DMK olarak kullanılacaktır) genel
olarak yer almış, ayrıca özel kanunlarla da bazı
kamu kurumları veya görevlileri için farklı disiplin düzenlemeleri getirilmiştir. Bunun anlamı, özel
kanunlarla aksi kararlaştırılmış olmadıkça, DMK
kapsamındaki tüm kamu görevlileri hakkında bu
Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanacağıdır.
Tabii ki, özel sektör kurum ve kuruluşlarının da
disiplin kuralları ve yaptırımları vardır. Ancak bu
makalemizde, özel sektörün disiplin düzenlemelerine ve kamu görevlileri hakkında diğer kanunlarda yer alan özel disiplin hükümlerine değinilmeyecek, sadece DMK da ki genel hükümlerden
kaynaklanan sorunlar ele alınacaktır.
DMK'da Devlet memurlarının disiplin hukuku
‘Disiplin’ başlıklı 7. Bölümünün 124-136'ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerin içeriğinden de anlaşılacağı üzere,kamu hukukunda disiplin, kamu hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak amacıyla konulmuş, uyulması
veya uyulmaması idari cezai yaptırıma bağlanmış
fiil ve haller ile bunların yaptırımlarını içeren kuralları ifade etmektedir. Kamu hizmetlerini yürü-

ten görevlilerin bu görevlerini eksiksiz, dürüst ve
kamu yararına uygun olarak yerine getirmelerini
sağlamak amacıyla getirilen mekanizmalardan
biri olan disiplin hükümleri, hizmetin iyi işlemesi
yönünden varlığı zorunluluk arz eden düzenlemelerdendir.2
İdare hukukunun önemli bileşenleri arasındaki disiplin hükümlerinin de, diğer yasal düzenlemelerde olduğu gibi, Anayasamızda yerini bulan
evrensel hukuk prensiplerine aykırı olması düşünülemez. Konu suç ve ceza olunca, akla ilk gelen
temel prensip Anayasamızın 38 inci maddesinde
hayat bulan ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ kuralıdır.Evrensel hukuktaki bu temel prensibi tamamlayan iki temel ilke ise‘hukuki güvenlik’ ve ‘belirlilik’ ilkeleridir.
Anayasa Mahkemesi Kararlarında da atıfta
bulunulduğu üzere, Anayasamızın 2'nci Maddesinde Devletin temel nitelikleri arasında sayılan
hukuk devleti vasfı ‘hukuki güvenlik’ ve ‘belirlilik’
ilkelerine dayanmaktadır. Konuya ilişkin Anayasa
mahkemesi kararına göre; “…hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde Devlete güven
duyabilmesini, Devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden
kaçınmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal
düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer
Yıl: 28 • Sayı: 129 / 130
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vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasını, ayrıca kamu otoritelerinin
keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesini ifade etmektedir.”. 3
Dolayısıyla Kanunlardaki; hak, görev, yetki,
yükümlülük gibi sonuçlar doğuran hükümlerin
mümkün olduğunca açık ve anlaşılabilir olması, sınırlarının ve ayrımlarının net olması hukuk
devletinin gereğidir. Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararında da belirtildiği üzere, yasalarda
en azından yargı kararlarıyla yorumlanabilecek
somut kavramlara yer verilmelidir. Bu anlamda
DMK' nın disiplin hükümlerinde, yapılabileceklerin tamamının yapıldığını söylemek zordur. Kanunda, yasama organınca daha açık düzenlenmesi gereken konular ve kavramlar bulunmaktadır. Bu yasal boşluklar uygulamada tereddütlere,
hatalı idari kararlara, yargı mercilerinin gereksiz
meşguliyetine, bazen de suçluların cezasız kalmasına veya gerekenden hafif cezalar almasına
yol açmaktadır. Bu noktadan hareketle, 657 sayılı
Kanunda düzenlenmesine ihtiyaç duyulan ya da
düzeltilmesinde yarar bulunan bazı konuları makalemin aşağıdaki başlıklarında ele alacağım.
II- KAVRAM SORUNU
657 sayılı Kanunda disiplin süreciyle ilgili
olarak kullanılan kavramlara baktığımızda, bazı
maddelerde disiplin ‘soruşturması’, bazı maddelerde ise disiplin ‘kovuşturması’ kelimelerinin kullanıldığını görmekteyiz. Fakat Kanunda ‘Tanımlar’
başlıklı bir madde bulunmadığı için, Kanunun uygulamasında hangi kavramın ne manaya geldiği,
ancak Türk Dil Kurumu sözlüğündeki açıklamasından başlamak suretiyle, Kanun içindeki yerine
bakarak ve diğer hukuki metinlerden yararlanarak anlaşılabilecektir.
İlk olarak, 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Kanunda geçen “soruşturma” ve “kovuşturma” kelimelerinin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükteki
tanımlarına (fiil halleriyle bağlantılı olarak) baktığımızda, bu kelimelerin sözlük anlamları şu şekildedir:
Soruşturma: “Bir sorunu açıklığa kavuşturE. Maliye Müfettişi

1

Yücel IRMAK, İdari Yargı, Panel, Türkiye Barolar Birliği ve Mersin
Barosu, 11-12 Nisan 2003, Şen Matbaa Ankara, Sayfa 169
2

3
Anayasa Mahkemesinin16/01/2014 tarih ve 2013/110 Esas, 2014/8
Karar sayılı Kararı
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mak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme işi, tahkik, tahkikat”
Soruşturmak: “Öğrenilmek istenilen şeyi birçok kişiye inceden inceye sormak, araştırmak”
Kovuşturma: “Kovuşturmak işi, takibat, takip”
Kovuşturmak: “Suçlu olduğu ileri sürülen biri
için gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmak,
takip etmek”
Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, soruşturma ve kovuşturma kelimelerinin gündelik kullanımdaki anlamları pek farklı olmayıp, her ikisi de
temelde araştırma anlamında kullanılmaktadır. İki
kelime arasındaki ince ayrımlara dikkat edecek
olursak, soruşturmanın daha sivil ve hafif, kovuşturmanın ise daha adli ve ağır olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu ayrımı hukukçu olmayanların
günlük hayatlarında kullandığını görmek zordur.
İkinci olarak, Kanundaki kullanım yerlerine baktığımızda, disiplin ‘soruşturması’ olarak
kullanılan maddeler(madde 127/a, 128, 129, 130,
134) ile disiplin ‘kovuşturması’ olarak kullanılan
maddeler(madde 80, 125, 127/b, 131, 145) arasında anlamlı bir ayrım yapmanın mümkün olmadığını görürüz. Bu durum, söz konusu kavramların
kullanıldığı ifadelere bakıldığında kolaylıkla anlaşılabilir.
‘Soruşturma’ kavramı, Kanunun ilgili maddelerinde şu şekilde kullanılmıştır:
-Zamanaşımını düzenleyen Madde 127/a da,
uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil
ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren da bir ay
içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı;
-Karar süresini düzenleyen Madde 128 de,
disiplin amirlerinin uyarma, kınama ve aylıktan
kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren 15 gün içinde vermek zorunda
oldukları, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyasının
kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna
15 gün içinde tevdi edileceği, disiplin kurulunun
dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildireceği, memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri
tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosyanın
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memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanacağı;
-Yüksek disiplin kurullarının karar usulü ile
memurun hakkını düzenleyen Madde 129 da, hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memurun soruşturma evrakını incelemek, tanık dinletmek, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak
kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapmak
hakkına sahip olduğu;
-Savunma hakkını düzenleyen Madde 130 da,
Devlet memuru hakkında savunması alınmadan
disiplin cezası verilemeyeceği, soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az
olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen
bir tarihte savunmasını yapmayan memurun savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı;
-Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesini ve disiplin kurulları
ile disiplin amirlerini düzenleyen Madde 134 te,
disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir
Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına
göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve
kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunacağı;
-Görevden Uzaklaştırma konusunu düzenleyen Madde 137 de, görevden uzaklaştırma tedbirinin soruşturmanın herhangi bir safhasında da
alınabileceği;
-Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğunu
düzenleyen Madde 139 da, görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya
başlanmasının şart olduğu, memuru görevden
uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal
soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirlerin,
hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabi oldukları;
-Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasını düzenleyen Madde 142 de, soruşturma
sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma
veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden
uzaklaştırma tedbirininderhal kaldırılacağı;
-Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu
olan halleri düzenleyen Madde 143 te, soruşturma
veya yargılama sonunda yetkili mercilerce hangi

tür kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki
görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılacağı;
-Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdirini düzenleyen Madde 144 te,
belirtilen memurlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerini devama engel
olmadığı hallerde her zaman kaldırılabileceği hüküm altına alınmıştır.
‘Kovuşturma’ kavramı, Kanunun ilgili maddelerinde şu şekilde kullanılmıştır:
-Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere
gönderilme esaslarını düzenleyen Madde 80 de,
yurt dışına gönderilenler hakkındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağının bir yönetmelikle düzenleneceği;
-Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve halleri düzenleyen Madde 125 son
fıkrasında, maddenin önceki fıkralarında yazılı
disiplin kovuşturmasının yapılmış olmasının, fiilin
genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık
hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına
engel teşkil etmeyeceği;
-Zamanaşımını düzenleyen Madde 127/b de,
memurluktan çıkarma cezasın gerektiren fiil ve
halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına
uğrayacağı;
-Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi halini düzenleyen Madde 131 de, aynı olaydan dolayı memur hakkında
ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış
olmasının disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceği;
-Görevden uzaklaştırma süresini düzenleyen
Madde 145 te, görevden uzaklaştırmanın bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde
en çok 3 ay devam edebileceği, hüküm altına alınmıştır.
Yukarıdaki hükümler birlikte değerlendirildiğ
inde,‘soruşturma’ ve ‘kovuşturma’ kavramlarının
sadece 127'nci maddede farklı haller için kullanıldığı, diğer bütün maddelerde ise araştırma ve
inceleme içerikli tüm halleri kapsamak üzere kullanıldıkları görülmektedir.Dolayısıyla,söz konusu
kavramlar arasında anlamlı bir kullanım ayrımından söz edilemez. Ancak söz konusu hükümle-
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rin tamamı dikkate alındığında,Kanundaki hakim
kullanımın disiplin soruşturması yönünde olduğu
anlaşılmaktadır.
Üçüncü olarak, ‘soruşturma’ ve ‘kovuşturma’
kavramlarının diğer kanunlardaki kullanımlarına
bakacak olursak, bu konudaki en önemli kaynağın
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) olduğunu görürüz. Bu kavramların CMK nın ‘Tanımlar’ başlıklı
2'nci maddesindeki karşılıkları şu şekildedir:
“e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin
kabulüne kadar geçen evreyi,
f) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,
…..
İfade eder.”
Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere CMK
da;‘soruşturma’ kavramı Cumhuriyet savcıları tarafından mahkeme öncesi aşamada yapılan araştırma faaliyetlerini ifade etmekte,‘Kovuşturma’
kavramı ise adli sürecin mahkeme ayağı için kullanılmaktadır.
‘Soruşturma’ ve ‘kovuşturma’ kavramlarının
yer aldığı her iki Kanunu (DMK ve CMK) birlikte
değerlendirdiğimizde, 1965 yılında çıkarılan DMK
da olmayan anlam farkının, 2004 yılında çıkarılan
CMK ile hukuk alanında tesis edildiği ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla, adli ve idari hukuktaki bu gereksiz
anlam farklılığını ortadan kaldırmak için, DMK'nın
disiplin hükümlerindeki kovuşturma ifadelerinin
de soruşturma olarak değiştirilmesinde fayda
vardır. Bu değişiklik CMK da ki ayrımla amaçlanan kullanıma da uygun olacaktır. Bu noktada,
sadece Devlet memurluğundan çıkarma cezası
için sürecin ‘kovuşturma’ kavramı ile ifade edileceği bir ayrım yapılabileceği akla gelse de, özellikle cezanın disiplin sürecinin son aşamasında
netleştiği ve verildiği göz önüne alındığında,böyle
bir ayrımın anlamlı ve mümkün olmayacağı anlaşılacaktır.
Bu önerimize uygun olarak, DMK nın disipline ilişkin farklı maddelerinde geçen ‘soruşturma’
veya ‘kovuşturma’ kavramlarının farklı durumları
ifade etmek üzere kullanılmaması sebebiyle, makalemizde hem CMK daki tanıma hem de yerleşik
kullanıma uygun olarak sadece ‘disiplin soruşturması’ ifadesi kullanılmıştır.
4
Danıştay 12. Dairesinin 18/02/2009 tarih ve 2008/6979 Esas, 2009/854
Karar numaralı Kararı
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III- DİSİPLİN HÜKÜMLERİNE GENEL BAKIŞ
Kanundaki disiplin düzenlemelerinin amacı ve
temel işleyiş mantığı 124 üncü maddenin ikinci fıkrasında şu şekilde açıklanmıştır: “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile
kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet
memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde
veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını
zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan
disiplin cezalarından birisi verilir.”. Konuya ilişkin
bir Danıştay Kararlarında “Disiplin cezaları, kamu
hizmetinin gereği dibi yürütülebilmesi bakımından
kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları
ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar
olup…”denilmek suretiyle, Kanunda öngörülen
amacın gerçekleşmesini sağlamada temel yaptırımın disiplin cezaları olduğu belirtilmiştir.Bu
bakımdan disiplin konusu iki ayrı yönüyle ele alınabilir; birincisi yaptırımı ifade eden‘ceza’ yönü,
ikincisi süreci ifade eden‘soruşturma’ yönü.
Konunun ‘ceza’ yönü Kanunun 125 inci maddesinde düzenlenmiştir.Bu Kanuna göre yürütülecek disiplin soruşturmaları sonunda verilebilecek
ceza türleri “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza
uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125 inci maddede sayılarak sınırlanmasına karşın, cezayı gerektiren fiil ve haller için böyle bir sınırlama getirilmemiş, bunun yerine “Yukarıda sayılan ve disiplin
cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik
ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir”
denilmek suretiyle konu yoruma açık bırakılmıştır.
Konuya ilişkin bir Anayasa Mahkemesi kararında
“İdarenin faaliyetleri çok çeşitli, karmaşık ve değişken olduğundan disiplin cezasını gerektirecek
fiillerin tümünün kanunda tek tek belirlenmesi
güçtür” denilerek bu durumun Anayasamızdaki
kanunla düzenleme ilkesine aykırı olmadığı ifade
edilmiştir.Ancak, konunun doğasından kaynaklanan bu yoruma açıklık, uygulamada ister istemez
bazı tereddütleri ve farklılıkları da beraberinde
getirmektedir.
Konunun ‘soruşturma’ yönüne ise Kanunun
124, 127, 130 ve 134 üncü maddelerinde değinilmiştir. Birbirini takip etmeyen madde numaralarından da anlaşılacağı üzere, bu maddelerde yer
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alan soruşturma sürecine ilişkin hükümler Kanunda derli toplu değil, diğer usul hükümleri arasında dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Örneğin,
disiplin soruşturması sürecini başlatacak disiplin
amirlerinin nasıl belirleneceği Kanunun “Disiplin
amiri ve disiplin cezaları” başlıklı 124 üncü maddesinde düzenlenirken, bu disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların
yetki ve sorumlulukları gibi hususların Bakanlar
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği “Disiplin kurulları ve disiplin amirleri” başlıklı 134 üncü maddede belirtilmiştir. Ancak daha
da önemlisi Kanunda,disiplin soruşturmalarının
başlatılma ve bitirilme sürelerinin yer aldığı “Zamanaşımı” başlıklı 127'nci madde ile savunma
hakkının kullanımında verilmesi gereken asgari
süreyi gösteren “Savunma hakkı” başlıklı 130
uncu maddedeki sınırlı düzenlemeler dışında,
disiplin soruşturmasının yürütülme tarzına ilişkin
başkaca bir hüküm bulunmayışıdır. Diğer deyişle,
yasa koyucu Kanunda sadece disiplin amirlerine
ve bazı sürelere ilişkin düzenlemeler yapmış, bunun dışında sürecin içini boş bırakmıştır.
Kanundaki diğer maddeler (126-129, 131133,136) ise, disiplin cezası vermeye yetkili amir
ve kurulların karar alma şekil ve süreleri ile kararın kesinleşmesi ve uygulanmasına, sonrasında
da sicilden silinmesine ilişkindir. Yukarıdaki ayrıma göre ifade edecek olursak, diğer maddeler
de konunun ceza yönüne ilişkin olup, soruşturma
sürecine dair hükümler içermemektedir.
Bu nedenle, Kanunun mevcut maddelerinin
içerikleri göz önüne alınarak disiplin hükümlerinin
yeni başlıklar altında toplanmasında ve bunların
da disiplin sürecinin işleyiş aşamalarına uygun
bir madde sıralamasına konulmasında, bu arada
disiplin soruşturmasının yapılma usulüne ilişkin
olarak aşağıda değineceğimiz önemli eksikliği
giderecek yeni bir madde eklenmesinde yarar
vardır. Bu amaçla Kanunun disiplin hükümleri şu
madde başlıkları altında toplanabilir:
Madde 124- Disiplin amirleri ve disiplin kurulları (‘Disiplin amiri ve disiplin cezaları’ başlıklı 124 üncü madde, ‘Disiplin kurulları ve disiplin amirleri’ başlıklı 134 üncü madde ve ‘Disiplin
cezası vermeye yetkili amir ve kurullar’ başlıklı
126'ncı maddenin birleşimi)
Madde 125- Disiplin cezalarının çeşitleri ile
ceza uygulanacak fiil ve haller
Madde 126- Disiplin soruşturması (‘Zama-

naşımı’ başlıklı 127, ‘Savunma hakkı’ başlıklı 130,
‘Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir
arada yürütülmesi’ başlıklı 131 inci maddeleri de
içine alan yeni madde)
Madde 127- Disiplin cezalarının verilmesi ve
kesinleşmesi (‘Karar süresi’ başlıklı 128 ve ‘Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun
hakkı’ başlıklı 129 uncu maddelerin birleşimi)
Madde 128- Disiplin cezalarının uygulanması ve sicilden silinmesi (‘Uygulama’ başlıklı 132,
‘Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi’ başlıklı 133, ‘İtiraz’ başlıklı 135
ve ‘İtiraz süresi ve yapılacak işlem’ başlıklı 136ncı
maddelerin birleşimi)
IV- SORUŞTURMA SÜRECİNDEKİ
BELİRSİZLİKLER
1. Kanunda soruşturma sürecine ilişkin hüküm bulunmaması
Bir önceki bölümde genel olarak değindiğimiz üzere; Kanunun 126'ıncı maddesinde, 125’inci
maddede sayılan; uyarma, kınama ve aylıktan
kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun
kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler,
il disiplin kurullarının kararına dayanan hallerde
Valiler tarafından; Devlet memurluğundan çıkarma cezasının ise amirlerin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek
disiplin kurulu kararı ile verileceği öngörülmüş,
ancak, suç teşkil eden fiilleri, cezalarını ve bu
cezaları verecek amir ve makamları gösteren Kanun, bu suçların soruşturulma sürecini düzenlemeden bırakmıştır.
Daha açık bir ifadeyle,Kanunda;disiplin soruşturması açmaya yetkili makamın başlıca görev ve
yetkilerinin neler olduğu,yetkili makamın soruşturmacı görevlendirmesini nasıl yapacağı (soruşturma onayı), disiplin soruşturmasını yapmakla
kimlerin görevlendirilebileceği, soruşturmacının
yetkilerinin neler olduğu, soruşturma sürecinin
konu ve kişiler bakımından kapsamı,hakkında
soruşturma yapılanın vekil olmasının veya fiilden
sonra terfi etmiş ya da kurum değiştirmiş olma5
Anayasa Mahkemesinin 16/01/2014 tarih ve 2013/110 Esas, 2014/8
Karar sayılı Kararı
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sının sürece etkisi, soruşturma raporunda yer
alması gereken asgari bilgiler ve raporun sonuç
kısmında nasıl bir öneride bulunulması gerektiği
gibi temel konularda neredeyse hiç düzenleme
bulunmamaktadır. Halbuki bu konular benzer bir
mevzuat olan 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu
Görevlilerinin yargılanması Hakkında Kanunda
daha açık düzenlenmiştir. Nitekim Danıştay'ın konuya ilişkin bir kararında Kanundaki bu boşluk şu
şekilde ifade edilmiştir: “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda disiplin soruşturmasını yapacak
kişilerin kimler olacağı konusunda açık hüküm olmamakla beraber soruşturmacının soruşturulan
kişinin üstü, bu mümkün değilse dengi statüsünde
olan muhakkikçe yürütülmesi gerektiği yargısal
içtihatlarla kabul edilmiştir”.
Kanunda disiplin soruşturması özel olarak ve
açıkça düzenlenmediği için,yönetmeliğin Anayasal tanımı gereği, disiplin soruşturması sürecinin
işleyişi konusunda genel bir yönetmelik çıkarılamamıştır.Bu engel emsal yargı kararlarından
açıkça anlaşılabilir. Örneğin Danıştay bir Kararında, Türk Standartları Enstitüsü Personel Yönetmeliğindeki ‘Disiplin Cezaları’ maddesine dayanılarak verilen bir disiplin cezasını “…Kanun ve
Yönetmeliğin ilgili maddelerinin değerlendirilmesinden, 132 sayılı TSE Kuruluş Kanununda disiplin
cezalarının belirlenmediği, Yönetmeliklerin düzenlenmesine gerekçe olan 14 üncü maddesinde
ise; disiplin cezalarına yönetmelikle düzenlenecek konular arasında yer VERİLMEDİĞİ AÇIKTIR.
Bu nedenle…yasadan kaynaklanmayan bir yönetmelikle düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığından…” demek suretiyle,
verilen disiplin cezasının yer aldığı yönetmeliğin
Kanunundan alınan yetkiye dayanmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Dolayısıyla, mevcut hukuki
tablonun doğal bir sonucu olarak,uygulamada
standart bir disiplin soruşturması süreci ve raporu görmek mümkün değildir.
Bu nedenle, disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak yukarıda dile getirilen eksikliklerin, Kanunun disiplin hükümleri arasına konulacak ‘soruşturma’ başlıklı özel bir madde ile giderilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu amaçla Kanuna
eklenecek maddede; disiplin soruşturmasının
başlatılmasından yürütülmesine ve bitirilip raporun teslimine kadar olan sürecin temel esasları
düzenlenmelidir. Eklenecek maddenin son fıkrasında konuya ilişkin diğer hususların yönetmelikle
düzenleneceği belirtilmeli ve bu yasa değişikliğin-
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den sonra çıkarılacak özel yönetmelikte disiplin
soruşturmasının usulleri gösterilerek, süreç standardize edilmelidir.
2. Üst Disiplin Amirinden Soruşturmacı Görevlendirmesinin İstenmesi Halinde Zamanaşımı
riski
Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin “Disiplin Amirlerinin sorumlulukları” başlıklı 19 uncu maddesi gereğince, disiplin
amirleri “Memurların uyarma, kınama, aylıktan
kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve
memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli
süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak;
gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme
yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek”
zorundadırlar. Ancak disiplin amirleri bu sorumluluklarının gereğini yerine getirirken bazı güçlüklerle karşılaşmaktadır.
Özellikle taşrada disiplin soruşturması yapabilecek ehliyette eleman bulunamaması veya
mevcutların mahalli gerekçelerle tercih edilmeyip
merkezden soruşturulanlarla daha önce karşılaşmamış bir soruşturmacı talep edilmesi halinde,
ister istemez bir zaman sorunu yaşanmaktadır.
Merkezdeki disiplin amirince soruşturmacı görevlendirilene kadar geçen zamanın sorun teşkil
etmesinin sebebi, Kanunun ‘zamanaşımı’ başlıklı
127’nci maddesindeki bir ay (memurluktan çıkarma cezasında altı ay) içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme
yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı yolundaki
hükümdür.
Konuya ilişkin bir Danıştay Kararlarında , birinci derece disiplin amirinin (Hastane Başhekiminin)öğrenmiş olduğu disiplin cezasını gerektiren fiil veya hali, öğrendikten sonraki bir aylık
süre içinde üst disiplin amirine (İl Sağlık Müdürü)
bildirmiş olması yeterli görülmemiş ve olayın intikal ettirildiği Bakan (Sağlık Bakanı) tarafından
verilen soruşturma onayı ile yapılan soruşturma
sonucu uygulanan disiplin cezası “disiplin soruşturma zamanaşımı geçtikten sonra alınan olura
6
Danıştay 12. Dairesinin 26/09/2013 tarih ve 2010/5479 Esas, 2013/6665
Karar numaralı Kararı
7
Danıştay 12. Dairesinin 28/03/2008 tarih ve 2007/4775 Esas, 2008/1921
Karar numaralı Kararı
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dayanılarak soruşturma yapılmış olması” sebebiyle bozulmuştur.
Benzer bir zamanaşımı riski, birinci derecedeki disiplin amirinin öğrenip de işlem yapmadığı bir
konudan, sonradan (örneğin birinci derece disiplin amirinin işlem yapmaması üzerine şikayetçinin
üst disiplin amirine müracaat etmesiyle) haberdar
olan üst disiplin amirince (örneğin bakanlık teftiş
kuruluna bildirilen durumda bakan onayı alınarak)
disiplin soruşturması açılması ya da açılmasının
birinci derece disiplin amirinden istenmesi halinde de vardır. Nitekim bir Kararında Danıştay,
şikayet ettiği memur hakkında disiplin soruşturması açmayan disiplin amirini kurum başkanlığına şikayet eden şikayetçinin başvurusu üzerine,
birinci derece disiplin amirinin kararını yerinde
bulmayarak disiplin soruşturması açılmasını isteyen başkanlık yazısı üzerine açılan disiplin soruşturmasını zamanaşımı yönünden iptal etmiştir.
Kanunun mevcut haliyle bu sorun ancak, taşradaki birinci derece disiplin amirince bir taraftan disiplin soruşturması onayı verilip mahallinde
disiplin soruşturması başlatılırken, diğer taraftan
Bakanlık merkezinden müfettiş görevlendirilmesinin istenmesi ve merkezden görevlendirilecek
müfettişin devam etmekte olan disiplin soruşturmasına dahil olarak süreci mahalli soruşturmacıyla birlikte tamamlamaları suretiyle aşılabilir.
Fakat idarenin ihtiyaçları doğrultusunda bulunacak asıl kalıcı çözüm; fiilin sıralı disiplin amirlerince üst disiplin amirlerine süresi içinde bildirilerek
soruşturmacı talep edilmesi halinde sürecin zamanaşımı sorunu olmadan devamını sağlayacak;
şikayetten başvurularda ise üst disiplin amiri bakımından zamanaşımı süresinin kendisine başvurulduğu tarihten itibaren başlamasını sağlayacak
bir yasa değişikliğinin yapılmasıdır.
3. Araştırma inceleme yaptırılması halinde
zamanaşımı riski
Disiplin amirlerine bildirilen ihbar ve şikayetlerin tamamı için doğrudan disiplin soruşturması
açılması, hem idarenin gereksiz zaman ve kaynak kaybına hem de memurun geçireceği yersiz
soruşturma süreciyle moralinin bozulmasına yol
8
Danıştay 12. Dairesinin 18/02/2009 tarih ve 2008/6979 Esas, 2009/854
Karar numaralı Kararı
9
Danıştay 12. Dairesinin 21/03/2012 tarih ve 2011/6930 Esas, 2012/1639
Karar numaralı Kararı

açacaktır. Bu nedenle uygulamada idareler disiplin soruşturması açmadan önce genellikle bir
araştırma yaparak kendilerine ulaşan bildirimin
doğruluğunu görmek ister. Yapılacak araştırmanın eldeki bulguların ciddiyetini doğrulaması halinde disiplin soruşturması başlatılır, aksi halde
memur hakkında başkaca işlem yapılmaz.
Fakat idareye gelen bildirimden sonra disiplin
amiri bir ay içinde araştırma ve inceleme başlatsa da,görevlendirme onayında ‘disiplin soruşturması’ ifadesi bulunulmadığı sürece bu işlem
idari yargı kararlarında disiplin soruşturması sayılmadığı için, disiplin soruşturması yapılabilmesi,
araştırma ve inceleme sırasında zamanaşımına
uğramaktadır.Bunun tek istisnası, idareye gelen
bildirimde (ihbar, şikayet veya başka bir kurum
yazısı gibi)disiplin soruşturmasına konu fiil veya
kişilerin yeterince açık olmaması halidir. Sadece
bu gibi hallerde,soruşturulacak kişinin veya fiilin
açıklığa kavuşturulması amacını taşıyan araştırma ve incelemeler sonucunda,disiplin soruşturmasına konu olacak fiili ve işleyeni netleştiren
raporun disiplin amirinin bilgisi dahiline girdiği
tarih, disiplin soruşturması zamanaşımının başlangıç tarihi sayılabilmektedir.
Bununla birlikte, uygulamada önemli bir işlev
gören araştırma ve inceleme faaliyetinin Kanunda
düzenlenmeden bırakılması, zamanaşımı riskini
artırdığı gibi, yargı yerlerindeki ihtilafların çoğalmasına da yol açmaktadır. İdarece yaptırılacak
araştırma ve incelemelerin disiplin soruşturması
zamanaşımı riski doğurmaması ve yargı yerlerinin
gereksiz meşgul edilmemesi amacıyla, yasal bir
düzenlemeyle, disiplin soruşturmasıyla aynı başlama ve karar sürelerine (madde 127 ve 128) tabi
olmak koşuluyla idareye disiplin soruşturması açmadan önce araştırma ve inceleme yaptırabilme
imkanı getirilmelidir.
V- MÜFETTİŞLER VE DİĞER DENETİM ELEMANLARININ KONUMU
Bu Kanunla müfettişe veya diğer denetim elemanlarına verilen özel bir yetki bulunmamaktadır.
Müfettişlerin buradaki konumları, diğer görevleri
sırasında bilgi sahibi oldukları disiplin suçlarını ilgili disiplin amirlerine bildirmekten ya da disiplin
cezası vermeye yetkili amirler tarafından gönderilen ve usulüne uygun görevlendirmeyle başlanan
disiplin soruşturmasını yaparak, varsa gerekli disiplin cezasını önermekten ibarettir.
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Kanunen, disiplin soruşturması yapmakla görevlendirilmemiş olan bir müfettişin, teftiş veya
inceleme sırasında ya da başka şekillerde tespit ettiği ve disiplin suçu oluşturduğu kanaatiyle
disiplin amirlerine ilettiği “disiplin soruşturması
açılması” veya “disiplin cezası verilmesi” yönündeki önerisine, disiplin amirleri veya kurulları tarafından uyulma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, en azından ihbar mahiyetinde
olan bu bildirimin, disiplin amirlerince değerlendirilerek konunun tetkiki gerektiği, aksi halde disiplin amirlerinin de sorumluluk altında kalabileceği
açıktır.
Bu nedenle Kanunda, denetim birimlerinden
gelen disiplin soruşturması açılması yönündeki
taleplerin disiplin amirleri bakımından bağlayıcı
olmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır.
VI- DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORLARININ BAĞLAYICILIĞI
Disiplin soruşturması yapmakla görevlendirilmiş bir müfettişin(veya başka bir soruşturmacının) yazdığı disiplin soruşturması raporunda yer
alan önerilerin, disiplin amirlerini bağlayıp bağlamayacağı konusunda, Kanunda açıklık bulunmamaktadır.Dolayısıyla bu hususun, Kanundaki
disiplin hükümlerden hareketle, disiplin suçunu
oluşturan fiil veya halin gerektirdiği disiplin cezaları itibariyle ayrı yorumlanması gerektiği kanaatindeyiz:
a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları bakımından, Kanunun ne “disiplin cezası
vermeye yetkili amir ve kurullar” başlıklı 126’ncı
maddesinde, ne de “Karar süresi” başlıklı 128’inci
maddesinde, bu cezaları vermeye yetkili disiplin
amirlerinin, disiplin soruşturması raporuna uymaları gerektiği sonucunun çıkarılabileceği hiçbir
ifade bulunmamaktadır.
Nitekim bir Danıştay Kararında, soruşturma
sonucunda kınama cezası önerilen memura aylıktan kesme cezası veren bakanın tasarrufuna karşı
açılan davada “Disiplin amirleri, soruşturmacılar
tarafından önerilen disiplin cezasını aynen uygulama durumunda değildir” denilmek suretiyle,bu
husus yüksek yargıda açıkça kabul edilmiştir.
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında ise durum farklıdır. Kanunun 126’ncı maddesinde “kademe ilerlemesinin durdurulması
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cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili
amirler, il disiplin kurullarının kararına dayanan
hallerde Valiler tarafından verilir” denildiği için,
bu cezayı verecek olan atamaya yetkili amirler
ile valilerin yetkileri şeklen var olmakta, iradeleri
disiplin kurulu kararı ile bağlanmış bulunmaktadır.
Doğal olarak hemen, disiplin raporlarındaki
önerilerin disiplin kurullarını bağlayıcılığı sorusu
akla gelecektir. Bu noktada, Kanunun 128’inci
maddesindeki, “Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma
dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin
kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde
soruşturma evrakına göre kararını bildirir” hükmü
devreye girmektedir. Kanaatimizce, soruşturma
evrakına göre karar almak yükümlülüğünde olan
disiplin kurulunun, disiplin soruşturması raporundaki önerileri, raporda hata bulunması hali haricinde dikkate almaması mümkün bulunmamaktadır.
c) Devlet memurluğundan çıkarma cezasında
durum daha da farklıdır. Kanunun 126’ncı maddesindeki “Devlet memurluğundan çıkarma cezası
amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı
bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı
ile verilir” hükmü uyarınca, amirlerin bu cezadaki
işlevi sadece soruşturma açmak ve raporu yüksek disiplin kuruluna ileterek ceza isteminde bulunmaktan ibarettir.
Hatta, Kanunun 128’inci maddesindeki “Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri
tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin
kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde
bu kurulca karara bağlanır” hükmü, amirin, disiplin soruşturmasına ilişkin yetkilerini de sınırlayıcı
mahiyettedir.Bu maddedeki ifade tarzından, disiplin amirlerinin, memurluktan çıkarma cezasını, elindeki deliller ne kadar inandırıcı ve yeterli
olursa olsun doğrudan öneremeyecekleri; ancak
soruşturma ‘yaptırdıktan’ sonra önerebilecekleri,
kabul edilmelidir. Diğer deyişle, kanun koyucunun
bu suça ilişkin olarak disiplin amirlerine bizzat
soruşturma yapma yetkisi bile bırakmadığı söylenebilir.
Kanunda, önemine binaen diğer disiplin cezalarından çok farklı bir süreçle düzenlenen ve mutlaka devreye bir ‘soruşturmacı’ girmesi gereken
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‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezasını gerektiren fiillere ilişkin soruşturmaların ayrıca düzenlenmesi ve bu soruşturmalarda ‘herhangi bir
unvandan’ soruşturmacı görevlendirilebilmesinin
önlenmesi yerinde olacaktır. Bu görevin, soruşturma konusunda ihtisas sahibi olan müfettişlere
ve diğer denetim elemanlarına verilmesine ilişkin
bir yasal düzenleme yapılması, hem cezanın önemiyle paralel, hem de hakkında disiplin soruşturması yapılan memuru ve yüksek disiplin kurulunu
rahatlatıcı bir düzenleme olacaktır.
Bakanlıkların Yüksek Disiplin Kurullarına gelen Devlet memuriyetinden çıkarılma istemli dosya sayısına bakıldığında, bu suça ilişkin disiplin
soruşturmalarının tamamının teftiş kurullarına
gelmesi halinde, altından kalkılamayacak bir iş
yükü yaratmayacağı görülecektir.
VII- DİSİPLİN CEZALARINDAKİ BAZI YETERSİZLİKLER
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1. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek
fiilinin cezasındaki çelişki
657 sayılı Kanunun 125. Maddesinin birinci fıkrasının D-f bendinde kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller
arasında “Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek” ifadesi yer almaktadır. Fakat 657 sayılı
Kanunun 48/A-5 maddesinde“sahtecilik” suçlarından mahkûm olmamak da, devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar arasında
sayılmıştır. Bu durumda, sahtecilik nedeniyle disiplin soruşturması geçirerek kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan bir Devlet memuru,
ceza soruşturması tamamlanıp bu fiilin TCK da
ki karşılığı olan (Madde 204, Madde 207) belgede sahtecilik suçundan hüküm giydikten sonra,
memurluğa atanma şartlarını kaybettiği için aynı
Kanunun 98/b maddesi gereğince memuriyetine
son verilecektir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun125 inci
maddesinin birinci fıkrasının E-g bendinde ise,
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında “g) Memurluk sıfatı ile
bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı
ve utanç verici hareketlerde bulunmak” sayılmıştır. Bu maddede geçen ‘yüz kızartıcı suç’ kavramı
10
Danıştay 10. Dairesinin 12.11.1990 tarih ve 1989/1717 Esas,1990/2544
Karar sayılı Kararı

kanunlarımızda tanımlanmamış, ancak Anayasamızın bir maddesinde belli suç türleri bu
isim altında gruplandırılarak sayılmak suretiyle, bu kavrama açıklık getirilmiştir. Anayasamızın konuya ilişkin maddesi şu şekildedir:
“B. Milletvekili seçilme yeterliliği
Madde 76 – Yirmibeş yaşını dolduran her Türk
milletvekili seçilebilir.(1)
En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar
hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır
hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa
vurma, (Değişik ibare: 27/12/2002-4777/1 md.) terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik
ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. …”
Yukarıdaki Anayasa hükmünden de anlaşılacağı üzere, sahtecilik yüz kızartıcı suçlar arasındadır. Bu durumda, her ne kadar sahteciliğin bir
türü olan “Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek” fiili 125 inci maddenin D/f bendinde kademe
ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren
fiiller arasında sayılsa da, sahtecilik suçunu işleyenlerin aslında aynı maddenin birinci fıkrasının
E-g bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılması gerektiği sonucuna da ulaşılmaktadır.
657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin uygulamasında, aynı fiilin farklı yorumlarına getirilen
gerekçeler şu şekildedir: Birincisi;kanun koyucunun bir alt cezada (D-f) sahtecilik fiilini ‘açıkça’
belirtmiş olması karşısında, disiplin sürecinde
idarenin yorum yoluna gitmesinin doğru olmayacağı ve daha ağır cezayı (E-g) uygulayamayacağı
savıdır. İkincisi, sahtecilik Anayasada açıkça yüz
kızartıcı suçlar arasında sayıldığı ve yerleşik içtihatlarda da yüz kızartıcı suçlardan kabul edildiği
için, bu fiilin doğrudan E-g bendi kapsamında olduğu savıdır.
Dolayısıyla, adli aşamada mahkumiyet alınmadığı hallerde, sahtecilik fiilinin disiplin sürecindeki
yorum farkının sonuçları arasında çok büyük bir
çelişki ortaya çıkmaktadır: bir tarafta memuriyetten atılmak (E-g) diğer tarafta memuriyete(kademe
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ilerlemesinin durdurulması cezası alarak) devam
etmek (D-f).
Adli aşamada mahkumiyet alındığı hallerde
ise, bu iki disiplin cezası arasında göze çarpan
ilk fark;doğrudan disiplin cezasıyla atılma hemen
sonuç doğuracağı için disiplin cezasıyla memuriyetten atılmış olanın durumu adli yargı sürecinden
etkilenmezken, önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alıp adli süreç sonunda memuriyete
engel bir hapis cezası alarak atılanların,uzun yıllar sürebilen ceza davaları nedeniyle uygulamada
önemli bir zaman avantajına sahip olduklarıdır.
Ancak, adli aşamada mahkumiyet alındığı hallerde, aynı fiilin farklı disiplin cezası uygulamalarının sonuçları arasındaki asıl farklılık yeniden memuriyete atanabilmeye ilişkindir. Çünkü, kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası aldıktan sonra,
devam eden ceza davasında 657 sayılı Kanunun
48/A-5maddesindeki memuriyete engel bir suçtan hüküm giydiği için aynı Kanunun 98/b maddesi
uyarınca memuriyetine son verilen bir kimsenin,
mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı
tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması halinde memnu hakların iadesi kararı alarak
memuriyete dönüşün önündeki engeli kaldırması
mümkündür.
Buna karşılık, Kanunun 125 inci maddenin birinci fıkrasının E alt başlığındaki ceza “Bir daha
Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır”. Diğer deyişle,fiilin gerçekleşmediği gerekçesiyle verilen beraat kararları
hariç,memur ceza davasında beraat etse de (delil
yetersizliğinden verilen beraat kararları dahil)veya
memuriyetin kaybına yol açmayacak bir mahkumiyet alsa da (Danıştay kararlarında ‘mahkumiyet
hükmünün açıklanmasının geri bırakılması’ kararları da Devlet memuriyetine engel teşkil etmeyen
hallerden sayılmıştır.12 ) bir daha memuriyete geri
dönemeyecektir.
Bu nedenle, aynı fiilin disiplin cezalarının sonuçları arasındaki bu önemli farklılığın, Kanun koyucu tarafından sahtecilik fiiline ilişkin yapılacak
bir yasal değişiklikle ortadan kaldırılması yararlı
olacaktır. Bu değişiklikte kıstas olarak, herhangi
bir menfaat temini veya zarar kastı halinde E-g
bendinin, diğer hallerde D-f bendinin uygulanacağının öngörülmesi, fiilin yüz kızartıcılığı vasfına da açıklık getirecektir. Yapılacak bu yöndeki
bir ayrım, Danıştay’ın 657 sayılı Kanunun 48/A-5
maddesinde sayılan yüz kızartıcı suçların para ve
para ile ifade edilen değerlere ilişkin suçlar olduğu değerlendirmesine de uygun olacak ve yüz
kızartıcı suç tanımını uygulamada netleştirecektir.
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Böylece yapılan disiplin soruşturmaları sonunda,
örneğin;üniversiteye giriş sınavına hazırlanmak
için kendisinden rapor talep eden öğrenciye hasta
olmadığı halde hiçbir menfaat talep ve temin etmeksizin ‘istirahat raporu veren’ doktorun ya da
kendisine verilen tebligat evrakını uzak olduğu için
ya da o gün başka bir özel işi olduğu için adresine
gitmeden ‘giderek tebliğ etmiş gibi tebligat evrakı
düzenleyen’ yoklama memurunun fiilinin“gerçeğe
aykırı rapor ve belge düzenlemek” (D-f bendi) kapsamında; diğer taraftan, para karşılığı rapor veren
doktorun ya da tebligata gittiği adresteki şahıstan
para alarak adreste bulunmadığına ve tebligat yapılamadığına dair belge düzenleyen ve sonunda
verginin zamanaşımına uğramasına yol açan yoklama memurunun fiilinin “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve
utanç verici hareketlerde bulunmak” (E-g bendi)
kapsamında değerlendirilmesinin açık ve kesin bir
yasal zemini olacaktır.
2. İş Arkadaşlarına Fiili Tecavüzde
Bulunmanın Cezai Avantajı
Kanunun disiplin cezasını gerektiren fiil ve
hallerin düzenlendiği 125 inci maddesinin birinci
fıkrasının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin D-l bendindeki ‘hakarette bulunmak
veya tehdit etmek’ fiili ile memuriyetten çıkarma
cezasına ilişkin E-f bendindeki ‘fiili tecavüzde bulunmak’ fiilinin failleri arasındaki farkın makul bir
açıklaması olduğunu söylemek zordur.
Söz konusu maddeler şu şekildedir:
Madde 125/D -“l) Amirine, maiyetindekilere, iş
arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,”
Madde 125/E- “f) Amirlerine, maiyetindekilere
fiili tecavüzde bulunmak,”
‘Amirine ve maiyetindekilere’ fiili tecavüzde bulunanlara Devlet memurluğundan çıkarma
cezası uygulanırken, aynı davranışın ‘iş arkadaşlarına’ karşı yapılması halinin maddede belirtilmemesi, duruma göre bir çelişki veya boşluk
oluşturmaktadır. Konuya ilişkin bir Kararında
Danıştay, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Yukarıda sayılan ve
disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemler11
Suç ve Cezaların Memuriyete etkisi, Yrd. Doç. Dr Mehmet
KARAARSLAN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009
12
Danıştay 12. Dairesinin 12/02/2013 tarih ve 2010/1591 Esas, 2013/439
Karar numaralı Kararı
13
Danıştay 12. Dairesinin 27/10/2003tarih ve 2003/200 Esas, 2003/3128
Karar numaralı Kararı
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de bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları
verilir” hükmünden hareketle, iş arkadaşına fiili
saldırıda bulunan memurun fiilini de aynı maddenin E-f bendi kapsamında değerlendirerek, idarenin verdiği Devlet memurluğundan çıkarılma
cezasını onamıştır. Ancak bu Karar idarelerin,
fiilin öznesinden hareketle zaten çoğu zaman
yoruma açık olan hakaret hallerinde iş arkadaşlarına fiili saldırıda bulunan memurlara Madde
125/D-ı bendine göre daha düşük cezalar vermesini tam olarak engelleyici mahiyette değildir.
‘İş arkadaşlarına’ fiili saldırıda bulunan memura, Madde 125/E-f bendinde ‘iş arkadaşları’ sayılmadığı gerekçesiyle, aynı maddenin D-l bendine
göre daha düşük (kademe ilerlemesinin durdurulması) ceza verdiğinde, memur memuriyette kaldığı
için itiraz etmeyecek veya etse de içtihatlara göre
itiraz halinde daha yüksek bir ceza uygulanamayacaktır. Böylece, iş arkadaşlarına fiili saldırıda bulunan memur, aynı fiili amirine veya mahiyetindekilere yaptığı için memuriyetten atılana göre haksız bir
avantaj sağlamış olacaktır.
Bu nedenle Kanunun,benzer fiiller arasında
haksız ve çelişkili uygulamalara yol açabilen ifade
noksanının giderilmesi amacıyla Madde 125/E-f
bendine de ‘iş arkadaşları’ ibaresinin eklenmesi
yerinde olacaktır.
3. Verilen Görev ve Emirleri Kasten Yapmamanın Sınırı
Kanunun 125 inci Maddesinin birinci fıkrasının
(D) alt başlığındaki “n) Verilen görev ve emirleri
kasten yapmamak” halinin sınırlarının çizilmesi zor
olmakla birlikte, sınırsız bırakılmasının da doğru olmadığı kanaatindeyim.
Şöyle ki, görevi olan belgeleri günü gününe
düzenlemeyen ve amirinin verdiği hukuka uygun
emirleri defalarca yerine getirmeyen bir memur
hakkında yapılması gereken disiplin işlemleriyle
ilgili şu sorular akla gelmektedir:
a) Kaçıncı günden veya kaçıncı fiilinden sonra
yukarıdaki hüküm uyarınca memur hakkında disiplin soruşturması açılmalı?
b) Bir süre sonra açılan disiplin soruşturmasında yapılmadığı anlaşılan birçok görev ve emir tek
fiil mi sayılmalı, yoksa her biri için ya da bir gurubu
için ayrı ceza mı istenmeli?
c) Yapılmayan birden fazla görev veya emrin
aynı veya farklı türden olması verilecek ceza sayısını etkiler mi?
14
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Bu soruların cevabını Kanunda bulmak mümkün değildir.Dolayısıyla, Kanunun bu hükmünün
karşılaşılan duruma uyarlanmasında disiplin amirlerine ve soruşturmacılara yardımcı olabilecek
yasal değişiklikler yapılması idarenin işini kolaylaştıracak ve ihtilafları azaltacaktır. Bu amaçla
Kanunun 125 inci maddesine bir fıkra eklenerek, söz konusu maddenin D-n bendi hükmünün
uygulanmasında,yazılı olarak uyarıldıktan sonra
tekrarlanan hallerin ceza uygulamasında ayrı fiil
sayılacağı belirtilebilir.
VIII- SONUÇ
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin
hükümlerinde, uygulamada karşılaşılan belirsizlikler ve farklılıklar dikkate alınarak etkinliği artırıcı
bazı düzenlemeler yapılmasında yarar bulunmaktadır. Bu amaçla, önceki bölümlerde açıklandığı
üzere Kanunda;
-Kovuşturma kelimelerinin de soruşturma olarak değiştirilmesi,
-Disiplin hükümlerinin yeni başlıklar altında yeniden düzenlenmesi ve disiplin soruşturması başlıklı bir madde eklenmesi,
-Fiilin alt disiplin amirlerince üst disiplin amirlerine süresi içinde bildirilmesi halinde sürecin zamanaşımı sorunu olmadan devamının sağlanması,
-Disiplin soruşturmasıyla aynı başlama ve karar sürelerine tabi olmak koşuluyla idareye disiplin
soruşturması açmadan önce araştırma ve inceleme yaptırabilme imkanı getirilmesi,
-Denetim birimlerinden gelen disiplin soruşturması açılması taleplerinin disiplin amirleri bakımından bağlayıcı olması,
-Disiplin soruşturmalarının ‘esas itibariyle’ denetim elemanlarına yaptırılması, Devlet memuriyetinden çıkarılma cezasını gerektirecek ağırlıktaki
fiillere ilişkin disiplin soruşturmalarının ise ‘mutlaka’ denetim elemanlarına yaptırılması,
-Sahtecilik fiillerinde ceza uygulamaları arasındaki farklılıkların ‘menfaat temini’ veya ‘zarar
verilmesi’ kıstası getirilerek ortadan kaldırılması,
-Devlet memuriyetinden çıkarma cezasını gerektiren amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde
bulunmak bendine ‘iş arkadaşları’ ibaresinin de
eklenmesi,
-Verilen görev ve emirleri kasten yapmayanların yazılı olarak uyarılmasından sonra tekrarlanan
hallerin ceza uygulamasında ayrı fiiller sayılacağının öngörülmesi,
Yönünde düzenlemeler yapılması yararlı olacaktır.
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PARLAMENTER SİSTEM VE
ÜLKEMİZDE PARLAMENTER
SİSTEMİN GELİŞMESİ
İrfan Özcan*
GİRİŞ
Parlamenter sistem tabiri, birçok yazarca
parlamenter rejim, parlamenter hükümet sistemi
gibi isimlerle anılmakla beraber kısaca Parlamentarizm olarak da ifade edilmektedir. Günümüzde
parlamenter sistem, ülkelerin yapılarından ve anlayışlarından kaynaklanan faktörlerden etkilenmesi sonucu farklı özellik taşır. Bu sebeple parlamenter rejimler tabiri de kullanılır. Parlamenter
sistemin gelişimine ve tarihine baktığımızda, parlamenter sistemin vazgeçilmezi ve olmazsa olmaz
koşulu olan parlamentonun ilk nüvesinin, Magna
Carta’nın 12. ve 14. maddelerine konulan bütün
olağanüstü vergileri “krallığın ortak bir konseyinin” onayına tabi kılar hükmünün bir sonucunda
doğduğu varsayılır. 12. ve 13. yüzyıllarda atılan
temeller üzerinde 17. yüzyılda İngiltere “Avrupa
Parlamentolarının anası” denilen gelişme ortaya
çıkmıştır. Bu dönemde kralla parlamento arasında meydana gelen çekişme parlamentonun lehine sonuçlanmıştır. Parlamentonun ortaya çıkışını
takip eden gelişmelerden bir diğeri de, liberalizmin doğuşu ile birlikte ortaya çıkan kuvvetler ayrılığı teorisidir.
Erdoğan Teziç de, parlamenter sistemin iki
gelişmenin ürünü olduğunu belirterek, bunlardan
birincisinin parlamentonun doğuşu, diğeri de kuvvetler ayrılığı teorisinin uygulamaya dönük gelişmesi olduğunu, ifade etmiştir. Bu meyanda,
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parlamenter rejim, belli koşullar içinde, hayli uzun
sayılabilecek bir sürede, 18. yüzyıl ortalarında
İngiltere’de ortaya çıkmış, 19. yüzyılda başkaca
Kıta Avrupası Ülkelerinde uygulamaya başlamıştır (Teziç,1986:415–416).
Hemen her dilde var olan parlamento sözcüğü, Fransızca’da konuşmak anlamına gelen “parler” fiilinden kaynaklanmış ve zamanla konuşulan
yeri anlatmak üzere kullanılmaya başlanmıştır.
Dilimize ise sözcüğün İtalyanca’sından geçmiştir.
Türkçe sözlüklerde parlamento, “başlıca görevi
yasama, bütçeyi onaylama ve hükümeti denetleme olan ve üyeleri belirli bir görev süresi için seçimle belirlenen meclis veya meclisler” biçiminde verilmektedir. Parlamentarizm ise, hükümetin
seçim sonucu oluşmuş yasama organlarına karşı
sorumlu olduğu siyasal düzen biçiminde tanımlanmaktadır. (İba, Bozkurt, 2004: 1–3).
PARLAMENTER SİSTEMİN ORTAYA ÇIKMASI, TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ VE TİPLERİ
Zümre meclislerinin, modern parlamentoya
dönüşme süreci, ilkin İngiltere’de başlamıştır.
Parlamentonun kurumsallaşma serüveni, 18. yüzyılda siyasal partilerin ortaya çıkışı ve 19. yüzyılda
oy hakkının genişlemesiyle aşama kaydetmiştir.
*Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı
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Parlamenter rejimlerin tek bir tipi yoktur. Tarihsel olarak her ülkede parlamenter rejimin doğuşu, güçlü monarşilerin gerilemesi ile temsili
kurumların gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Daha kökeninde, hem liberal hem de elitist
özellikler taşır. Dünya parlamentoculuğu, TanrıKral gibi tanrısal kaynaklarla meşrulaştırılan mutlak iktidar anlayışı kuşatmasının sona ermeye yüz
tuttuğu bir evreden sonra emeklemeye başlayan
oldukça uzun ve henüz tamamlanmamış bir tarihsel serüven yaşamaktadır. Parlamentonun beşiği
olarak kabul edilen İngiltere’de bu kurum birdenbire odaya çıkmamıştır. Kral Yurtsuz John’un
1215 yılında imzaladığı Magna Carta, Büyük
Konsey’in onayı olmadıkça vergi alınamayacağını öngörmüştü. Daha sonraki dönemlerde, Büyük
Konsey’e din adamları ve feodal senyörlerin (baronların) yanında, her kontluktan iki şövalyenin de
katılmasının ardından Büyük Konsey, Parlamento
olarak anılmaya başlıyordu. Daha sonraları, 1.
Edward zamanında, şövalyelere başka ayrıcalıklı
kent ve kasaba temsilcileri de eklenmişti. Katılım
yönünden genişlemiş olan bu parlamentoya, Örnek Parlamento (Model Parliament) adı veriliyordu. 13. yüzyılın sonlarında bir ölçüde geniş bir kesimi temsil etmeye başlayan İngiliz parlamentosu,
14. yüzyılın ortalarından sonra iki meclisli yapıya
dönüşmüştür (İba ve Bozkurt, 2004: 2–3).
19. yüzyılda Fransız Devrimi’nin ve İngiliz parlamentarizminin etkisiyle parlamentolar bütün
Avrupa demokrasilerinin temel anayasal kurumu
haline gelmiştir. Parlamentoların çağdaş görünümünü kazanması, uzun süren bir tarihsel evrimin
sonunda olmuştur. Parlamentoların, içinde bulunduğu kurumsal ve işlevsel evrim süreci henüz
sonlanmış da değildir.
Parlamento,
adını
verdiği parlamenter sistemde, meşruiyetin tek
kaynağı olmasına karşın, öteki temel erklere göre,
en üstün güç konumunda değildir. Özlü bir anlatımla, parlamentonun siyasal sistem içinde etkisinin az olduğu ve ana siyasal kurumlar üzerinde
hükmetme / yönetme ilişkisinin bulunmadığı rejim
modeli, parlamenter rejimdir. Öte yandan başkanlık sistemi ve meclis hükümeti sistemlerinde yer
alan parlamento ile parlamenter sistemlerdeki
parlamento oldukça farklı konumlarda yer alır.
Bir siyasal rejimin parlamentoya sahip olması, o
ülkede parlamentarizm modelinin geçerli olduğu
anlamına gelmez. Böyle bir sonuca ulaşabilmek
için, yürürlükteki anayasa düzleminde ve siyasal
kurumların işleyiş özellikleri alanında başka bir

dizi analitik çalışma ve değerlendirme yapmak
gerekir (İba, Bozkurt, 2004: 2-3).
Parlamenter sistem; hükümetin, meclisler
veya meclis karşısında belli bir bağımsızlığa sahip olduğu fakat hükümetin meclislere karşı sorumlu olduğu, meclislerle hükümetin eşit durumda bulunduğu temsili hükümet biçimidir (Yılmaz,
1996:656). Başka bir tanımlamada da “yürütme
iktidarının yasama iktidarından kaynaklandığı ve
ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi
tipidir.” (Lijphart, 1986:44) Şeklinde açıklanmıştır.
Genel kabul gören tanımıyla parlamenter rejim,
yürütme gücünün yasama gücünden kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi tipidir (İba, Bozkurt, 2004: 1–3).
Bu tanımlamaların irdelenmesinde de anlaşılacağı gibi parlamenter sistem belli unsurları
kapsamaktadır. Parlamenter sistem, her şeyden
önce kuvvetler ayrılığına dayanan bir sistemdir.
Parlamenter sistemde yasama ve yürütme organları hukuken birbirinden bağımsızdır. Ancak,
aralarında birtakım işbirliği ve etkileşim mekanizmaları da vardır. Bu nedenle, parlamentarizm,
kuvvetleri birbirinden katı bir biçimde ayırmaz ve
devletin işleyişinde uyumu gerçekleştirir. Burada,
yasama ve yürütme işlevleri hukuken birbirinden
bağımsız olan ve varlıklarını, devamlılıkları birbirine borçlu olmayan iki farklı organın mevcudiyetini gerekli kılar (Erdoğan, 1966:111). Dolayısıyla
parlamenter sistemlerin parlamento ile hükümet
arasında “karşılıklı bağımlılık” sistemleri olmadığı açıktır. Parlamentonun egemenlik önermesi
yasama ile yürütme organları arasında gerçek
bir karşılıklı bağımlılığı imkânsız hale getirmiştir
(Sartori, 1994:156).
Parlamenter Sistemin Unsurları ve Özellikleri
Parlamenter sistemin unsurları Sayın Şeref
Gözübüyük’ün anlatımıyla geleneksel olarak dört
başlık altında toplanır. Buna göre;
a) Yürütme iki başlıdır
b) Devlet başkanı siyasi açıdan sorumsuzdur
c) Başbakan parlamenterdir
d) Bakanlar Kurulunun sorumluluğu
Parlamenter sistemde:
a) Yürütme yetkisi, devlet başkanı ve bakanlar tarafından kullanılır. Devlet başkanı yürütme-
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Parlamenter Sistem Ve Ülkemizde Parlamenter Sistemin Gelişmesi
nin başı olup, devletin birliğinin ve ülke bütünlüğünün de simgesidir
b) Devlet başkanı siyaseten sorumsuzdur.
Devlet başkanının görevine, parlamento tarafından son verilemez ancak, çok istisnai hallerde
görevinden uzaklaştırılabilir. Devlet başkanının
sorumsuzluğu monarşilerde mutlak olup, cumhuriyetlerde ise sınırlıdır.
c) Parlamenter sistemde, Başbakanın parlamento üyesi olması, parlamenter sistemin özelliklerindendir. Buna karşın bakanların parlamenter
olması zorunlu değildir. Parlamento dışından da
bakan görevlendirilebilir.
d) Bakanlar kurulu parlamentoya karşı sorumludur. Bakanlar münferiden veya toplu yasama organına hesap verebilirler. Parlamento,
bakanlara güvensizlik oyu verip çekilmelerini
sağlayabilir, başbakana verilen güvensizlik oyu
hükümetin düşmesini sağlar.
Parlamenter sistemin unsurları arasında, bazı
hukukçular, yürütmenin yasamayı feshedebilmesi
yetkisini de sayarlar. Teziç, bu yetkiyi parlamento
ve yürütme arasında dengeyi sağlayan bir faktör olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeyi
destekleyen bir görüşte, “bir parlamenter sistemde yasama organının kabineyi düşürme yetkisinin
mantıksal paraleli, başbakanın da parlamentoyu
feshederek yeni seçimlere gitme yetkisine sahip
olmasıdır.” (Lijphart, 1986: 47) Denilmiştir. Bazı
ülke anayasaları, yürütmeye böyle bir yetki vermekle birlikte bazı ülke anayasalarında ve bizde,
başbakanın fesih yetkisi diye bir hususa yer verilmemiştir. Ülkemizde çok sınırlı bir alanda Cumhurbaşkanına Meclisi fesih yetkisi tanınmıştır.
Parlamenter Sistemin Tipleri
Sartoriye göre, “Parlamentarizm” sözcüğü
tek bir şeyi ifade etmez. Eğer parlamenter sistemlerin performansları oldukları kadar farklı ise, bu
onların çok farklı yürütme yasama bağlantılarıyla ilişkili ve onun sonucu olmaları yüzündendir.
Gerçekten parlamenter sistemlerin en azından üç
belli başlı türü vardır:
1) Yürütmenin yasamaya hâkim olduğu İngiliztip başbakanlık ve kabine hükümeti sistemi
2) III ve IV. Cumhuriyet Fransa’sının meclis hükümet sistemi
3) Orta bir yol olarak parti denetiminde parla-
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mentarizm.
Sartori, bütün parlamenter sistemlerdeki temel ortak sorunun, meclis oylamalarında parti
politikasını çiğnemeyen partilerin olduklarına işaret etmektedir.
Parlamenter rejim tipleri, Teziç tarafından
ikiye ayrılarak incelenir. Bunlardan birincisi Dualiste ya da Orleonist parlamenter rejimdir, bu tip
parlamenter sistemde devlet başkanı politikaya
karışır. Devlet başkanı fesih yetkisini herhangi bir
koşula bağlı olmaksızın tek başına kullanır. Bakanlar kurulu hem devlet başkanına hem de meclise karşı sorumludur. Diğer rejim tipi de Moniste
parlamenter rejimdir. Bu tipte yürütme hukuku iki
başlıdır; ancak uygulamada yürütme içinde hükümet iradesi olarak tek bir siyasi irade belirir. Devlet başkanının başbakanı atamasında sınırlı bir
serbesti söz konusudur. İngiltere gibi iki partili bir
sistemde devlet başkanı seçimleri kazanan partinin liderini başbakan olarak atamak zorundadır.
Eroğul ile Çam’ın tespit ve anlatımlarından
yola çıkıldığında, parlamenter sistemin tiplerinden olan yürütmenin yasamaya hâkim olduğu
tipi İngiltere’de gelişmiş ve devlet sistemi olmuştur. İngiliz siyasi rejimi tarihsel açıdan yavaş
yavaş oluşan gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır. İngiltere’nin sistemi parlamenter monarşidir.
Uygulanan seçim sistemiyle bağlantılı olarak çift
parti sistemi, İngiliz siyasi rejiminin temel esası
haline gelmiştir. İngiltere’de bugün bile çok sayıda parti bulunmasına karşın, bunların büyük bir
kısmı siyasi hayatta etkin değillerdir. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra çift parti sistemi egemen olmuştur. İngiliz siyasi sisteminin temel unsurlarından olan taç, en eski kurumdur. “Kral saltanat
sürer, fakat idare etmez.” sloganı birçok açıdan
bu sistemi nitelendirmekte ve anlatmaktadır. Bununla birlikte taç; yürütmenin ve yargının başı,
yasamanın ayrılmaz bir parçası, silahlı kuvvetlerin
başkomutanı ve İngiltere kilisesinin yöneticisidir.
Taç, Devletin başında olup, şeklen de olsa kabine üzerinde etkili olabilmektedir. Ancak kral veya
kraliçenin anayasal açıdan zayıf olduğu da bir
gerçektir. Yürütme içerisinde kralın parlamentoyu fesh etme ve başbakanı seçme yetkileri dikkati
çeken önemli yetkileridir. Ancak parlamentoyu
feshetme talebinin kral tarafından reddedilmesi
bir dizi olumsuzluklar ortaya çıkaracağından kralın böyle bir talebi reddi, İngiliz sisteminin işleyişi
düşünüldüğünde olası gözükmemektedir.
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İngiltere’de hükümet, yürütme erki bağlamında ele alındığında sorumluluk gerektiren mevkilerde bulunan bütün kişileri kapsar. Bu nedenle
hükümet kabineye göre daha geniş ve kapsamlıdır. Ancak yürütmenin esas gücü daha dar kapsamlı olan kabinenin elinde toplanmıştır. Bu meyanda, ulusal politika ve siyasetin yürütülmesi,
Avam Kamarası önünde siyasi sorumluluğa sahip
olan kabineye aittir. Kabine aynı partinin üyesi
olup aralarında işbirliği ve dayanışma olan ve
Avam Kamarası önünde sorumlu tutulan bakanlar ile yardımcılarından oluşmaktadır. Kabinenin
oluşumunda başbakan esas unsur konumundadır; hükümeti kurma, ülkenin genel siyasetini yönetme ve denetimi altında tutma, hazinenin başı
olma, kabine ile taç arasında bağlantıyı sağlama
yetki ve görevlerine sahiptir.
Kabinede başbakan olmadan önemli kararların alınması mümkün görülmemektedir. İngiliz
parlamentosu iki meclisten oluşur. Lordlar Kamarası aristokratik özellikte bir meclis olup, siyasi
önemi Avam Kamarası karşısında azdır. Lordlar
Kamarası, mali konular dışındaki yasalarda geciktirici veto yetkisine sahiptir. Ayrıca siyasi niteliği
olmayan bir yargılama yetkisine sahip bulunmaktadır. Krallığın en üst dereceli yargılama merci
özelliğine sahiptir. Avam Kamarası ise beş yıl
süre için halk tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Avam Kamarası kendisine bir başkan (speaker) seçer. İlk kez başkan seçildikten sonra Avam
Kamarası’ndaki çoğunluk değişse bile aynı başkan seçilir. Başkan Avam Kamarası’nda disiplini
ve komisyonlar arasında görev dağılımını sağlar.
Avam Kamarası kendi üyesi olsun ya da olmasın
çalışmalarına zararı dokunan herkesi cezalandırma yetkisine sahiptir.
Avam Kamarası’nı feshetme yetkisi hukuken
kral’ındır; fiilen ise, kabinenin elindedir. Meclisi
feshedip seçimin yenilenmesine karar veren Kral
değil, Başbakandır. Bu da, yürütmenin elinde etkili bir silahtır. Bu etki, herhangi bir tarihte kullanılabilir. Bu da, iktidar partisi için en uygun olan
tarihtir. İngiltere’de, yasama ve yürütme arasında
kuvvetler ayrımı ilkesi değil, görev ayırımı ilkesi
uygulanır. Parlamento ile hükümet arasında, parti
disiplini yolu ile “güçler kaynaşması” sağlanmıştır Bu da, İngiliz sisteminin bir özelliğidir (Gözübüyük, 2003: 33).
Fransa’da III ve IV Cumhuriyet dönemindeki
sistemi, parti denetiminde parlamentarizme örnek

olarak vermek mümkündür. Parti denetimli parlamenter sistemde hükümet, parlamento çoğunluğuna dayanır. Kabineyi çoğunlukta bulunan parti
oluşturur. Parlamentodaki çoğunlukla hükümet
arasında siyasi bir serbestlik söz konusudur.
Fransa’da III. Cumhuriyet dönemi parlamenter sistem, 1875’ten 1946’ya kadar süren dönemi
kapsamıştır. Bu sistemin genel özelliği iki meclisin
bulunmasıdır. Cumhurbaşkanı sorumsuzdur, yürütmeyi cumhurbaşkanı ile oluşturulan bakanlar,
iki meclis önünde de sorumludur. Anayasa değişikliği, iki meclis çoğunluğuyla mümkündür. III.
Cumhuriyet döneminde özellikle, 1876 seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı yürütme etkinliklerini
bakanlar konseyi başkanına yetkiyi devretmesi
sonucu sembolik bir rol oynamaya başlamıştır. Bu
dönemde genel olarak parlamentonun hâkimiyeti
söz konusudur. Bu dönemin diğer bir özelliği zayıf
örgütlü, farklı eğilimli çok sayıda siyasal partiler
ortaya çıkmıştır. Bu yapı Fransa’da istikrarsızlığı
da beraberinde getirmiş nihayetinde 2. Dünya
Savaşı sonrası gelişmelere paralel olarak 1946’da
yeni Anayasa kabul edilmiştir.
Bu anayasayla Fransa IV. Cumhuriyet dönemini yaşamıştır. IV. Cumhuriyette hükümet başkanı meclis tarafından seçiliyordu. Meclis ağırlık
merkezi olmuştur. Parlamento iki meclisten oluşuyordu. Hükümet sadece millet meclisi önünde
sorumlu tutuluyordu. Cumhurbaşkanını meclis seçiyordu. Yürütmenin şefi bakanlar konseyi başkanı idi, Başbakanı da cumhurbaşkanı seçiyordu. IV.
Cumhuriyet Anayasası, millet meclisini, hukuken
ve fiilen ön plana çıkarmıştır. Parlamentoda çok
sayıda partinin bulunması, çoğunluk dengesini
parti çokluğu nedeniyle hassas olduğu dönemlerde sık sık hükümet düşürme olaylarının meydana
gelmesi IV. Cumhuriyetin de sonunu getirmiştir.
IV. Cumhuriyet sonu, Cezayir’deki olaylar
sonucunda 13 Mayıs 1958 tarihinde yapılan bir
askeri darbe etkisiyle IV. Cumhuriyet Parlementosu, 1 Haziran 1958’de 329 olumlu oya karşılık 224
olumsuz oyla üstün yetkilerle donatılan de Gaulle
başkanlığındaki bir hükümete rejimi değiştirme
görevini vermek zorunda kalmıştır. 3 Haziran 1958
tarihli yasa, hükümete parlementonun yasama
yetkisini devretmiştir. De Gaulle yasama organı karşısında aynı oranda güçlü bir yürütmenin
bulunmasını istediğinden, hazırlanan anayasa
tasarısı da bu görüşü yansıtmıştır. 28 Eylül 1958’
de referandum ile halk oyuna sunularak, kabul
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edilmiştir. Bu anayasa 2000 yılına kadar 15 kez
değişiklik geçirmiş olup, Fransız siyasi sisteminin
temelini oluşturan, katı bir anayasadır (Çam, 1982;
Eroğul, 2001).
TÜRKİYE’DE PARLAMENTER SİSTEMİN
GELİŞİMİ
Türkiye’de parlamenter sistemin gelişimine
bakıldığında, Osmanlı döneminden itibaren bir
meclis oluşturulması çabası dikkati çekmektedir.
Türkiye’de anayasal hareketlerin irdelenmesinden de görüleceği gibi özellikle Osmanlının, modernleşmesi döneminde bir meclisin oluşturulması arzusunu da görebilmek mümkündür. Osmanlı
döneminde anayasal hareketler kapsamında
değerlendirilen Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanları her ne kadar padişahın
mutlak iradesini sınırlamaya çalışmış ise de, bir
meclisin oluşumuna da imkân tanımamıştır. Kaldı
ki söz konusu üç belge de netice itibariyle padişahın irade-i seniyesine dayanıyordu. Bu açıdan
ne Sened-i İttifak ne Tanzimat Fermanı ne de Islahat Fermanı birer anayasa olmaktan uzaktı. Bu
nedenle, Türkiye’de parlamenter sistemin incelenmesinde, bu belgelerin incelenmeyerek, 1876
tarihli Kanun-i Esasi’ye değinilerek, 1908’de II.
Meşrutiyet’ten itibaren Türkiye’deki parlamenter
sistemin gelişmesi ele alınacaktır.
Kanun-İ Esasi’nin Değerlendirilmesi
Esas itibariyle 1830 Belçika Anayasası örneğine dayanan 1876 tarihli ilk Osmanlı Anayasa’sı
daha çok meşru bir monarşik sistem oluşturuyordu. Bu Anayasa ile padişahın mutlak yetkisi,
kurulacak parlamentoyla kısıtlanacaktı. Ancak
Kanun-i Esasi ile getirilmek istenen rejimin, bu
amaçlara hizmet ettiğini söylemek mümkün değildir.
Kanun-i Esasi ile Osmanlı Devleti şeklen anayasal bir rejime geçmiş ancak, bu Anayasa padişahı kısıtlayan bir nitelik kazanmamıştır. Gerçi
padişah yeni rejim altında eskisi kadar serbest hareket edebilecek bir konumda görünmüyordu. Ancak, Anayasa bir tür toplumsal sözleşmenin resmi
ifadesi niteliğinde olmayıp esas itibariyle padişahın tek taraflı bağışının bir ürünüydü. Bu nedenle, padişah tarafından her zaman geri alınabilirdi,
nitekim böyle de olmuştur (Erdoğan, 1998:27–28).
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Kanun-i Esasi’nin Getirdikleri
Kanun-i Esası ile Osmanlı Devletinde cari olan
“mutlak monarşi” yıkılarak, bunun yerine “meşruti monarşi” kurulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, devletin geleneksel yapısı ve nitelikleri genellikle korunmuştur. Bir parlamento kurulmasına
rağmen, padişah, “yasama” ve “yürütme” yetkilerinden vazgeçmemiştir. Kanun-i Esasi, yasama
yetkisini, “Meclis-i Umumi” adı verilen bir parlamentoya vermiştir. Parlamento, “Heyeti Ayan”
ve “Heyeti Mebusan” olmak üzere, iki meclisten
oluşmaktadır. Heyet-i Mebusan üyeleri, halk tarafından seçilen üyelerden oluşmaktaydı. Seçimlerde, sadece erkek vatandaşların seçme ve seçilme hakları vardı. Heyeti Ayan üyeleri ise, padişah
tarafından atanan kişilerden oluşmaktaydı. Kanun
yapma yetkisi Parlamentoya, kanun teklif etme
yetkisi ise bakanlar Kuruluna aittir. Anayasa, parlamentonun yetkilerini oldukça dar tutmuştur. Örneğin bir parlamento üyesinin kanun teklif edebilmesi için, önce padişahtan izin alması gerekliydi.
Her iki meclisçe kabul edilen tasarılar, padişahın
onayı olmadan yürürlüğe giremezdi. Padişah, istediği zaman Heyeti Mebusan’ı feshetme yetkisine sahipti. Yürütme yetkisi padişaha aitti. Padişah, bu yetkisini Vekiller Heyeti eliyle kullanırdı.
Bu heyetin göreve getirilmesinde ve görevden
alınmasında padişah, tam yetkili idi. Yani hükümet
tamamen padişaha bağlıydı. Hükümetin göreve
gelirken güvenoyu alması ya da güvensizlik oyu
ile düşürülmesi mümkün değildi. Padişah, parlamentoya karşı sınırsız yetkilere sahipti. Bu özellikleriyle, 1876 Anayasası’nın kurduğu siyasi rejimi,
“parlamentoyla yumuşatılmış mutlak monarşi”
sistemi saymak mümkün olacaktır (Tunç ve Bilir,
2003:4).
Bu Anayasa, Devletin temel yapısını değiştirmemiştir. Bu Anayasa ile kurulan “Meclis-i Umumi”, “Heyet-i Ayan” ve “Heyet-i Mebusan” dan
oluşacaktı. (m.42) Ayan üyeleri kaydı hayat şartıyla padişah tarafından atanacak, Heyet-i Mebusan
üyeleri seçimle işbaşına geleceklerdi.
Yasa tasarısı önerme hakkı, Vükelayı Devlete yani bakanlar kuruluna ait bir yetkiydi. Bakan
olmak için padişahın itimadına şayan olmak gerekiyordu. (m.29) Aslında bu Anayasa ile yürütme
yetkisi tamamıyla padişaha aitti. Bakanlar, padişah tarafından tayin ve azledilebiliyordu. (m.7)
Padişahın Meclis-i Umumiyi fesih hakkı yine aynı
maddede düzenlenmişti. Bu yetki padişaha sınırsız bir takdir yetkisi veriyordu.
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Kanun-i Esasi’nin, parlamenter sistem açısından değerlendirilecek yönü de meclis üyelerinin
yasa teklifi verebilmeleri konusunda kayıtlanmalarıdır. Meclis üyelerinin teklif için padişahtan ön
izin almaları şartı da Anayasada öngörülüyordu
(m.53). Ayrıca kanunların, Heyet-i Mebusan ve
Heyet-i Ayan’da ayrı ayrı kabul edilmesi de hüküm altına alınmıştır (m.55). Padişahın kanunları
mutlak veto yetkisi vardır. Anayasada padişaha
gönderilen kanunların ne kadar sürede yayımlanması gerektiği yönünde bir düzenlemeye yer
verilmemişti. Dolayısıyla padişahın kanunları mutlak veto yetkisi vardı (m.54). Bu meyanda Heyet-i
Ayan, Heyet-i Mebusan’dan daha üstün tutulmuş,
Heyet-i Mebusan’ın kabul ettiği yasa önergelerinin denetleme yetkisi Ayan Meclisine bırakılmıştı
(m.64).
1876 Anayasası yürütme organını oluşturan
bakanların sorumluluğunu düzenlemiş ise de,
(m.30–31) bu sorumluluk sonuç itibariyle padişaha yönelik bir sorumluluktur. Anayasa, Meclis-i
Mebusan’a hükümet için güvenoyu verme veya
bakanları düşürebilme gibi bir yetkiye de olanak
vermiş değildir.
Yürütmenin yapısı incelendiğinde, bu kadar
ortak bir program etrafında birleşmiş türdeş bir
heyetten çok, tek tek padişahın güvenini kazanmış siyasi memurlar durumunda idiler (Erdoğan,
1998: 29).
Kanun-i Esasi, parlamenter bir sistemi getirmekten çok, anayasalı bir devlet görüntüsünü
ortaya çıkarıyordu. Devlet başkanı olan padişaha
tanınan yetkiler dikkati çekecek derecede çoktur.
Bunların büyük bir bölümünü parlamenter sistemle bağdaştırmakta güçlük vardır. Padişahın
parlamentoyu istediğinde toplantıya çağırması
ve feshedebilmesi, her iki meclis üyelerinin padişaha bağlılık yemini etmeleri, meclis üyelerince
verilen yasa tekliflerinin görüşülebilmesinin, önceden padişahın uygun bulmasına bağlı olması ve
en nihayetinde hükümetin siyasi sorumluluğunun
meclise değil, padişaha karşı olması (Gözübüyük,
2002:6), gibi birçok konuda yer alan düzenlemeleri parlamenter sistemle örtüştürebilmek mümkün
değildir. Bilindiği gibi, Kanun-i Esasi, 93 Harbi diye
bilinen 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşının çıkması
gerekçe gösterilerek askıya alınmış ve meclis dağıtılarak parlamenter sisteme geçiş denemesi bu
gelişmeyle akamete uğramıştır.

II. Meşrutiyet Dönemi
1908 yılında Osmanlı Devleti içinde, padişah
II. Abdülhamit’e yönelik ortaya çıkan muhalefet
hareketi bir dizi değişikliği de beraberinde getirmiştir. Ordunun padişah üzerindeki baskısı, İttihat
ve Terakki Cemiyetinin gizli ve yaygın çalışması,
padişahın Kanun-i Esasiyi yeniden uygulamaya
sokma mecburiyetini getirmiştir. II. Meşrutiyetin
ilanını müteakip yapılan seçimlerden sonra Ayan
Meclisi ve Meclisi Mebusan toplantıya çağrılmıştır. Meclisin açılamasını takip eden devrede meydana gelen 31 Mart Olayı nedeniyle padişah 1909
yılında tahttan indirilerek yerine Mehmet Reşat
Padişah yapılmıştır.
Bu dönemde Kanun-i Esasi’ de yapılan bazı
değişiklikle parlamenter bir sistem oluşturulmak
istenmiştir. II. Meşrutiyetin ilanını takip eden
devrede Anayasadaki değişiklikle Osmanlıda
parlamenter monarşi sistemine adım atılmıştır.
Bu anlamda, 1909’da Anayasada yapılan değişiklikle, hükümet ve bakanların Meclisi Mebusan’a
karşı sorumluluk esası getirilmiştir. (m.30) Padişahın Meclisi fesih yetkisi, yapılan düzenlemeyle
daraltılmıştır. Padişahın Meclisi dağıtma yetkisi,
hükümetle Meclis arasında çıkan bir uyuşmazlık
halinde, hükümetin çekilmesi, yeni hükümetin de
eski hükümetin görüşünde olması ve bu görüşün
rededilerek, dağıtma kararının Ayan Meclisinin
uygun görmesi şartına bağlanmıştır (m.7 ve 35).
Meclis üyelerinin yasa önermeleri üzere padişahın buna izin verme hükmü de kaldırılmıştır (m.53).
Yapılan değişikliklerle Meclisi Mebusan ve Ayan
Meclisinde kabul edilen kanunlar padişahın onayına sunulacak, iki ay içerisinde, padişah yasayı
ya onaylayacak ya da yeniden görüşülmek üzere geri gönderebilecekti. Bir kanun için aciliyet
kararı verilmişse bu kanun da 10 gün içinde ya
onaylanacak veya iade edilecekti. İade edilen kanunlar tekrar müzakeresinde kabulü için oylamada ekseriyet şartı aranacaktı (m.54). Bu düzenlemeyle Padişahın mutlak veto yetkisi bertaraf edilmiştir. Yapılan en önemli değişikliklerden birisi de
kuşkusuz, bakanların birlikte veya tek başlarına
yaptıkları işlerden dolayı Meclisi Mebusan’a karşı sorumlu olmalarıdır. Önemli değişikliklerden bir
diğeri de, Meclisi Mebusan ile Ayan Meclisinin
her yıl Padişahın toplantıya çağırmasına gerek
duyulmaksızın kendiliğinden toplanması hususunun öngörülmesidir.
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1921 Anayasası
1. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler ve işgallerle, İstanbul’da çalışamaz duruma gelen son
Meclisi Mebusan çalışmalarına süresiz ara vermeden önce, Misak-ı Milli olarak anılan bildiriyi
yayınlamıştır. Bu belgenin önemi, ulusçuluk ilkesinin kabul edilerek, Türk toplumunun ulusal
varlığının kutsal ve parçalanmaz olduğunun, her
ulus için tanınan özgür, bağımsız yaşama hakkının Türk ulusu için esirgenemeyeceğinin ifade
edilmesidir (Gözübüyük, 2002: 47). Misakı Milli, işgalciler tarafından görmezden gelinen Türk varlığının, bundan sonraki gelişmelerde ulusçuluk düşüncesi etrafında yoğunlaşacağının ilan edilmesi
açısından önemlidir.
Atatürk’ün, Samsun’a çıkmasını takiben başlayan milli kurtuluş hareketi, daha önce yöresel
özellik gösteren mukavemet hareketlerini ve yapılan kongreleri, artık yöresellikten çok milli bir
dava ve ulusal direniş özelliğine kavuşturmuştur. Açılan ilk meclisten sonra, daha önce ulusal
Devletin tüm sorumluluğunu üstlenen Heyet-i
Temsiliye’nin sorumluluğu, yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ce üstlenilmiştir. Yürütme
gücü oluşturularak icra vekilleri heyeti kurulmuş
TBMM’nin açılışından dokuz ay sonra 24 maddelik bir anayasa kabul edilerek, bu anayasada ulus
egemenliği ilkesi “Hâkimiyet bila kaydü şart milletindir.” İbaresine yer verilmiştir.
Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun Özellikleri
Bu Anayasa olağanüstü bir dönemde hazırlanıp yürürlüğe konmuş bir anayasadır. Bu özelliği
itibariyle 1921 Anayasası kurtuluş dönemindeki
fevkalade duruma özgüdür. 1921 Anayasası’nın
en önemli yeniliği ve en devrimci ilkesi milli egemenlik ilkesidir. Bu anayasa saltanatın kaldırılacağına dair bir hüküm taşımamakla birlikte, milli
egemenlik ilkesinin kişisel egemenliğe dayanan
monarşik bir yönetim sistemiyle bağdaşmayacağı da açıktı (Özbudun, 1998:6). Bu nedenle, 1921
Anayasası millet egemenliğini ön plana çıkarmak
suretiyle, ileride yapılacak değişikliğin yönünü
göstermesi açısından da önemliydi.
1921 Anayasası “meclis hükümeti” adıyla bilinen bir sistemi benimsemiştir. Yasama ve yürütme TBMM’de toplanmıştı. Dolayısıyla kuvvetler
birliği ilkesine göre hazırlanan Anayasa’da ayrı
bir hukuki varlık olarak yürütme organından bahsedilmemiştir. Aksine Devlet TBMM tarafından
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yönetilecekti. İcra kuvvetinin TBMM’ ye ait olduğu Anayasa’nın 2. maddesinde öngörülmüştü. Bunun yanı sıra 3. madde de “Türkiye Devleti Büyük
Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi Hükümeti” unvanını taşır
ibaresi, yürütme gücünün bağımsız bir yürütme
gücü olamayacağını gösteriyordu.
Anayasa’nın 9.maddesi Vekiller Heyetinden
söz etmekle birlikte Büyük Millet Meclisi reisinin
vekiller heyetinin de başkanı olduğunu bildiren
ifade, bu heyetin meclise bağlı çalışacağını ve
meclisin kontrolünde olduğunu gösteriyordu. Yukarıdaki izahatlarımızdan da anlaşılacağı gibi 1921
Anayasası’nın millet eğemenliğini bu Anayasa’da
tescili devrimci bir nitelik arz ediyordu. Kaldı ki bu
Anayasa kurtuluş ve kuruluş dönemi Anayasası
olup, esas amacı ülkeyi işgallerden kurtarmaktı.
Bu amaç doğrultusunda demokratik usullerde
nasıl çalışılabileceğini gösteren ilk meclis Nisan
1923’ te yeni seçimler yapılmak üzere dağılma kararı ver miştir.
Cumhuriyetin İlanı
TBMM 29 Ekim 1923’te 364 sayılı Yasa ile
Anayasa değişikliğini kabul etmiştir. Bu değişiklikle, Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu tescil
edilmiştir. 1921 Anayasası’nda Devlet Başkanlığı
gibi bir kurum öngörülmemiş ancak bu değişiklikle Reisi Cumhurluktan bahsedilerek Türkiye
Cumhurbaşkanı’nın TBMM üyeleri arasından seçileceği hükmü getirilmiştir. Yine anılan değişiklikle Başbakanın meclis üyeleri tarafından seçilip
Bakanlar Kurulunun tümünün, Cumhurbaşkanı
tarafından Meclisin tasvibine sunulacağı öngörülmüştür.
Bu değişikliklerle parlamenter sistemin
Türkiye’de yerleşmesine yönelik çok önemli bir
adım atılmıştır.
1924 Anayasası
1924 Anayasası’nın meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında bir sistem kurduğu söylenegelmiştir. TBMM’nin yürütme organı olan
hükümeti her zaman düşürebileceğinin öngörülmesine rağmen, hükümete meclisi feshetme yetkisi tanınmaması yönleriyle 1924 Anayasası’nın
bir meclis modelini benimsediği üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan meclisin yasama yetkisini
kendisi kullandığı halde yürütme yetkisini Cum-
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hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu vasıtasıyla kullanıyor olması, parlamenter sistemin özelliklerini
andırdığını belirtmeden geçmek mümkün değildir.
Ayrıca, hükümetin kuruluş yöntemi ve kollektif
sorumluluğu bakımından parlamenter sistemlere özgü kuralların da varlığı 1924 Anayasası’nın
Parlamenter sisteme göndermelerde bulunduğu
görülmektedir.
1924 Anayasası, devletlerin organizasyonunu
gerçekleştirirken, ülkenin özel durumunu sosyal,
kültürel ve siyasi yapının dikkate almak suretiyle
oluşturulan hükümet modelinin güzel bir örneğidir. Bilindiği gibi bu Anayasa’nın yalın olarak
hangi hükümet modelini tercih ettiğini söylemek
imkânsızdır. 1924 Anayasası’nda hem meclis
hükümet modelinin, hem de parlamenter hükümet modelinin ilkeleri müştereken kullanılmıştır.
Bu yüzden 1924 Anayasası’nın karma hükümet
modelini tercih ettiği kabul edilmektedir ( Özer,
2003:198–199).
1924 Anayasası’nda 1921 Anayasası gibi
hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu
belirtmektedir, 4.madde de yer alan “Türk Milletini ancak TBMM temsil eder ve millet adına
egemenlik hakkını yalnız o kullanır.” ibaresi ve 5.
madde de yer alan yasama yürütme yetkisi Büyük
Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır, ifadesinin parlamenter sistemlerde görülebildiğini söyleyebilmek mümkün görülememektedir.
1924 Anayasası yasama yetkisini kendisinin
TBMM’ce kullanılacağı bellidir ve 7. madde de
meclis yürütme yetkisini kendi seçeceği Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu
eliyle kullanır. Meclis hükümeti her zaman denetleyebilir, düşürebilir, ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu hükme karşın hükümetin meclisi feshedebilmesi mümkün değildir.
1924 Anayasası’nın 6–9 ve devam eden maddeleri, yasama görevinin mecliste olduğunu bildirir ve yasama görevine ilişkin usulleri gösterir.
Kanun teklifinde bulunma, meclis üyeleri ile icra
vekilleri heyetine ait olduğu 15. maddede bahsedilerek üyeler için bir kısıtlama ve kayıtlama önerilmemiştir.
Meclis’in, soru, gensoru, meclis soruşturması
gibi yöntemlerle hükümeti denetleyebileceği de
1924 Anayasası’nda yer alır (m.22). Cumhurbaşkanının siyasal sorumluluğu da 1924 Anayasası’nın
41. maddesinde kabul edilen bir başka hükümdür.
Bunun yanında Cumhurbaşkanınca çıkarılacak
bütün kararnameler Başbakan ve ilgili bakanın

imzasıyla çıkacağı da 39 uncu maddede öngörülmüştü. Anayasa’nın 44.maddesi, Başbakanın
Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından
tayin olacağı, diğer bakanlarında meclis üyeleri arasından seçilip Cumhurbaşkanı tarafından
onaylandıktan sonra meclise sunulacağı hükmünü getirmiştir. 46.madde ise Bakanlar Kurulunun
müşterek sorumluluğunu düzenlemiştir.
1924 Anayasası, meclis hükümeti ile parlamenter sistemin unsurlarının âdeta birbirinin içine
girdiği bir Anayasa’dır. Egemenliğin millet adına
ancak meclis tarafından kullanılacağı düzenleyen
madde ile meclisin dağıtılması yetkisinin, meclis
dışında başka hiçbir organa bırakılmaması, meclisin istediği zaman hükümeti düşürebilmesi ve
başka hiçbir organa bırakılmayan, meclisin kendi kendini feshi, 1924 Anayasası’nı meclis hükümeti sistemine yaklaştırmakla beraber, Bakanlar
Kurulunun meclisten güvenoyu alması, meclisin
Bakanlar Kurulunu denetleyebilmesi, Başbakanın
Cumhurbaşkanınca atanması, onun da bakanları seçebilmesi ve bakanlar kurulunun kollektif
sorumluluğu gibi hususlar da 1924 Anayasası’nı
parlamenter sisteme yaklaştırmaktadır.
1961 Anayasası
1961 Anayasası yakın tarihimize 27 Mayıs
İhtilali diye geçen DP Hükümetinin askerler tarafından devrilmesini müteakip yapılan bir anayasadır.1961 Anayasası parlamenter hükümet
sistemini öngörmektedir. Yargı bağımsızlığını
güven altına alıcı düzenlemelere de yer verilerek
yasaların Anayasaya uygunluğunu denetlemek
üzere Anayasa Mahkemesi’ni kurmuştur. 1961
Anayasası, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğünü öngörmesi yanında bunu sağlayacak yapılanmayı da beraberinde getirmiştir.
Türkiye’de 1961 Anayasası’na kadar hakim
olan şu ya da bu şekilde kuvvetlerin birleşmesi,
yani devlet iktidarının, belli bir kesimin de yetki
ve güçlerin, hükümet ya da mecliste toplanması
yöntemini kabul etmiştir. 1961 Anayasası, kuvvetlerin bu şekilde birleşmesi anlayışını terk ederek,
devlet ve iktidar yetkilerini kurumlara dağıtarak,
kuvvetler ayrılığı ilkesini etkili kılmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda, 1961 Anayasası Devlet ve
iktidar yetkilerini kurumlar arasında dağıtarak bir
dengeler sistemi oluşturulmak suretiyle yumuşak
kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiştir (Tanör,
1991: 19–22–23).
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1961 Anayasası 1924 Anayasası’na göre birçok açıdan farklılıklar içeren özellikleri sahip bir
Anayasa’dır. 1961 Anayasası, 1924 Anayasası’na
göre, güçler birliği ilkesinden biraz daha ayrılmış,
parti disiplini ile çalışan parlamenter sisteme
uygun düşebilen bir güçler ayrımı ilkesini benimsemiştir. Parti disiplinine dayanan parlamenter
sistemde, güçler ayrılığı, yasama ve yürütmeye
karşı, yargının ayrılığı biçiminde gelişmiştir. Ayrıca 1924 Anayasası’nın “Anayasanın üstünlüğü
“ ilkesini gerçekleştirdiğini söylemek güçtür.
Ancak 1961 Anayasası kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek yapıları da oluşturarak
“Anayasanın üstünlüğü” ilkesinin kağıt üzerinde kalmadığını göstermiştir. 1924 Anayasası’nın
uygulamasında meclis çoğunluğunu sağlayan
siyasal partinin istediği her şeyi yapma gücünü
kendinde görmesi çoğunlukçu anlayışının bir tür
tezahürü idi. Ancak, 1961 Anayasası bu anlayışı
değiştirerek çoğulcu demokrasi anlayışını getirerek, Anayasa’nın herkes için teminat olmasını
sağlamıştır.
1961 Anayasası parlamenter sisteme uygunluğu açısından irdelendiğinde, ulus egemenliği
Anayasanın koyduğu esaslar çerçevesinde yetkili organlarca kullanılacaktır (m.4), yasama yetkisi
TBMM’ye aittir. (m.5) Yürütme görevi, kanunlar
çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu
tarafından yerine getirilir hükmü ilk göze çarpan
hükümlerdir. Ayrıca 1961 Anayasası iki meclisten
oluşan bir yapılanma getirmiştir. TBMM, Millet
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan oluşuyordu (m.63), yasa ve teklif ve tasarıları önce Millet
Meclisi’nde daha sonrada Senato’da görüşülüyordu. (m.92), kanunların, Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanacağı Anayasada öngörülmüştü.
(m.93)
Anayasa’ya göre yürütme parlamenter hükümet sistemine uygun olarak ikili bir yapı gösteriyordu; Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı olarak.
Hükümet etme yetkisi esas itibariyle TBMM’nin
içinden çıkan ve onun güvenine sahip olan Bakanlar Kuruluna aittir. Başbakanın başkanlığındaki (m.105) bakanlardan oluşan bakanlar kurulu
(m.102), uyguladığı politikalar konusunda Millet
Meclisine karşı sorumlu olduğu gibi her bir bakan
kendi yetkisi dâhilindeki işlerin yürütülmesinden
tek başına sorumluydu (m.105).
Anayasa yürütme görevinin Cumhurbaşkanıyla birlikte bakanlar kurulu tarafından yerine getirileceğini (m.6) öngörmüştü. Bakanlar Kurulu’nun
görevde kalmasının Millet Meclisi’nin güvenine
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sahip olmasına bağlı olduğu 103 ve 104. maddelerde belirtilmiştir. Millet Meclisi’nin Bakanlar Kurulu’nu güvensizlik oyuyla düşürebileceği
Anayasa’nın 89.maddesinde gösterilmiştir. 1961
Anayasası TBMM’nin, hükümeti denetim yollarını da 88. maddede; soru, genel görüşme, meclis
soruşturması, meclis araştırması şeklinde sıralamıştır. 89. madde gensoru, 90. madde de meclis
soruşturmasının usul ve esaslarını belirtilmiştir.
Meclisin feshedilebilmesi usulüne ilişkin bir hüküm 1961 Anayasasında bulunmamaktadır. Sadece Anayasa’nın 108. maddesinde Başbakanın,
Cumhurbaşkanı’ndan, Millet Meclisi seçimlerinin
yenilenmesini isteyebileceği hükmüne yer verilmiştir. Ancak bu husus çok istisnai haller için söz
konusuydu.
1961 Anayasası’yla kurulan sistemde bazı
aksaklıkların ortaya çıktığı, siyasal çalkantı ve
kargaşanın had safhaya ulaştığı bir gerçektir.
Parlamenter hükümet sisteminin, parlamentoda
sağlam tutarlı bir çoğunluğu bulunduğu sürece
başarılı olacağı muhakkaktır. Ülkemizde 1970’ten
sonra hiçbir partinin Mecliste çoğunluğa ulaşamamasının sebebi toplumsal ve siyasal sebeplerle izah edilebilecek bir husustur. 1961 Anayasası
yürütme, yasama ve yargı alanındaki düzenlemeleri ile parlamenter hükümet sisteminin esasları çerçevesinde, demokratik bir yapıya sahipti.
Ancak, küçük siyasi grupların ülkede sayılarıyla
orantısız güç kazanmaları ve ortaya çıkan bu tıkanıklık, bu anayasanın sonunu hazırlamıştır.
1982 Anayasası
1970’li yıllar ülkemiz açısından çalkantılarla geçen yıllar olmuştur. Özellikle 1976 yılından
sonra artan terör eylemleri ülkede ciddi güvenlik
endişesini de beraberinde getiriyordu. 1977 ve
78’li yıllarda had safhaya ulaşan terör olayları,
münferit hadiselerle de sınırlı kalmamış, Sivas,
Çorum ve Kahramanmaraş gibi İllerde toplumsal
nitelikli olaylara dönüşmüştür. Meydana gelen bu
toplumsal olayların yanı sıra, parlamentoda çok
sayıda temsil edilen küçük siyasi partilerin varlığı
istikrarsız ve kaygan bir siyasi yapıyı da ortaya çıkarmıştır. Başarısız koalisyon ve azınlık hükümetlerinin izledikleri politikalar ülkenin sorunlarını
çözmek şöyle dursun, özellikle güvenlik sorununu
her geçen gün daha da büyütmüştür.
1961 Anayasası’yla oluşturulan parlamenter
sistemle birlikte, özgür ve demokratik toplum düzeni, çoğulcu anlayışla gelişen sivil toplumsal ku-
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rumlar bazı odaklarca ülkedeki sorunların kaynağı
olarak görülmeye başlandı. Ağırlaşan ülke sorunlarını çözmek iddiasıyla 1980’de gerçekleşen askeri müdahale neticesi 1961 Anayasası’nın da sonunu getirdi. Bazı çevrelerce 1961 Anayasası’nın
bizim bedenimize bol geldiği ifade edilerek, 1982
Anayasası hazırlanıp halkoyuna sunularak kabul
edildi.
1982 Anayasası liberal, batı demokrasisi anayasalarını doğuran sosyal ve siyasal dinamiklerden farklı bir varlık nedenine dayanmaktadır. Batı
liberal anayasacılığın özü siyasal iktidarın sınırlandırılmasıdır. Bizde de, Meşrutiyet anayasacılığı ile 1961 Anayasası, asıl varlık nedenlerini bu
noktada, yani iktidar gücünün sınırlandırılmasında, özgürlük ve demokrasinin kurumlaştırılmasında bulmaktaydılar. İlk defa açık olarak 1980 müdahalesiyledir ki, yeni bir anayasanın yapılması
fikrinin esas dürtüsü, özgürlüğün ve demokrasinin
korunması ve güvencesi değil, otoritenin ve devletin güçlendirilmesi şeklinde belirtilmiştir (Tanör,
1991: 97).
1982 Anayasası, yasama-yürütme dengesini ön planda tutan 1961 Anayasası’nın tersine
yürütmeyi güçlendirmeyi amaçlamıştır. 1982
Anayasası’na göre yürütme, bir görev şeklinde tanımlanmıştır (md.8). 1982 Anayasası’nda
parlamenter düzen ikili bir yapıya sahiptir. Yapılardan birisi Bakanlar Kurulu yürütmenin ana
kanadını oluşturur ve yürütme işlerinin yerine
getirilmesinde girişim ve karar yetkisi esas itibariyle kendisine aittir. Yürütmenin diğer kanadı
Cumhurbaşkanı’dır. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Devletin de başıdır. Cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçilir ve siyaseten sorumsuzdur.
1982 Anayasası’nda yasamayla ilgili düzenlemeler, 75 ve devam eden maddelerde yer almıştır.
TBMM’nin görev yetkileri 87.maddede düzenlenerek geleneksel olarak meclislerin yetkisi olan
kanun yapma, hükümeti denetleme gibi hususlar
sayılmıştır.
Anayasa’nın 98.maddesi TBMM’nin meclis
araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis
soruşturması yoluyla meclisi denetleme yolları
belirtilmiştir. 1982 Anayasası’nın yürütmeye ilişkin
esasları, 101. maddeden itibaren düzenlenmiştir.
Cumhurbaşkanı’nın sorumsuzluğu 105. maddede
düzenlenerek istisnalar dışında bütün kararlarda
Başbakan ve ilgili bakanların imzalayacağı hükmü getirilmiştir. Başbakanın, Cumhurbaşkanı’nca
atanacağı 109.maddede düzenlenerek, Bakanların, Başbakan’ca seçilip Cumhurbaşkanı’nca

atanacağı öngörülmüştür. 1982 Anayasası’nın
112. maddesinde Bakanlar kurulunun kollektif
sorumluluğu yanında, her bakanın kendi yetkisi
içindeki işlerden sorumluluğu esası da kabul edilmiştir. 1982 Anayasası’yla TBMM’ce kabul edilen
anayasa değişikliği ile ilgili yasaların halkoyuna
sunulması yetkisi Cumhurbaşkanı’na tanınmıştır.
Yine Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 116. maddesinde belirtilen hallerin varlığı halinde, seçimlerin yenilenmesine de karar verebileceği hükme
bağlanmıştır.
1982 Anayasası hem içerik hem madde bakımından en uzun anayasadır. Yürütmenin sorumsuz kanadı Cumhurbaşkanı’nın yetkileri bu
anayasayla genişletilmiştir. 1982 Anayasası
sadece Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini değil,
Başbakan’ın da yetkilerini genişleterek gücünü
artırmıştır. 1961 Anayasası’nda yasama Senato
ve Büyük Millet Meclisi’nden oluşurken bu Anayasayla Senato kaldırılmıştır. 1982 Anayasası,
1961 Anayasası’na göre katı bir anayasa olup,
Cumhurbaşkanı’nın onaylamadığı anayasa değişikliğinde, kanunun halkoyuna sunulabileceği
hükmü getirilmiştir. 1982 Anayasası tıkanıklıkları giderici hükümler de getirmiştir. Örneğin 1961
Anayasası, Cumhurbaşkanı’nın üçte iki çoğunlukla seçilebileceğini öngörmüşken, 1982 Anayasası
ilk iki oylamada üçte iki çoğunluğa ulaşamaması
halinde üçüncü oylamada üye salt çoğunluğunu
alan adayın Cumhurbaşkanı olacağını öngörmüştür. Kısaca 1982 Anayasası da, 1980 öncesi
ülkemizde yaşanan sıkıntı ve sorunların tekrarına
engel olmak ve yaşanılan olumsuzlukların nedenini Anayasa’da gören bir anlayışla hazırlanmıştır.
1982 Anayasası’nın temel dürtülerinden birisi de
1961 Anayasası’nın daha özgürlükçü ve çoğulcu
anlayışının bize uygun olmadığı düşüncesiyle hazırlanmış ve kabul edilmiştir.
1982 Anayasası’nın Devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişinde parlamenter rejimin unsurlarına bağlı kalmaya çalıştığı gözlenmektedir.
Ancak, bu Anayasayla yürütme güçlendirilmiş ve
biraz daha ileri gidilerek yürütme yalnız “görev”
olarak değil “görev ve yetki” olarak nitelendirilmiştir. 1982 Anayasası da 1961 Anayasası’nda olduğu gibi yürütmeyi yasamanın türevi olarak görmüştür. 1982 Anayasası parlamenter rejimlerde
olduğu gibi sorumsuz Cumhurbaşkanlığı müessesisini düzenlerken, yürütmeyi âdeta iki başlı hale
getirmiştir. Cumhurbaşkanı sorumsuz olmasına
karşın geniş yetkilerle donatılmıştır. Bu Anayasa
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nı denetleme, düşürme gibi parlamenter sistemlere has yöntemleri de getirmiştir.
1982 Anayasası’nın madde gerekçelerinde,
ısrarla klasik parlamenter rejim vurgulaması yapıldığını ve Anayasa’nın madde düzenlemelerinin genel görüntüsünün de klasik parlamenter
rejimin kurum ve araçlarını yansıttığını söylemek
mümkün olmasına karşın Anayasa’nın özellikle
yürütmeye ilişkin madde metinleri derinlemesine
incelendiğinde, durumun bu genel görüntüye pek
de uymadığını, farklı yorumlara yol açabilecek
düzenlemelere yer verildiğini de söyleyebiliriz.
Bunların başında, Anayasa’nın 104, 105,119 ve
120. maddelerindeki düzenlemeler gelmektedir
(Tanör- Yüzbaşıoğlu, 2002 :430).
SONUÇ
Parlamenter sistem farklı ülkelerin değişik
yapılarından ve anlayışlarından kaynaklanan faktörlerden etkilense de, yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirinden katı bir biçimde ayrılması
yerine, kuvvetler ayrılığını belli ölçüler içerisinde
gerçekleştirebilmiştir. Parlamenter sistemlerde
yasama ve yürütme organları hukuken birbirinden bağımsız kurumlar olarak dikkati çekmelerine
karşın aralarında birtakım işbirliği ve etkileşimi
sağlayan unsurları da içinde barındırmaktadır. Bu
nedenle parlamenter sistem, kuvvetlerin devletin
işleyişinde uyumunu öngörerek, sistemin işlerliğini de bu uyuma bağlamıştır.
Ülkemizde parlamenter sistemin, modernleşme sürecine koşut olarak gelişen anayasal hareketler çerçevesinde tedricen ortaya çıktığını
söylemenin yanlış bir tespit olmadığını düşünüyoruz. Ülkemizdeki parlamenter sistemin köklerini,
Osmanlılar döneminde anayasacılık hareketlerinde bir dönüm noktası olan Sened-i İttifaka kadar
uzatmak mümkündür. Ülkemizde parlamenter sistemin gelişiminde, Tanzimat ve Islahat Fermanları
ile Kanun-i Esasi ve 2. Meşrutiyetin ilanı önemli
birer merhale olmuştur. 1921 Anayasası’nın kurtuluş dönemine ve fevkalade koşullara özgü olması
bir yana bırakılacak olursa, 1924, 1961 ve 1982
Anayasalarının genel itibariyle klasik parlamenter
sistemin işleyişini mehaz aldıkları gözlenmektedir.
1982 Anayasası klasik parlamenter rejime
genel olarak göndermeler yapmasına rağmen
yürütmenin sorumsuz kanadına tanıdığı fevkalade önemli yetkileri ve bu yetkilerle uyumsuz
Cumhurbaşkanının sorumsuz olduğuna ilişkin düzenlemeyi klasik parlamenter sistem bağlamında
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açıklanmasının güç olduğu değerlendirilmektedir.
Yine bazı hallerde, Cumhurbaşkanın başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna, olağanüstü hal
ilanı gibi yetkilerin tanınarak, parlamenter sistemin nüvesi olan Meclisin etkisinin azaltılmasının
da, parlamenter sistemin genel görüntüsüne ne
ölçüde uyduğu tartışmalıdır. Bütün bunlara karşın Ülkemizin, parlamenter sistemin kurumlarını
benimsemiş olduğunun ve parlamenter sistemin
işleyişi kabul edilerek sistemin özümsendiğinin
belirtilmesinde yarar vardır.
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GİRİŞ
Popülizm kavramının herkesin kabul edebileceği bir tanım bulunmamakla birlikte, özellikle
siyasal alanda, bilhassa güncel siyasal alanda
çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Seçim
dönemlerinde politikacıların birbirlerini popülizm
yapmakla suçlamaları sıradan olaylardır. Dolayısıyla popülizm kavramı sık başvurulan bir kavram
olması nedeniyle son derece önemlidir. Osmanlı
döneminde İttihat Terakki Cemiyetinin, Cumhuriyetten sonra tek parti döneminde Cumhuriyet
Halk Partisinin entelektüel popülizm yaptığı belirtilmektedir. Türkiye’ de popülizmin yoğun bir
şekilde gündeme gelmesi çok partili dönem içerisinde olmuştur. Popülizm sol partiler tarafından
da yapılabilmekle birlikte, genelde sağ partiler ve
liderleri popülizm yapmakla suçlanmışlardır. Bu
yazıda popülizm ve ANAP iktidarları döneminde,
Turgut Özal’ ın başbakan olduğu dönemdeki Özal
Popülizmi incelenmiştir.
POPÜLİZM KAVRAMI
Popülizm Latince genel olarak “halk”, kullanış
şekline göre bazen “kalabalık” anlamındaki populus sözcüğünden gelmektedir (Yetkin, 2010: 17)
Populus, egemenler olarak halk, milletler olarak
halklar ve yönetici seçkinlerin karşıtı olarak sıradan insanlar anlamında kullanılmaktadır.

(Canovan, 2004: 247-248, Aktaran: Yetkin,
2010: 17)
Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe sözlüğe göre popülizmisimdir. Popülizm, politik
durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika, halkçılık anlamlarına gelmektedir (TDK, 2005: 1620). Anılan sözlükte
popülist kavramı, halkçı olarak Türkçede karşılık
bulmaktadır. Dolayısıyla popülizm halkçılık anlamında da kullanılabilmektedir.
Popülistler mevcut iktidar yapısına, toplumun
baskın değerlerine karşı çıkarlar. Popülizmi diğer iktidar karşıtı akımlardan ayıran nokta, onun
aynı zamanda geçerli seçkin değer yargılarına ve
bunu savunan kanaat önderlerine de karşı olmasıdır. Popülistler bir yerde liberalizmi savunurken,
başka bir yerde devletçiliği savunabilirler. Fakat
her durumda topluma dayandıkları, halkın egemenliğini savundukları, bir sınıfın veya kesimin
değil, toplumun bütününü temsil ettiklerini iddia
ederler (Canovan, 1999: 4-5, Aktaran:Yetkin, 2010:
18).
Popülizme ilişkin temel özellikleri şöyle sıralayabiliriz (Yetkin, 2010: 18-20):
- Popülizmin karizmatik liderliği gerektirdiği
litaratürde vurgulanır. Örneğin Hitler, De Gaulle,
Peron, Musollini vs.
- Popülizm, normal siyasetten farklı olarak,
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siyasete ilgisiz, siyaset dışı kalmış toplum kesimlerini siyasete sokması, onlarda coşku yaratmasıdır. Bu yolla siyasete katkı yaptığı söylenebilir.
- Popülizmin sağ veya sol politikacılar tarafından yapılabilir. Liberaller, muhafazakarlar tarafından da popülizme başvurulabilir. Dolayısıyla
tek bir türünden bahsetmek mümkün değildir.Temelde halkın desteğini sağlamak için popülizme
başvurulmaktadır.
- Popülizm iki yüzlü bir yapıya sahiptir. Bir
yanda kurulu düzeni sarsıcıdır, öbür yanda yeni
bir düzeni inşa edici niteliktedir. Bir başka deyişle
mevcut yapıyı bozar ve yeni bir yapıyı kurgular.
- İdeolojik söylemlerin popülizme dönüşmesi
için uygun şartların olması gerekir. Bu şartları
şöyle sıralamak mümkün: var olan yapıda kriz, bunalım ortamı, doyurulmamış demokratik istemler,
egemen ideolojiye/kurulu düzene karşı üretilen
bir söylem.
Popülizmin temelde seçkincilik karşıtlığını,
düzene karşıtlık içerdiğini söylemek gerekir. Popülistler millete seslendiklerini, milleti referans
aldıklarını iddia ederler.Popülist lider örneklerine
bakıldığında da bunlar açıkça görülebilir.
Popülizmin dünyada 1980’ li yıllardan itibaren
yükseldiğini söylemek olanaklıdır.
Almanya’nın tanınmış sözlüğüDuden popülizmi; oportünizmce belirlenen, halka yakın, politik
durumu dramatize ederek seçimlerle ilgili olarak
kitlelerin lütfunu kazanmayı hedefleyen genellikle demagojik politika olarak tanımlamaktadır.
Avrupa’nın siyasi arenasında popülizm tanımı,
karşıt politikacıları “halkı kişisel çıkarları için manipüle ve enstrumantalizeetme”iddiasıyla suçlamak için kullanılmaktadır. Bu noktada popülist
politikacıların gerçekçi olmayan vaatlerde bulundukları, salt kişisel kariyer veya partisel çıkar
hesaplarıyla ülkenin geleceğini tehlikeye attıkları
ve politik hedeflerinin sürdürülebilirlikten yoksun
oldukları suçlaması da kullanılmaktadır (Çakır,
2011: 13).
Günlük konuşmalarda popülist bir yaklaşım,
popülizm yapıyor, popülist politika gibi kavramlar
kullanılmaktadır. Bu tür cümlelerde kullanılan popülizm kavramı; işin gereğini yapmak yerine iktidarda kalmak ya da iktidara gelmek maksadıyla
tribünlere oynamak, onların isteklerini karşılayacak siyasalar yapmak anlamlarına gelmektedir.
Türkiye’ nin güncel siyasal alanında popülizm genelde bu ve benzeri manalarda kullanılmaktadır.
*SB Sağlık Başdenetçisi
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TURGU ÖZAL’ IN BAŞBAKANLIK DÖNEMİ
Askeri yönetim döneminde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Turgut Özal 20
Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisini (ANAP)
kurmuştur. 6 Kasım 1983 seçimlerinde oyların
%45,14’ ünü alan ANAP, 211 milletvekili çıkararak Turgut Özal’ ınBaşbakanlığında tek başına
iktidar oldu. 1987 yılında yapılan genel seçimlerde
ANAP oyların % 36,31 alıp 292 milletvekili çıkartarak, ikinci kez tek başına iktidar olmuştur. Partinin
Genel Başkanı Turgut Özal 46. hükemeti kurmuştur. Özal, 31 Ekim 1989 tarihinde TBMM’ de Cumhurbaşkanı seçildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 8.
Cumhurbaşkanı oldu.
Turgut Özal 45. ve 46. hükümet dönemlerinde
13 Aralık 1983-31 Ekim 1989 tarihleri arasında
Başbakanlık yapmıştır.
ÖZAL POPÜLİZMİ
Burada Özal dönemi olarak, Özal’ ın hükümetin başında Başbakan olarak görev yaptığı dönem
ele alınmıştır. Bu dönem 13 Aralık 1983-31 Ekim
1989 arasını kapsamaktadır.
Özal popülizmini, popülizmin iki boyutuitibariyle incelemek gerekmektedir. Bunlardan birincisi
halkçılık boyutudur. Turgut Özal çok hazırlıklı bir
şekilde hükümete gelmiş, hızlı bir şekilde icraata
başlamıştır.
Özellikle Özal ilk döneminde Türkiye’ nin yeniden yapılanması için önemli adımlar atılmıştır.
Telekomünikasyon alanında büyük dönüşümler
yaşanmıştır. Hatta ANAP’ lı politikacılar o dönemde çağ atlatıldığını ileri sürmüşlerdir. Elektriği olmayan yerlere elektrik, telefonu olmayan yerlere
telefon, suyu olamayan köylere su götürülmüş;
yollar, limanlar, havaalanları yapılmıştır. Türkiye
otoyollarla bu dönemde tanışmıştır.
Özal dönemi ileri düzeyde sanayileşmiş ülkelerde postendüstriel dönüşümün yaşandığı
bir dönemdir. Türkiye bu dönemde sanayileşme
yolunda gerekli altyapıyı gerçekleştirmeye çalışmıştır. İhracata yönelik sanayileşme politikasına
önem verilmiştir. Kamu kaynaklarını bürokratik
formalitelerden kurtararak daha hızlı kullanmak
için çok sayıda fon oluşturulmuştur. İhracatı
teşvik politikaları ile Türklerin yurtdışında yabancı bankalarda tuttuklarıparalar Türkiye’ ye
gelmiştir. Dünya ülkeleriyle ticareti geliştirmeye
çalışmıştır(Bozkurt, 2001:12-14). Türk ekonomisi-
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ni rekabete açarak, dünyadaki gücünü artırmıştır.
Özal döneminde Türkiye’ nin, kendi içine kapanık yapısının kırılarak dünyaya açıldığı görülmektedir. Bu yapıda o zamanki konjonktürün de
etkisi olmakla birlikte, Özal’ ın bunu hızlandırdığı
söylenebilir. Dolayısıyla Türk insanının dünya ile
bütünleşmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır.
Özal devlet ve millet arasındaki mesafeyi kısaltmıştır. Devlet ve millet yakınlaşmasını katkı
yapmıştır. Söylemlerine göre millete hizmet etmeyi esas almıştır (Hürriyet, 05.12.2014).
İnanç, ifade ve teşebbüs özgürlükleri alanında
bir çok engeli kaldırmıştır. Bu noktada Türk Ceza
Kanununun 141. ve 163. maddesini kaldırmasının
çok önemli olduğu söylenebilir. Söz konusu ceza
maddelerinin kaldırılması o dönemde tabuları yıkmak olarak yorumlanmıştır. Bu atılımlar halkın özgürleşmesine hizmet etmiştir.
Turgut Özal elitizmin yanında durmamıştır.
Cunta sonrasında yönetimin sivilleşmesine, milli
iradenin tecelli etmesine katkıda bulunmuştur.
Devleti amaç olarak gören bir anlayıştan onu millete, halka hizmet açısından araç olarak gören
bir anlayışa yönelişe katkı yapmıştır. Dolayısıyla
devlet algısının değişmesine, kurulu düzenin genel anlamda halk lehine dönüşmesine katkı sağlamıştır.
Yukarıda belirtilen Özal dönemi icraatlarının,
Türkiye’ nin gelişmesine, dolayısıyla Türk halkının
gelişmesine hizmet ettiği söylenebilir. Bir başka
ifadeyle halkın refah düzeyinin yükselmesine,
temel hak ve özgürlüklerinin gelişmesine hizmet
ettiği ifade edilebilir.
Özal’ ı popülizmin ikinci boyutu itibariyle, yani
iktidara gelmek ve iktidarda kalmak için, halkın
hoşuna giden eylem ve işlemleri yapması boyutu
itibariyle inceleyecek olursak;öncelikle Turgut
Özal’ ın Türkiye’ de klasik sağın öteden beri popülist maksatlarla kullandığı kavramları kullandığını görmekteyiz. Milli irade, demokrasi, halka
hizmet, milli birlik ve beraberlik, eskimiş müesseseleri yenilemek, din, bürokrasi ile mücadele gibi
kavramları söylemlerinde çok sık kullanmaktadır.
Devletin millet için var olduğunu, devletin milletin
en büyük hizmetkarı olduğunu söylemlerinde bilhassa vurgulamaktadır.
Askeri Yönetim (Cunta) döneminde Başbakan
Yardımcılığı yapmasına karşın, 1983 sonrasında
farklı, sivil bir misyon yüklendiği görülmektedir.

Kendisini sivil, liberal, demokrat olarak gösterme
gayret içerisinde olmuştur.
Siyasal literatürde merkez ve çevre olarak
ifade edilen unsurları uzlaştırma iddiasında bulunmuştur. Bu nokta kenara ait bazı ekonomik
aktörlerin merkeze yerleştiği görülmektedir. Öte
yandan sivil toplum söylemlerinde bulunmuş, bu
hususlara vurgu yapmıştır. O zamanki kavramla
ifade etmek gerekirse dört eğilimi (sağ ve sol
yelpazede yer alan çeşitli eğilimleri) birleştirdiğini
iddia etmiştir. Ancak bu birleştirme ve uzlaştırma
iddialarına karşın, seçim zamanlarında kutuplaştırıcı söylemlerde bulunmaktan kaçınmamıştır.
Anavatan Partisinin (ANAP) ambleminde Türkiye haritasının kullanılması, bu şeklin popülist
amaçlarla kullanıldığı göstermektedir.
Özellikle sol literatürde ANAP’ ın sınıfsal olarak burjuvaziye dayandığı belirtilir. Buna rağmenÖzal 4 eğilimi birleştirdiği iddiasında bulunmuştur. Yani Milli Selamet Partisi (MSP), Adalet
Partisi (AP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tabanının kendisinde birleştiği yönünde bir söylem geliştirmiştir.
Politik realite açısından böylebir durumun rasyonel olmamasına karşın, bu söylemi sürekli olarak
kullanmıştır.
Özal’ ın başkanlığındaki ANAP’ ın temelde işverenlere, zengin kesimlere dayanmasına karşın,
seçimlerde başarılı olmak için geniş halk kitlelerini kendisine çekecek politikalar izlemiştir. Bu
maksatla kentsel rantları kullandığını söyleyebiliriz. İmar mevzuatı gevşetilerek imar izinleri ve
imar afları ilehem toplumun zengin tabakalarına,
hem de gecekondularda yaşayan geniş halk kitlelerine yönelik rantlar üretilmiştir.
Ticaret ve sanayi açısından gelişmiş kentlere
Anadolu’ dan, özellikle kırsal kesimlerden göçler
olduğu, bu göçler sonucunda çok önemli nüfus birikmelerinin olduğu bir realitedir. Göçler soncucu
ortaya çıkan bu sosyal grupların, kent kültürü ile
kırsal kültür arasında ikilem yaşadıkları bilinmektedir. Öte yandan yeni kentli diyebileceğimiz bu
gruplar bir taraftan kentlerin nimetlerinden yararlanmak isterken, diğer yandan kendi kültürlerini
muhafaza etmek istemiştir. Özal, bu grupların da
oylarını almak için politikalar geliştirmiştir. Şehirlerde uygulananimar affı vb. politikalar sonucunda yeni rant alanları açılmış, bu yeni rantlardan
yeni kentli toplumsal gruplar da yararlanmıştır.
Hatta bu gruplardan üst tabakalara atlayanlar da
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olmuştur. Bu politikalarla ANAP varoşların desteğini almayı başarmıştır.
ANAP, ilk başlarda olmasa bile sonraki süreçlerde işçi sınıfının göreceli olarak desteğini
almayı başarmıştır. Bunu başarmak için maddi
durumlarını olumlu yönde etkileyen veya etkileme
durumu olan politikalar gündeme getirmiştir.
Özal “Müslüman Türk halkı” imgesini kullanmaktadır. Çağa uygun, örf ve adetlerini koruyarak
modernleşen “Müslüman-Türk halkı” inşa etmeye çalışmıştır (Yetkin, 2010:156). Bu vurgular seçimlerde ANAP’ a katkı yapmıştır.
Turgut Özal bir elinde mısır, bir elinde dondurma ile turistik yerlerde şortla dolaşarak Başbakan imajını değiştirmiştir. Bu şekilde geleneksel
devlet zihniyetinin yıkılmasına katkı yapmıştır.
Özal bu tarzı bilinçli olarak kullanmıştır. Halktan
biri olduğu imajını vermek istemiştir (Yetkin, 2010:
158). Öte yandan askeri garnizonu eşofmanla
ziyaret ederek, siyasi iktidarın halkın elinde olduğunu vurgulamıştır (Coşkun, 2014). Bu şekilde
kendisinin halkın temsilcisi olduğunu ve milli iradenin iktidarda olduğunu kamuoyuna göstermek
istemiştir.
Turgut Özal rakiplerine halk ağzıyla karşılık
vermeyi tercih etmiştir. Bu bağlamda “Küçük Turgut” gibi kavramları kullanmaktan çekinmemiştir.
Elitlerin kabul etmediği arabesk müziği dinlediğini
kamuoyu öğrenmiştir veya Özal öğrenmesini sağlamıştır.
“Anayasayı bir kere ihlal etmekle bir şey olmaz”, “iş bitiricilik”, “benim memurum işini bilir”
vb. kavramları kullanarak halka mesajlar vermiştir. Bu şekilde çeşitli toplumsal grupların sempatisini kazanmaya çalışmıştır.
“Ortadirek” kavramı onun en çok kullandığı
kavramların başında bulunmaktadır. Bu yolla toplumun çok büyük bir kesimini içerdiği düşünülen
ortadireğin desteğini sağlama çabası içerisinde
olmuştur.
Özal sivilleşmeci lider olarak gösterilmektedir.
Ancak öbür taraftan bakıldığında işçilerin örgütlenmelerinin, sendikaların demokrasinin sacayağı olmasını önleyen bütün düzenlemelerde Özal’
ın dahli bulunmaktadır(Sönmez, 2014).
Popülist politikacıların referandum yoluna
başvurdukları bilinmektedir. Turgut Özal’ da bu
yola başvurmuştur. Askeri darbe sonrasında yasaklanan siyasetçilerin yedi yıl sonra yasaklarının
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kaldırılması Özal’ ın Başbakan olduğu döneme
denk gelmiştir. Yasaklı politikacıların yasağının
kaldırılması mecliste yasal düzenleme ile mümkün iken, bunu denememiş, referandum yoluna
gitmiştir. Referandumda da hayır kampanyası yürütmek suretiyle kendisine taban üretme çabası
içerisinde olmuştur.
ANAP iktidar olduğu dönemde İslami bankacılık da denilen özel finans kurumlarını oluşturarak, faiz konusunda duyarlılığı olan vatandaşların
varlıklarını ekonomiye kazandırmanın önünü açmıştır. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olmaktadır. Bir yandan yastık altındaki paraları ekonomiye kazandırmakta, öte yandan, İslami duyarlılığı
olduğunu fiilen göstermektedir. Bu şekilde toplumun bu kesiminin desteğini almayı planlamıştır.
Tarım sektörünün ve ücretlerin GSMH’ dan aldığı pay 1983-1989 dönemine göreceli olarak gerilemişken, 1989 sonrası ANAP işçilere ve köylülere
yönelik popülist politikalar uygulayarak, oranların
yükselmesini sağlamıştır.
SONUÇ
Turgut Özal45. ve 46. hükümet dönemlerinde
13 Aralık 1983-31 Ekim 1989 tarihleri arasında
Başbakanlık yapmıştır. İki defa genel seçim kazanmıştır. Bu dönemde Turgut Özal’ ın Türkiye’nin
dışa açılmasına, ekonominin büyümesine ve
toplumun refah düzeyinin yükselmesine, sonuçta toplumun dönüşümüne çok önemli katkılarda
bulunduğu genel olarak kabul edilmektedir.Öte
yandanÖzal’ ın, kurucusu oldu ANAP’ ın iktidara
gelmesi veya iktidarını devam ettirmesi için popülizm yaptığı bilinmektedir.Bunu yaparken klasik sağın geleneksel olarak kullandığı milli irade,
demokrasi, halka hizmet, milli birlik ve beraberlik,
eskimiş müesseseleri yenilemek, din, bürokrasi
ile mücadele gibi kavramları söylemlerinde çok
sık kullanmıştır. Partisinin,temelde, toplum bilimlerinde sık kullanılan sınıfsal anlamda burjuvazinin temsilcisi olduğunun iddia edilmesine karşın;
esnafın, işçinin, köylünün ve kentlerde varoşların
desteğini almak için bu kesimlerin hoşuna gideceğini düşündüğü politikalar izlemekten, buna
yönelik söylemler geliştirmekten, etnik, dini ve
milli değerlere vurgu yapmaktan kaçınmadığı görülmektedir.
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21. YÜZYILDA DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA
KALACAĞI GÜVENLİK SORUNLARI VE YER
KÜRE İÇİN ORTAK BİR SORUN OLARAK
NÜFUS ARTIŞI
İbrahim İrdem*
21. yüzyılın başında insanlığın karşı karşıya
olduğu iki tür tehdit bulunmaktadır.
Bunlardan bir tanesi ulus-devlet dediğimiz
devletlere yönelik tehditlerken; diğeri ise küresel
nitelikli olup tüm küreye egemen olmaya çalışan
tehditlerdir. Bu güvenlik tehditlerinin neler olduğunu saymadan önce "güvenlik" ve "tehdit" kavramları üzerinde kısaca açıklamada bulunmak
günümüz dünya sorunlarını tetikleyen dinamikleri
idrak etmek açısından daha yararlı olacaktır.
Güvenlik en basit tabirle; tehlikelerden, risklerden veya zararlardan korunma, güvende, emin
ve rahat olma durumudur. Güvenliğin kapsamı
bireyden hareketle artmaktadır. Bireyden aileye,
aşirete, şehre, ulusal devlete ve küreye doğru genişleyen bir güvenlik sarmalı söz konusudur. Tehdit ise algı ve gerçekliğe dayanan; vatandaşların
veya devletlerin güvenliklerine, var oluşlarına,
refahlarına yönelik olumsuz unsurların tümüdür.
Güvenlik tehditlerinin ulus devletle ilişkili olan kısmında güvenlik anlayışı (ulusal güvenlik); devletin
bekasının ve refahının sağlanması, ulus-devlete
yönelen tehdit ve risklere karşı gerekli önlemlerin
alınarak ulusal menfaatlerin (ulusal düzen, ulusal
varlık ve ulusal bütünlük), toplumu bir arada tutan
ortak değerlerin, kimliklerin ve çıkarların her türlü iç ve dış tehlikelerden korunması durumudur.
Küresel güvenlik ise insanlığın sosyal refahının,
Ocak - Haziran 2015/1-2

yaşam kalitesinin artması için tüm ulusların karşılıklı ilişkiler çerçevesinde hareket ederek ortak
güvenliği tehdit eden unsurlara yönelik önlemler
alması, istikrarı sağlaması olarak nitelendirilmektedir.1 Ancak, günümüz itibari ile gelinen noktada,
bilhassa küreselleşmenin etkisiyle, ortak güvenliği tehdit eden unsurlara yönelik çözüm geliştirme
hedefi kürenin zengin bölgeleri ve fakir bölgeleri
arasındaki ekonomik, sosyal, askeri nitelikli uçurumlar, devletlerin çözüm geliştirmeye yönelik
kayıtsızlığı, sorunlara ilişkin olarak toplumda yaşayan vatandaşların yeterince bilinç sahibi olmaması nedeniyle ütopik bir tarza bürünmüştür.
Soğuk savaş dönemi sonrasında tehditlerin ve
güvenlik anlayışının değiştiği, bunların kabuk değiştirerek yeni formlarla karşımıza çıktığı bir süreçten bahsetmek mümkündür. Güvenliğin devlet
odaklı, realist çizgide ilerleyen seyri iki kutuplu
dünya düzeninin sona ermesi akabinde farklı aktörleri ve güvenlik sorunlarını kapsayacak şekilde
kılıf değiştirmiştir. Bu değişim serüveni SSCB'nin
dağılması ile birlikte 90'lardan sonra hız kazanmaya başlayan küreselleşme süreci ile de paralellik göstermesi bakımından önem arz etmektedir.
*Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü Araştırma Görevlisi
1
Tinmore Institue. Tomorrow's Solutions Today!. Erişim,
14 Ocak: http://www.tinmore.com/security-def.php
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Bir bloğun karşı bloktan yönelebilecek saldırılarından korunmaya ve nükleer saldırı riski nedeniyle caydırıcılık politikasına dayanan tehditsel
algı daha belirsiz ve güvensiz bir ortamın vücut
bulması gerekçesiyle yerini çeşitleri artan, ulusal
ve uluslararası ayrımının büyük ölçüde ortadan
kalktığı yeni tehditlere bırakmıştır. Böylece sadece devleti özne olarak alan, askeri boyutlara
dayanan tehdit algısı değişerek asimetrik, çok
boyutlu, karmaşık bir duruma evrilmiş; karşımıza
tahmin edilmesi güçlük kazanan zor bir mücadele gerektiren yeni tehditler ve güvenlik sorunları
çıkarmıştır.
21.yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı temel güvenlik sorunları şunlardır:
• Terörizm
• Uluslararası organize suçlarda artış (mafyalaşma, insan kaçaklığı, insan ticareti, zararlı maddeler vb.)
• Devlet içi istikrarsızlıklar (etnik çatışmaların
ivme kazanması vb.)
• Küresel Isınma
• Nüfus sorunları
• Göçler ve Mültecilerin sayısında artış
• Salgın hastalıkların artması (AIDS, Kuş gribi)
• Enerji sorunu
• Çevre sorunları (hava /su/toprak kirliliği,
erozyon, ormansızlaşma, su sorunu, doğal afetler)
• Yoksulluk ve açlık sorunu
• Küresel gıda güvensizliği (fiziki veya ekonomik nedenlerle yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim
imkânından yoksun olma)
• Sosyo-ekonomik tehditler
• Teknolojik tehditler (siber saldırılar, veri kaybı, altyapı başarısızlıkları vb.)
Dünya Ekonomik Formu tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen "En Çok Kaygı Duyulan 10
Küresel Risk" adlı ankette; anahtar ekonomilerdeki mali krizler, yüksek oranda işsizlik, su krizleri,
ciddi gelir eşitsizlikleri, iklim değişikliği konusunda devletlerin uyumu ve adaptasyonu, aşırı
oranda görülmeye başlayan hava olayları (seller,
fırtınalar, yangınlar), küresel yönetişim başarısızlıkları, gıda krizleri, önemli mali mekanizmaların
yada kurumların başarısızlığı, derin siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar günümüzde insanların en çok

endişelendiği ilk on tehdidi oluşturmaktadır.2
21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya kalacağı
güvenlik tehditlerinin önemli bir boyutunu oluşturan nüfus artışı ve yarattığı olumsuzluklar bilincinde olmamız gereken büyük bir sorunun varlığını teşkil etmesi bağlamında önem taşımaktadır.
Nüfusun bir problem olarak karşımıza çıkmasındaki temel gerekçe; demografik değişimlerle
sosyal ve ekonomik gelişme arasındaki dengesizliktir. Bu dengesizliğin doğurduğu sosyal ve
ekonomik sorunlar da aynı zamanda bir güvenlik
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın
her bölgesinde içeriği farklı olan bir nüfus sorunu
ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.
Gelişmiş bölgelerle geri kalmış yada az gelişmiş bölgeler arasında demografik sorunlar farklılık arz etmektedir. Zengin ülkelerdeki başlıca
nüfus sorunlarını yetersiz sayıdaki genç nüfus
oluştururken, geri kalmış bölgelerde ise genellikle sorunlar nüfusun fazla olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu durum geri kalmış bölgelerde nüfusun fazla olması nedeniyle kaynak kıtlığı
yaşanmasına, nüfusun ihtiyacı olan besin zinciri
kaynaklarının var olan kaynaklarla karşılanamamasına sebebiyet vermektedir. Gelişmiş bölgelerde ise askere alma için yeterli personel temini
gerçekleşememekte, tarım arazilerinin ekilmesinde yeterli işçi bulunamamaktadır.Bir başka deyişle, genç nüfusun yetersizliği şeklinde ifade edilmesi mümkün olan sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Nüfusun fazla olması kadar az sayıda olması da
ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Çünkü
her ne kadar tarihte İngiltere gibi bazı istisnaları
olsa da tarihin tekerleğini büyük nüfuslar döndürmektedir.
Dünya nüfusunun geometrik bir şekilde artış
göstermesi önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Dünya nüfusunun ikiye katlanma süresi 1750'lerde 700 yıl iken 2000'lere gelindiğinde 41 yıla inmiştir.3 BM tahminine göre dünya nüfusunun 2050
yılında 9 milyar 600 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir.4 Yine BM'ye ilişkin başka bir raporda,
2010 yılında 51 kişi olan kilometre kareye düşen
insan sayısının 2050 yılına gelindiğinde 68 kişi
olacağı tahmin edilmektedir.5 Nüfusun yoğunlu
2
World Economic Forum (2014). Global Risks. Ninth Edition. Insight
Report. s.13. Erişim, 14 Ocak: http://www3.weforum.org/docs/WEF_
GlobalRisks_Report_2014.pdf
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ğu, bir başka ifade ile km2 'ye düşen insan sayısı,
nüfusun dengesiz dağılımına ilişkindir. Nüfus artışının beklenenden fazla artması doğal kaynaklar
üzerinde bir baskı ögesi oluşturmakta; böylece
nüfusun miktarca büyüklüğü, bölgelere göre dağılımı, artış hızı doğal kaynakların kullanımını hacim ve verimlilik olarak etkilemektedir.
Dünyada en fazla nüfus artışına sahip ülkelere
baktığımızda; %9.37 ile Lübnan en başta gelirken
onu Zimbabvi, Güney Sudan, Ürdün, Katar takip
etmektedir ve dünya nüfusu en hızlı artan ülkeler
genellikle Saha Altı Afrika ülkeleri, Orta Doğu,
Kuzey Afrika ülkeleri ile Güney Asya ülkeleridir.6
Nüfusun hızlı artması istihdam sıkıntılarına neden
olmakta, kalkınma hızını yavaşlamakta, kişi başına düşen milli geliri düşürmekte, iç ve dış göçleri
tetiklemekte, bağımlı nüfusu artırmakta ve nüfusa bağlı yatırımlara neden olurken diğer yatırım
alanlarını kısıtlamaktadır.
Ayrıca, bir ülke nüfusundaki doğum ve ölüm
oranları ülkelerin kalkınmışlık derecesi ile doğrudan ilişkilidir. Nüfus (insan gücü) ülke kalkınmasının temel faktörlerindendir. Eğitimsiz, yoksul halklara sahip ve nüfusu kendi kaynakları ile besleyemeyen ülkeler uluslararası arenada etkin bir güç
olamazlar ve dünya siyasetine yön veremezler.
Bu ülkelerin halkları da o ülkenin zaafı durumuna
gelerek ülkelerinin gelişmesine ve kalkınmasına
sekte vurmaktadırlar. Dünyada yaklaşık 773 milyon okuma yazma bilmeyen insan olup; bunların
çoğunu Afrika ve Güney Asya 'da yaşayan insanlar oluşturmaktadır.7 Ergen doğurganlık hızının en
yüksek olduğu ilk 5 ülkeye bakıldığında8 (Nijer,
Mali, Angola, Çad, Malavi) kalkınmışlık sorununun bölge insanları için ne kadar önemli olduğu
görülecektir.
Nüfus hareketlerine ilişkin önemli bir sorun
nüfusun yaşlanmasına ilişkindir. Dünya genelinde
nüfus artış hızına bakıldığında, yaşlı nüfusun artış hızının (%2.1) genel nüfus artış hızından (%1.2)
fazla olduğu görülmektedir.9 İlgi çeken tahminlerden biri de 2050 yılında her 5 kişiden birinin
yaşlı olacağı, dünya nüfusunun yarısının 36 yaş
ve üzeri kişilerden oluşacak olmasıdır.10 Nüfusun
yaşlanması, daha az çalışma, daha az üretme ve
daha fazla sosyal güvenlik harcaması demektir.
Yaşlı nüfus kalkınmış ülkeler için ciddi bir problemdir.
Ocak - Haziran 2015/1-2

Özellikle günümüzde sosyal güvenlik harcaması konusunda sıkıntılar içinde olan Batı'nın
2050'lerde daha çok sıkıntı ile baş başa kalacağı görülmektedir. Nüfusun yaşlanması bir bakıma kalkınmış ülkeler açısından genç nüfusun az
olması nedeniyle nüfusun gerilemesi olarak da
nitelendirilebilir. Bu tür ülkeler az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden çok sayıda göç almaktan korkmakta, dünyanın diğer bölgeleri üzerinde
olan hakimiyetlerinin gelen göçler neticesi ile
engellenmesinden endişe duymaktadırlar. Batı'lı
zihniyet statik kalan nüfuslarının kıtanın diğer bölgesinde sayıları sürekli artan nüfusla birlikte başka ülkelerden kendilerine yönelen göç dalgaları
sonucunda istilaya uğrayacağını düşünmektedir.
Şu an bile Avrupa; Doğu Avrupa ve Kuzay Afrika'daki ülkelerden, ABD; Latin Amerika'dan ve
Japonya' da Güney Asya'dan büyük bir göç baskısına maruz kalmaktadır. Gelen göçmenlerin gittikleri ülkelere kendi ülkelerindeki istikrarsızlıkları
taşımaları, iç piyasadaki yerel işçilerle istihdam
konusunda mücadele etmeleri, uyum ve entegrasyon sorunları göç alan gelişmiş ülkeler için sıkıntılar doğurmaktadır. Göç eden nüfus da yabancı düşmanlığına, artan ırkçılığa maruz kalmakta
ve insan hakları ihlalleri ile karşılaşmaktadır.
Nüfus artışının bir diğer etkisi ekonomi üzerindendir. Nüfus arttıkça ülke insanlarının milli
gelirden aldıkları pay azalmakta, tüketici nüfus
artmakta, tasarruf yapılması güçlenmekte ve nihayetinde sermaye birikimi yavaşlamaktadır.
3
Hayri Çamurcu. Dünya Nüfus Artışı ve Getirdiği Sorunlar. s. 92.
Erişim: 14 Ocak: http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s13/makale/
c8s13m9.pdf
4
TRT Haber. 2050'de Dünyanın Nüfusu Ne KadarOlacak?. Erişim, 14
Ocak: http://www.trthaber.com/haber/gundem/2050de-dunyanin-nufusu-ne-kadar-olacak-89439.html
5
Haber Türk. Dünya Nüfusu ve Yapısı. Erişim, 15 Ocak: http://www.
haberturk.com/yazarlar/ercan-kumcu/847562-dunya-nufusu-ve-yapisi
6
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2002rank.html
7
http://t24.com.tr/haber/dunyada-773-milyon-insan-okuma-yazmabilmiyor,238954
8
TUİK. Erişim, 15 Ocak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=13663
9
http://www.milliyet.com.tr/calik-dunya-nufusu-yaslaniyor-malatyayerelhaber-286268/
10
Aliye Mandıracıoğlu (2010). Dünyada ve Türkiye'de Yaşlıların Demografik Özellikleri. Ege Tıp Dergisi. Sayı 49. Nu.3. s. 40. Erişim, 15 Ocak:
http://egetipdergisi.com.tr/pdf/pdf_EGE_460.pdf
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Nüfusun ekonomik olarak yarattığı problem gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelirle az gelişmiş
ülkelerde kişi başına düşen gelir arasındaki bariz
uçurumda açık bir şekilde görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına 17.640 dolar düşerken,
az gelişmiş ülkelerde 800 dolar düşmekte, Afrika
ülkelerinde de bu rakam 300 doların altına düşmektedir.11
Nüfusun geometrik bir şekilde artarken besin
kaynaklarının aritmetik olarak artış göstermesi
(Robert Malthus'un nüfus teorisi) besin temini
konusunda sıkıntılar yaratmaktadır. Besin probleminin yaşanmasının en önemli nedeni olarak
dünya nüfusunun ve insanların yaşaması için gerekli olan besin talebinin çok hızlı bir şekilde artması gösterilmektedir. Nüfusun kaynakları eşit bir
şekilde kullanamamasından kaynaklanan sorun
yoksulluğa neden olmakta, yoksulluk ise insan
kaynaklarının gelişmesini engellemektedir. Ayrıca hızlı nüfus artışıyla gerçekleşen kentleşme,
göç gibi demografik faktörler de besin problemini
tetiklemektedir. Nüfusun hızla yayıldığı bölgelerde verimli tarım arazileri bölünmekte, bölünen bu
tarım arazileri yerleşim yeri, turizm, sanayi amaçlı
olarak kullanılmaktadır. Verimli tarım arazilerinin
artan nüfusla bölünmesi de besin kaynaklarını
azaltmaktadır. BM
Gıda ve Tarım Kuruluşu FAO'nun 1990 yılında
yayımladığı bir raporda Etiyopya'da hızlı nüfus
artışı ve yanlış arazi kullanım politikası yüzünden
tarım arazilerinin büyüklüğünün 1.2 bin hektarlık
alandan 0.8 bin hektarlık alana düştüğü gözlenmektedir.12
Nüfus hareketlerinin ortaya çıkardığı bir diğer olgu kentleşmedir. Nüfus hareketlerine bağlı
olarak ortaya çıkan kentleşme süreci küresel sömürüyü de beraberinde getiren bir duruma neden olmaktadır. Hızlı nüfus artışıyla ortaya çıkan
metropoller bir yandan bölgesel ve uluslararası
karakter kazanarak sosyo-politik ve ekonomik
anlamda işlevsel öneme sahip olurken, diğer yandan tüm üretimi tek başına sağlayarak; hammadde tedariki, ücret yüksekliği, yönetim maliyetlerinin fazlalığı nedeniyle -bu maliyetlerin ürünlere
yansıtılması neticesinde-kendilerinden ürün talep
eden az gelişmiş ülkelerin yoksullaşmasına neden
11
R.Keleş, C. Hamamcı, A. Çoban (2009). Çevre Politikası. İmge Kitapevi.
Ankara. s. 112.

olmaktadırlar. Bir başka deyişle kalkınmış ülkelerin
konforu yoksul ülkeler tarafından ödenmektedir.13
Nüfus artışının üzerinde etkide bulunduğu iki
diğer unsur ormanların tahribi ve tatlı su kaynaklarının mevcudiyetine ilişkin yarattığı tehdittir.
Orman alanlarının azalmasında, hızlı nüfus artışı
ve göçler arasında bir paralellik söz konusudur.
Kıta ve ülke bazında ormanlık alanların tahribi değerlendirildiğinde Güney Amerika kıtası en fazla
tahribin olduğu bölgedir, onu Afrika kıtası ve Okyanusya takip etmektedir.14 Hızlı nüfus artışı temiz
su kaynaklarının kullanımı ve paylaşımı üzerinde
de önemli bir etkiye sahiptir. Hızlı nüfus artışına
paralel olarak artan su kirliliği, insanlar tarafından temiz su kaynaklarının tasarruflu bir şekilde
kullanılmaması, kentleşme, küresel iklim değişiklikleri sınırlı tatlı su kaynaklarının paylaşımı üzerinde büyük bir problem yaratmaktadır. Su kıtlığı
terörü ve savaşı tetikleyen önemli bir unsurdur.
Su kıtlığının gelecek yıllarda ortaya çıkaracağı
savaşlar konusunda muhtemel senaryolar mevcuttur. UNESCO'ya göre Fırat ve Dicle için Türkiye, Suriye, Irak arasında; Şeria Nehri için Ürdün,
İsrail, Lübnan, Filistin arasında; Nil Nehri'nde
Mısır, Etiyopya, Sudan arasında su savaşı yaşanacaktır.15 2025 yılında yaklaşık 3 milyar insan
ile 48 ülkenin su kıtlığı problemi ile karşı karşıya
kalacağı tahmin edilmektedir. Yine benzer şekilde Kuzey Afrika'da yaklaşık 20 ülkenin su kıtlığını
ciddi şekilde yaşayacağında dair tahminler söz
konusudur.16
Sonuç olarak; nüfus hareketlerinin sosyo-politik, ekonomik ve çevresel olarakönemli güvenlik
tehditleri yarattığı görülmektedir. Nüfus artışının
tıpkı insan ölümü gibi önlenemeyecek bir olgu olması bu sorunların sınır tanımadan devam edeceği konusunda bizi uyarmaktadır.
12
FAO. Forestry Outlook Studies in Africa. Erişim, 15 Ocak: http://www.
fao.org/3/a-ab582e.pdf
13
Haydar Çakmak (2010). Uluslararası İnsani Sorunlar. Kripto Yayıncılık.
Ankara. s.26.
14
Hakkı Yazıcı ve Kenan Arıbaş (Editörler). Günümüz Dünya Sorunları.
Ankara. 2011. s.40.
15
http://t24.com.tr/haber/su-savaslari-nerelerde-cikacak-kim-kiminlesavasacak,270718
16
MariosSophoceaousq (2004). Global and Regional Water
Availabilityand Demand: ProspectsfortheFuture. Vol.13. Nu.2. s.
Erişim, 15 Ocak: http://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3ANA
RR.0000032644.16734.f5
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3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE
BULUNULMASI, RÜŞVET VE
YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU,
KANUN KAPSAMINDAKİ DİĞER
UYGULAMALAR ve ÖRNEK YARGI
KARARLARI
B. İzzet Taşcı1

1. 3628 Sayılı Kanunun Dayanağı ve Konuyla İlgili Yasal Düzenlemeler.
Anayasamızın “Mal Bildirimi” başlıklı 71
inci maddesinde:
“MADDE 71- Kamu hizmetine girenlerin
mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir.
Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.” hükmü bulunmaktadır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
“Mal Bildirimi” başlıklı 14 üncü maddesinde
de;
“Madde 14 – Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak
ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.” düzenlemesi yer almaktadır.
Bu düzenlemelere istinaden 04/05/1990
tarihli ve 20508 sayılı Resmi Gazetede 3628
sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”
çıkarılmıştır
Söz konusu kanunun 22 inci maddesi
Ocak - Haziran 2015/1-2

“Madde 22 – Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve
merciine nasıl ulaştırılacağı hususları ile
Kanunun uygulanması bakımından gerekli
görülecek diğer konular, Kanunun yayımını
izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir
ve bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.” hükmüne istinaden 15/11/1990 tarihli ve
20696 sayılı Resmi Gazetede “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik”
yayımlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak; Başbakanlık Personel
ve Prensipler Genel Müdürlüğü,tarafından
13/07/2000 tarihli, 2000/16 sayılı ve 28/07/1997
tarihli, 1997/47 sayılı iki müstakil Genelge çıkarılmıştır.
Son olarak; konuyla ilgili; yol gösterici ve
uygulamada birlik sağlayıcı olması açısından
Devlet Personel Başkanlığının 2015 yılında
yayımlamış olduğu; “Mal Bildirimine İlişkin
Rehber” isimli bir çalışma da bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi (Sağlık Bakanlığı Eski Başmüfettişi)

1
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2. 3628 Sayılı Kanunun Amacı
3628 sayılı Kanunun Amacı 1 inci maddesinde: “Madde 1 – Bu Kanunun amacı, rüşvet
ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde
bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini,
mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma
halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı
kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında
takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir.”
şeklinde tanımlanmıştır.
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3. 3628 Sayılı Kanunda Düzenlenen
Hususlar
3.1.1. Mal Bildiriminde Bulunacak Görevliler:
3628 sayılı kanuna tabi olarak kimlerin mal
bildiriminde bulunacağı, Kanunun 2 inci maddesinde ve ilgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde sayılmıştır.
Buna göre: Her tür seçimle iş başına
gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan
Bakanlar Kurulu üyeleri(Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç), Noterler, Türk Hava
Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde,
Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev
alanlar ve bunların şube başkanları, Genel
ve Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri,
Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya
alt kuruluşlarda, Kamu İktisadi Teşebbüsleri
(İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi
kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı
ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya
özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak
kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya
komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları,
işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, siyasi
parti genel başkanları, vakıfların idare organ-
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larında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri
ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler,
kamu yararına sayılan dernek yönetici ve
deneticileri, gazete sahibi gerçek kişiler ile
gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim
kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, özel Kanunlarına göre
mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar
(konfederasyon, sendika, sendika şubesi
başkan ve yöneticileri dâhil) mal bildiriminde
bulunmak zorundadırlar.
3.1.2. Sağlık Bakanlığı Açısından Mal
Bildiriminde Bulunacaklar:
Genel ve Katma bütçeli dairelerde kamu
hizmeti gören memurlar ile işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri mal bildiriminde bulunmak zorundadır.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı merkez
ve taşra teşkilatında istihdam ediliş şekilleri
itibariyle;
a) 657 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesinin
(A) fıkrasına göre istihdam edilen çalışanlar,
b) 657 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli
personel,
c) 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel,
d) 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında sözleşme ile görev yapan personel (Aile hekimi ve
Aile sağlığı elemanları),
Mal bildiriminde bulunmak zorundadır.
3.2. Eşlerin Mal Bildirimi
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; memur
olan eşlerin her birinin ayrı ayrı mal bildiriminde bulunacakları, eşlerin her birinin eşi
ile velayeti altındaki çocuklarının mallarını
da beyannamelerinde bildirecekleri belirtilmiştir.
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3.3. Birden Fazla Mal Bildirimi
Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre;
Kamu görevlilerinden, aslî görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu
üyeliği gibi) ya da bu görevi tedvir edenler,
sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.
Kamu görevlisi olmayıp 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine
mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunan mercii, diğer kuruma da bilgi
vermekle yükümlüdür.
3.4. Mal Bildirimi Beyannamesinde Gösterilecek Hediye Kavramının Sınırları
Mal Bildirimi Beyannamesinde gösterilecek hediye kavramının sınırları, 3682 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinde ve ilgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde çizilmiştir.
3628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde;
“Madde 3 – Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol,
mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca
veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı
devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan,
sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden,
Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel
veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını
aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı
aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar.
Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen
imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu
madde hükümlerine dahil değildir.Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
yapılır.” denilmektedir
Yönetmeliğin “Hediye ve Hibe” başlıklı 13
üncü maddesinde ise;
“3 üncü maddede belirtilen kamu görevOcak - Haziran 2015/1-2

lileri, milletlerarası protokol, mücamele veya
nezaket kaideleri uyarınca veya diğer her
hangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası
hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğundan
olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi
veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on
aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları
tarihten itibaren 1 ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak,
yabancı devlet adamları ve milletlerarası
kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı
hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde
hükümlerine tabi değildir.”
Hükümleri yer almaktadır.
3.5. Hediye ve Hibelerde Yapılacak İşlem
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde hediye
ve hibelerde yapılacak işlemler anlatılmıştır.
Uluslararası teamüller çerçevesinde alınan bir hediyenin değeri on aylık net asgari ücret tutarını geçer nitelikte ise, ilgili kişi
yurda döndükten sonra 10 gün içinde bu hediyenin gerçek değerini İl Defterdarlıklarına
tespit ettirecektir.
Defterdarlık, 10 gün içinde değer tespiti
yapar. Bu değer 10 aylık net asgari ücret toplamından fazlaysa hediye veya hibe 10 gün
içinde kuruma teslim edilecektir. Yani toplam
1 ay (30 gün) içinde teslim tamamlanmalıdır.
Teslim edilen bu eşyalar kurumlarınca sergilenir veya ilgisi sebebiyle değerlendirilmek
üzere diğer bir kuruma da verilebilir.
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Rehberindeki açıklamalar doğrultusunda, dış ilişkiler kapsamı dışında, memurların yurt içinde
aldıkları hediyelerin, memurlar tarafından
kabul edilebilmesi; bu hediyelerin bedellerinin “sembolik nitelikte olması” “herhangi
bir karşılık bekleme esasına dayanmaması”
gibi şartlara dayandırılmıştır. Bu doğrultuda;
zatenmemurların,dış ilişkiler kapsamı dışında, sembolik değeri aşan hediyeleri kabul
etmeleri mümkün değildir.
Yıl: 27 • Sayı: 127 / 128
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3.6. Haksız Mal Edinme Kavramı
3628 sayılı Kanunda geçen “haksız mal
edinme” kavramı, “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik”in 2 inci maddesinde ve Kanunun 4 üncü maddesinde mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin
sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun
olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, olarak tanımlanmıştır.
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3.7. Mal Bildirimlerinin konusu
Kanunun 5 inci maddesinde ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde mal bildirimlerinin konusu belirtilmiştir. Bu çerçevede;
Kanun kapsamına giren görevlilerden;
Kendilerine aylık ödenenler; kendilerine,
eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına
ait bulunan taşınmaz mallar (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil) ile görevliye yapılan
aylık net ödemenin 5 katından fazlası değer
ve tutardaki,
Kendisine aylık ödemesi yapılmayan görevlilerin ise, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 1 inci derece 1 inci kademe Şube Müdürüne yapılan aylık net ödemenin beş katından
fazla tutarındaki,
Her biri için ayrı ayrı olmak üzere, para,
para hükmündeki kıymetli kâğıtlar, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher, her
türlü taşıt ve zirai makine, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları
dâhil diğer taşınır malları, hakları, alacakları,
gelirleri ve borçları,
Mal bildiriminin konularını oluşturur.
Yönetmeliğin 8/b bendinde sayılarak belirtilen (kendilerine aylık ödenenlerin net aylık tutarlarının 5 katı fazlası para ve para hükmündeki değerler, hisse senetleri, tahviller,
Bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme için bkz: B.İzzet TAŞCI, “Türk
Kamu Yönetiminde Hediye Alma ve Verme Sorunu”, Türk İdare Dergisi,
Yıl:84, Sayı:475, Aralık 2012, Ankara.
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altın, mücevherat, taşıtlar, hak, borç, alacaklar, gelirlervs) gibi değerlerin ayrı ayrı toplamları tek kalem halinde gösterilir.
Mallar, mal bildirim değerindeki tarihler
esas alınarak beyan edilir.
3.8. Mal Bildiriminin Zamanı
Mal beyannamesi vermenin zamanı Kanunun 6 ıncı maddesinde ve Yönetmeliğin 9
uncu maddesinde tanımlanmıştır.
Kanun kapsamındaki göreve atanmada,
göreve giriş için gerekli belgelerle, Bakanlar
Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, seçimle gelinen görevlerde
seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay
içinde, mal varlığında önemli bir değişiklik
olduğunda bir ay içinde, Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyelikleri ile komisyon üyeliklerine
seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, görevin sona ermesi
halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi
şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri
faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri,
başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde, verilmesi zorunludur.
Kanun kapsamındaki göreve atanmada,
göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte
yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz.
Aylıksız izinde bulunan memurların da aylıksız izin süresi içerisinde memurluk statüsü
devam etmekte olduğundan, eğer memurun
aylıksız izin süresinde mal varlığında önemli
bir değişiklik olmuşsa memurun aylıksız izin
dönüşünden itibaren bu durumu bir ay içerisinde beyan etmesi gerekmektedir.
Görev değişikliği nedeniyle yapılan atamalarla ilgili olarak; 3628 sayılı Kanunda ve
ilgili Yönetmelikte kamu görevlilerinin, görevlerinin veya kurumlarının değişmesi halinde
mal bildiriminde bulunacaklarına dair herhangi bir açık düzenleme bulunmamaktadır.
Bununla birlikte; Devlet Personel Başkanlığı
yayımlamış olduğu, Mal Bildirimine İlişkin
Yıl: 28 • Sayı: 129 / 130
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Rehberde;memurların, bulundukları görevlerin veya kurumlarının değişmesi hallerinde
mal bildiriminde bulunmalarına gerek olmadığı görüşündedir.
Seçimler nedeniyle görevinden istifa
eden memurların, istifa nedeniyle memurluk
statüleriyle ilişikleri kesildiğinden, ilgili Yönetmeliğin 9/e gereğince görevinden istifa
ettiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde mal bildiriminde bulunması, yine seçimler nedeniyle
istifa eden memurun seçilememesi ve görevine dönmesi halinde ise Yönetmeliğin9/a
maddesi gereğince mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.
3.9. Bildirimin Yenilenmesi
Mal bildirimleri; Kanunun 7 inci ve Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde, sonu 0
ve 5 ile biten yılların en geç Şubat Ayı sonuna
kadar yenilenir.
Yönetmeliğin 18 inci maddesi doğrultusunda bildirimler bir önceki bildirimler ile
karşılaştırılır.
Bu karşılaştırmaların nasıl yapılacağı konusunda 2000/16 ve 1997/47 sayılı Başbakanlık Genelgeleri yol göstericidir.
Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı beyan, haksız mal edinme, gizleme
veya kaçırma durumu tespit edilenler hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
3.10. Ek Mal Bildirimi
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde, mal
bildiriminde bulunmakla yükümlü olan görevlilerin eşleri, velayeti altında bulunan çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında
önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği
izleyen bir ay içinde yeni edindikleri; mal,
hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildiriminde bulunmak durumundadırlar.
3
DPB, Mal Bildirimine İlişkin Rehber, Ankara, 2015, http://www.dpb.
gov.tr/tr-tr/duyuru/al-bildirimine-iliskin-rehber, s. 8, (ET:02/04/2015).
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Yönetmelikte geçen “önemli değişiklik”
kavramı yine Yönetmeliğin 8 inci maddesinde
açıklığa kavuşturulmuştur.
Buna göre memurun net aylığının 5 katını
aşan; mal edinimi, hak, alacak, gelir ve borçlar, beyan edilmek durumundadır.
Veraset yoluyla edinilen mallar için de ek
mal bildiriminde bulunulmalıdır.
Devlet Personel Başkanlığı çıkarmış olduğu Mal Bildirimine İlişkin Rehber’de bir
memurun her ay maaşından artırarak biriktirdiği meblağın, memurun maaşının net 5 katını
aşması durumunda, bu meblağın, ani bir artış
olmamasını gerekçe göstererek, beyan edilmesine gerek olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.
3.11.Bildirimlerin Verileceği Merciler
Kanunun 8 inci maddesinde ve Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde Mal Bildirimlerinin
verileceği merciler sayılmıştır.
Buna göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Kamu kurum
ve kuruluşlarında görevli personel için özlük
işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci, Kurum, teşebbüs,
teşekkül vekuruluşların Genel Müdürleri,
yönetim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık, Yüksek Mahkemelerin daire başkan ve
üyeleri için mahkemenin başkanı, Noterler
için AdaletBakanlığı, Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya
yetkili makam veya merci, Türk Hava Kurumu
ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar
için kurum ve dernek genel başkanlığı, görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde
iken bildirimlerinin vermeleri gereken makam
veya merci, Siyasi parti genel başkanları için
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu
üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı ku4
DPB, Mal Bildirimine İlişkin Rehber, Ankara, 2015, http://www.dpb.
gov.tr/tr-tr/duyuru/al-bildirimine-iliskin-rehber, s.6-7,(ET:02/04/2015).
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ruluşlar, Yeminli mali müşavirler için Maliye
ve Gümrük Bakanlığı, Türk Hava Kurumunun,
Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına
sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez
denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri, İl Genel Meclisi Üyeleri için
Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye
Başkanları, Belediye Başkanları için İçişleri
Bakanlığı, Mal bildirimi verecek son merciler
için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili
makam veya merci, Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve
denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri,
başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları
yer en büyük mülki amirliği, Vakıfların idare
organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür.
Kanun gereği görevleri sebebiyle birden
fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler
asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.
3.12. Bildirimlerden dolayı idarenin
sorumluluğu
Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre bildirimlerin verileceği merciler, mal bildirimlerinin süresi içerisinde verilmesini sağlamakla
sorumludur.
Bu merciler mal bildirimlerinin verilmesini
izlemek için müstakil bir birim veya personel
görevlendirebilir.
Müsteşarlar, merkez teşkilatları ile varsa
bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli her düzeydeki kamu personelinin mal bildirimlerinin
verilmesini, verilen mal bildirimlerine ilişkin
olarak gerekli inceleme ve karşılaştırma ve
denetimlerin yaptırılmasını ve gerekli görülen
hallerde tespitlerini ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirmekle görevli ve sorumludur.
3.13. Bildirimlerin Gizliliği
Kanunun 9 uncu maddesinde ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde; özel kanunlardaki

hükümler saklı kalmak kaydıyla mal bildirimlerinin, bildirimde bulunanın özel dosyasında
muhafaza edileceği, bu bildirimlerin içeriği
hakkında soruşturma durumu hariç bilgi verilemeyeceği, ayrıca Kamu Görevlileri Etik
Kurulunun da mal bildirimlerini, “gerektiğinde inceleme” yetkisi bulunduğu belirtilmiştir.
3.14. Ceza Hükümleri
3628 sayılı kanun; süresi içinde bildirimde
bulunmama (Madde 10), gerçeğe aykırı açıklama (Madde 11), gerçeğe aykırı bildirimde
bulunma (Madde 12), haksız mal edinme, mal
kaçırma veya gizleme (Madde 13), durumunda çeşitli hapis ve para cezaları öngörmüştür.
Ayrıca bu durumların tespiti halinde Zoralım (Madde 14), Kamu hizmetlerinden yasaklama (Madde15), Tecil paraya çevirme ve
ön ödeme yasağı (Madde 16) yaptırımları da
yasada öngörülmüştür.
Ayrıca Disiplin Yönünden 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 125/D-j maddesinde
“belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” Kademe İlerlemesinin
Durdurulmasını gerektirir bir disiplin suçu
olarak tanımlanmıştır.
Bu maddenin anayasaya aykırı olduğu
yönünde yapılan bir müracaatı ise Anayasa
Mahkemesi, E:2010/28, K:2011/139 sayılı ve
20/10/2011 tarihli kararıyla, mevcutdüzenlemenin Anayasaya uygun olduğunu belirterek
reddetmiştir.
3.15. Süresi İçinde Bildirimde Bulunmama
Süresi İçinde mal bildiriminde bulunmama
durumunda Yönetmeliğin 17 inci maddesinde
yapılacak işlemler izah edilmiştir. Buna göre
bildirimde bulunmayanlara, ilgili mercilerce
Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirimde bulunulur. 1 ay içinde bildirimde bulunmayanlar için Cumhuriyet Savcılıklarına suç
duyurusunda bulunulur.
Yönetmelik gereği müfettiş ve muhakkikYıl: 28 • Sayı: 129 / 130
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ler de verdikleri süre zarfında bildirimde bulunmayanlar hakkında Savcılığa Suç Duyurusunda bulunurlar.
3.16. Soruşturma Usulü
Kanunun Soruşturma başlıklı 17 inci maddesinde;
“Madde 17 – (Değişik birinci fıkra:
12/12/2003-5020/12 md.) Bu Kanunda ve
18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya
görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve
alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet
sırlarının açıklanması veya açıklanmasına
sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında
2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz. Görevleri
veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve
kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili
kanun hükümleri saklıdır.”
Hükümleri yer almıştır.
Bu düzenlemeye göre 3628 sayılı Kanun
kapsamında suç işleyen memurlar hakkında,
4483 sayılı Kanun kapsamında Ön İnceleme
yapılmadan doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma yapılabilir veya bahsedilen suçu işleyen memurlar hakkında ilgili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına
doğrudan suç duyurusunda bulunulabilir.
Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerinde, kanun kapsamında yapılan soruşturmaprosedürüyle ilgili olarak;
Madde 18 “Bu suçlardan dolayı müfettiş
ve muhakkikler de soruşturmaneticesinde
delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi
yetkili ve görevli CumhuriyetBaşsavcılığına
ihbar ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet
Başsavcılığı müfettiş vemuhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği
halde dahi evrakın taallukettiği iş hakkında
Ocak - Haziran 2015/1-2

soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu mercidenisteyebilir.
17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil
veya emare elde eden müfettiş vemuhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdietmedikleri
takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin MuhakematıHakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.
İhbar konusu müsnet suç hakkındadava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak
yasaktır.”hükmü ile
Madde 19 “Cumhuriyet Savcısı 17 nci
maddede yazılı suçlarınişlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya
ve bizzat soruşturmayabaşlamakla beraber
durumu atamaya yetkili amirine veya 8 inci
maddede sayılan mercilerebildirir.
Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğutakdirde sanıktan, haksız edinilen malın
kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiğitakdirde sanığın ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından malbildiriminde bulunmalarını ister. Bu
istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihtenitibaren yedi gün içinde Cumhuriyet
Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur.Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik
tarafından yapılması halinde müfettiş veyamuhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan
ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar.
Buistemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten
itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkikemal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.
Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil
veyaemare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden
veya paraveya malın bulunduğu yer hukuk
mahkemesinden isteyebilir.”
Hükümleri yer almıştır.
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3.17. Bilgi Verme Zorunluluğu
Kanunun 20 inci maddesinde;
“Madde 20 – (Değişik: 12/12/2003-5020/14
md.)Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya
kamu kurum ve kuruluşları; bu Kanuna göre
takip, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili
kişi, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya
temsilcisi ve bu Kanundaki diğer mercilerce
istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede
eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan
kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya
tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.” hükmü bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinde de özel
kanunlarda aksine bir hüküm bulunsa dahi ilgili kişiler ile özel ve kamu kuruluşlarının 3628
sayılı Kanunla soruşturmaya yetkili kılınan
kişilere istenen bilgileri eksiksiz vermekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.
4. 4483 Sayılı Yasa ile 3628 Sayılı Yasa
Arasındaki İlişki
3628 Sayılı Kanunun Soruşturma Başlıklı
17 inci maddesinde;
“Madde 17 – (Değişik birinci fıkra:
12/12/2003-5020/12 md.) Bu Kanunda ve
18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve
nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım
ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının
açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet
verme suçlarından veya bu suçlara iştirak
etmekten sanık olanlar hakkında 2.12.1999
tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
hükümleri uygulanmaz.
Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.
Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan

sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır. “
Hükümleri yer almıştır.
Böylelikle 3628 sayılı yasa, 4483 sayılı yasanın da sınırlarını çizmiştir.
3628 sayılı Kanunda tanımı yapılan ve
belirtilen suçlar ile İrtikâp, rüşvet, zimmet,
kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet
sırlarını ifşa suçlarında 4483 sayılı yasa uygulanmaz. Yani bu suçların zanlıları hakkında
İdarece Ön İnceleme yapılmaz. Hazırlanacak
bir raporla Doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına Suç Duyurusunda bulunulur.
Bu suçların varlığı halinde, Cumhuriyet
Başsavcılarınca da İdareden Önİnceleme talep olunmaksızın, doğrudan işlem yapılır.
4.1. 3628 Sayılı Yasa Çerçevesinde, 4483
Sayılı Yasa Kapsamında Olmayan Suçlar
1. Süresi İçinde Mal Bildiriminde Bulunmamak (3628 Sayılı Kanun Md.10/1-2)
2. Mal Bildirimini açıklamamak veya bilgi
vermemek (3628 Sayılı Kanun Md.11)
3. Gerçeğe aykırı mal bildirimi (3628 Sayılı
Kanun Md.12)
4. Haksız mal edinme ve bunu gizleme
(3628 Sayılı Kanun Md.4, Md.13)
5. Yetkili mercilere bilgi vermeme (3628
Sayılı Kanun Md.20)
6. Bankacılık Kanununda Yer alan Suçlar
(3628 sayılı Kanun Md.17, 5411 sayılı Kanunun
135, 160, 162 vb hükümleri)
7. İrtikâp ( 5237 Sayılı TCK Md. 250)
8. Rüşvet (5237 sayılı TCK Md. 252)
9. Zimmet (5237 sayılı TCK Md. 247)
10. Kaçakçılık ( 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler
Tekeli Kanunu, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun ilgili
hükümleri)
11. Resmi İhale ve Alım Satıma Fesat Karıştırma (5237 sayılı TCK Md. 235, 236)
12. Devlet Sırrını İfşa ve Casusluk (5237
sayılı TCK Md. 326, 333)
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4.2. 3628 Sayılı Kanun Kapsamında Ayrıntılı Tanımı Yapılmayan ve 4483 Sayılı
Yasaya Tabi Olmayan SuçlarınTanımları

sının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş
yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

1. İrtikâp
5237 sayılı TCK Madde 250- (1) (Değişik:
2/7/2012-6352/86 md.) tanımlanmıştır:
“(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye
kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte
bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu
görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız
tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı
bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini
mecbur hissederek, kamu görevlisine veya
yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş
olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.
(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar
sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi,
üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

4. Kaçakçılık
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kaçakçılık suçlarıMADDE 3 – (Değişik:
28/3/2013-6455/54 md.)(1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi,
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.vd hükümleri ile (4458 sayılı
Gümrük Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu
İçkiler Tekeli Kanunu, 2313 sayılı Uyuşturucu
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun
ilgili hükümleri) kaçakçılık suçlarıylailgilidir.
5. İhaleye Fesat Karıştırma
5237 sayılı TCK Madde 235’te tanımlanmıştır:
“(1) (Değişik: 11/4/2013-6459/12 md.)
Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan
mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da
kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:
a) Hileli davranışlarla;
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale
sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde
belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı
bırakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip
olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

2. Rüşvet
5237 sayılı TCK Madde 252- (Değişik:
2/7/2012-6352/87 md.) tanımlanmıştır:
“ (1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması
veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya
göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.”
3. Zimmet
5237 sayılı TCK Madde 247’de tanımlanmıştır:
“(1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine
devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle
yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkaOcak - Haziran 2015/1-2
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b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması
gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını
sağlamak.
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla,
ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına
sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki
işlemlere katılmalarını engellemek.
d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan
kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma
yapmaları.” ihaleye fesat karıştırma olarak
nitelendirilmiştir.
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6. Devlet Sırlarını İfşa ve Casusluk
5237 sayılı TCK Md. 326, Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, başlığı altında suçun
tanımı yapılmıştır:
“Madde 326- (1) Devletin güvenliğine
veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin
belge veya vesikaları kısmen veya tamamen
yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde
sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde
kullanan, hileyle alan veya çalan kimseye
sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.”
5237 sayılı TCK Md. 333 Devlet sırlarından
yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik başlığı altında:
“Madde 333- (1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını
gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları
veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanan veya kullanılmasını
sağlayan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis
ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmüyle;
Devlet sırrından yararlanma suçu tanımlanmıştır.

5. 3628 Sayılı Yasa Kapsamında Sağlık
Bakanlığındaki Düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı teşkilatında;Sonu 0 ve
5’le biten yılların Ocak ayında, 3628 sayılı
Kanun gereği verilmesi gereken mal beyannamelerinin nasıl verileceği hususunda uygulamada birliğin sağlanması açısından rutin
Genelgeler çıkarılmaktadır.
Konuyla ilgili olarak; Sağlık Bakanlığının
Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde ve Sağlık Bakanlığının bağlı kurumlarının
personel birimlerine ait internet sitelerinde
gerekli duyurular ve bilgilendirmeler yapılır.
“Mal Bildirim Formu” tek nüsha ve tek
kâğıt (önlü-arkalı) olarak el yazısıyla doldurulur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır.
Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Şubat ayı
sonuna kadar verilmesi gereken yeni beyanların veriliş tarihi mutlaka o yıla ait olur.
Hangi aya ve güne ait olursa olsun, bir
önceki yıla ait beyan yeni beyan olarak kabul
edilemez.
Tek kâğıt olarak doldurulmayan, tarihsiz veya imzasız bildirimler, beyan sahibi ve
beyan tarihi hakkında bilgi vermeyeceği için
geçersiz kabul edilir.
“Taşınmaz Mal Bilgileri” bölümünde yer
alan adres tam olarak yazılır, gayrı menkulün
ada ve parsel bilgileri de beyannamede belirtilir.
Beyan edilenmalın “Edinme Tarihi” gün,
ay ve yıl olarak belirtilir.
Bildirimler, üzerinde adı, soyadı ve kurum
sicil numarası yazılı “kapalı bir zarf içinde”
memurun görev yaptığı kurumun personel
birimine teslim edilir.
Ek mal bildirimlerinin doldurulmasında,
sadece ek mal bildiriminin verilmesine gerekçe olan bilgi/mal beyan edilir.
6. Örnek Yargı Kararları
6.1.
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 12/03/2007 taYıl: 28 • Sayı: 129 / 130
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rihli, 2004/2012 E., 2007/ 1547 K. numaralı Kararı:
"...gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma suçuna gelince; Sanığın, 30.09.1999
ve 05.10.1999 tarihlerinde M. K.'den aldığı
borçlarla ilgili olarak M. K.'nin tanık sıfatıyla dinlenerek alacak-borç ilişkisinin bulunup
bulunmadığı, var ise ödeme süresi ve miktarı
konusunda beyanının tespitinden sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,
yasaya aykırıdır…"
6.2.
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 10/06/2009
tarihli, 2006/13872 E., 2009/7278 K. numaralı
Kararı:
"…Makine Kimya Endüstri Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde büro
elemanı olarak çalıştığı dönemde zimmetine
para geçirdiğinin kurum müfettişleri tarafından belirlenmesi üzerine hakkında 3628 sayılı
yasa gereğince de işlem yapılmasının talep
edilmesi üzerine yapılan soruşturma sonucunda açılan davada; sanığın zimmetine geçirdiği parayı kullanmak suretiyle eşi ve çocukları adına gayrimenkuller aldığı böylece
haksız mal edinme ve gizleme suçunu işlediği
kabul edildiğine göre; 3628 sayılı yasanın 13.
maddesinde yer alan "Kanunun daha ağır bir
cezayı gerektirmediği takdirde" haksız mal
edinenin cezalandırılacağına dair düzenleme
de gözeterek, zimmet suçundan açılan dava
dosyası getirtilip incelendikten sonra davanın birleştirilmesi gerekip gerekmediğinin
düşünülmemesi, yasaya aykırıdır…”
6.3.
Yargıtay 7.Ceza Dairesinin 07/07/2003 tarihli, 2003/1322 E., 2003/5799 K. numaralı Kararı:
“…bilirkişi N. T. 5.9.2001 tarihli raporunda
sanığın emekli olduktan sonra vermiş olduğu
mal bildiriminde mal varlığının tamamını bildirmediğini belirtmiş bulunması karşısında;
bildirilmeyen malların neler olduğu konusunda bilirkişinin ek mütalaası alınarak açıklattıOcak - Haziran 2015/1-2

rılması ve hasıl olacak sonuca göre sanığın
hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik soruşturma ve incelemeyle yazılı
şekilde hüküm tesisi, yasaya aykırıdır… "
6.4.
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 11/10/1999
tarihli, 1999/9424 E., 1999/10212 K. numaralı
Kararı:
“…Hükmün gerekçesinde sanığın 1994
yılında Belediye Başkanı seçildiği sırada
17-18 milyar lira değerinde Türk parası, yabancı para ile menkulünün bulunduğu açıklanmış ise de buna ilişkin delillerin (banka
kayıt ve belgelerin) nelerden ibaret bulunduğunun denetime olanak verecek şekilde
gösterilmemesi,Sanık ve eşi adına kayıtlı bulunan gayrimenkullerden hangi gayrimenkullerin bildirilmediği hususunun her türlü denetime olanak verecek şekilde tespit edilmeden
eksik araştırmaya dayalı olarak yazılı şekilde
hüküm tesisi, yasaya aykırıdır…"
6.5.
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 31/05/2005 tarihli,2003/13600 E., 2005/5204 K. numaralı Kararı:
“…adı geçen bankadan sanığın mevduat hesaplarının hangi tarihte, hangi miktarla
açıldığını ve hesap hareketlerini gösteren
ayrıntılı dokümanın getirtilerek incelenmesini müteakip olup, savunmada ileri sürülen
hususların doğruluğunun saptanması halinde, mal bildiriminde bankadaki paranın eksik
gösterilmesinin ve döviz hesabının gösterilmemesinin beşeri hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve sanığın suç işleme kastının
bulunup bulunmadığı tartışılıp sonucuna göre
sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi
gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi, yasaya aykırıdır…"
6.6.
Danıştay 12 inci Dairesi 02/05/2014 tarihli
ve E: 2010/4144, K:2014/3203 sayılı Kararı:
“….Yukarıda anılan mevzuat hükümleri
ile dosyada mevcut bilgi ve belgelerin birlik-
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te irdelenmesinden; devlet memurlarının mal
bildiriminde bulunması zorunluluğu rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele kapsamında getirilmiş
olup, bu suretle mal bildiriminde bulunması
gereken kişilerin haksız mal edinmelerinin,
gerçeğe aykırı bildirimde bulunmalarının
önüne geçilmesi ve bu kişilerin denetlenmesi amaçlanmıştır. Bundan hareketle devlet
memurlarının kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının, mal varlıklarında önemli
bir değişiklik olarak nitelendirilecek ve parayla ifade edilebilen taşınır ve taşınmaz mal
varlıklarını edinmeleri durumunda bu varlıkların edinim değerinin, net aylık tutarının 5
(beş) katını aşması durumunda ek mal bildiriminde bulunması yasal bir zorunluluk olarak
yer almıştır.
Öte yandan; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 125/D-j maddesinde düzenlenen
cezanın konuluş amacı göz önünde bulundurulduğunda, davacının satın aldığı aracın tescilini yaptırmış olması, aracın taşıt kredisi ile
alınmış olması, haksız ve geliri ile mütenasip
olmayan mal edindiğine ve edindiği malı gizleme maksadı taşıdığına yönelik iddia ve tespitin bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının suç işleme kastıyla
hareket etmediği sonucuna ulaşıldığından,

dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın
reddi yolunda verilen İdare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”
6.7.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 30/05/2006 tarihli ve 2005/7-173 E., 2006/145 K. Sayılı Kararı
“….Sanığın hangi mal varlığını hangi tarihte edindiği, edindiği tarihlere göre bunların
kaynağının açıklanıp açıklanamadığı ve geliriyle uyumlu olup olmadığı, bunların sonucuna göre de hangilerinin haksız mal edinme,
hangilerinin yasal mal edinme olduğu hususlarının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi,…suretiyle soruşturmanın
genişletilmesi için hükmün BOZULMASINA,”
7. Değerlendirme ve Sonuç
3628 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, devlet memurlarının
mal edinimlerinin idareler tarafından takibini
ve yapılacak işlemleri düzenlemektedir.
Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hususlara uyulmaması; memurların cezaî, malî ve
idarî yaptırımlarla karşılaşmasını gündeme
getirebileceğinden konuya gereken hassasiyetin mutlaka gösterilmesi gerekmektedir.
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TARİHİN İÇİNDEN
PTT TARİHİNİN İLK
BÜYÜK YOLSUZLUĞU
Fazlı Köksal*
PTT kurulduğu tarihten bu tarafa, kamu kuruluşları arasında yolsuzluğun en az olduğu kurumlardan birisi olmasına rağmen, zaman zaman
büyük meblağlara ulaşan yolsuzluk olayları da
gerçekleşmiştir.
PTT tarihinde rastlanan ilk büyük yolsuzluk
Posta Telgraf Nâzırı İzzet Efendi’nin de adının karıştığı ihale yolsuzluğudur.
Posta Telgraf Nazırı İzzet Efendi, 10.04.187719.01.1879 ve 04.06.1880-22.06.1888 tarihleri arasında Posta Telgraf Nazırı olarak görev yapmıştır.
Telgraf Memuru olarak göreve başladığı kurumda
Posta-Telgraf Nazırlığına (Posta-Telgraf Bakanlığına) kadar yükselmiştir., Nazırlığı döneminde
teşkilattın personel kalitesini artırmak için çaba
göstermiş, Darüşşafaka Lisesi’nin ders programları arasına elektrik ve telgrafçılık ile ilgili dersler
konmasını sağlamıştır. Telgraf Fabrikasını faaliyete geçirmiştir. Telgraf Mevzuatında önemli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır. Çalışmayan
Telgraf hatlarının tamamının onarımını sağlamış,
İstanbul ile Hindistan arasında telgraf haberleşmesi başlamıştır. Posta işlemleri konusunda
da çok önemli icraatlara imza atılmıştır. O’nun
Nazırlığı döneminde Darüşşafaka’yı dereceyle
bitirenler, Paris’teki Yüksek Telgraf Mektebi’ne
gönderilerek, Telgraf İşletmesinin ihtiyacı olan
Ocak - Haziran 2015/1-2

mühendisler temin edilmziştir. Onun döneminde
yapılmış daha pek çok önemli icraat sayılabilir.
Özetle, İzzet Efendi Osmanlı Döneminde en başarılı Posta Telgraf Nazırlarından birisidir.
Ama ne acıdır ki, Posta Telgraf Nazırı İzzet
Efendi’nin bu güzel hizmetlerini sorumlularından
olduğu büyük bir yolsuzluk olayı gölgelemektedir.
Kaynaklarda bu yolsuzluk olayı şu şekilde anlatılmaktadır;
Ermeni Protestan Cemaati Lideri Müteahhit
Agop Boyacıyan, İzzet Efendi’nin yakın dostudur.
Telgraf Nazırlığında nasıl bir ihale açılırsa açılsın,
mutlaka Agop Boyacıyan’da kalmaktadır. Taahhüt
ettiği malzemeler ithal edilmeden de bedeli, İzzet
Efendi’nin talimatıyla kendisine ödenmektedir..
Önceleri mal teslimleri düzenli iken, zamanla bedeli ödenen bazı mallar teslim edilmez.
Boyacıyan’a taahhüt edip, teslim edemediği mallar için ödenen meblağ 120.000 altın lirayı bulur.
*Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi, DENETDE Eski Genel Başkanı
PTT Müfettişleri Albümü- PTT Genel Müdürlüğü-1995
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İzzet Efendi döneminde alınmayan / alınamayan bu meblağ, İzzet Efendi’nin ölümünden sonra
Telgraf İdaresi tarafından istenince Agop Boyacıyan “ayda ancak 1 lira ödeyebileceği” cevabını
vermiş ve tanıdıklarını araya koyarak ödeme işinde sıkıştırılmaması konusunda “İrade-i Seniye”
çıkarmayı başarmıştır.
Daha sonra, Sabık Posta ve Telgraf
Nâzırı İzzet Efendi’nin memuriyeti zamanında
meydana getirmiş olduğu hasar ve israfın denetlenmesi için bir komisyon oluşturulmuştur . konuya bakan mahkeme, İzzet Efendi’nin malvarlığına
el konulmasına karar vererek durumun Maliye
Nezareti’ne tebliğine karar vermiştir
Bu arada İzzet Efendi vefat ettiği için,
zimmetine alınan meblağın tahsilatının yakışıksız
olacağı düşüncesiyle, borçları affedilmiştir. İdarenin alacağı 120.000 altın lira da, tüm uğraşlara
rağmen, gerek Agop Boyacıyan’dan gerekse kefili Ohannes Manasiyan’dan tahsil edilememiştir.
İzzet Efendi’nin köşkünün mirasçısı yabancımız değil…
İzzet Efendi’nin çocuğu olmaması üzerine eşinin yeğeni Fevziye’yi evlatlık almıştır. Aile,
Fevziye’ye Fransızca, ut vesaire dersleri aldırmak
için de Mehmet Ali adında Posta Telgraf İdaresinde çalışan genç bir memurdan talepte bulunurlar. İşte bu Mehmet Ali, Fevziye ile evlendirilmiş, Posta Nazırı İzzet Efendi de sonraki yıllarda,
Erenköy’deki konağını genç çifte hediye etmişti.
Mehmet Ali-Fevziye çifti, doğan ilk çocuklarına
bu yüzden İzzet ismini vermişti. Ki bu İzzet meşhur
gazeteci Mehmet Ali Birant’ın babasıdır. Ve M.
Ali Birant uzun yıllar İzzet Efendi’den intikal eden
köşkte oturmuştur.

Padişah buyruğu.
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DENETİM ANILARI
Ömer Yürekli*

GEREKSİZ SORUNLARI ÖNLEMEK
Vakti zamanında Tekel Genel Müdürlüğünde
çalıştığım bir dönemdi. Tekel’ in yaklaşık 400 bin
ton civarında tütün aldığı yıllardı. Bunun yaklaşık
150 bin tonu idarenin alımı, diğerleri ise destekleme alımları kategorisinde sayılıyordu. Yine alımların yapıldığı bir zaman dilimi idi. Ancak bu dönemde alım yapan tütün eksperleri ile Genel Müdürlük
arasında bir sorun olmuş ve eksperlerin alımları
yavaşlatması durumu gündemde olan bir konu
haline gelmişti. Alımların yavaşlatılması ihtimaline
karşı Genel Müdürlük hemen gereğinin yapılması
için Müfettişleri görevlendirmişti. Bu çerçevede
Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü bulunan illerimizden birinde görevli idim.
Öncelikle alımların yavaşlatılıp yavaşlatılmadığını, bu noktada tütün ekicilerinin mağduriyetinin
mevzu bahis olup olmadığını incelememiz gerekiyordu. Alımların yavaşlatılıp yavaşlatılmadığını
anlamak için de bir mukayese yapmamız gerekiyordu. Bunu da belirlenecek veya öngörülen
standart durumla, önceki yıl rakamları veya mukayese edilebilir bir zaman diliminin rakamları ile
karşılaştırarak bulmamız gerekiyordu. Önceki yıl
rakamları veya diğer zaman dilimlerinin rakamları
idarenin kayıtlarında mevcuttu. Ancak yeni döneme ilişkin rakamlar yeni kayıtlara yansıyordu. Biz
de bir an önce rakamlara ulaşıp alımın hızı konusunda bir kanaate ulaşmak istiyorduk. Bunun için
alım eksperlerinin amiri durumunda bulunan ve
alımları denetleyebilen Başeksperden alım rakamları ve gidişatı hakkında rapor istemiştim. Ancak
Ocak - Haziran 2015/1-2

öngörülemeyen bir dirençle karşılaştım: Başeksper alım rakamları ile ilgili bilgi vermek istemediği
gibi, alımın gidişatı hakkında rapor da vermek istemiyordu. Ben de ona Teftiş Kurulu Yönetmeliğindeki ilgili maddeleri okudum. Okuduğum maddeler
teftişe tabi olanların yükümlülüklerini düzenleyen
maddelerle, Müfettişlerin yetkilerini düzenleyen
maddelerdi. Bu maddeleri okuduktan sonra istediğim kayıtları ve raporu getirmesi için ertesi güne
kadar süre verdim.
Gördüğüm kadarı ile Başeksper, alım eksperlerinin baskı yapabileceğinden çekiniyordu. Ancak
öte yandan teftişe tabi bir personel olarak yapması
gereken görevler vardı. Bu ikisi arasında gidip gelme durumu söz konusu idi. Ben bu ikilemini gördüğüm için onu uyarmış, Yönetmeliğin ilgili hükümlerini, dolayısıyla olması gerekeni, olması gerekeni
yapmaması halinde karşılaşabileceği yaptırımları
anlatmıştım. Bu açıdan içim rahattı. Uyarı görevimi
yapmıştım. Buna rağmen Yönetmelik hükümlerine
uygun davranmazsa gereğini yapacaktım. Ancak
gördüğüm kadarı ile aklı başında biri idi. O açıdan
görevinin gereklerini yerine getireceğini düşünüyordum. Nitekim ertesi gün istediğim kayıtlar ve
rapor masama gelmişti.
Bundan ve benzeri örneklerden yola çıkarak; görevinin gereklerini bilen, ehliyet ve liyakat
sahibi aklı başında insanlarla çalışmanın, kamu
yönetiminde gereksiz sorunları önleyebileceği kanaatine varmıştım.
*SB Sağlık Başdenetçisi (Eski TEKEL Başmüfettişi)

59

Ömer Yürekli

60

ALTIN BİLEZİK
TEKEL’ in altın çağları bitmiş, özelleştirme
çalışmaları başlamıştı. Özelleştirme çalışmaları
derken, özelleştirmenin söylem boyutunun çok
gerilerde kaldığı, fiili anlamda özelleştirme işlemlerinin yapılmakta olduğu bir dönemdi. Tüm
çalışanların, özelleştirmenin nasıl olacağını, hangi birimlerden başlanacağını, kendilerinin durumunun ne olacağını merak ettikleri bir süreçten
geçiyorduk. Herkesin gündeminde özelleştirme
vardı. Akşam sabah özelleştirme konuşuluyordu.
Doğal olarak süreç devam etmekle birlikte,
idarenin işlemleri de yapılmak durumundaydı.
Teftiş kurulu da denetim hizmetlerini gerektiği
gibi yapmanın gayreti içinde idi. Bu çalışmanın
bir sonucu olarak ben de Yaprak Tütün İşletme
Müdürlüklerinden birinde teftiş yapıyordum. Tabiatıyla her zaman teftiş yapılmıyor. Zaman zaman
çalışanlarla TEKEL’ in güncel sorunları da konuşuluyordu. O zamanlar herkesin gündeminde olan
birincil konu özelleştirme idi. Genelde herkes kendi durumunun ne olacağını merak ediyordu.
Bir gün bir tütün eksperi arkadaşla çeşitli
meslek mensuplarının durumunun ne olabileceği konusunda sohbet ediyorduk. Eksper arkadaş,
tütün eksperlerinin özel sektörde faaliyet gösteren tütün ticareti ile uğraşan şirketler dışında
iş bulmasının zorluğunu, devlet kurumlarında
tütün eksperi kadrolarının olmadığından, dolayısıyla özeleştirme sürecinde tütün eksperlerinin
durumunun güçlüklerinden bahsettikten sonra,
sıra denetim elemanlarının durumunda gelmişti.
Kendisinin de bir yakını devlette denetim elamanı
idi. O yüzden konuyu çok iyi biliyordu. Müfettişliğin genel geçerli bir meslek olduğunu, kariyer bir
meslek olduğunu, iyi bir müfettişin devletin diğer
kurumlarında da çok rahat görevinin gereklerini
yapabileceğini, pozisyonlarının da değişmeyeceğini, zaten özelleştirme mevzuatının da müfettiş-

lerin haklarını koruduğunu belirttikten sonra;
--“Müfettiş Bey, Müfettişlik altın bileziktir.”
dedi.
O güne kadar ben Müfettişliğin altın bilezik
sayılan meslekler kategorisinde olduğunu düşünmemiştim. Klasik anlamda toplumda her zaman
geçerli olan doktorluk, avukatlık, terzilik, mimarlık vb. mesleklerin altın bilezik olarak nitelendirildiğini biliyordum. Ancak Müfettişlik mesleğini
bu kapsamda hiç değerlendirmemiştim. Mesleği
yakından tanıyan eksper arkadaşımız, kamu kurumlarının tamamında geçerli bir meslek olması
nedeniyle Müfettişliği altın bilezik olan meslekler
kategorisinde değerlendirmişti.
HAKSIZLIĞA KATLANMAYI BİLMEK…
1990’ lı yılların ortaları idi. TEKEL Yaprak Tütün
İşletme Müdürlüklerinden birinde teftiş görevini
yerine getiriyordum. Teftiş görevi yapılırken zaman zaman İşletme Müdürü ile de görüşmeler yapıyordum. Bu görüşmelerde teftişte tespit edilen
eksiklik ve aksaklıklar başta olmak üzere işletmenin sorunları ve çözüm önerileri konusu gündeme
gelirdi.
Bu görüşmelerin yapıldığı günlerden bir gün
akşam üzeri idi. İşletmenin yol kenarında bulunan
giriş kapısında bir hareketlilik olmuştu. İşletme
Müdürü kapıdaki güvenlik görevlisini arayarak
durumu sordu. Kapıdan gelen habere göre eksper arkadaşlardan biri rahatsızlık geçirmiş ve ruh
ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmıştı. Müdür bu haberi duyduktan sonra bana dönerek:
“Efendim, haksızlığa katlanmayı bilmeyenlerin
sonu böyle olur”, dedi.
Söylem o zamanlar bana ilginç gelmişti. Denekki o Müdüre göre, haksızlığa katlanamayanların sonunda psikolojik dengeleri bozulabiliyordu…

Yıl: 28 • Sayı: 129 / 130

HAYATA BİR PENCEREDEN
BAKAR GİBİ BAKIN, İÇİNDEKİ MİZAHI
GÖRECEKSİNİZ
Durdu Güneş *
Hayatın sıkıntılarına karşı mücadele kalkanımızın biri de mizahtır. Bizi aciz bırakan bir durumu
kişiyi biz de komik duruma düşürerek rahatlarız.
Stresin panzehiridir mizah. Onunla içimizi rahatlatırız.
Psikolojik tıkanmalara karşı emniyet sübabı
olan mizahı üç yoldan temin edebiliriz:
1- Mizah ürünlerini satın alırız. Mizah kitapları
ve dergileri alır okuruz. Komedi filmleri alır seyrederiz. Komedi tiyatrolarına gideriz.
2- Hayatın içindeki mizahı derleriz. Eğer hayata dışarıdan bakmasını bilirsek, ondaki komediyi
görürüz. Sohbet ederken, seyahat ederken, çalışırken mizahi durumlarla karşılaşırız. Dikkatli bakarsak fıkraya dönüşen her kareyi yakalayabiliriz.
3- Mizahı doğrudan üretebiliriz. Mizah zihni tuzağa düşürme sanatıdır. Beynimiz hayatın
kalıplarını değiştirerek tuzak kurma yeteneğine
sahiptir. Her insanda mizah üretme potansiyeli
vardır. Yeter ki, insan bunun farkına vararak bu
yeteneğini aktive etsin.
Bu yazıda, hayatın içindeki mizahi olaylardan
oluşan bir buket fıkra sunuyorum.

TÜYÜ BİTMEDİK YETİMİN HAKKI
Genç mühendis, inşaat mühendisliği fakültesini yeni bitirmiş, zor bela bir şantiyede işe başlamıştı.
İlk gün şantiye binasındayken içeri biri girdi,
önüne geleni fırçaladı, haşladı, terör estirdi. Sonunda o kadar sinirlendi ki "Tüyü bitmemiş yetimin
hakkını kimseye yedirmem " dedi ve gitti.
Genç mühendis çok korkmuştu "kim bu adam?"
diye sordu. "Kontrol amiri" dediler. Genç mühendis hem işin ciddiyetini düşünmüş hem de içinden
'ne dürüst insanlar var' diye geçirmişti.
Ay başı geldiğinde şantiye şefi genç mühendisi odasına çağırdı, bir zarf uzattı ve bunu kontrol
amirine götürmesini istedi.
Zarfı alan genç mühendis kontrol amirinin
kapısını çaldığında çok çekiniyordu. Bu kadar
dürüst görünen kişiye bu parayı verdiğinde tepkisi ne olacaktı? İçeri girip zarfı çekinerek verdi.
Kontrol amiri zarfı açtı. Tomarla para vardı . Genç
mühendise baktı, gülümsedi, sonra "Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı geldi. Tüyü bitmedik yetimin
hakkını kimseye yedirmem, ben yerim" dedi.
*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Şair, Yazar
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Durdu Güneş
BAŞKASININ ANASININ ADINI SORARSAN
Köyün birinde arazi davası ile ilgili keşif yapılır. Keşifle ilgili zabıt tutulurken bilirkişi olarak
yöre halkından birinin bilgisine başvurulur. Hakim
bu kişinin kimliğini tutanağa geçirecek "Anayınadı
ne?" deyince adam onu hakaret gibi algılar vekızar, sonrahakime: "Peki, senin anayınadı ne?" diye
sorar.
Hakim orada bulunan muhtara "ne diyor bu?"
deyince, muhtar kendinden emin bir şekilde: "Sen
birine anasının adını sorarsan o da senin anayın
adını sorar, hakim bey! Kusura bakma, burada
böyle"
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HOCANIN HAKKI
Bir zamanlar Trabzon'daTopçu Hafız Mehmet
adında bir imam varmış.
Kurban kesilirken yaklaşır. Önce "Allah kabul
eylesin" dileğinde bulunurmuş. Sonra "Aman ha!
pay etmede kusur etmeyin, hocanın hakkını da
ihmal etmeyin." dermiş.
"Payınasılyapacağızhocam?" diye sorduklarında, izah edermiş: "Kurbanın başı hocanın, döşü
hocanın, yedi payda beşi hocanın, geri kalanında
da hakkı var hocanın." dermiş.
Kaynakkişi: E. SANCAK
Derleyen: Durdu GÜNEŞ
CESARETİNE HAYRANIM
Ankara’nın bir ilçesinde müftü olarak görev
yapan kişi, kendi köyünü ziyarete gitmiş. Cuma
günü, caminin imamı müftüyü görünce “Hocam
siz buradayken ben vaaz veremem, mümkünse
vaazı siz verin” demiş. Müftü “Hayır, siz normal
programınıza devam edin.”diye karşılık vermiş.
İmam “Ama hocam, siz buradayken ben rahat
konuşamam” demiş. Müftü “Rahat olun, ben
yokmuşum gibi vaazınızı verin” diyerek vaaz vermemekte ısrarlı olunca, durumu gören biri dayanamayarak, “Madem siz karar veremiyorsunuz
ben kürsüye çıkıyorum” diye hemen fiili durum
oluşturup kürsüye geçmiş, heyecanlı bir şekilde
kulaktan dolma ne biliyorsa söylemiş.
Vaazı bitirdikten sonra müftünün yanına gelip

sormuş: “Hocam nasıl vaazı beğendin mi?”
Müftü : “Bildiğinbir şey yok ama cesaretine
hayranım” demiş.
EN GÜÇLÜ SİLAH
Bir köyün çevresinde yuvalanan tilkiler, kendi
aralarında sohbet ediyorlarmış. Lider konumunda
olan tilki, "Köyde herkesin kümesine girebilirsiniz.
Ama sakın ola, imamın kümesine girmeyin" demiş.
Tilkilerden biri merakla sormuş: "Niye imamın
kümesine girmeyelim. Onun bir silahı bile yok"
Lider tilki "Olur mu?" demiş. "Ondaki silah kimsede yok. 'Tilki eti helaldir' diye bir fetva verir.
Valla neslimizi kuruturlar." demiş.
TEŞAŞÜR ve İŞ TAKİBİ
Bir milletvekili pisuvara teşaşüreylerken ısrarla cep telefonu çalar. Sonunda açmak zorunda
kalır. "Ben de tam genel müdürle senin meseleni
konuşuyordum. Merak etme, o iş tamam." der.
Yanında teşaşüreden vatandaş garip garip
bakınca, izah etmeye başlar. "Olmayacak bir iş.
Ha teşaşüreylemişin, ha genel müdürle konuşmuşun, ne farkederki"
(Not: Yanlış anlaşılmasın olay Patagonya'dageçmektedir.)
EMEKLİ MEHMET EFENDİ DER Kİ:
Avam sana sorar: "Madem akıllısın o halde
neden zengin değilsin, neden makam sahibi değilsin?"
Sen dersinki: "Gönül zenginliği en büyük zenginlik değil midir? İnsanı kamil olmak en önemli
makam değil midir?"
Avam der ki: "Bunlar para etmez ki!.."
Sen dersinki: "Paradan başka değeri olmayanlar kadar, fakir ve alçak olan başka kim var ki!.."
PATOS MU BU?
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan bir boşanma davasında, boşanma talebinde bulunan
erkeğin babası da şahit olarak dinlenir.
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Hayata Bir Pencereden Bakar Gibi Bakın, İçindeki Mizahı Göreceksiniz
Hakim sorar: "Boşanma talebindeki geçimsizlik nedeni nedir?"
Baba cevap verir: "Bu gelinden bir randıman
alamadık hakim bey!"
Hakim kızgın bir ifadeile karşılık verir. " Ne
randımanı arıyorsun? Patos mu bu?"
(Kaynak kişi: Aile Mahkemesi Hakimi S. Demirtaş)
HERŞEYE BİR OLUMSUZ ETİKET
Bir arkadaşım anlattı. Halası hem çok cimri
imiş hem de her şeyden şikayetçi olurmuş.
Bir gün halaoğluyla çarşıdan halasının evine
gelmişler. Halasının da cimriliğini bildikleri için
şimdi sorar diye dolmuşa binmeyip yaya gitmişler.
Eve gelince halası sormuş. “Neyle geldiniz?”
“yaya olarak ”diye cevap vermişler. Hala, kızgın
bir şekilde “Niye yaya geldiniz! Canınıza yazık”
demiş.
Başka bir sefer eve geldiklerinde hala yine
sormuş: “Neyle geldiniz?” Bu kez “Dolmuşla”
diye cevap vermişler.“Niye dolmuşa bindiniz! Paranıza yazık” demiş.
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Halanın her duruma olumsuz davranması
karşısında yakınmışlar. “Hala, dolmuşa biniyoruz
paranıza yazık diyorsun. Yaya geliyoruz canınıza
yazık diyorsun” demişler. Hala yine kızmış. “Aman
ne kadar boş konuşuyorsunuz! Çenenize yazık”
demiş.
NİYE BANA MUSALLAT OLUYORSUN?
Aralarında şiddetli sevgisizlik vardı. Bu nedenle geçinemiyorlardı. Kadın, kocasına arkadaşlarının yanında ağzına geleni söylüyordu. Koca
arkadaşlarının huzurunda nezaketini bozmamaya
çalışarak:
-Bütün bunları, sadece ben belediye memurunun önünde 'evet' dediğim için yapıyorsun değil
mi? Sen bu sözlerini sokaktan geçen her hangibirine de söyleyebilirmisin?
Kadının öfkesi doruk noktasındaydı, kesinbirkararlılıkla:
-Söylerim tabi, dedi.
Adam bu sefer yalvarırcasına sordu:
-Madem o kadar seçeneğin var, niye gelip gelip bana musallat oluyorsun?
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TEFTİŞ KURULLARIMIZI
TANIYALIM
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
Hazırlayan : Ertan Örs *
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ler Vizyonu; Hayat Kalitesi Yüksek Şehirler ve Sürdürülebilir Çevreyi Temin Etmek Üzere; Planlama,
Yapım, Dönüşüm ve Çevre Yönetimine İlişkin İş
ve İşlemleri Düzenleyici, Denetleyici, Katılımcı ve
Çözüm Odaklı Bir Anlayışla Yapmak Misyonu ile
hizmetine devam etmektedir.
Başkanlığımızın Yapısı

Tarihçe
Kamu hizmetlerinde imar ile ilgili işlerin yürütülmesi amacıyla kurulan Bakanlığımız; 1848 –
1920 yılları arasında Nafia Nezareti, 1920 - 1928
yılları arasında Nafıa Vekaleti, 1928 - 1983 yılları
arasında Bayındırlık Bakanlığı, 1983 - 2011 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olarak örgütlenen
ve 29/06/2011 tarihli ve 04/07/2011 tarihli ve 644
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılan
Bakanlığımız; Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehir-

644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanan, 20 Eylül 2013 tarihli
ve 28771 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile doğrudan Bakana bağlı Rehberlik
ve Teftiş Başkanlığı olarak yeniden örgütlenmiş
olan Başkanlığımız; Başkan, Başkan Yardımcıları, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları
ve Şube Müdürleri ile şube müdürlükleri personelinden oluşmaktadır. Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Başkanlık, gerektiğinde Bakanın
onayı ile Ankara dışında da görev merkezleri tesis
edebilir.
*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi/DENETDE Genel Saymanı
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Teftiş Kurullarımızı Tanıyalım

Başkanlığımız, 30 Başmüfettiş, 41 Müfettiş olmak üzere toplam 71 Müfettişten oluşmaktadır. 21
Müfettişimiz İdari Bilimler, 42 Müfettişimiz Teknik
Bilimler (Mühendis, Mimar) mezunudur. Müfettişlerimiz; 21 Yüksek Lisans ve 1 Doktora eğitim profiline sahip olup, Başkanlığımızca Yüksek Lisans
ve Doktora öğrenimleri desteklenmektedir.
Ayrıca Başkanlığımızca, Bakanlığımızın görevleriyle alakalı konularda Müfettişlerimizin
yurtdışı görevlendirmelere katılımları da sağlanmaktadır.
Başkanlığımızın Görevleri
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14.
Maddesi ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre; Başkanlık, Bakanın
veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya
onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
-Bakanlık teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, rehberlik,
araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.
-Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek üzere Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, Bakanlığın mevzuat, plan, program
ve projelere uygun çalışmasını, Bakanlık hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturan düzenlemelerin değiştirilmesini sağlamak amacıyla incelemeler yaparak, görüş ve önerilerini Bakana sunmak.
-Bakanlıkça yürütülen mevzuat ve eğitim çalışmalarına katılmak.
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-Bakanlık teşkilâtında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Bakanlığın hedeflerine ve amaçlarına
uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak
üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulunmak.
-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerine, görevleriyle ilgili sorunların çözümü ve hizmetlerin yürütülmesi konularında yol göstermek.
-Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini sağlamak için üretilecek politika ve hizmet
standartlarının oluşmasına rehberlik etmek.
-Başkanlık tarafından yapılacak rehberlik,
teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerine ilişkin,
yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, buna ilişkin rehberleri hazırlamak, rehberlik, teftiş, inceleme ve
soruşturma işlemlerinin etkililiğini ve verimliliğini
artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.
-Mevzuatta belirtilen görevleri ve Bakan tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.
Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre; Başkanlığın rehberlik ve teftiş hizmetleri,
Bakanlık teşkilâtı birimlerinin talepleri de dikkate alınarak Bakanlık onayı üzerine Başkanlıkça
hazırlanan bir plân çerçevesinde, faaliyetlerinin
daha etkin olarak yürütülmesi için Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına yol gösterici
nitelikte gerçekleştirilmesi sonucu Rehberlik Teftiş Raporu; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan inceleme sonucunda Ön İnceleme
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Ertan Örs

66

Raporu; Teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile
suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza
ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda Soruşturma Raporu; İnceleme
konusu iş ve işlemler hakkında teklif ve tedbirler
öngören İnceleme Raporu ile diğer rapor türlerine konu olmayan araştırmaya ilişkin özel hususlarda Araştırma Raporu düzenlerler.
Rehberlik Faaliyetleri
Başkanlığımızın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılması sonrasında,
Bakanlığın tüm birimlerine ihtiyaçları doğrultusunda yol gösterici, eğitici ve çözüm odaklı faaliyetlerinin arttırılması düşüncesinden hareketle
rehberlik fonksiyonunun ön plana çıkarılması,
dolayısıyla klasik teftiş faaliyetlerinin yanı sıra,
yapılan denetim ve incelemeler sırasında tespit
edilen problemlerin çözümüne ilişkin öneriler geliştirerek Bakanlığımızın tüm birimlerinin etkin ve
daha sağlıklı hizmet vermesine katkıda bulunmak
ve önleyici denetim faaliyetleri yapmak Başkanlığımızın ana hedeflerinden birisi haline gelmiştir.
Başkanlığımızın Rehberlik fonksiyonun güçlendirilmesi çerçevesinde, Çevre Mevzuat Uygulamaları Değerlendirme, 4483 Sayılı Kanun Uygulamaları Eğitimi, Disiplin Mevzuatı ve Muhakkiklik
Eğitimi; Soruşturma Rehberi, Modern Soruşturma
Teknikleri, Raporlama Standartları; 3194 Sayı-

lı Kanun 8/g Maddesi Konulu Eğitim; 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları
Eğitimi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Uygulamaları Eğitimi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
ve Uygulamaları Eğitimi, 4483 Sayılı Kanuna Dair
Uygulama Esasları ile 657 Sayılı Kanun Disiplin
Hükümleri ve Disiplin Soruşturması Uygulama
Esasları Eğitimi; 5543 Sayılı İskân Kanunu Uygulamaları, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Uygulamaları ve Sonuçları Eğitimi; Yapı Denetimi Kanunu Hakkında Yapılan Değişiklikler Kapsamında
İl Müdürlüklerinin Eğitimi, Bakanlık Denetçileri
Eğitim Semineri, Yapım İşlerinde Yeni Fiyat Farkı
Kararnamesi Paneli, Kişisel Gelişim ve Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi gibi birçok faaliyet gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam
edilmektedir.
Ayrıca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız,
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen “Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politika
ve Uygulamaların Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında projenin önemli bir
partneri olarak yapılan çalışmalara katkıda bulunmuştur.
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TOZLU RAFLARDAN KAMUOYUNU
AYDINLATMAYA GİDEN YOLDA
KAMU DENETİMİ

Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) Yönetim kurulunun 04.05.2015 karar tarihli
ve 35 sayılı kararına istinaden hazırlanan “Tozlu
Raflardan Kamuoyunu Aydınlatmaya Giden Yolda
Kamu Denetimi” başlıklı projemize İçişleri Bakanlığı bütçesinden yardım yapılmasına zikredilen Bakanlık tarafından karar verilmiştir.
Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dernekler Dairesi Başkanlığı, modern dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum
oluşumuna katkıda bulunmayı, sivil topluma rehberlik etmeyi, sosyal örgütlenmeyi destekleyerek
katılımcı demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Başkanlık "Sivil Toplum Kuruluşları İçin Proje Yardımları"
Programı kapsamında, Sivil Toplum Kuruluşlarının
kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına
aktif katılım sağlanması gibi amaçları gözeterek
projeleri desteklemektedir.
DENETDE’ nin geliştirmiş olduğu “Tozlu Raflardan Kamuoyunu Aydınlatmaya Giden Yolda
Kamu Denetimi” başlıklı proje de bu kapsamda
Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmiş bulunmaktadır. Eylül 2015 ayı itibariyle
uygulama aşamasına geçen projemizin amacı,
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konusu, gerekçesi, hedefleri ve hedef kitlesi, projeden aynen alınarak aşağıya çıkartılmıştır.
PROJE ADI
TOZLU RAFLARDAN KAMUOYUNU
AYDINLATMAYA GİDEN YOLDA KAMU
DENETİMİ
PROJENİN AMACI
Kamu denetim birimlerinde, yıllarca süren kariyer meslek eğitiminden geçerek yetişen binlerce denetim elemanının, kamu yönetimi mekanizmasında hizmet üreten kuruluşların faaliyetlerini;
mevzuat, etkinlik, verimlilik, ekonomiklik ilkeleri
doğrultusunda inceledikleri, onbinlerce rapor,
mevcut halde, kamuoyu bilgisine ve kullanımına
sunulmamakta, kurumların tozlu arşivlerine mahkum edilmektedir. Ülkemiz insanlarının, demokratik karar alma mekanizmalarına katılım düzeylerinindüşüklüğünün ve bu konudaki isteksizliğinin
temel sebepleri arasında; kamu kaynaklarının
doğru ve etkin kullanılıp, kullanılmadığını anlayabilmek için, sadece medyanın verdiği ve objektiflikten uzak bilgi kırıntılarından başka veriye
ulaşamamasının yer aldığı açıktır. Sağlıklı veri ve
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yorumlara ulaşamayan kamuoyunun, sağlıklı ve
üst düzeyde demokratik katılımının sağlanamaması sonucunun ortaya çıkması, eşyanın tabiatı
gereğidir. Meslek taassubuna kapılmayan, kendisini de eleştirmekten ve ölçmekten kaçınmayan
bir kamu denetimi sisteminin ürettiği, denetim, inceleme, araştırma ve ölçme değerlendirme rapor
ve faaliyetlerinin, belli bir sistem dahilinde (temel
insan hakları ve devlet sırlarıkorunarak) kamuoyu
ile şeffaf ve açık şekilde paylaşılacağı bir sistem
önerisi, temelamacımızdır.
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PROJENİN KONUSU
Kamu denetimi sisteminin ürettiği, denetim,
inceleme, araştırma ve ölçme değerlendirmerapor ve faaliyetlerinin, belli bir sistem dahilinde
(temel insan hakları ve devlet sırlarıkorunarak),
kamuoyu ile şeffaf ve açık şekilde paylaşılacağı
bir sistem önerisi, projekonumuzdur. Demokrasi sadece belirli dönemlerde sandığa gidilerek
oy kullanma işlevi ilesınırlandırılacak kadar dar
bir kavram değildir. Çağdaş demokrasi anlayışı
içinde,vatandaşların hakları olduğu kadar sorumlulukları da mevcuttur. Batı tipi gelişmişdemokrasi anlayışlarında vatandaş, çeşitli mekanizmaları
kullanarak yönetime katılır,kamunun faaliyetlerini yakından izler, değerlendirir, ölçer, kamuoyu
oluşturarak karar vericileri yönlendirir. Toplum
bu yönlendirme eylemlerini oluşturur iken doğru,
tarafsız vesağlıklı bilgilere ulaşmak zorundadır.
Ancak mevcut halde ülkemizde kamuoyu, kamu
kaynaklarının doğru ve etkin kullanılıpkullanılmadığını anlayabilmek için, sadece medyanın verdiği
objektiflikten uzak bilgikırıntılarından başka veriye
ulaşamamaktadır. Sağlıklı veri ve yorumlara ulaşamayankamuoyunun sağlıklı şekilde demokratik
katılımının sağlamasının zorluğu açıktır. Denetim
kurullarının teknik kapasitelerinin yükseltilmesi
ve hazırladıkları denetimraporlarının kamuoyu ile
paylaşılabilir hale getirilmesi sonucunda, bugüne
kadar kapalıbir bürokratik yapı içerisinde kalan
inceleme, değerlendirme ve soruşturma raporları, tümkamuoyunun bilgi ve değerlendirilmesine
sunulabilecektir.

PROJENİN GEREKÇESİ
TODAİE'nin yapmış olduğu bir araştırmada
Türk kamu yönetiminde yaklaşık olarak yerelyönetimler ve üniversiteler hariç, 8886 denetim çalışanı istihdam edilmektedir.2013 ve 2014yıllarında
özellikle vergi denetim kurulu başkanlığına alınan
5.000’e yakın müfettişyardımcısının eklenmesiyle
toplam sayının, 14.000 kişiyi bulduğu incelenmektedir. Buçalışmanın ışığında;
1- 14.000 kamu denetim elemanının, bir yıl
boyunca kendi sorumluluk çevrelerini ilgilendirenalanlarda, üretilen kamu hizmetlerinin hukuka
uygunluğu, verimliliği ve başarısınayönelik hazırladığı inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarının sayısının yıldaortalama (20raporx14.000)
280.000’ i bulduğu ve bu raporların kamuoyuna hiç
sunulamadığı,toplum adına yapılan bu denetimlerin toplum tarafından hiç bilinemediği, bu yönde
birsistemin kurulamadığı veri olarak önümüzde
durmaktadır. Bu anlamda, yetişmiş insangücünün
korkunç şekilde israf edildiği, ortaya konan ürünlerin, arşivlerin tozlu raflarınahapsedilmek zorunda kalındığı üzüntü ile görülmektedir.
2- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu sivil toplum katılımında önemli bir kolaylaştırıcı unsurdur. Ancak,
Kanun’un kamu kurum vekuruluşlarının hepsinde
aynı hassasiyetle uygulandığını söyleyebilmek oldukça güçtür. Özellikle Kanun’un “ayrı ve özel bir
çalışmayı gerektirmesi” hükmünün öne sürülerek
bilgitaleplerine kısmen cevap verilmesi veya hiç
cevap verilmemesi çok sık karşılaşılan birdurumdur.
3- Toplum kamu hizmetlerinin sunumu konusunda, ortaya konan tüm denetim, incelemeve
araştırma raporlarının sunduğu verilerden, eşit ve
objektif şekildebilgilenerek, demokratik kontrol,
karar verme ve katılım hakkını sağlıklı şekildekullanabildiğinde, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışına olan inanç ve temsilidemokrasi anlayışına
olan güven tazelenecek ve demokratik sistem
güçlenecektir.
4- Buşeffaflık hareketi aynı zamanda demokratik katılım oranını yükselterek kapalı toplumyapısından açık toplum yapısına geçişi kolaylaştıracaktır.
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5- Kamuoyunun doğrulara dahahızlı ulaşabildiğini gören siyaset kurumu, kendisini, hesap
verebilir yönetim anlayışınıdesteklemek zorunda
hissedecektir. Sunulan proje gerçekleştiğinde;
konusunda uzmandenetçiler tarafından hazırlanan denetim verilerine kolaylıkla ulaşan insanlarımız kararalma mekanizmalarına sağlıklı şekilde
katılım sağlayabilecek, sivil toplum kendisiniyöneten kamu birimlerinin kendisinden bilgi saklamadığına inanacak ve aktif vatandaş olmak için
kendisinde istek ve güven duyacaktır.
PROJE HEDEFLERİ
1. Kamu denetim sisteminin ürettiği rapor ve
faaliyetlerinin, kamuoyu ile şeffaf ve açıkşekilde
paylaşılacağı bir sistemin kurulması önerisi
2. Kamu hizmetlerinin sunumu konusunda objektif bilgi alarak demokratik kontrol,karar verme
ve katılım hakkını sağlıklı şekilde kullanmasının
sağlanması
3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışına
olan inancının ve temsili demokrasianlayışına
olan güveninin tazelenmesi ve demokratik sisteminin güçlenmesi
4. Demokratik katılım oranını yükselterek, kapalı toplum yapısından açık toplum yapısına geçişin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmak
5. Kamu hizmetleri sunumunda fark edilmiş
bulunan her türlü ayrımcılık unsurunun toplum tarafından olanca çıplaklığıyla fark edilmesi
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6. Siyasi erki yanlış yönlendiremeyeceğini anlayacak olan ‘‘oligarşik bürokrasi’’nin, asli görevine dönerek, demokratik çizgiye oturtulması
7. Kamuoyunun doğrulara daha hızlı ulaşabildiğini gören siyaset kurumunun, kendisini,hesap
verebilir yönetim anlayışını desteklemek zorunda
hissetmesi
8. Kamu denetim sisteminin, yüksek kalitede
ürün ortaya koyma arayışı içine girmesi, Türk
Kamu Yönetiminin ve Kamu Denetiminin tıkanan
damarlarının açılması
9. Denetim verilerine kolaylıkla ulaşan sivil
toplumun, kendisini yöneten kamubirimlerinin
kendisinden bilgi saklamadığına inanmasının
sağlanması
10. İnsanımızın demokrasinin asli unsuru olduğunu hissetmesi,kamu ile sivil toplumdiyaloğunun
kapılarının ardına kadar açılması
PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülüp
yürütülmediğini öğrenmek isteyen tüm ülke vatandaşları ve özelde parlamenterler, bürokratlar,
denetim birimlerinin yönetici ve çalışanları ile tüm
STK'lar.
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DENETDE’nin 16. Genel Kurulu Yapıldı
Devlet Denetim Elemanları Derneği’nin 16.
Genel Kurulu 8 Mart 2015 Pazar günü Altındağ
Belediyesine ait Ulucanlar Cezaevi Müzesi Büyük
Salonunda yapıldı.
Açılış ve Saygı Duruşunu müteakip yapılan
oylama sonucunda; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar ALTUNAL Divan Başkanı, Başkan Vekilliklerine Mülkiye Başmüfettişleri Cumhur ÇİLESİZ ve Hamdi ME-

Haber : Kadir Kemaloğlu*
TİN ve Katip Üyeliğe ise MSB Müfettişi Muzaffer
AKKAYA seçildi.
Genel Başkan Ali Alper ORKUN açılış konuşmasında özetle; Denetim elemanlarının tarafsız
ve bağımsız şekilde görevlerini yerine getirmelerini sağlamak üzere, Türk Denetim Yasası acilen
hayata geçirilmesi gerektiğini, Denetim rapor ve
faaliyetlerinin, kamuoyu ile paylaşacağı bir sistemin kurulması gerektiğini, Denetim elemanlarının
mali ve sosyal haklarının güvence altına alınması
için “Denetim Hizmetleri Sınıfı” oluşturulması gerektiğini, Denetim elemanlarının meslek güvencesi ve fonksiyonel bağımsızlığının sağlanabilmesi
için denetim raporlarının TBMM’ne sunulacağı
bir sistemin tartışılması gerektiğini, Denetim birimleri arasında koor¬dinasyon ve uyumu sağlamak ve mesleki standartları tespit et¬mek üzere
Denetim Üst Kurulu oluşturulması gerektiğini,
Denetim elemanlarının yetiştirilmelerini ve hizmet
içi eğitimlerini en iyi şekilde almalarını ve ortak
denetim kültürünü oluşturmak üzere, Denetim Üst
Kuruluna bağlı Teftiş Akademisi oluşturulması gerektiğini, Denetim elemanlarının unvanları arasındaki farklılıkların giderilmesi ve 6223 sayılı Yetki
Kanununda ulaşılmak istenen amaçlar doğrultuYıl: 28 • Sayı: 129 / 130
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sunda, mesleki kurumsal kültürün muhafaza edilmesini temin için yeniden düzenleme yapılması
gerektiğini, Denetim birimlerinin isimleri ve teşkilatlanma şekilleri, kurul modeli esas alınarak,
demokratik ve katılımcı anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Yolsuzlukla mücadelede başarı için; ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere paralel yasalar ve ikincil mevzuat dâhil
olmak üzere, ulusal düzenlemeler tamamlanmalı,
dahası saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması gerektiğini
vurguladı. Son olarak, 666 sayılı KHK sonrasında
çıkarılan 161 nolu Genel Tebliğ uyarınca maaşını
eski hesaplama usulüne göre alanlar (daha önce
ek ödeme alan kurullarda görevli olanlar) ile maaşını 666 sayılı KHK ile getirilen kurala göre alan
denetim elemanları arasında vergi dilimi bakımından oluşan farkın giderilebilmesi için Kamu Denetçilik Kurumu’na başvurulduğunu, ifade etti.
Yine Ali Alper ORKUN, yapılan faaliyetler, açılan davalar ve yürütülen projeler hakkında Genel
Kurula bilgi aktardı. Bu kapsamda; farklı Teftiş
Kurulu Başkanlıklarına ait yönetmeliklerde yapılan değişiklikler üzerine açılan iptal davaları hakkında açıklama yaptı. Ayrıca, denetim camiasını
doğrudan ilgilendiren kanun ve ikincil düzenleyici
işlemler nedeniyle, TBMM’nde grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkanları nezdinde yapılan
girişimleri aktardı.
Denetimde Birlik Grubu adına Atılay ERGÜVEN eleştiri, görüş ve hedeflerini Genel Kurulun
bilgisine sundu.
Yönetim ve Denetim Kuruluna ait Faaliyet Raporları ile Gelir ve Giderlere ait bilançolar Genel
*Spor Başmüfettişi / Genel Başkan Yardımcısı
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Kurulun bilgisine arz edildi. Yapılan müzakereler sonucunda faaliyet raporları ve bilançolar
Genel Kurul tarafından ibra edildi. Genel Kurulda,
2015 ve 2016 yıllarına ait tahmini bütçeler görüşüldü ve karara bağlandı. Bununla birlikte, Genel
Kurulun 3 yılda bir yapılmasına ilişkin Tüzük Değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.
Seçimlere, DENETDE Genel Başkanı Ali Alper
ORKUN’un liderliğini yaptığı Turkuaz Grubu ile
Eski Genel Başkan Atılay ERGÜVEN’in önderliğini
yaptığı Denetimde Birlik grubu katıldı.
429 delegenin oy kullandığı Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda saat 17.00 itibarıyla
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sandıklar açıldı. Seçim Komisyonu tarafından oyların sayımına geçildi. Yapılan sayım sonuçlarına
göre geçerli oyların 301’ini Turkuaz Grubu alırken
Denetimde Birlik Grubunun oyu ise 125 olarak ilan
edildi. Ayrıca 3 oyun da geçersiz olduğu belirlendi.
Teftiş Kurulu Başkanları
Düzenlenen 3. İstişare
Toplantısında Bir Araya Geldi
Birincisi DENETDE tarafından, ikincisi Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca organize edilen Geleneksel Teftiş Kurulu Başkanları toplantısının üçüncüsü, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca
düzenlendi.
27 Nisan 2015 günü düzenlenen ve Teftiş Kurulu Başkanlarını bir araya getiren istişare toplan

Kadir Kemaloğlu
ğerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Denetim Sisteminin İnşasına ilişkin görüşlerini paylaştı.
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tısına; Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus
ARINCI, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar ALTUNAL, Ekonomi
Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı Mustafa
KOCA, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı Muhammet GEDİK, İçişleri Bakanlığı Mahalli
İdareler Kontrolörler Kurulu Başkanı Mustafa Reşit HAZER, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim
Hizmetleri Daire Başkanı Selami DUMAN, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri
Başkanı Zahrettin Faruk KORKMAZ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı Cevat TAŞ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanı Asım KESER ve Başkan Yardımcıları, Gayrımenkul AŞ Teftiş Kurulu Başkanı Arif
ÜNLÜ, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve
Teftiş Başkanı Mehmet HALTAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Atıf ÂLÂ,
PTT Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim ÖZBEK, Toprak
Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Başkanı Selami GÜLEN, Elektrik Üretim AŞ. Teftiş Kurulu Başkanı Fatih MECEK, DENETDE Genel
Başkanı Ali Alper ORKUN, Genel Başkan Yardımcısı Kadir KEMALOĞLU, Genel Sekreter Ramazan
DOĞAN, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Arslan ÖZDEMİR, Selim GÖKÇE, Tolga KARA, Ertan
ÖRS, Kutluhan KENDİR, Nurullah KEMALOĞLU,
Sinan SEVİM, İbrahim HALICI, ve Şener ÇIRAK
katıldı.
DENETDE Genel Başkanı Ali Alper ORKUN,
Açılış konuşmasında istişare toplantısına katılan
tüm başkanlara hoş geldiniz dedikten sonra DENETDE olarak yapılan işlere ilişkin görüş ve de-

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER, katılımdan dolayı konuklara
teşekkür ettikten sonra, Müfettişlik mesleğinin
geçmişte ve günümüzdeki durumu hakkında görüşlerini paylaştı.
Yemek sonrası bahçede büyük bir halka şeklinde devam eden sohbet geç saatlere kadar sürdü.
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KİTAP TANITIMI
KAYIP TÜRKLER*
Tanıtım: Kadir Kemaloğlu*

Gazeteci Ülkü Özel AKAGÜNDÜZ, Kayıp Türkler adlı eserinde gezi notlarını bir araya getirmiştir.
Aslında bu kitap, Suriye’deki Türkleri bulmak üzere yola çıkan bir gazetecinin, Suriye’nin
yanı sıra Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Sudan ve
Yemen’de de Türk olduğunu anlamasıyla yazılmıştır.

Bu kitabı okuduğunuzda;
• 1990’larda Saraybosna’da yaşananların 1900’lerin başında Girit’te de yaşanması
nedeniyle, Girit’ten hicret eden-ettirilen ve II.
Abdulhamid’in gönderdiği Hamidiye Gemileriyle
kurtarılıp Kuzey Afrika’nın sahil boylarına dağıtılan Türkleri görürsünüz.
• Humus’ta Türkçe konuşabileceğinizi görürsünüz.
• Halep’teki Türkmen Mahallesi olan Hüllük’ü
görürsünüz.
• Golan’daki Sürgün Türkleri, Cebel’deki Vatansız Türkleri görürsünüz.
• Lübnan’da Girit’ten göçe zorlanan Türkleri
görürsünüz.
• Trablus’ta Türklerin hem halifeyi hem de
Atatürk’ü sevdiğini görürsünüz.
• Tunus’ta ve Cezayir’de Barbaros’un torunlarını görürsünüz.
• Sudan ve Yemen’deki Türklerin Türkiye’ye
olan özlem ve hüznünü görürsünüz.
• Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra
Osmanlı izlerini, öncesine ait Memluk kültürünü
görürsünüz.
• Son yıllarda yeniden gündeme gelen Bayır
Bucak Türkmenlerini görürsünüz.

*Kayıp Türkler, Ülkü Özel AKAGÜNDÜZ, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2011.
*Spor Başmüfettişi-DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
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DENETİM DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
1.

Denetim Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan bir dergidir.

2.

Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağına Dergi Yayın Kurulu ka-
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rar verir. Yayın Kurulu yazardan yazının kısaltılmasını ve düzeltme yapılmasını isteyebilir.
3.

Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

4.

Dergiye gönderilecek yazılarda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.

5.

Yazıların Dergide yayımlanmış olması, yazarlara ait görüşlerin paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

6.

Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve varsa
e-posta adreslerini bildirmelidir.

7.

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılardan inceleme, araştırma ve makale türü yazıların 10 sayfayı; derleme, çeviri ve tanıtım türü vb. yazıların 6 sayfayı geçmemesi tercih edilir.

8.

Yazılar “Microsoft Word” veya “Open Office” programlarının formatlarında kaydedilmiş bir
cd’de (yazı tipi Times New Roman, 12 ) teslim edilebilir veya Derginin e-posta adresine gönderilebilir.

9.

Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

10. Dergide yayımlanan reklamların sorumluluğu, reklam verenlere aittir.

DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
“DENETİM” DERGİSİ ABONELİK FORMU
Adı Soyadı :……………….………………………………………………………………….……………
Görev Yeri :………………….....…………………………………………………………….……………
Adresi

:………………….....…………………………………………………………….………….…

		………………….....………………………………………………………….………………
		………………….....…………………………………………………………….……………
		………………….....………………………………………………………….………………
Telefon

: …………………....………… Dahili :……….…………………… GSM: …………………

E – Mail

: ……….………………………………………………….………………………….…..........

ABONELİK DÖNEMİ VE ÜCRETİ
1 Yıllık (4 Sayı) 40 TL (..........................................................................)

“DENETİM” DERGİSİ İLETİŞİM
Adres : İzmir Caddesi Necipbey Apt. No:22/6 Kızılay / ANKARA
Tel : (0312) 419 7150 Fax : (0312) 418 9739 Web : www.denetde.org.tr

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

1 - Ziraat Bankası Ankara Bulvar Şubesi:
Hesap No: 34554752-5001 IBAN : TR250001001235345547525001
2 - Vakıfbank Ankara Başkent Şubesi:
Hesap No: 00158007293623634 IBAN : TR710001500158007293623634
3 - Halk Bankası Ankara Demirtepe Şubesi:
Hesap No: 16000076 IBAN : TR960001200938900016000076
4- Posta Çeki :
Hesap No: 206253
GÖRÜŞLERİNİZ: ………………….....…….…………………………………………………….…………
………………….....………………………………………………………….…………………….....……
…………………...…………………………………………………….……........……………….....………
………………….....………………………………………………………….…………………….....……
(*) Abonelik dönemi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu bu form ile birlikte iletişim adresine gönderiniz.
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E – Mail

: ……….………………………………………………….………………………….…..........

ABONELİK DÖNEMİ VE ÜCRETİ
1 Yıllık (4 Sayı) 40 TL (..........................................................................)

“DENETİM” DERGİSİ İLETİŞİM
Adres : İzmir Caddesi Necipbey Apt. No:22/6 Kızılay / ANKARA
Tel : (0312) 419 7150 Fax : (0312) 418 9739 Web : www.denetde.org.tr

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

1 - Ziraat Bankası Ankara Bulvar Şubesi:
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