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Başkan'dan
Siyaset ve bürokrasi ilişkisi, Türk ida-

ri hayatının en sorunlu alanlarından bi-
risi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlginç 
olan nokta, sorunlar yumağı olan bu 
alanda yer alan aktörlerin tamamının, 
hoşnutsuzluk ve tatminsizlik gösterme-
sidir.

Siyaset kurumunun, kamu hizmetle-
rine erişimde sorunlarla karşılaşıldığın-
da sığındığı limanın, bürokrasinin hantal 
ve kuralcı yapısından kaynaklanan ve-
rimsiz yapısı söylemi olduğu, bürokra-
sinin ise etkin ve verimli çalışmasının 
siyaset tarafından engellendiğinden ya-
kındığı izlenir.

Mesleki uzmanlık bilgisi, süreklilik ve 
kurumsal ideoloji gibi güç kaynakların-
dan beslenerek bir iktidar biçimine dö-
nüşen ve modern devlet fonksiyonlarının 
zorunlu kıldığı bürokrasi ile demokratik 
idealler arasındaki üstü kapalı mücade-
le, ülkemizde Tanzimat’tan bu yana sü-
rüp gitmektedir.

Bürokrasinin sosyal sistemdeki rolü 
incelenirken, kamu hizmetlerinin yürü-
tülmesinde araçsal nitelikte bir aygıt mı 
olduğu, yoksa politika ve hedefleri tayin 
eden bir organ haline mi geldiği sorgu-
lanmaktadır. Güçlü tek parti iktidarları-
nın bile uyguladıkları politikalar neticeye 
ulaşmadığında ve başarısızlıkla sonuç-
landığında, (çoğu zaman baştan aşağıya 
değiştirdikleri kadrolara sahip oldukları 
bilinirken) bürokratik oligarşiden yakın-
maları ilginç değil midir?

Aslında oynanan tiyatro, kamuoyunu 
etkileyip dikkatini dağıtma işlevi gör-
mektedir. Siyasetçiler, kemikleşmiş 
bürokrat kadroları ile halkın beklenti-
leri uğruna mücadele ettikleri izlenimi 
verirken, bürokratlar da siyasetin bas-
kılarına rağmen hizmet üretmeyi başar-
dıklarını belirterek kahramanlık yarışına 
katılmaktadırlar. Kaybeden ise çaresiz-
lik içeresinde olan biteni anlamaya ça-
lışan vatandaş olmakta, vatandaş kime 
minnettar(!) olması gerektiğini anlaya-
mayan bir halde etrafına bakınmaktadır.

Tam olarak bu noktada, denetim ku-
rullarının bu denklemde nerede bulun-
duğunu anlamaya çalıştığımızda; siste-
min günah keçisi rolünün bizlere sunul-
duğunu görmekteyiz. Şöyle ki ;  bürokra-
tın kendisini bulunduğu göreve getiren 
siyasi iradeye karşı başarılı görünme 
zorunluluğu, özellikle üst bürokrasiyi, 
başarısızlıklarını örtmek için denetim 
kurullarının idari işleyişi yavaşlattığı, 
sürekli hata aradığı izlenimi vererek, 
aslanlara yem yapma eğilimine sürükle-
mektedir. Bu izlenim yeterince kuvvetli 
şekilde verildiğinde, denetim kurulları-
nın elini kolunu bağlayan uygulamalar 
mevzuat olarak hayata geçirilmekte ve 
milli irade bu şekilde istiyor diyerek, bü-
rokrasi kenara çekilmektedir.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve 
kaliteli olarak sunulup sunulmadığını, 
mali kaynakların en ekonomik şekilde 
kullanılıp kullanılmadığını teknik ve ob-
jektif kriterlerle ölçebilecek niteliklere 

Değerli meslektaşlarım,

Başkan'dan
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sahip olan denetim kurulları ile siyasi 
irade arasındaki iletişim bu şekilde so-
ğutulup yok edilince, kısır döngü başla-
makta ve siyaset kurumu giderek bürok-
rasinin kendisine çizdiği pembe dünyaya 
mahkum hale gelmektedir. Siyasi irade, 
bürokrasiye devrettiği yetki ve sorumlu-
luğun sonuçlarını ölçememekte, yanlış 
yönlendirilmeye açık hale gelmektedir.

Toplum kamu kaynaklarının doğru ve 
etkin kullanılıp kullanılmadığını anla-
yabilmek için, sadece medyanın verdiği 
objektiflikten uzak bilgi kırıntılarından 
başka veriye ulaşamamaktadır. Sağlıklı 
veri ve yorumlara ulaşamayan kamuo-
yunun sağlıklı şekilde demokratik katı-
lım sağlamasının zorluğu açıktır.

Meslek taassubuna kapılmayan, ken-
disini de eleştirmekten ve ölçmekten 
kaçınmayan bir kamu denetimi siste-
minin ürettiği denetim ve ölçme değer-
lendirme rapor ve faaliyetlerini, belli bir 
sistem dahilinde kamuoyu ile şeffaf ve 
açık şekilde paylaşacağı bir sistemin ku-
rulması, Türk kamu yönetiminin tıkanan 
damarlarını açacaktır.

Böylelikle kamuoyu denetimine ken-
disini de açan denetim sistemi, içinde 

bulunduğu umutsuzluk ve etkisizlik gir-
dabından çıkarak daha yüksek kalitede 
ürün ortaya koyma arayışı içine girecek-
tir. Kapalı kapılar arkasında yaşamını 
daha fazla sürdüremeyeceğini ve siyasi 
erki yönlendiremeyeceğini anlayacak 
olan bürokrasi asli görevine dönerek 
demokrasilerde bulunması gereken çiz-
giye oturacaktır. Kamuoyunun doğrula-
ra daha hızlı ulaşabildiğini gören siyaset 
kurumu ise kendisini, hesap verebilir 
yönetim anlayışını desteklemek zorunda 
hissedecektir.

Birçok kez tekrarladığımız üzere, ço-
ğunluğunu idealist ve fedakar insanların 
oluşturduğu mensuplarımızın amacı, 
yeni bir bürokratik hegemonya oluştur-
mak değil, Türk Kamu Yönetimini, sanal 
dünyasından çıkartıp küresel düzeyde 
gerçekler dünyasının başarılı bir aktörü 
haline getirme mücadelesinde katkı su-
nabilmektir.

Selam olsun bu yolda birlikte olduğu-
muz dostlara, kalın sağlıcakla…

BAŞKAN'DAN

Ali Alper Orkun
DENETDE Genel Başkanı
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1- Giriş
Son yıllarda teftiş kurulları, bilhassa ba-

kanlıkların teftiş kurulları soruşturma ya-
pan kurumlar olarak karakterize olmuş ve 
bu kurulların üçüncü boyutu olan rehberlik 
işlevinin yeterince yerine getirilmediği iddi-
ası dile getirilmiştir. Öncelikle bu iddianın 
Cumhurbaşkanı tarafından meclise iade 
edilen Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 
(15.07.2004 tarihli ve 5227 sayılı) ve gerekçe-
sinde güçlü bir şekilde  dile getirildiğini söy-
leyebiliriz. Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri 
ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 
ile denetimin tanımı yapılmış ve bu tanımda 
denetimin rehberlik boyutu ön plana çıkar-
tılmıştır.

Rehberlik, Türk Dil Kurumu Türkçe Söz-
lüğüne göre; kılavuzluk, öğrencilerin sorun-
larını öğrenerek onlara yardımda bulunma 
anlamına gelmektedir. Rehberlik etmek ,  
yol göstermek, kılavuzluk etmek; rehber, 
kılavuz,  birinin doğruyu bulmasına yardımcı 
olan, yol gösteren kimse veya şey, delil ola-
rak sözlükte karşılık bulmaktadır1. 

1 TDK Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara 2005

Rehberlik bireyin içinde bulunduğu orta-
ma uyum sağlaması, problemlerini çözmesi 
ve olgunlaşması için yapılan yardımdır2. 

Yukarıda yapılan açıklamalara bakarak  
rehberin işlevinin, gereksinmesi olan kişi-
lere yardım etmek olduğu nu söyleyebiliriz. 
Buna göre rehber, “kendisine gereksinme-
si olan kişilere yardım eden kişidir.” diye 
kısaca tanımlayabiliriz. Rehberin tanımı bu 
biçimde kabul edildiğinde rehberlik de “ge-
reksinmesi olan kişilere kılavuzluk etme, yol 
gösterme, onların amaçlarına, hedeflerine 
sağlıklı olarak ulaşabilmeleri için yardım 
etme işi” olarak tanımlanabilir. Buna göre  
“Rehberin işi, gereksinmesi olanlara reh-
berlik etmektir.”  diyebiliriz3. 

Burada,  teftişin rehberlik boyutunun 
kısaca,  teftiş edilen kurumlara/birimlere/
personele  kılavuzluk etme, yol gösterme;  
onların sorunlarını tespit ederek çözmele-
rine, amaçlarına, hedeflerine sağlıklı olarak 
ulaşabilmelerine yardımcı olma  anlamına 
geldiğini ifade edebiliriz. Bu kısa tanımdan 
bile teftişin rehberlik boyutunun ne kadar 
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

2 TAYMAZ, Haydar; Eğitim Sisteminde Teftiş, Pegem Akade-
mi, 9. Baskı, Ekim 2012, s.91.
3 Rehber nedir?, PDRforum.net, erişim, 27.11.2012

Ömer Yürekli*

TEFTİŞİN ÜÇÜNCÜ 
BOYUTU

* Sağlık Başdenetçisi
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Bu çalışmada, teftişin rehberlik boyutu, 
tarihsel yönü de dikkate alınarak incelen-
miştir.

2- Müfettiş Kavramının Ortaya Çıkması
Teftiş Kurullarının  Türk Hukuk sistemine 

Fransa’ dan esinlenerek  girdiği bilinmek-
tedir.Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat 
Döneminde yenileşme hareketleri başla-
mıştır.Bir kısım eski kurumlar kaldırılarak 
yerlerine yeni kurumlar oluşturulmuştur.
Bu çerçevede  Divan-ı Hümayun kaldırılarak 
(1835) yerine vekaletler (bakanlıklar) oluştu-
rulmuştur4. Genel olarak Vekaletlerin oluş-
turulması ile birlikte çeşitli vekaletler bün-
yesinde önce Müfettiş görevlendirmelerinin 
başladığını, daha sonra da Teftiş Kurulları-
nın oluşturulduğunu görüyoruz. Günümüzde 
de var olan bir çok köklü teftiş kurulunun bu 
dönemlerde ortaya çıktığını görmekteyiz. 

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun 
tarihini incelediğimizde; Türk Eğitim Siste-
minde teftiş hizmetlerinin Tanzimat döne-
minde başladığı tahmin edilmektedir.1838 
yılında Rüştiye Mekteplerinin açılmasına 
esas teşkil eden mahalle mektepleri hak-
kında hazırlanan layihada, bu okullardaki 
öğretimin aksaklığının giderilmesi amaçlan-
mış, okullarda öğretmenlerin mesleki yete-
neklerini sağlamak üzere görevlendirilecek 
memurlar tarafından teftiş edilmeleri öngö-
rülmüştür5. 

1846 yılında Mekatib-i Umumiye Nezare-
tine bağlı olarak Mekatib-i Sıbyaniye Muin-
liği ve Mekatib-i Rüşdiye Muinliği adlarında 
iki birim kurulmuş ve teftiş görevi yapan mu-
inler atanmıştır. Teftiş  öğretmene yardım 
olarak düşünülmüş ve müfettişe de yardım 
eden, rehber anlamına gelen “Muin” unvanı 
verilmiştir.

“Müfettiş” kelimesi ilk defa 1862 yılında 
Rüştiye ve Sübyan okullarını teftiş etmek 
üzere görevlendirilen memurlar için kulla-
nılmış ve bunlara merkez ve taşra okullarını 
teftiş etme görevi verilmiştir6.  

4 Bozkurt, Yakup; Kamu Yönetiminde Teftiş Kurulu Başkan-
lığının Kaldırılmasına Dönük Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, 
Yıl 68, sayı 2010/4, s. 270
5 YÜREKLİ, Ömer; Türkiye'de Teftiş Kurulları Olgusu, DENE-
TİM Dergisi, yıl 24, sayı 116, sayfa 29
6 Eğitim Denetiminin ve Teftiş Kurulunun Tarihçesi, http://
tkb.meb.gov.tr/, erişim 11 .09.2011

Köklü Teftiş Kurullarının pek çoğu da, 
Maliye Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mül-
kiye Teftiş Kurulu, Sağlık Bakanlığı Teftiş 
Kurulu ve Ziraat Bankası Teftiş gibi, impara-
torluk döneminde oluşturulmuş ve günümü-
ze kadar gelmiştir. 

3- KAYA Raporuna Göre Teftiş ve Reh-
berlik 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık 
program uygulamalarına ışık tutacak biçim-
de, kamu yönetimini geliştirmek ve yeniden 
düzenlemek üzere, o güne dek yapılmış olan 
çalışmaların uygulamaya ne ölçüde yansı-
dığını araştırmak; bu çalışmaların ve uy-
gulamaların eksik yönlerini, aksaklıklarını, 
darboğazlarını ve sorunlarını belirlemek ve 
bunlarla ilgili alınması gereken önlemle-
ri açıklığa kavuşturmak; Avrupa Birliğine 
yönetsel uyum alanında yapılması gerekli 
hazırlıkları saptamak üzere7,  Devlet Planla-
ma Teşkilatının talebi üzerine TODAİE tara-
fından 1988-1991 tarihleri arasında yapılan 
çalışmalar sonucunda düzenlenen ve  1991 
yılında yayınlanan raporda (Kamu Yönetimi 
Araştırma Projesi veya KAYA Raporu olarak 
bilinmektedir) teftiş kurulları ile ilgili tes-
pit ve önerilere de yer verilmiştir. Raporun  
“4. Denetleme /A.Durum” başlığı altındaki 
bölümünde; “7. Kurumlara göre değişebil-
mekle birlikte, müfettişlerin görev alanında 
değerlendirilen üç temel konu bulunmak-
tadır. Bunlar; denetim, soruşturma ve reh-
berliktir. Denetim ve soruşturma görevle-
rinin özellikleri gereği birbiriyle uyuşabilen 
görevler olmasına karşın rehberlik görevi 
genel özelliğiyle öteki iki görevle çelişebilen 
niteliğe sahiptir. Bu durum, eğitim hizmet-
leriyle ilgili ders denetimlerinde de açıkça 
görüldüğü gibi, müfettişin geliştirici ve öğre-
tici nitelik taşıyan rehberlik etme görevinin, 
sürekli olarak geriye itilmesi ve denetim sis-
temi içinde işlerlik kazanamamasıyla kendi-
sini göstermektedir.” denilmektedir8.  

Görüldüğü üzere raporda teftişin reh-
berlik boyutunun işlerlik kazanamadığı 
tespit edilmiştir. Bu tespit yapıldıktan son-

7 Araştırma ve Yardım - Reform Çalışmaları, TODAİE,  http://
www.todaie.gov.tr/v1/arastirma.php?Baslik=19, erişim; 25 Ka-
sım 2012
8 KAYA Raporu, TODAİE, http://www.todaie.gov.tr/dosya/
kaya.pdf, erişim;  3 Kasım 2012

TEFTİŞİN ÜÇÜNCÜ BOYUTU
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ra raporun öneriler bölümünde çözüm yolu 
gösterilmektedir: “1. Denetim işlevi, amaç 
ve planlar ile uygulamayı karşılaştırarak 
aksaklıkları ortaya koyacak ve bunların dü-
zeltilmesini sağlayacak bir yaklaşım içinde 
düşünülmelidir. Bu çerçevede:

a. Denetim sonuçları, amaç ve siyasala-
rın saptanarak, plan uygulama ilkelerinin 
belirlenmesinde ışık utucu olmalıdır.

b. Denetimde amaç ve planlar kadar, uy-
gulama üzerinde etkili olan örgütsel ve çev-
resel değişkenler de önemle dikkate alın-
malıdır.

c. Denetim sisteminin etkililiği sağlan-
malıdır. Bu bağlamda, varolan model, geliş-
melere karşı daha duyarlı bir duruma geti-
rilmelidir.

2. Denetim elemanlarının denetlenene 
daha çok rehberlik yapmaları yönündeki 
görevleri yerine geçmek üzere, işgören ye-
terliliklerinin işbaşında geliştirilmesini te-
mel alan bir yöneltme ve rehberlik sistemi 
oluşturulmalı; bu görev, özellik gösteren 
öğretmenlik gibi kendine özgü meslek alan-
larında, müfettişlerin görev alanından çıka-
rılmalıdır. Böylece, önerilen sistem, eğitim 
alanı yanında, sağlık ve mühendislik gibi özel 
yetişimi öngören meslek alanlarının tümün-
de bilimsel amaçlı bir mesleki danışmanlık 
görevi olarak uygulanmalıdır. Bunun için 
meslek oda ve birliklerinin görevlendirilme-
si yanında, kurumsal boyutlu düzenlemelere 
de gidilmelidir.”

KAYA Raporunda tespit edilen aksaklık-
ların giderilmesi için gerekli önerilerin dile 
getirilmesine karşın, yönetimin rehberlik 
boyutunun işlerlik kazanmasında yeterli 
çaba içerisine girmediklerini görmekteyiz. 

4- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Cumhurbaşkanı tarafından meclise iade 
edilen Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 
(15.07.2004 tarihli ve 5227 sayılı) genel ge-
rekçesinde denetim sistemi ile ilgili olarak 
bir çok ağır eleştiri gündeme getirilmiş9 ve  

9 Veto edilen kanunun  gerekçesinde belirtilen denetim sis-
temine yönelik eleştirilerin genel değerlendirilmesine ilişkin  
ayrıntılı bilgi için bakınız,  Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarı 

Kanunda yeni bir denetim tanımlaması ya-
pılmıştır.

Bu kanunda denetim; “kamu kurum ve 
kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hata-
ların önlenmesine yardımcı olmak, çalışan-
ların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim 
ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir 
ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek 
amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçları-
nı mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve 
hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite 
standartlarına göre; tarafsız olarak analiz 
etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara 
dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen 
sonuçları rapor haline getirerek ilgililere 
duyurmaktır. “ şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre  denetimin amacında  
rehberlik, eğitim ve danışmanlık yaklaşımı 
ön plana çıkartılmıştır.

Veto edilen 5227 sayılı Kanunda yapılan 
bu tanım daha sonra yapılan bir çok tanımı 
etkilemiştir. Örneğin Sağlık Bakanlığı Teftiş 
Kurulu (mülga) tarafından hazırlanan İnce-
leme ve Soruşturma Rehberinde  yapılan ta-
nım  şu şekildedir: “Kurum ve kuruluşların 
her türlü iş, işlem ve faaliyetlerini önceden 
belirlenmiş amaçlar, kriterler ve standart-
lara göre  tarafsız olarak analiz etmek ve 
ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak de-
ğerlendirmek, gelecekteki hataların önlen-
mesine yardımcı olmak, kişi ve kuruluşların 
gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sis-
temlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale 
gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen 
sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için 
uygulanan  ve kamu kaynaklarının etkin, 
verimli ve amacına uygun kullanımını sağ-
lamayı hedefleyen sistematik bir süreçtir10.”   
Bu tanım incelendiğinde, Kanunda yapılan  
tanımın benzeri olduğu görülmektedir. 

Mezkur Kanun çalışmasından sonra, 
Türk teftiş sistemi içerisinde  teftişin reh-
berlik boyutunun ön plana çıkartılmaya ça-
lışıldığını görmekteyiz.

Taslağı Gerekçesinin Denetim Bakımından Değerlendirilmesi, 
Maliye Müfettişleri Derneği, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi Yıl 
4, sayı 16, Ekim-Aralık 2003; ayrıca yasadaki  denetimle ilgili 
düzenlemelerin değerlendirilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için 
bakınız, Tarhan, R.Bülent; Teftiş Kurulları Kamu Reformuna 
Engel Mi?, http://www.denetde.org.tr/FileUpload/ds159275/
File/teftis_kurullari_ve_kamu_reformu.pdf , erişim 16.09.2011
10 T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnceleme ve 
Soruşturma Rehberi, Ekim 2010, s.23
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5- Teftişin Üç Ana Boyutu
Yukarıda zikredilen KAYA raporunda da 

belirildiği üzer, idari denetim sisteminin en 
önemli unsuru olan teftiş kurullarının üç  
temel-ana fonksiyonu olduğu söylenebilir: 
denetleme, soruşturma ve rehberlik olmak 
üzere. Burada konumuz rehberlik boyutu-
dur. Teftiş kurullarının bu üç fonksiyonun-
dan ilk ikisinin ön plana çıkmış olması teftişe 
yönelik eleştirileri artırmıştır. Kimi çevreler  
denetimi yalnızca eksik bulmaya, cezalan-
dırmaya yönelik, korkutucu bir  müessese 
olarak nitelemekte, eleştirmektedir.

Denetimin amacı sadece kamuya zarar 
veren kasıtlı veya art niyetli tutum ve dav-
ranışları tespit ederek cezalandırılmalarını 
sağlamak üzere gereğini yapmaktan ibaret 
değildir.Bu genelde denetimin görünen yüzü 
olmakla birlikte, asıl amaç  denetlenen bi-
rimin faaliyetlerinin (eylem ve işlemlerinin) 
hedefleri, standartları  ve amaçları çerçeve-
sinde olup olmadığını belirleyerek yapılması 
gereken işlemleri tespit etmek ve çözümler 
üretmek olmaktadır. Bir başka deyişle de-
netim sadece aksaklık ve eksiklikleri tespit 
etmek, geçmişi sorgulamak değildir. Aynı 
zamanda ortaya çıkan aksaklık ve eksiklik-
leri gidermeyi; sorunlara çözümler bulmayı, 
işlemlerin mevzuata uygun doğmasını, daha 
iyiyi ortaya koymayı ve geleceğe ışık tutmayı 
da hedef almaktadır.

Bu çerçevede yapılan denetim, görev-
lilerce bilinmeyen ya da yanlış bilinen bir-
takım kuralların, yöntemlerin doğrusunun 
öğretilmesi, örgütün alt düzeylerindeki gö-
revlilerin duygularının ve isteklerinin yöneti-
me aktarılması için kullanılabilecek en iyi ve 
en etkili araçtır. Denetimin öğretici ve yapıcı 
olması için hem yöneticilere, hem de teftiş 
kurullarına çok büyük sorumluluklar düş-
mektedir.

Bu manada; mevzuatın uygulamasında 
ortaya çıkabilecek eksiklik ve aksaklıkların 
tespit edilmesinde ve bunları gidermeye yö-
nelik öneriler geliştirilmesinde; uygulamada 
ortaya çıkabilecek yorum ayrılıklarının tes-
pitinde  ve bunların  giderilmesinde, uygula-
ma birliği sağlanmasında, daha iyinin ortaya 
konulmasında ve geleceğe ışık tutulmasın-
da, sistemin sürekli yenilenmesinde  teftiş 

kurullarının veya teftiş-denetim birimlerinin 
çok büyük katkıları olabilir.

5.1- Soruşturma ve Rehberlik
Soruşturma, üzerine suç isnat edilen bir 

kişinin bu suçu işleyip işlemediğinin araştı-
rılmasıdır. Soruşturma adli veya idari nite-
likli olabilir11. Bu tanımın genel nitelikli bir 
tanım olduğunu söylemek gerekir.

Soruşturma yapılırken soruşturma yapı-
lan konularda eksiklikler, aksaklıklar, tıkan-
ma noktaları  saptanabilir. Müfettişler tespit 
ettikleri eksiklik ve aksaklıkları gidermeye 
yönelik, idareyi geliştirmeye yönelik öneriler 
getirebilir. Bu çerçevede soruşturma raporu 
dışında önerilerini içeren raporlar (İnceleme 
Raporu, Araştırma Raporu vb. ) yazabilirler.

5.2- Denetim ve Rehberlik
Denetimin çok çeşitli tanımları yapılabil-

mektedir. Çok genel ve kapsayıcı bir tanım 
yapmak gerekirse;  bir kişi veya kurumun 
veya birimin (genel olarak denetlenen üni-
tenin) faaliyetlerinin (eylem ve işlemlerinin) 
hedefler, yasalar, tüzükler, yönetmelik-
ler, kararlar, kurallar ve akılcı yaklaşımlar 
çerçevesinde tutarsızlık, eksiklik, aksaklık, 
yanlışlık içerip içermediğinin ölçülmesi, iz-
lenmesi ve değerlendirilmesi için yapılan 
çalışmalardır, diyebiliriz12. 

Denetimin daha modern bir tanımı Kamu 
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapı-
landırılması Hakkında Kanunda yapılmıştır. 
Bu tanım yukarıda belirtildiğinden burada 
tekrar belirtilmemiştir.

Denetim geçmişi değerlendiren, mevzuat 
uygulamasının yerindeliğini izleyen, aksak-
lıkların giderilmesi, uygulama birliği sağ-
lanması, plan ve program uygulamasında tı-
kanma noktalarının belirlenmesi ve aşılması 
yolunda çözümler üreten, sistemin yeniden 
üretimine katkı sağlayan  bir süreç olarak 
düşünülmelidir.

Denetimler sırasında muhtelif   hatalar, 
noksanlıklar, yorum farklılıkları tespit edile-
bilir. Denetimlerde tespit edilen bu  tür ak-

11 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı; İnceleme ve So-
ruşturma Mevzuatı ile Uygulama Usul ve Esasları, s.4, Kasım 
2003
12 Yüzgün, Arslan; Genel Denetim Yaklaşımı, Dünya Yayınları, 
s.20, 1984 
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saklıklarla ilgili olarak genel olarak cevaplı 
rapor/denetim raporu/teftiş raporu yazıla-
rak önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca ilgili 
memur ve amirlere mahallinde gerekli olan 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bir tür iş-
başında eğitim yapılmaktadır. Bu denetimin 
içinde mevcut olan rehberlik boyutudur. Do-
layısıyla rehberlik, denetim sürecinin içinde 
doğal olarak bulunmaktadır.  

5.3- Teftişin Rehberlik Boyutu
Teftişin işlevlerinden biri de teftiş çalış-

maları çerçevesinde tespit edilen eksiklik,  
aksaklıklarla ilgili olarak rehberlik etmek-
tir. Bir başka ifadeyle, müfettişlerin  tespit 
edilen eksiklik ve aksaklıklarla ilgili olarak 
kuruma ve personeline kılavuzluk etme, yol 
gösterme; onların sorunları çözmelerine, 
amaçlarına, hedeflerine sağlıklı olarak ula-
şabilmeleri için yardım etme görevleri bu-
lunmaktadır.

Teftiş kurullarının rehberlik boyutu,  gö-
revlerinin belirlendiği kanunlarda ve tüzük 
ve yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Bakanlıklarının teşkilat kanunlarında,  
Teftiş Kurullarına,  öncelikle Bakanlığın 
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşları üzerinde  teftiş, denetim, ince-
leme ve soruşturma görevleri verildikten 
sonra, “Bakanlığın amaçlarını daha iyi ger-
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programla-
ra uygun çalışmasını temin etmek amacıyla 
gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sun-
mak” görevi verilmektedir13. Bu görev teftiş 
kurulu bulunan bakanlıkların hemen hemen 
hepsinde, yukarıda belirtilen şekilde veya 
benzeri bir tanımlama ile   verilmektedir.

Mezkur görev tüzük ve yönetmelik gibi 
tali mevzuatta da belirtilmiştir. Örneğin Baş-
bakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Teftiş 
Kurulu Başkanının görevlerini düzenleyen 
7. maddesinde;  “Bakanlıklar, kamu kurum 
ve kuruluşları ile bunların iştirak ve ortak-
lıklarındaki teftiş ve denetim organlarının 
programlarının hazırlanmasında göz önü-
ne alınacak esasların tespiti için yapılacak 
toplantılara başkanlık etmek, dönem çalış-
malarını da değerlendirip Başbakanlık Ma-

13 Örnek vermek gerekirse, 3152 İçişleri Bakanlığının  Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15. Maddesi; 181 sayılı KHK’ 
nın 19. maddesi 

kamına sunmak”  görevinin yanı sıra; “Görev 
alanına giren konularda, uygulamalarda or-
taya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklık-
larla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma 
yaparak, alınması gereken kanuni ve idari 
tedbirler konusunda Başbakanlık Makamına 
tekliflerde bulunmak” görevi de verilmiştir. 
Keza aynı yönetmeliğin 10. maddesinde Mü-
fettişlere diğer görevlerinin yanı sıra “Mev-
zuatın uygulanmasından doğan sonuçlar 
üzerinde inceleme yaparak, görülecek yan-
lışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzel-
tilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen 
seviyede yürümesini sağlamak için alınması 
gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla 
Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek” görevi 
verilmiştir14.  Bu ve benzeri görev tanımla-
maları Bakanlıkların teftiş kurullarının ça-
lışma usul ve esaslarını düzenleyen yönet-
meliklerde de yer almaktadır.

Görüldüğü üzere her ne kadar teftişin 
rehberlik boyutu, 15.07.2004 tarihli Cum-
hurbaşkanı tarafından Meclise iade edilen  
Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeni-
den Yapılandırılması Hakkında Kanunda  ön 
plana çıkartılmış ise de, bu Kanundan önce 
de  teftişin doğal bir boyutu olarak mevcut 
bulunmakta idi. Ancak kamu yönetimi sis-
teminde teftiş kurullarının ve müfettişlerin 
kahir ekseriyetle “soruşturma” görevleri 
yapması, kamuoyunda da bu cihetin ağırlık-
lı olarak yer alması nedenleriyle rehberlik 
işlevi hep geri planda kalmıştır. Öyle ki so-
ruşturmalar Türk teftiş sisteminin karakte-
ristiklerinden biri olmuştur15. 

TODAİE tarafından Türk Kamu Yöneti-
minde Teftiş ve İç Denetim adı altında yapı-
lan araştırma sonucu yayınlanan kitapta yer  
alan verilere göre; kurumsal teftiş, piyasa 
denetimi, kurumsal inceleme ve soruştur-
malarla kıyasladığımızda, bir çok bakanlıkta 
“görüş sunma-araştırma-rehberlik-danış-
manlık” olarak ifade edilen işleyişle ilgili 
çalışmaların kimi teftiş kurullarında oldukça 
düşük kaldığı görülmektedir.  Örneğin, Çev-
re Orman Bakanlığında 1991-2010 dönemin-
de 643 soruşturma, 1241 kurumsal inceleme 

14 15.06.1993 tarihli ve 21608 sayılı  Resmi Gazetede yayımla-
nan Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği m. 7, 10
15 TODAİE, Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim, Ha-
ziran 2012, s. 703-704
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ve 498  kurumsal teftiş olmasına karşın, aynı 
dönemde “görüş sunma-araştırma-rehber-
lik-danımanlık”  sayısının 43 olduğu; İçişleri 
Bakanlığında 1980-2010 döneminde 15386 
soruşturma, 9117 kurumsal inceleme ve 
51890 kurumsal teftiş olmasına karşın, aynı 
dönemde “görüş sunma-araştırma-rehber-
lik-danışmanlık”  sayısının 1731 olduğu; Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 
Kurulunda 1984-2010 döneminde 1.571.139 
piyasa denetimi, 145 kurumsal soruşturma 
olduğu, aynı dönemde “görüş sunma-araş-
tırma-rehberlik-danışmanlık” sayısının sıfır 
olduğu görülmektedir. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Teftiş Kurulunun “görüş sunma-
araştırma-rehberlik-danışmanlık” çalışma-
sı açısından göreceli olarak çok iyi durumda 
olduğunu söyleyebiliriz16.  

Mezkur çalışmaya göre, son zamanlarda 
bu sayının artmasının; 1998, 2003 ve 2008 
yıllarında ise ani sıçramalar olmasının, keza 
“görüş sunma-araştırma-rehberlik-danış-
manlık” faaliyetlerinin taşra odaklı olarak 
yerine getirilmesinin dikkat çekici olduğu; 
bu alanda  Diyanet İşleri Başkanlığının, Ada-
let Bakanlığının ve Maliye Bakanlığı ile Sos-
yal Güvenlik Kurumunun etkin olduğu görül-
mektedir17.     

Son yıllarda düzenlenen teftiş birimleri 
ile ilgili yönetmeliklerde rehberlik ilkele-
ri, rehberlik raporu adı altında çalışmalar 
da olduğu görülmektedir. Örneğin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Baş-
kanlığı Yönetmeliğinin  “Teftiş ve rehberlik 
ilkeleri” başlıklı maddesinde;  “Bu Yönetme-
likte belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde;

a) İlgili birimlerce öncelikle incelemede 
bulunma ve teftiş mekanizmasının gereksiz 
yere işletilmemesi,

b) Tarafsızlık, objektiflik, orantılılık, bel-
ge esaslı, açıklık ve yol göstericilik,

c) Maddî ve hukukî gerçekliğin ortaya ko-
nulması,

ç) Kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile 
hizmette devamlılığın temininin gözetilmesi,

d) İlgililerin aleyhine ve lehine olan delil-
lerin araştırılması ve birlikte değerlendiril-
mesi,

16 TODAİE, a.g.e., s. 241-435
17 TODAİE, a.g.e., s. 705

ilkelerine uyulur.”;  rehberlik raporu 
başlıklı maddesinde; “1) Başkanlığın reh-
berlik hizmetleri, Bakanlık teşkilâtı birimle-
rinin talepleri de dikkate alınarak Müsteşa-
rın onayı üzerine Başkanlıkça hazırlanan bir 
plân çerçevesinde, faaliyetlerinin daha etkin 
olarak yürütülmesi için Bakanlık birimlerine 
yol gösterici nitelikte gerçekleştirilir. Ger-
çekleştirilen hizmetler sonucunda bir Reh-
berlik Raporu düzenlenir.

(2) Verilecek rehberlik hizmetleri tek ta-
raflı bir çalışma olmayıp, rehberlik hizmeti 
verilen birimle işbirliği içerisinde yürütülür. 
Bu hizmetlerde şeffaflık esastır.” denilmek-
tedir18. Dolayısıyla rehberlikle ilgili ilke ve 
tanımlamalar bu ad altında ilgili mevzuata 
girmiş bulunmaktadır. 

Çeşitli teftiş kurullarında rehberlik ala-
nında muhtelif uygulamalar yapılmaktadır. 
Bunlardan 2 örnek aşağıda belirtilmiştir.

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı çatısı altında 
birleştirilen teftiş kurullarından biri olan Si-
gorta Teftiş Kurulu, “rehberlik” yaklaşım ve 
fonksiyonuna oldukça aşina idi.  Bu kurul 
2003 yılından itibaren her yıl çeşitli sosyal 
kesim mensup ve temsilcilerine rehberlik-
bilgilendirme faaliyetleri yapmıştır. Rehber-
lik, kanunî bir görev haline geldikten sonra 
(Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı adı altında), 
ilk olarak 2008 yılında organize bir şekilde 
ele alınmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. 
Bu kapsamda, kurum dışına,  kurum çalı-
şanlarına ve müfettişlere yönelik olarak reh-
berlik faaliyeti yapılmaktadır19.  

Kurum dışı rehberlik kapsamında; kuru-
mun hizmet vermekle yükümlü bulunduğu, 
denetim alanında bulunan sosyal ve meslekî 
kesimlere yönelik rehberlik hizmeti sunul-
maktadır. Bu çalışmalar muhtelif şekillerde 
yapılmaktadır. Yapılan risk analizleri netice-
sinde asgarî işçilik incelemesine tâbi tutul-
masına karar verilen sektörler içerisinde yer 
alan işyerlerinin bağlı ve üye oldukları mes-
lek kuruluşlarına, dernek yönetimlerine vs. 

18 25.11.2011  tarihli ve 28153  sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Yönetmeliği, m. 56,58
19 Teftiş Kurullarımızı Tanıyalım: SGK Rehberlik ve Teftiş  
Başkanlığı, Denetim Dergisi,  Yıl. 24, sayı: 116, sayfa: 87
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denetim öncesinde yazılı ve elektronik or-
tamda bilgilendirme notları gönderilmekte 
ve talep gelmesi halinde müfettişlerce  bilgi-
lendirme toplantıları yapılmaktadır. Gerekli 
hallerde illerde plânlı bir şekilde ilgili sosyal 
kesimlere yönelik seminerler ve toplantılar 
düzenlenebilmektedir. Ayrıca İhtiyaç bildiren 
kamu kurum ve kuruluşlarına, sosyal kesim 
temsilciliklerine, üniversitelere  yönelik  bil-
gilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Kurum çalışanlarına yönelik olarak; ku-
rum müfettişleri, plânlamalar çerçevesinde 
özellikle  taşra birim personeline rehberlik 
toplantıları yapmak üzere görevlendirilebil-
mektedir.

Genel ve sektörlere özel olarak hazırla-
narak müfettişlere dağıtımı yapılan teftiş, in-
celeme ve denetim rehberleri ile meslek içi 
eğitimler Müfettişlere yönelik rehberlik fa-
aliyetleri kapsamında dikkate alınmaktadır.

-  İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkan-
lığı tarafından her yıl  bütün konrolörlerin 
katılımı ile gelişen ve değişen mevzuat kar-
şısında kontrolörlerin bilgilendirilmesine, 
uygulamada birliğin sağlanmasına yöne-
lik  hizmet içi eğitim çalışması  ve denetim 
öncesi değerlendirme toplantıları  yapıl-
maktadır. Başkanlığa intikal eden  mahalli 
idarelere  ilişkin  muhtelif konularda  gö-
rüş bildirilmekte ve Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünce yürütülen  proje ve mevzuat  
düzenlemesi çalışmalarında  kontrolörler de 
aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca mahalli 
idarelerce düzenlenen hizmet içi eğitimlere 
kontrolörler eğitici olarak katılmaktadırlar. 
Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneğinin 
yayını olan Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi 
düzenli olarak yayınlanmaktadır20.  

6- Sonuç 
Teftişin rehberlik boyutu, doğal olarak 

teftiş kavramının içerisinde olmasına kar-
şın, teftiş birimlerinin tahkikat/soruşturma 

20 Teftiş Kurullarımızı Tanıyalım: İçişleri Bakanlığı Kontrolör-
ler Başkanlığı, Denetim Dergisi,  Yıl. 25, sayı: 117, sayfa: 81

ağırlıklı çalışması veya bu şekilde çalış-
mak zorunda kalması nedeniyle gerektiği 
gibi yerine getirilememiştir. Öyle ki TODA-
İE   tarafından yapılan ve sonuçları  Hazi-
ran 2012 tarihinde kitap olarak yayımlanan  
Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim 
isimli araştırmada,  teftiş denetimlerinin so-
ruşturma eksenli olarak yerine getirildiği, 
soruşturmaların Türk denetim sisteminin 
karakteristiklerinden biri olduğu ampirik 
olarak tespit edilmiştir. Daha önceki yıllarda 
da teftişin rehberlik boyutunun ihmal edildi-
ği belirlenmiş, çözüm önerileri getirilmiştir. 
Örneğin TODAİE tarafından 1988-1991 tarih-
leri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 
düzenlenen ve  1991 yılında yayınlanan KAYA 
raporunda rehberlik boyutundaki eksiklikler 
tespit edilmiş ve çözüm yolları gösterilmiş-
tir. Ancak önerilerin realize olması husu-
sunda sorunlar yaşanmıştır. Bu noktada, 
meselenin çözümünün  Müfettişlerden çok 
yönetime ait olduğunu söylemek gerekir.  

Yukarıda daha önceki bölümde de be-
lirtildiği üzere, Cumhurbaşkanı tarafından 
meclise iade edilen Kamu Yönetiminin Te-
mel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında (15.07.2004 tarihli ve 5227 sayılı)  
Kanunda yapılan denetim tanımı ile rehber-
lik boyutu ön plana çıkartılmış ve daha son-
raki süreçte bir çok teftiş kurulunun ismi 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Rehberlik ve 
Denetim Başkanlığı vb. isimler verilerek de-
ğiştirilmiştir. Böylece teftiş kurullarının da 
içinde yer aldığı Türk yönetsel denetim sis-
temi içerisinde denetimin rehberlik yönü ön 
plana çıkartılarak, işlerlik kazandırılmaya 
çalışılmıştır.   

Kanımca geçmişte teftişin rehberlik bo-
yutunun ihmal edilmesi büyük bir hata ola-
rak görülebilir. Ancak teftişin üç boyutundan 
herhangi birini ön plana çıkartmaya çalış-
mak yerine,  teftiş birimlerinin işlevlerini ye-
rine getirmelerinde, mevcut şartları dikkate 
alarak bu boyutlar arasında optimal bir den-
ge tutturulması daha uygun olacaktır.

Ömer Yürekli
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MAHALLİ İDARELERLE İLGİLİ SON YA-
SAL DÜZENLEMEYLE GETİRİLEN YENİLİK-
LER

6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Bele-
diyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Kanun, merkezi idare ile mahalli idareler 
(özellikle büyükşehir belediyeleri) arasın-
daki görev ve kaynak bölüşümünü, mahalli 
idareler lehine değiştirmektedir. Bu bakım-
dan, Türk kamu yönetim sisteminde, son dö-
nemde yapılan en köklü düzenlemeyle karşı 
karşıya bulunduğumuz söylenebilir. Kanun-
la yapılan başlıca değişiklikler ana hatlarıyla 
şöyledir.

1- Yeni büyükşehir belediyeleri kurulmuş 
ve bunların görev ve sorumluluk alanları ge-
nişletilmiş, büyükşehir belediye sınırlarında 
diğer mahalli idareler lağvedilmiş; ayrıca, 
ülke genelinde bazı belde belediyeleri kaldı-
rılmıştır. 

a) 13 yeni büyükşehir belediyesi kurul-

muş ve bunların sınırları “il mülki sınırı” 
olarak belirlenmiştir.

b) Büyükşehir sınırları içinde kalan bel-
de belediyeleri ile köyler kaldırılmış ve bun-
lar ilgili oldukları ilçe belediyesine mahalle 
olarak bağlanmışlardır. Ayrıca, büyükşehir 
sınırlarındaki bucaklar ve bucak teşkilatları 
kaldırılmıştır.

c) Büyükşehir olmayan illerdeki, nüfusu 
iki binin altında kalan belde belediyeleri de 
kapatılarak köye dönüştürülmüştür.

ç) Büyükşehir belediyesi kurulan illerde il 
özel idareleri kaldırılmıştır. 

2- Belediyelere bazı yeni görev, yetki ve 
sorumluluklar verilmiştir:

a) Büyükşehir belediyelerince afet riski 
taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından 
tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yı-
kım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri 
halinde her türlü desteği sağlanması. 

b) Büyükşehir belediyesince yetki alanın-
daki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan 
yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı 
ile bu yolların temizliği ve karla mücadele 
çalışmalarının yürütülmesi.

c) Büyükşehir ve büyükşehir ilçe beledi-
yelerince tarım ve hayvancılığı desteklemek 

Cumhur Çilesiz*
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amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulu-
nulması.

ç) Büyükşehir belediyelerince mabetle-
rin yapım bakım ve onarımını yapılabilmesi; 
mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz 
olarak içme ve kullanma suyu temin edilme-
si.

d) Amatör spor kulüplerine nakdi yardim 
yapılabilmesi, sporu teşvik etmek amacıyla 
hemşerilerine spor malzemesi verebilme ve 
müsabakalarda başarılı olan teknik yönetici, 
antrenör ve öğrencilere ödül verilebilmesi.

e) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
100.000 üzerindeki belediyelerce kadınlar ve 
çocuklar için konuk evi açılması; diğer bele-
diyelerce de mali durumları ve hizmet önce-
liklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuk-
lar için konuk evleri açılabilmesi.

f) Kuruluş izni verilen alanda tesis edi-
lecek elektronik haberleşme istasyonlarına 
kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleş-
me hizmetinin gerekleri dikkate alınarak üc-
ret karşılığında yer seçim belgesi verilmesi.

g) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, kamu yararına çalışan dernek-
ler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta-
nınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 
sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu kapsamına giren mes-
lek odaları ile doğrudan, diğer dernek ve va-
kıflarla ise mahallin en büyük mülki amirinin 
izniyle ortak hizmet projeleri gerçekleştiri-
lebilmesi. 

h) Büyükşehir belediyesi kurulan illerde 
kaldırılan il özel idarelerinin görev, yetki ve 
sorumlukları, bazı istisnalar dışında, Büyük-
şehir Belediyelerine devredilmiştir.

3- Mahalli idareler maliyesinde bazı 
önemli düzenlemeler yapılmıştır:

a) Büyükşehirlerin ilde toplanan vergi ge-
lirlerinden aldığı pay oranı % 5'den % 6'ya, 
büyükşehir ilçe belediye payları ise % 4,5’a 
çıkarılmış; diğer belediye payları % 1,5’e, il 
özel idaresi payları ise % 0,5’e düşürülmüş-
tür. Büyükşehir ilçe belediye paylarından 
büyükşehirlere % 30 pay verilmesi esası ge-
tirilmiştir.

b) Denkleştirme ödeneğinin dağıtım kri-
terleri değiştirilmiştir. Buna göre, genel büt-
çe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde 

birinin Maliye Bakanlığı bütçesine, nüfusu 
10.000’inin altındaki belediyelere denkleş-
tirme ödeneği olarak ayrılması ve bu öde-
neğin “% 65’inin eşit”, “% 35’inin ise nüfus 
esasına göre” dağıtılması öngörülmüştür.

c) “Yol harcamalarına katılma payları” 
için de yeni düzenlemeler getirilmiştir. Böy-
lece, belediyelerce veya belediyelere bağlı 
müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye 
tabi tutulan yollar için ilgili gayrimenkulle-
rin sahiplerinden yol harcamalarına katılma 
payı alınması zorunlu olmaktan çıkarılmış ve 
bu husus belediyelerin takdirine bırakılmış-
tır.

4- Türk kamu yönetim sistemine "Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" adı al-
tında yeni bir müessese getirilmiştir. Yapılan 
yasal düzenlemeyle;

a) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu 
illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatı-
rım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, 
izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet 
ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu 
ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde 
merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırım-
ların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, 
tören, ödüllendirme ve protokol hizmetleri-
nin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuru-
luşlarına rehberlik edilmesi ve bunların de-
netlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye 
bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı kurulması; yatırım izleme ve ko-
ordinasyon başkanlığının sevk ve idaresinin, 
vali veya vali tarafından görevlendirilecek bir 
vali yardımcısı tarafından yerine getirilmesi; 
Maliye Bakanlığınca, yatırım izleme ve koor-
dinasyon başkanlıklarının görev ve sorum-
luluklarını yerine getirebilmesi için her yıl 
İçişleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödeneğin 
konulması;

b) Merkezi idare tarafından yapılan her 
türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, de-
netimi ve izlenmesi ve acil durumlarda biz-
zat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koor-
dinasyon başkanlığı tarafından sağlanması;

öngörülmektedir.
5- İlde kamu yatırımlarının ve hizmetleri-

nin aksaması durumunda, vali tarafından bu 
yatırım ve hizmetlerin yerine getirilmesinin 
sağlanması esası getirilmiştir. Buna göre, 

Cumhur Çilesiz
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ildeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürü-
tülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin ak-
sadığının ve bu durumun halkın sağlığı, hu-
zur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini 
olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlı-
ğınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun 
süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleş-
tirilmesini isteyecektir. Hizmet ve yatırımın 
verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, 
vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine 
getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izle-
me ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla 
da yerine getirebilecektir. Yapılan veya yapı-
lacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili ku-
rumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan 
kurum tarafından kesilerek İçişleri Bakanlı-
ğına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu 
kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. 

6- İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, 
büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler 
yatırım bütçelerinin en az % 10'unu 10 yıl 
süre ile, yeni yasal düzenleme kapsamında 
belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yer-
lerinin altyapı hizmetleri için ayırma ve kul-
lanma zorunluluğu getirilmiştir.

7- Tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il 
özel idaresi ve köylerden oluşan veya son 
yasal düzenleme nedeniyle amaçları orta-
dan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, 
ilk mahalli idareler genel seçiminden önce 
tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olu-
nacaktır. 

8- Kanundaki “il özel idaresi, belediye ve 
köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına”, “il 
belediyesinin büyükşehir belediyesine dö-
nüştürülmesine”, “büyükşehir belediye sını-
rının ilin mülki sınırlarına genişletilmesine”, 
“mülki sınır değişikliği yapılmasına” ve “ilçe 
belediyesi kurulmasına” dair hükümleri ilk 
mahalli idareler genel seçimlerinde uygula-
nacak ve seçimler bu yerlerin yeni durumla-
rına göre yapılacaktır. İlçe kurulmasına iliş-
kin hükümler ise bu kanunun yayımlandığı 
tarihte yürürlüğe girecektir.

Sonuç olarak, 6360 sayılı Kanunla bele-
diyelerin, özellikle de büyükşehir belediye-
lerinin görev, yetki ve sorumlulukları ge-
nişletilmiş; buna karşılık merkezi idarenin 
görev, yetki ve sorumlulukları daraltılmıştır. 
Ayrıca, büyükşehir belediyesi kurulan illerde 

il özel idareleri ve köyler kaldırılmış, böylece 
ülkemizde ikili bir mahalli idare yapılanma-
sı ortaya çıkmıştır: “İl özel idaresi, belediye, 
köylerden oluşan mahalli idare modeli”nin 
geçerli olduğu iller, yalnızca “büyükşehir 
belediyesi ve mülhakatındaki ilçe belediye-
lerinden oluşan mahalli idare modeli”nin 
geçerli olduğu iller. Diğer yandan, artan gö-
rev, yetki ve sorumluluklarına paralel ola-
rak, belediyelere, özellikle de büyükşehir 
belediyelerine, daha çok kamu kaynağı tah-
sis edilmiştir. 

YENİ DÜZENLEMEYLE İLGİLİ OLUMLU 
VE OLUMSUZ TEPKİLER

Türk kamu yönetim sisteminde köklü 
değişiklikler yapan bu düzenleme; gerek 
kanunlaşma aşamasında gerekse kanun-
laştıktan sonra, akademik dünyada, meslek 
kamuoyunda ve diğer ilgili çevrelerde tartı-
şılmış ve tartışılmaya devam etmektedir. İz-
leyebildiğimiz kadarıyla, düzenlemeyle ilgili 
olumlu veya eleştirel görüş ve değerlendir-
meler şöyle özetlenebilir:

1- Genel olarak “mahalli idarelerin de-
mokrasinin temeli olduğu ve bir demokratik 
eğitim kurumu işlevi gördükleri” kabul edilir. 
Dolayısıyla, 6360 sayılı Kanunla “belediyele-
rin, özellikle de büyükşehir belediyelerinin 
görev, yetki ve sorumlulukların artırılması 
ve buna paralel olarak bu idarelere daha çok 
kamu kaynağı tahsis edilmesi”, demokratik 
rejimin karakteristiği olan çoğulculuk ve 
katılımcılık niteliklerinin güçlendirilmesi ve 
demokrasi kültürünün gelişmesi bakımın-
dan, genel olarak, olumlu karşılanmaktadır.  

2- Öte yandan, Anayasa değişikliği yapıl-
maksızın, yalnızca bir Kanun değişikliğiyle;

- “İl özel idareleri ve köylerin bazı illerde 
kaldırılmasının” mümkün olup olmadığı,

- Benzer şekilde “münhasıran metropol, 
şehir veya kasaba halkının mahalli müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulabilmesi 
mümkün olan belediyelerin görev, yetki ve 
sorumluluk alanının, bir mülki yönetim bö-
lümü olan il sınırlarına teşmil edilmesinin” 
mümkün olup olmadığı,

- Bu bağlamda, “büyük yerleşim mer-
kezleri için özel yönetim biçimleri getirile-
bilmesine” imkan veren Anayasa hükmünün 
“sadece metropol niteliğindeki büyük kent-

KAMU DENETİM SİSTEMİ BAKIMINDAN MAHALLİ İDARELER 
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ler için mi geçerli olduğu, bu hükmün bir ilin 
bütününü kapsayan mahalli idare kuruluşu 
oluşturulmasına” cevaz verip vermediği,

hususları da tartışma konusudur.
3- Diğer bir tartışma konusu ise yapılan 

bu köklü değişikliklerin, “subsidiarite (yere-
lin önceliği) ilkesi”ne tam olarak uygun olup 
olmadığıdır. Bu yöndeki görüş ve değerlen-
dirmeleri özetlersek: 

Subsidiarite ilkesi, hizmetin, prensip ola-
rak bireylere yakın idari birim tarafından 
yerine getirilmesini ve yalnızca bu birim ta-
rafından ya hiç ya da yeterince etkin bir bi-
çimde yerine getirilemeyen hizmetlerin bir 
üst birim tarafından üstlenilmesini gerekti-
rir. Bir bakıma subsidiarite (yerelin önceliği) 
ilkesi, aileden muhtarlık kurumuna, belde 
teşkilatından ilçe ve il yönetimine oradan da 
merkezi yönetime uzanan çizgide, en küçük 
sosyal birimden başlayarak, bu birimlerin 
yapabilecekleri her türlü yetki ve sorumlu-
lukla donatılmasını ifade etmektedir. Mahal-
li idareler açısından baktığımızda özellikle 
büyük ölçekli birimlerin yetki ve sorumlu-
luklarının, mahalle ölçeğindeki mevcut ya 
da oluşturulacak kurumlar dikkate alınarak 
yeniden belirlenmesi ve bu yolla yönetimin 
halka yakınlaştırılması da subsidiarite ilke-
sinin kapsamındadır. 

Subsidiarite ilkesine Avrupa Konseyi'nin 
1985 yılında benimsediği Avrupa Yerel Yöne-
timler Özerklik Şartı'nda yer verilmiştir.  Bu 
Şart, 21.11.1988 tarihinde, Hükümetimizce 
bazı maddelerine çekince konularak imza-
lanmış ve 08. 05. 1991 tarihli ve 3723 sayılı 
Kanunla da onaylanmıştır.

6360 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, 
bir yandan “belediyelerin, özellikle de bü-
yükşehir belediyelerinin görev ve yetkilerini 
artırması” itibariyle “subsidiarite ilkesi”ne 
uygun görünmekte; fakat diğer yandan, “bü-
yükşehirlerdeki il özel idareleri, belde be-
lediyeleri ve köylerin kaldırılması; ülke ge-
nelinde ise belli bir nüfusun altındaki belde 
belediyelerinin ilga edilmesi” itibariyle de 
“subsidiarite ilkesi”ne aykırı görünmektedir. 

Şöyle ki büyükşehir belediyesi kurulan 
illerde il özel idareleri, belde belediyeleri 
ve köyler kaldırıldığında, her şeyden önce 
bu yerlerde yaşayan bireyler mahalli kamu 

hizmetlerini daha uzak bir idari birimden al-
maya başlayacaklardır. Böyle bir durumun, 
“subsidiarite ilkesi” ile bağdaşmadığı açıktır. 
Ayrıca, genel olarak, yönetim organlarında 
kentsel nüfus daha çok temsil edileceğinden 
dolayı, tabiatıyla, alınacak bütün kararlarda 
kentsel nüfusun çıkarları öncelik taşıyacak-
tır. Bu nedenle kırsal alanların yeterli kamu 
hizmeti alamaması gibi bir durum ortaya 
çıkabilecektir. Aynı sorun, (nüfusu çok olan 
beldelerin lehine, az olan beldelerin aleyhi-
ne olmak üzere) “kentsel alan” için de söz 
konusu olabilecektir.

Dolayısıyla, “yerelde merkezileşme”, 
“kırsal alanların yeterince gelişememesi” ve 
“il düzeyinde köylerden kentsel alana göçün 
daha da artması” gibi sorunlarla karşılaş-
mamız mümkün olabilecektir.

“Sorun potansiyeli” de taşıyan bu çelişki-
ler, son yasal düzenlemeye yöneltilen eleşti-
riler arasında yer almaktadır. 

4- Medyadan izleyebildiğimiz kadarıyla, 
6360 sayılı Kanunun iptali için Anayasa Mah-
kemesinde dava açılması muhtemeldir. Şa-
yet bu yola gidildiği takdirde, anılan Kanunla 
getirilen düzenlemeler üzerindeki, en azın-
dan teknik hukuk tartışmalarına, Anayasa 
Mahkemesi son noktayı koyacaktır. 

MERKEZİ İDARE-MAHALLİ İDARE İLİŞ-
KİLERİ, İDARİ VESAYET VE DENETİM

Tartışmalar ne olursa olsun, yasa koyucu 
tercihini yapmış ve 6360 sayılı Kanunu kabul 
etmiş bulunmaktadır. Bu noktada özellikle 
belirtmek gerekir ki merkezi idare ile ma-
halli idareler arasındaki görev ve kaynak bö-
lüşümünü, mahalli idareler lehine değişti-
ren bu düzenlemeler “kanun” ile yapılmıştır. 
Yani, yasa koyucu bu düzenlemeleri Anaya-
samızda herhangi bir değişiklik yapmaksızın 
gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, Anayasa-
mızın Devletin teşkilatlanmasına, idarenin 
kuruluş esaslarına, merkezi idare-mahalli 
idare ilişkilerine dair bütün hükümleri ha-
len yürürlüktedir. Bu noktada Anayasamızın 
“idare” ile ilgili düzenlemelerine kısaca göz 
atmakta yarar bulunmaktadır. 

1- Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir 
devlettir. Kısaca, bu devlet modelinde ege-
menlik tektir ve bir merkezde toplanmıştır. 
Yine bu modelde “siyasi ademi merkeziyet” 
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söz konusu olmayıp, “idari ademimerkezi-
yet” ilkesi geçerlidir. “İdari ademi merke-
ziyet” ilkesi çerçevesinde, merkezi yönetim 
bazı görev ve yetkilerini, hizmet ya da yer 
esasına göre,  sınırlı bir özerkliğe sahip bazı 
kuruluşlara yasayla devreder. Yer esasına 
göre görev ve yetki devir yapılan kuruluşlara 
“mahalli ademi merkeziyet”, hizmet esasına 
göre görev ve yetki devri yapılan kuruluşlara 
ise “hizmet ademimerkeziyeti” kuruluşları 
denir. Belediyeler, il özel idareleri birinciye; 
üniversiteler, kamuya ait medya kuruluşları, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu 
iktisadi teşebbüsleri de ikinciye örnektir.

Ayrıca, merkezi idare kendi sorumluluğu 
altındaki görev ve hizmetleri ifa edebilmek 
için taşrada örgütlenmek zorundadır. Bu 
durumda merkezi idare, doğal olarak yet-
kilerinin bir kısmını taşra örgütlerine dev-
redecektir. Buna da “yetki genişliği” ilkesi 
denilmektedir.

İşte, üniter devlet modelinin en önemli 
problematiklerinden birisi, “asıl ve tek ege-
men olan merkezi yönetimin, idari ademi 
merkeziyet kuruluşları ile kendi taşra teş-
kilatına devrettiği yetkilerin kullanılmasının 
denetlenmesi” sorunudur. Başka bir deyişle, 
idari ademi merkeziyet kuruluşları ile mer-
kezi yönetimin taşra teşkilatı, kendilerine 
devredilen bu yetkileri, devletin genel po-
litikası çerçevesinde, toplum ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla ve ülke çapında be-
lirli bir standardizasyona uygun olarak kul-
lanmalıdırlar. Aksi takdirde, ülkede uygula-
ma farklılıkları ve dengesizlikler meydana 
gelebilecek, hatta merkezden kopma eği-
limleri ortaya çıkabilecektir. Bu nedenlerle, 
merkezi yönetimin, idari ademi merkeziyet 
kuruluşları ile kendi taşra teşkilatını kontrol 
altında tutabilecek, bunlar arasında uyum ve 
işbirliğini sağlayacak bazı hukuki araçlara 
ihtiyacı vardır. Bu araçlar, “idari vesayet” ve 
“hiyerarşik denetim”dir. 

Anayasamızın “İdarenin esasları”nı dü-
zenleyen bölümünde yer alan “İdarenin 
bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği” başlıklı 
123’üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında 
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür 
ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve 
görevleri, merkezi yönetim ve yerinden yö-
netim esaslarına dayanır” hükümleri, üniter 

devlet modelinin, idare bakımından, Türk 
hukukundaki zeminini oluşturmaktadırlar. 

“Hiyerarşik denetim” ve “yetki genişliği” 
kavramları, merkezi idarenin kendi teşkilat-
lanmasıyla ilgili olduğu oldukları için konu-
muz dışındadırlar. Bu bakımdan, bu kavram-
lara yalnızca değinmekle yetiniyoruz.

Merkezi idarenin “hizmet bakımından 
yerinden yönetim kuruluşları” ile ilişkisi de 
konumuz dışında bulunmaktadır.

“Yer bakımından yerinden yönetim kuru-
luşları”, yani “mahalli idareler” bakımından 
ise, Anayasamızdaki “İdarenin bütünlüğü” 
ilkesinin yaşama geçirilmesi ve hukuka uy-
gunluğun sağlanması için öngörülmüş olan 
Anayasal mekanizma ise merkezi idarenin 
mahalli idareler üzerindeki “idari vesayet 
yetkisi”dir. Bu yetki, Anayasamızın 127’nci 
maddesinin 5’inci fıkrasında düzenlenmiş-
tir: “Merkezi idare, mahalli idareler üzerin-
de, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü 
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 
yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların 
gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda 
belirtilen esas ve usuller dairesinde idari ve-
sayet yetkisine sahiptir”. Hemen belirtelim 
ki merkezi idareye böyle bir yetki verilmesi, 
üniter devletin vazgeçilmez gerekliklerinden 
birisidir. Zira, mahalli idareler, kendilerine 
devredilen yetkileri, Devletin genel politika-
sı çerçevesinde, toplum ihtiyaçlarının kar-
şılanması amacıyla ve ülke çapında belirli 
bir standardizasyona uygun olarak kullan-
malıdırlar. Aksi takdirde, ülkede uygulama 
farklılıkları ve dengesizlikler meydana ge-
lebilecek, hatta merkezden kopma eğilim-
leri ortaya çıkabilecektir. İşte, “idari vesayet 
yetkisi”, bu farklılıkların, dengesizliklerin ve 
kopmaların önlenmesinin garantisidir. 

Bilindiği gibi, idari vesayet yetkisi, mahal-
li idarelerin kararları, işlem ve eylemleri, or-
ganları ve personeli üzerinde kullanılır. Yine 
idari vesayet “kanun tarafından öngörülen 
bozma, onama, erteleme” gibi sınırlı yetki-
leri içerir.

İdari vesayet yetkisinin kullanılmasını 
sağlayan en önemli araçlardan birisi de de-
netim mekanizmasıdır. Ülkemizde son za-
manlarda mahalli idareler mevzuatında ya-
pılan değişikliklerle mahalli idarelerin görev 

KAMU DENETİM SİSTEMİ BAKIMINDAN MAHALLİ İDARELER 
MEVZUATINDA YAPILAN SON DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ



Yıl: 25 • Sayı: 119

16

ve yetkilerinin artırıldığı, özellikle son yasal 
düzenlemeyle büyükşehir belediyelerinin 
adeta “il düzeyinde genel görevli ve yetkili 
idareler” haline geldiği; buna karşılık mer-
kezi idarenin bunların iş ve işlemleri üze-
rindeki kontrol imkanlarının ve yetkilerinin 
daraltıldığı dikkate alındığında, denetim me-
kanizmasının idari vesayet yetkisinin kulla-
nılmasının temini bakımından daha da önem 
kazandığı açıktır. Ülkemizde merkezi idare 
mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yet-
kisini, prensip olarak, İçişleri Bakanlığı ve bu 
Bakanlığa bağlı mülki idare amirleri eliyle 
kullandığı nazarı itibara alındığında, mahalli 
idarelerin teftişi ve denetimi yönünden asıl 
görev ve yetki sahibi, İçişleri Bakanlığı teftiş 
ve denetim birimleridir. 

MAHALLİ İDARELERİN DENETİMİNE 
İLİŞKİN ÖNERİLER

Denetim mekanizmasının, “idari 
vesayet”in Anayasamızda belirlenen amaç 
ve işlevlerine daha uygun işlemesini sağla-
yabilmek için bazı yasal ve idari düzenleme-
ler yapılması ve önlemler alınması gerektiği 
değerlendirilmektedir:

1- Mahalli idareler üzerinde hukuka uy-
gunluk ve idarenin bütünlüğü yanında stra-
tejik planlara, kalkınma planlarına ve asgari 
hizmet standartlarına uygunluk ve perfor-
mans denetimi için gerekli sistemin kurul-
ması gerekmektedir.

a) Mahalli idarelerde asgari hizmet stan-
dartları ve performans kriterleri; Devlet 
Planlama Teşkilatı, Türkiye ve Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü, Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Bir-
liği, Vilayetler Hizmet Birliği ve İçişleri Ba-
kanlığı denetim kuruluşlarının (Mülkiye Tef-
tiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörleri) 
katılımıyla icra edilecek ortak bir projeyle 
belirlenmelidir.

b) Mahalli idarelerin sundukları hizmet-
ler için belirlenen asgari hizmet standartla-
rına uygunluk denetimi yapılmalıdır.

c) Asgari hizmet standartlarına uygunluk 
denetimi sonuçları mahalli idarelerin mec-
lislerine sunulmalı ve kamuoyu ile paylaşıl-
malıdır.

ç) Yaşam kalitesini doğrudan ilgilendiren 
alanlar için asgari hizmet standartları esas 

alınarak konu bazında (trafik, imar, altyapı, 
çevre vb.) teftiş yapılmalıdır. 

2- İçişleri Bakanlığı denetim elemanları, 
Sayıştay’ın görev ve yetkileri saklı kalmak 
kaydıyla, mahalli idarelerin mali iş ve işlem-
lerini de teftiş ve denetimle yetkili olmalı-
dırlar. Bu noktada, açıklığa kavuşturulması 
gereken bir husus vardır: “Mahalli idarelerin 
mali iş ve işlemlerinin Sayıştay tarafından 
denetlendiği, nu nedenle ayrıca başka kuru-
luşlar tarafından mali denetim yapılmasına 
gerek olmadığı” şeklinde yaygın bir kanaat 
bulunmaktadır. Oysa, “Sayıştay denetimi” ile 
“merkezi idarenin denetimi” birbirinin al-
ternatifi değildir. Zira, Anayasamızın 127/5. 
maddesi hükmüyle “idari vesayet yetkisi” 
merkezi idareye verilmiştir. Sayıştay ise, yine 
160’ncı maddesi hükmüne göre “merkezî 
yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idare-
leri ve sosyal güvenlik kurumları ile mahalli 
idarelerin gelir ve giderleri ile mallarını Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek 
ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlamakla” görevli bir organdır. 
Başka bir deyişle, Sayıştay, “yasama organı” 
adına faaliyet gösteren ve bir tür “hesap yar-
gılaması” yapan bir denetim organıdır. Ana-
yasamızın yukarıda açıklanan hükümlerine 
göre ise, “idari vesayet” “amaç, kapsam ve 
nitelik” itibariyle Sayıştay denetiminden ta-
mamen farklıdır ve bu idari vesayet yetkisi 
“merkezi idare”ye verilmiştir. Dolayısıyla, 
Sayıştay denetiminin, merkezi idarenin ma-
halli idareler üzerindeki idari vesayet yetki-
sini ikame etmesi söz konusu değildir. Bu 
bağlamda, idari vesayet yetkisinin, Anayasa-
mızın 127/5. maddesi hükmüyle belirlenmiş, 
amaç ve işlevleri dikkate alındığında, “mali 
denetim”i kapsamayan bir idari vesayet yet-
kisinin eksik ve yetersiz olacağı da açıktır. Bu 
bakımdan, merkezi idare ajanlarının (İçişle-
ri Bakanlığı denetim birimleri, mülki idare 
amirleri vs.) mahalli idareler üzerinde mali 
denetim yapmasını sağlayacak yasal düzen-
lemelerin bir an önce gerçekleştirilmesinde 
yarar olduğu düşünülmektedir. 

3- Mahalli idarelerin hakim hissedarı ol-
dukları şirketler, Sayıştay ile Ticaret Bakan-
lığının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, 
İçişleri Bakanlığı denetim elemanlarınca da 
denetlenebilmelidir. Ayrıca, bu şirketlerin yıl 
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sonu bilançoları ve faaliyet raporları ile bun-
ların mali durumlarıyla ilgili olarak denetim 
elemanlarınca düzenlenen raporlar mahalli 
idarelerin meclislerinde görüşülüp “şirket 
yönetiminin ve hesaplarının ibra edilmesi 
veya edilmemesi” yönünde karara bağlan-
malıdır. Ayrıca, mahalli idare meclislerinin 
bu kararlarına karşı, merkezi idarenin ajan-
larına (İçişleri Bakanlığı, vali, kaymakam 
gibi) yargıya başvurabilme yetkisi verilmeli-
dir.

4- Vali ve kaymakamların yetkileri saklı 
kalmak kaydıyla; İçişleri Bakanlığı denetim 
elemanlarınca mahalli idare meclislerinin 
kararlarında hukuka aykırılık tespit edildiği 
takdirde, İçişleri Bakanlığına, bu kararlara 
karşı yargıya başvurabilme yetkisi verilme-
lidir. 

5- Diğer yandan, mahalli idarelerde (ilgili 
mevzuat kapsamındaki diğer kamu idare-
lerinde) “kontrol, denetim veya inceleme” 
sonucunda tespit edilen kamu zararların-
dan doğan alacakların takip ve tahsili “üst 
yönetici”lerin inisiyatifine bırakılmıştır. Baş-
ka bir deyişle, kontrol, denetim veya ince-
leme sonucunda tespit edilen kamu zarar-
larından doğan alacakların takip ve tahsili, 
belediyelerde belediye başkanının ve il özel 
idarelerinde valinin yapacakları değerlen-
dirme sonucunda verecekleri karara bağlı 
bulunmaktadır (Kamu Zararlarının Tahsiline 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
Md.7/2-4). Bu durumda, tecrübeyle sabittir 
ki, bazı istisnai uygulamalar dışında, söz ko-
nusu üst yöneticiler genellikle “kontrol, de-
netim veya inceleme sonucunda tespit edilen 
kamu zararlarından doğan alacakların takip 
ve tahsiline gerek olmadığı” yönünde karar 
vermektedirler. Yine Anayasamızın 127/5. 
maddesi hükmü uyarınca merkezi idarenin 
sahip olduğu idari vesayet yetkisi çerçeve-
sinde, bu gibi hallerde, merkezi idare ajanla-
rına (İçişleri Bakanlığı, vali, kaymakam gibi) 
“sorunu yargıya intikal ettirebilme” yetkisi 
yeren bir yasal düzenleme yapılması gerek-
tiği düşünülmektedir. 

6- İdari vesayet yetkisinin kullanımın-
da diğer bir sorun da şudur: Bu yetki çer-
çevesinde, merkezi idare ajanlarına (genel 
olarak vali ve kaymakamlara) mahalli idare 
meclislerinin bazı kararlarına karşı idari 

yargıya başvurma yetkisi verilmiştir. Ancak 
bu yetkiyi veren kanunlarda “vali ve kayma-
kamların idari yargıya başvurmalarının” hu-
kuki niteliği belirtilmemiştir. Daha açık bir 
ifadeyle, vali ve kaymakamların idari yargı-
ya yaptıkları başvuruların “iptal davası” mı, 
yoksa “idari itiraz” mı olduğu hususu ilgili 
kanunlarda açık değildir. “İptal davası”nın 
anlamı, amacı, niteliği ve koşulları dikkate 
alındığında; vali ve kaymakamlara mahal-
li idare meclislerinin bazı kararlarına karşı 
idari yargıya başvurma yetkisinin, idari ve-
sayet kapsamında verilmiş olduğu ve dolayı-
sıyla bu tür başvuruların “idari itiraz” olarak 
kabul edilmesi gerektiği açıktır. Bu arada 
belirtmek gerekir ki vali ve kaymakamlar bu 
başvuruları, genel olarak, İçişleri Bakanlığı 
denetim elemanlarının düzenledikleri ra-
porlara dayanarak yapmaktadırlar. Danış-
tay’ımız başlangıçta bu başvuruların “idari 
itiraz” niteliğinde olduğu yönünde kararlar 
vermekte iken, daha sonra içtihat değişti-
rerek vali ve kaymakamların bu başvuru-
larının “iptal davası” niteliğinde olduğu ve 
dolayısıyla iptal davasına ilişkin usule göre 
sonuçlandırılması gerektiğini kabul etmiş-
tir. Bu durum, uygulamada görüldüğü üzere, 
merkezi idarenin mahalli idare meclislerinin 
kararları üzerindeki denetimini zayıflatmak-
tadır. Dolayısıyla, bu hukuki sorunun yapıla-
cak yasal bir düzenlemeyle çözümlenmesi 
gerektiği mütalaa edilmektedir.

SONUÇ
Kuşkusuz, “merkezi idare ile mahalli 

idareler arasında görev ve kaynak bölüşü-
münü” belirleme görev ve yetkisi yasa koyu-
cuya aittir. Son düzenlemelerle, yasa koyucu 
takdirini, “mahalli idarelerin, daha doğrusu 
belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları-
nı genişletmek, kaynaklarını artırmak” şek-
linde kullanmıştır. 

Bu bağlamda, Anayasamızın merkezi ida-
reye tevdi etmiş olduğu “mahalli hizmetlerin 
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekil-
de yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 
sağlanması, toplum yararının korunması ve 
mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanma-
sı” görevlerinin bihakkın yerine getirilebil-
mesi bakımından kamu denetim sisteminin 
“asli ve vazgeçilmez” bir misyon ve konuma 
sahip olduğu değerlendirilmektedir.
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GİRİŞ 
Yolsuzluğun tarihi, neredeyse devletlerin 

tarihi kadar eskidir. Tarihin her döneminde 
ve dünyanın her yerinde yolsuzluklarla kar-
şılaşılmıştır. Sümerolog Veysel Donbaz'ın 
çözdüğü İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulu-
nan M.Ö. 4000 yıllarına ait “Sümer Okul Gün-
leri” adlı bir Sümer tableti, rüşvetin ilk bel-
gesi niteliğindedir: 2300 yıl önce Brahman 
Başbakanının yolsuzluğun 40 yolunu saydığı; 
eski Çin'de ise, rüşveti önlemek üzere me-
murlara maaşlarına ek olarak "yang-lien" 
adıyla bir ek ödemede bulunulduğu bilin-
mektedir1. 

“Güçlendirilmiş Bütünlük Sistemleri İçin 
Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Geliştiril-
mesi Uluslararası Konferansı” Başbakanlık 
Teftiş Kurulu ve UNDP Türkiye (Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı) tarafından, 
5-6 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da ger-
çekleştirildi2.  Konferans nedeniyle dikkat-
ler, yeniden yolsuzluk, saydamlık ve hesap 
verebilirlik gibi kavramlara yönelmiştir. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 

1 R.Bülent Tarhan, Yolsuzlukla Mücadele Kanunlar, Yönet-
melikler, Uluslararası Sözleşmeler, Eylem Planları,  TEPAV, 
Ankara, 2006, s.7.
2 www.undp.org.tr/bultenDoes/Ac%20Konferasi.doc

kavramsal çerçevenin belirlenmesinde ya-
rar bulunmaktadır.

I. Yolsuzluk, Saydamlık ve Hesap Verebi-
lirlik nedir?

Yolsuzluk, farklı kaynaklarda değişik 
biçimlerde tanımlanmaktadır. Yolsuzluk, 
Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde3;  yolunda ol-
mayan, kurala aykırı, uygunsuz, usulsüz iş 
ve davranışlar; hukuksal ve sosyolojik an-
lamda, kamusal görev, yetki ve kaynakla-
rın toplumsal düzenin temelini oluşturan 
hukuksal ve sosyal norm ve standartlara 
aykırı olarak özel çıkarlar için kullanılması 
olarak tanımlanırken, sûiistimal (yolsuzluk) 
Ansiklopedik Hukuk Sözlüğünde  ise4; kötü-
ye kullanma; kanunla tanınan yetkiyi kötüye 
kullanma olarak tanımlanmaktadır.

Literatürde farklı yolsuzluk tanımları bu-
lunmaktadır. Şaylan5, yolsuzluğu, esas ola-
rak kamu görevlisi, politikacı ya da bürok-
ratın kararı ile rant oluşturup bunu kişisel 
çıkar sağlayacak biçimde dağıtması olarak, 
Aktan6, yolsuzluğu, devletin dışındaki kişi-

3 Ömer Bozkurt ve Turgay Ergun, Kamu Yönetimi Sözlüğü, 
TODAİE, Ankara 1998, s.264.
4 Ali Şafak, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Temel yayınları, 
İstanbul 1996, s.550.
5 Gencay Şaylan, Amme İdaresi Dergisi, 1995, Cilt.28, Sayı.3, 
s.3-18.
6 Coşkun Can Aktan, Kirli Devletten Temiz Devlete, Yeni Tür-
kiye yayınları, Ankara, 1999, s.53-54.
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lerdin kendi çıkarına doğrudan katkıda bulu-
nacak şekilde mevcut yasalardan ya da poli-
tikalardan kaçınmak suretiyle ve/veya mev-
cut yasalarda ya da politikaların değiştiril-
mesi veya yürürlükten kaldırılması suretiyle 
kamu çalışanlarına bazı çıkarlar sağlanması 
olarak tanımlamaktadır. Diğer yandan, Se-
zer7,  yolsuzluğu, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler dahil olmak üzere günümüzdeki 
ülkelerin çoğunda görülebilen evrensel bir 
problem olarak görürken, yolsuzluğun sa-
dece kamu kuruluşlarına mahsus bir olum-
suzluk değil aynı zamanda özel sektörde de 
görülebileceğini, vurgulamaktadır.

Yolsuzluk, Birleşmiş Milletler Yolsuz-
lukla Mücadele Sözleşmesi’nde; bütün top-
lum ve ekonomileri etkileyen, önlenmesi ve 
kontrol altına alınması için uluslar arası iş-
birliğini zorunlu kılan bir olgu olarak vurgu-
lanırken, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı 
Özel Hukuk Sözleşmesi’nin 2 nci maddesin-
de ise; “Bir görevin olağan ifasına ya da hak-
sız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir 
yarardan veya böyle bir hak edilmemiş ya-
rar vaadinden fayda sağlayanın, lazım gelen 
davranışına etki eden haksız bir komisyonun 
veya diğer hak edilmemiş bir yararın veya 
böyle bir yararla ilgili vaadin doğrudan ya da 
dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, ve-
rilmesi ya da kabul edilmesi” olarak tanım-
lanmaktadır8. 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI, Trans-
parency Internatinal) yolsuzluğu emanet 
edilmiş yetkiyi özel yarar sağlamak için kul-
lanmak olarak tanımlarken9, Dünya Banka-
sına göre ise yolsuzluk, her hangi bir kamu 
görevlisinin rüşvet alması, rüşvet talep et-
mesi, ya da rüşvet için baskı yapması, ayrıca 
rüşvet olmaksızın nepotizm, patronaj, devlet 
mallarının çalınması, zimmet ve iltimas yol-
larıyla, kamu gücünü özel çıkarları için kötü-
ye kullanılması olarak tanımlanmaktadır10. 

Yukarıda yer verilen tanımlar dikkate 
alındığında, yolsuzluğu kamu ya da özel sek-
törde tamamen ortadan kaldırmak mümkün 
olmasa da belli bir düzeyin altında yer alma-
sını sağlamak gerektiğinde kuşku bulunma-

7 Yasin Sezer, Amme İdaresi Dergisi, 2002, Cilt.35, Sayı.4, 
s.57.
8 R.Bülent Tarhan, a.g.e. s.178, 249.
9 h t tp : / /arch ive . i smmmo.org . t r /docs/TRapor lar /
yolsuzluk/1bolum.pdf (Erişim:04.01.2013)
10 Şener Gönülaçar, Etkili Bir Yolsuzlukla Mücadele İçin 
Kamu Denetiminde yeni Bir Kurumsal Yapı Önerisi, Mali Hukuk 
Dergisi, Sayı 159, Mayıs-Haziran 2012, s.41-42.

maktadır.  
Üzerinde durulması gereken bir diğer 

kavram olan (şeffaflık) saydamlık, literatür-
de değişik biçimlerde yer almaktadır. Kork-
maz11, şeffaflığı devletin idari kararlarının, 
bütçenin, kamu harcamalarının ve milli poli-
tikaların kamuoyunun bilgi ve desteği ile ya-
pılmasını ve kanun kural ve yönetmeliklerin 
anlaşılır olması olarak tanımlamaktadır.

Şeffaflığı, “saydamlık ölçütü” olarak de-
ğerlendiren Bilgin12, saydamlık ölçütünü; 
temel olarak kamu kurum ve kuruluşların-
ca gerçekleştirilen yönetsel her türlü karar 
ve eylemlerin, hedef kitle halk tarafından da 
bilinmesi, görülmesi, duyurulması, saklan-
maması ve gizli tutulmaması olarak tanım-
lamaktadır. Çeşitli saydamlık tanımlarında 
ortak konunun açıklanabilirlik ve anlaşıla-
bilirlik olduğunu vurgulayan Gümüş13, politi-
kada saydamlığı,  devletin (ya da kamunun), 
hangi bilgiyi nasıl elde ettiğini ve nasıl kul-
landığını yurttaşının bilgisi dahilinde tutma-
sı olarak, ekonomi ve maliyede saydamlığı 
mevcut iktisadi ve mali koşullara, kararlara 
ve eylemlere ulaşabilme ve onları anlayabil-
me olanaklarının sağlanması, ulusal güven-
lik alanında saydamlığı ise askeri faaliyet-
lere ilişkin özel bazı bilgilerin uluslararası 
platformlarda sağlanması, olarak tanımla-
maktadır. 

Diğer yandan, Polat14 ise saydamlık için 
aşağıdaki unsurların gerekli olduğunu be-
lirtmektedir:

• Görev, yetki ve sorumlulukların açık 
olarak tanımlanması, 

• Bilgilerin belli standartlar çerçeve-
sinde düzenli olarak yayımlanmak suretiyle 
kamuya açık ve ulaşılabilir olması, 

• Kaynak dağıtım ve kullanım süre-
cinde bütçelerin hazırlanma, uygulanma ve 
raporlanma süreçlerinin açık olması, 

• Denetim ve istatistiksel veri yayınla-
ma sisteminin kalitesi ve açıklığı açısından, 
bağımsız güvencelerinin olması.

11 Esfender Korkmaz, Türkiye’de Yolsuzluğun Sosyo-Ekono-
mik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri,  İTO Yayınları, İstan-
bul, 2001, s.62.
12 Kamil Ufuk Bilgin, Kamu Performans Yönetimi, TODAİE Ya-
yınları, 2004, s.39.
13 http://ekonomikyaklasim.org/dergipdfat i l la/ci l t-
ler/17/58/1.pdf (Erişim Tarihi:06.01.2013)
14 Necip Polat, Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve 
Denetimin Etkinliği, Sayıştay Dergisi, Sayı.49, s.67,  www.
sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der49m3.pdf  (Erişim Tari-
hi:05.01.2013)
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Hesap verebilirlik ya da hesap verme so-
rumluluğu kavramı farklı kaynaklarda deği-
şik biçimlerde tanımlanmaktadır. 

Hesap verebilirlik 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun15  8 inci 
maddesinde hesap verme sorumluluğu, her 
türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kul-
lanılmasında görevli ve yetkili olanların, kay-
nakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 
uygun olarak elde edilmesinden, kullanılma-
sından, muhasebeleştirilmesinden, rapor-
lanmasından ve kötüye kullanılmaması için 
gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve 
yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zo-
runluluğu olarak tanımlanmaktadır.

Saran16, kamu hizmetinin yürütümünde-
ki gizlilik anlayışından uzaklaşılarak, uygu-
lamada açıklık prensibinin benimsenmesi 
ve hizmet alıcılarının bilgi isteme ve eleş-
tiri haklarının kabul edilmeye başlanması, 
kamu yönetiminde “hesap verme sorumlu-
luğu” kavramının gündeme geldiğini vurgu-
lamaktadır. 

Bilgin17, hesap verebilirliği, yönetsel an-
lamda kısaca yönetimin aldığı karar ve ey-
lemlerden dolayı, hizmet verdiği hedef kit-
leye gereken veya istenen açıklamalarda 
bulunması olarak, tanımlarken, Çankaya18,  
hesap verebilirliği, bir kurumdaki görevlile-
rin, yetki ve sorumluluklarının kullanılma-
sına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap 
verebilir olması, bunlara yönelik eleştiri ve 
talepleri dikkate alarak bu yönde hareket 
etmesi,  bir başarısızlık, yetersizlik ya da 
usulsüzlük olması durumunda sorumluluğu 
üzerine alınması olarak tanımlamaktadır.

Diğer yandan Polat19, hesap verme so-
rumluluğunu, her türlü kamu kaynağının 
elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve 
yetkili olanların, kaynakların etkili, ekono-
mik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 
edilmesinden, kullanılmasından, muhase-
beleştirilmesinden, raporlanmasından ve 
kötüye kullanılmaması için gerekli önlemle-
rin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış 
mercilere hesap vermek zorunda olunması, 
şeklinde tanımlanmaktadır.

15 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete.
16 Ulvi Saran, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Atlas 
Yayıncılık, Ankara, 2004, s.43.
17 Kamil Ufuk Bilgin, Kamu Performans Yönetimi, TODAİE Ya-
yınları, 2004, s.40.
18 Aybanu Ayman Çankaya, Hesap Verebilirlik, TODAİE YLP 
Dönem Projesi, Ankara, Mayıs 2010, s.6.
19 Necip Polat, a.g.m., s.71

II. Yolsuzlukla Mücadele İle İlgili Dü-
zenlemeler

Yolsuzlukla mücadele ile ilgili olarak, 
hem uluslararası hem de ulusal düzenleme-
ler bulunmaktadır. Genel olarak, uluslarara-
sı sözleşmeler taraf ülkeleri ulusal düzeyde 
düzenleyici işlem yapmaya yöneltmektedir. 

A) Uluslararası Düzenlemeler
Bu kapsamda sayılabilecek en önem-

li düzenlemeler, hiç kuşkusuz uluslararası 
sözleşmelerdir. Şimdi ülkemizin de taraf 
olduğu uluslararası sözleşmeler değerlen-
dirilecektir.

Bu konudaki en önemli uluslararası dü-
zenleme; 5506 Sayılı Kanun20 ile kabul edilen 
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele 
Sözleşmesi’dir. Sözleşme21 ile, yolsuzluğun 
önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelenin etkin 
ve verimli kılınmasına yönelik önlemlerin 
teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi; varlıkla-
rın geri alınması dâhil olmak üzere, yolsuz-
luğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede 
uluslararası işbirliği ve teknik yardımlaşma-
nın teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve des-
teklenmesi; dürüstlüğün, hesap verebilir-
liğin ve kamusal işler ile kamusal malların 
düzgün yönetiminin teşvik edilmesi, amaç-
lanmaktadır.

 Diğer bir uluslararası düzenleme; 4800 
Sayılı Kanun22 ile kabul edilen Sınır Aşan 
Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’dir. Sözleşme23 ile, sınır aşan 
örgütlü suçların önlenmesi ve daha etkili bir 
şekilde mücadele edilmesi için işbirliğinin 
geliştirilmesi, amaçlanmaktadır.

Bu konudaki bir başka uluslararası dü-
zenleme; 4518 Sayılı Kanun ile kabul edilen 
OECD Konseyi Uluslararası Ticari İşlem-
lerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen 
Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’dir. Söz-
leşmede24 rüşvetin, ciddi ahlaki ve siyasi 
problemlere yol açtığı, iyi yönetim ve ekono-
mik kalkınmayı zaafa uğrattığı, uluslararası 
rekabet koşullarında sapmaya yol açtığı ve 
ticaret ve yatırımları da içeren uluslararası 
iş ilişkilerinde yaygın bir olay olduğu, vurgu-
lanmaktadır. 

Bir başka uluslararası düzenleme; 

20 24.05.2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete.
21 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.178-179.
22 04.02.2003 tarihli ve 25014 sayılı Resmi Gazete.
23 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.209.
24 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.233
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5065 Sayılı Kanun25 ile kabul edilen Avru-
pa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku 
Sözleşmesi’dir. Sözleşme26 ile, sınır aşan 
örgütlü suçların önlenmesi ve daha etkili bir 
şekilde mücadele edilmesi için işbirliğinin 
geliştirilmesi, amaçlanmaktadır.

Diğer bir uluslararası düzenleme; 
4852 Sayılı Kanun27 ile kabul edilen Avru-
pa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk 
Sözleşmesi’dir. Sözleşme28 ile, tarafların 
kendi iç hukuklarında, tazminat elde ede-
bilme imkânı da dahil olmak üzere, yolsuz-
luk fiili neticesinde zarar görmüş bir şahsın 
haklarını ve çıkarlarını savunmak üzere et-
kili başvuru yollarının öngörülmesi, amaç-
lanmaktadır.

Bir başka uluslararası düzenleme; 5191 
Sayılı Kanun29 ile kabul edilen Suçtan Kay-
naklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırıl-
ması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına 
İlişkin Sözleşme’dir.

Nihayet diğer bir uluslararası düzenle-
me ise; 6347 sayılı Kanun30 ile kabul edilen 
Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akade-
misi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’dur.

B) Ulusal Düzenlemeler:
Bu kapsamda sayılabilecek en önemli 

düzenlemeler, yasalar, yönetmelikler, stra-
teji ve eylem planları, hükümet programları 
ve Başbakanlık genelgeleridir. Bu itibarla, 
şimdi bahse konu düzenlemeler sırasıyla 
değerlendirilecektir.

1) Yasalar
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın31  74 üncü maddesinde; dilek-
çe, bilgi edinme ve kamu denetçisine baş-
vurma hakkı düzenlenmiştir. Anayasanın 
bu maddesi; vatandaşın dilekçe ile başvuru 
hakkını teminat altına alan temel bir düzen-
lemedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu32, bu hu-
susta birçok düzenlemeyi içermektedir. Bu 
kapsamda; Görevi Kötüye Kullanma Suçu 
155 inci, Resmi Belgede Sahtecilik Suçu 204 
üncü,  Özel Belgede Sahtecilik Suçu 207 nci, 

25 20.01.2004 tarihli ve 25352 Sayılı Resmi Gazete.
26 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.238.
27 17.06.2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmi Gazete.
28 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.248.
29 22.06.2004 tarihli ve 25500 sayılı Resmi Gazete.
30 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete.
31 09.11.1982 tarihli ve 17863 sayılı Mükerrer Resmi Gazete.
32 12.10.2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu 235 inci, Edi-
min ifasına fesat karıştırma suçu 236 ncı, Ti-
cari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı ni-
teliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 
suçu 239 uncu, Banka veya kredi kartlarının 
kötüye kullanılması suçu 245 inci, Zimmet 
suçu 247 nci, İrtikap suçu 250 nci, Denetim 
görevinin ihmali suçu 251 inci, Rüşvet suçu 
252 nci, Etkin pişmanlık suçu 254 üncü, Yet-
kili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu 
255 inci, Görevi kötüye kullanma suçu 257 
nci, Göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu 
258 inci, Kamu görevine ait araç ve gereç-
leri suçta kullanma suçu 266 ncı ve Suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
suçu 282 nci maddesinde düzenlenmiştir33. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu34, 
da bu konuda birçok düzenlemeyi içermek-
tedir. CMK’nın, 128 inci maddesinde Taşın-
mazlara, hak ve alacaklara el koyma, 135 
inci maddesinde İletişimin tespiti, dinlenme-
si ve kayda alınması, 140 ıncı maddesinde 
Teknik araçlarla izleme, 248 inci maddesin-
de Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat bel-
gesi düzenlenmesini içermektedir35. 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu36  
yolsuzlukla mücadele kapsamında zikredil-
mesi gereken müstakil bir düzenlemedir. 
Bu Kanunla, rüşvet ve yolsuzlukla mücade-
le ile ilgili olarak, Kanunda sayılanların mal 
bildiriminde bulunmaları, bildirimlerin yeni-
lenmesi, mal edilmelerin denetimi, haksız 
mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunma halinde uygulanacak hükümler, 
Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan 
dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hak-
kında takip ve muhakeme usulünün düzen-
lenmesi amaçlanmaktadır. 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik ya-
pılması Hakkında Kanun37 ile, kamu görev-
lilerinin uymaları gereken saydamlık, taraf-
sızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve kamu 
yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri-
nin belirlenmesi ve uygulanması amaçlan-
maktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu38 ve 4735 

33 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.11-30
34 17.12.2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmi Gazete.
35 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.30-35.
36 04.05.1990 tarihli ve 20508 sayılı Resmi Gazete.
37 08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete.
38 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete.
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Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu39 ile 
idarenin saydam bir ihale ve sözleşme sü-
recine kavuşturulması hedeflenirken, 5018 
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nu40 ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 
ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kulla-
nılması amaçlanmaktadır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu41  
ile demokratik ve şeffaf yönetimin gereği 
olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 
uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 
kullanmalarına ilişkin esas ve usullerin dü-
zenlenmesi amaçlanmaktadır.

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanıl-
masına Dair Kanun42 ile Türk vatandaşla-
rı ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların 
kendileriyle veya kamuyla ilgili dilek ve 
şikâyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi-
ne veya yetkili makamlara yazı ile başvurma 
hakkının kullanılması, amaçlanmaktadır.

2) Yönetmelikler
Bu kapsamda; Mal Bildiriminde Bulunul-

ması Hakkında Yönetmelik43, Kamu Görev-
lileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik44 ve Bilgi 
Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetme-
lik45  başlıca düzenlemelerdir. 

3) Strateji ve Eylem Planları
Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve 

Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Ey-
lem Planı, Bakanlar Kurulu’nun 12.01.2002 
tarihli ve 2002/3 sayılı prensip kararı ile ka-
bul edilmiştir46.   

Eylem Planının temel amaçları şu şekilde 
sıralanabilir47:  

• Kamu hizmetlerinin sunumunda 
yaşanan problemlerin etkin yönetim bağ-
lamında asgariye  indirilmesi ve böylece 
Türkiye’de en fazla şikayet edilen ve vatan-
daşların haksız işlemlerle sıklıkla yüzyüze 
kaldıkları bazı çok önemli kamu hizmetle-
rinden (örneğin, imar işlemleri, yatırım teş-
vikleri ve şirket tescilleri) başlayarak top-
yekün bir kamu hizmet sunum standartları 

39 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete.
40 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete.
41 24.10.2003 tarihli ve 25269 sayılı Resmi Gazete.
42 10.11.1984 tarihli ve 18571 sayılı Resmi Gazete.
43 15.11.1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete.
44 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete.
45 27.04.2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete.
46 http://www.teftis.gov.tr/webform2.aspx?ShowPageId=14.
47 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.313-314.

ve sürelerinin, sorumlu olacak görevlilerin 
kurumlar ve birimler bazında ivedilikle be-
lirlenmesi yoluyla, kamu görevlilerinin iş-
lemlerle ilgili takdir haklarının kesinlikle 
objektif kriterlere bağlanması,

• Haklı bir talebin karşılanması için aracı 
bulma veya ödeme yapma endişesinin kesin-
likle ortadan kaldırılması,

• Rüşvet veya benzeri menfaat karşılı-
ğında haksız olan taleplerin karşılanmasına 
meydan verilmemesi için caydırıcı disiplin ve 
cezai yaptırımların uygulanmasında etkinli-
ğin sağlanması,

•Yönetimi, yönetimin koyduğu objektif 
kurallara göre hem hiyerarşik olarak içten, 
hem de vergi ödeyenler açısından dıştan de-
netleyen ve sorgulayan çağdaş bir kamu yö-
netimine geçilmesi.

•Aşırı düzenleyici işlem yükünün de yol-
suzluğa yol açtığı gerçeğinden hareketle, 
yatırımın ve özel teşebbüsün üzerindeki ida-
ri işlemlerin sayısının azaltılması. Yatırımcı 
sermaye önündeki engellerin de yukarıda 
açıklanan standart hizmet sunum süreleriy-
le eşgüdümlü hale getirilmesi ve işlemlerin 
mümkünse tek merkezden yürütülmesinin 
sağlanması.

•Kamuya ve siyasal sisteme duyulan gü-
venin güçlendirilmesi.

Bu kapsamda, değerlendirilmesi gereken 
bir diğer husus, 2009/19 sayılı Başbakanlık 
Genelgesiyle48 12.01.2002 tarihli ve P.2002/3 
sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçe-
vesinde; ülkemizde saydamlığın arttırılması 
ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilme-
sine yönelik strateji, plan, program ve ge-
rekli diğer çalışmaları hazırlatmak, gerek-
tiğinde kamuoyu ile paylaşmak ve uygula-
masını gerçekleştirmek, yolsuzlukla müca-
delede uluslararası kuruluşlarla işbirliğini 
sağlamak, yapılan çalışmalara ve alınması 
gereken tedbirlere ilişkin genel prensipleri 
belirlemek konularında görev yapmak üzere 
2009/7 sayılı Genelgenin 9’uncu maddesi ile 
kurulan “Türkiye’de Saydamlığın Artırılma-
sı ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi 
Komisyonu” isminin “Türkiye’de Saydamlı-
ğın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 
Güçlendirilmesi Komisyonu” olarak değişti-
rilmiştir.  

Yine bu konuda üzerinde durulması ge-

48 05.12.2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmi Gazete.
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reken bir diğer düzenleme; 2010/56 sayı-
lı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mü-
cadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-
2014)’dir49. Bu Stratejinin amacı; 2002 yı-
lından bu yana kararlılıkla sürdürülen re-
formların bir devamı niteliğinde, gelişen ve 
değişen şartları da göz önünde bulundura-
rak, saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu 
besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması 
suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam 
ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştiril-
mesi olarak belirlenmiştir.  

4) 58. Hükümet Acil Eylem Planı
58 inci Hükümetin Acil Eylem Planının 

5 inci maddesinin I/d bendi “Yolsuzlukla 
Mücadele”ye ayrılmış ve aşağıda belirtilen 
taahhütlerde bulunulmuştur50: 

a-) Yolsuzluklar Hakkında Ceza Hukuku 
Sözleşmesi ile Yolsuzluklar Hakkında Mede-
ni Hukuk sözleşmesi onaylanacaktır.

b-) Yolsuzluk ve usulsüzlük konusunda 
cezalar caydırıcı hale getirilecektir.

c-) Görevden ayrıldıktan sonra yapılama-
yacak işlerle ilgili alanlar genişletilecek ve 
etkin bir şekilde uygulanacaktır.

d-) Siyasetin finansmanı saydam hale ge-
tirilecektir.

e-) Mevzuatımızdaki sır kavramı yeniden 
belirlenecektir.

f-) Yolsuzluk konusunda hükümet-kamu 
yönetimi-yargı-medya-sivil toplum diyalogu 
geliştirilecektir.

g-) Kanun gerekçelerinde kanunun geti-
receği fayda ve maliyetler yer alacaktır.

C) Uluslararası Saydamlık Örgütünün 
Yolsuzluk Algılama İndeksi 

Yolsuzlukla mücadelede, Uluslarara-
sı Saydamlık Örgütü’nün (Transparency 
International-TI) her yıl yayınladığı, Yolsuz-
luk Algılama Endeksi (Corruption Percepti-
on Index-CPI), önemli bir göstergedir.  Ulus-
lararası Saydamlık Örgütü’nün51 verilerine 
göre, Türkiye’nin 2003-2012 yıllarına ilişkin 
10 yıllık verileri aşağıdaki gibidir: 

Tablo :1  Türkiye’nin Son 10 yıldaki Yol-
suzluk Algılama İndeksi

49 22.02.2010 tarihli ve 27501 sayılı Resmi Gazete.
50 R.Bülent Tarhan, a.g.e., s.319.
51 http://cpi.transparecy.org/results (Erişim:28.12.2012)

Kaynak: Başbakanlık Teftiş Kurulu Araş-
tırma Raporu52 ve Uluslararası Saydamlık 
Örgütü’nün verileri esas alınarak hazırlan-
mıştır.  

Tablo 1 incelendiğinde; Türkiye’nin son 
10 yılda Yolsuzluk Algılama Endeksinde sayı-
ları 133 ila 183 arasında değişen ülke içinde 
2012 yılında 54 üncü, 2003 ve 2004 yıllarında 
ise 77 nci sırada yer aldığı görülmektedir. 

Türkiye'nin son on yılda 10 üzerinden 1 
puanlık bir ilerleme kaydetmesine karşılık 
kendisine kıyas alacağı ülkelere olan mesa-
fesi dikkate alındığında, nispi pozisyonunda 
temel bir değişimin olmadığı ifade edilebilir. 
Bu durumun, ülkenin demokrasi ve refah yo-
lunda beklenen hızda yol alamadığına işaret 
ettiği ve şeffaflık alanında tamamlanması 
gereken düzenlemeler ve yerine getirilmesi 
gereken uygulamalara dikkat çektiği söyle-
nebilir53. 

Yolsuzluğu Algılama Endeksi54; Columbia 
Üniversitesi, Dünya Bankası, Siyasi ve Eko-
nomik Risk Danışmanlığı, Dünya Ekonomi 
Forumu, Gallup International gibi 13 bağım-
sız araştırmacı grup tarafından yapılan 17 
araştırma ile şekillenmektedir. Yolsuzluk 
Algılama Endeksi, işadamları, akademis-
yenler ve risk analiz uzmanlarının yolsuzluk 
boyutlarını algılamalarını gösteren 10 (Çok 
Temiz) ve 0 (Çok Kirli) arasındaki derece-
lerden oluşmaktadır. Sıralamaya esas olan 

52 www.teftis.gov.tr/dosyagoster.ashx?id=3809e2ed-d556-
4d63-af16...s.33. (Erişim: 05.01.2013)
53 http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents (Eri-
şim:03.01.2013)
54 www.teftis.gov.tr/dosyagoster.ashx?id=3809e2ed-d556-
4d63-af16... s.19. (Erişim:05.01.2013)

Yıllar Endeksteki Ülke 
Sayısı

Türkiye’nin 
Puanı

Türkiye’nin 
Sıralaması

2003 133 3,1 77

2004 146 3,2 77

2005 159 3,5 65

2006 163 3,8 60

2007 180 4,1 64

2008 180 4,6 58

2009 180 4,4 61

2010 178 4,4 56

2011 183 4,3 61

2012 176 4,9 54
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endeksler, söz konusu ülkelerde ve yurt 
dışında yaşayan uzmanlarla yapılan anket-
ler sonucunda belirlenmektedir. Uygulanan 
anketler sonucu oluşturulan endekslerin or-
talamasına göre nihai endeks ortaya konul-
maktadır. Her yıl yayınlanan endekse göre, 
on (10) puan o ülkede yolsuzluğun hiç görül-
mediğine, sıfır (0) puan ise o ülkenin tama-
men yozlaşmış olduğuna işaret etmektedir.

D) Sonuç ve Değerlendirme
Yolsuzluk davranışlarının yoğunluğu ile 

ilgili değerlendirmeler, genel olarak kamu-
oyuna yansımış olaylara bakarak yapılabil-
mektedir. Yolsuzluk olaylarının kamuoyuna 
yansıması, en demokratik toplumlarda bile 
çoğu kez aysbergin su üzerinde kalan kısmı 
olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla, 
yolsuzluğu azaltacak önlem setinden biri 
kamu bürokrasisinin işleyişi ile ilgili düzen-
lemeler, diğeri ise siyasal süreç olarak ta-
nımlanabilir55.  

Yolsuzluk, ekonomik ve sosyal gelişme-
nin önündeki en önemli engellerden birisi-
dir. Bu nedenle, yolsuzluklar ile mücadelede 
etkin bir strateji geliştirilmelidir. Yolsuz-
lukla mücadele programları iki temel ayak 
üzerine oturtulmalıdır. Bunlardan birincisi, 
yolsuzluk fırsatlarını minimize edecek eko-
nomik, idari ve finansal reformlardır. İkincisi 
ise, kurumsallaşmayı güçlendirecek kapasi-
tenin yaratılmasıdır56.  

Yolsuzlukların önlenmesi konusunda ya-
pılması gereken; yönetimde açıklığı anaya-
sal ve yasal güvence altına almak ve kurum-

55 Gencay Şaylan, a.g.m., s.3-18.
56 h t tp : / /arch ive . i smmmo.org . t r /docs/TRapor lar /
yolsuzluk/7bolum.pdf (Erişim:02.01.2013)

sallaştırmaktır57. 
Küresel bağlamda yolsuzluk ve rüşvet ile 

mücadelede ülkelerin ortak politikalar oluş-
turmaları, ortak önlemler almaları ve bun-
ları eşgüdümlü olarak uygulamaları önem 
kazanmakta, zira her ülke küreselleşmenin 
olumsuzluklarından payını almaktadır. Bu 
bakımdan ulusal ve uluslararası düzenle-
meler birbirlerini desteklemelidir58. 

Yolsuzlukla mücadelede başarı için; üç 
boyutu olan hesap verme sorumluluğunun; 
Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu (Yürüt-
menin Parlamentoya karşı sorumluluğu), 
Yönetsel Hesap Verme Sorumluluğu (Kamu 
Yöneticilerinin bağlı ya da ilişkili olduğu ba-
kanlarına karşı sorumluluğu), Vatandaşa Yö-
nelik Hesap Verme Sorumluluğu’nun (Hem 
parlamentonun hem de bütünüyle devletin 
vatandaşına karşı sorumluluğu)59, tam ve 
eksiksiz uygulanması, diğer bir ifade ile say-
damlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ile 
mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, yolsuzlukla mücadelede 
başarının sağlanabilmesini temin için, ülke-
mizin taraf olduğu uluslararası sözleşme-
lere paralel yasalar ve ikincil mevzuat dâhil 
olmak üzere, ulusal düzenlemeler tamam-
lanmalı, dahası saydamlığı engelleyen ve 
yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kal-
dırılması suretiyle daha adil, hesap verebilir, 
saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının 
geliştirilmesi hedefi ısrarla takip edilmelidir.

57 Coşkun Can Aktan, a.g.e., s.86. 
58 A.Ümit Berkman, Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Yöne-
timinde Yolsuzluk ve Rüşvet, TODAİE Yayınları, Ankara, 2009, 
s.206.
59 Necip Polat, a.g.m., s.71.
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GİRİŞ

Avrupa Birliği Komisyonunun ‘Beyaz 
Kitap’ olarak da bilinen «White Paper On 
Sport» isimli dokümanı modern olimpiyat-
ların kurucusu Pierre de Coubertein’in aşa-
ğıdaki sözüyle başlar: «Spor, kadın-erkek 
tüm insanlığın mirasıdır. Yokluğu telafi edi-
lemez.»

Ne var ki; zaman zaman bu mirasa ihanet 
edildiğine tanık oluyoruz:

İşte sportmenliği öldüren en önemli on 
skandal 1:

1) 1919 Black Sox Skandalı (Chicago 
Beyzbol takımına lanet)

1919 yılında Chicago White Sox – Cincin-
nati Reds arasındaki final serisinde White 
Sox’un 8 oyuncusu maçları kaybetmek için 
bahis çetesinden para almış ve ömür boyu 
men cezasına çarptırılmışlardı.        

2)1964 Karşıyaka Olayı

1963-64 sezonunda Karşıyaka ligden 
düşmemek için Kasımpaşa’lı 2 futbolcuya 
şike için para vermiş ve ligde kalmıştı. Kar-

1 NTV Tarih Dergisi, Ağustos 2011

şıyaka ligden düşürüldü ve Kasımpaşa’lı fut-
bolcular ceza aldı.

3) 1980 İtalya Bahis Şikesi

1988’e kadar müşterek bahsin yasak 
olduğu İtalya’da 1979-80 sezonunda bazı 
futbolcuların kendi takımları üzerine bahis 
oynadıkları belirlendi; 2 yönetici, 7 takım ve 
20 oyuncu ceza aldı. Milan, tarihinde ilk kez 
2’nci lige düşürüldü.

4)1982 Hatır Şikesi

1982 Dünya Kupası’nda gruplardaki son 
maçlar farklı saatlerde oynanmış ve Batı 
Almanya’nın tur için Avusturya maçını 1-0 
kazanması yeterli iken maçı 10 dk. attığı gol-
den sonra «al gülüm ver gülüm» oynayarak 
kazanmıştı.

5) 1993 Marsilya Rezaleti

1986’da Marsilya takımını satın alan işa-
damı ve milletvekili Bernard Tapie, Milan ile 
oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi 
Valenciennes ile oynadıkları lig maçını -ta-
kımın kafası rahat olsun diye- satın almıştı. 
Marsilya’nın 1992-93 lig şampiyonluğu iptal 
edildi ve bir sonraki yıl 2nci Lig’e düşürül-
düler. Bernard Tapie ise yöneticilikten men 
edildi ve hapse mahkum oldu.   

R. Bülent Tarhan*

SPORDA 
YOLSUZLUK

* Hukukçu, Başbakanlık Başmüfettişi
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6) 2002 Salt Lake City Skandalı

2002 Kış Olimpiyatlarının ABD’nin Utah 
eyaleti başkenti Salt Lake City’de düzenlen-
mesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 
(UOK) İsviçreli üyesi MarcHodler’in, UOK 
üyelerinin 3’te birine 2 milyon doları bulan 
hediye adı altında rüşvet verdiği ortaya çık-
tı ve suçlu bulunan 10 üye ihraç edildi, 10’u 
kınama cezası aldı. Olimpiyat geri alınmadı.  

7)2005 Hoyzer Olayı

2003-2004 sezonunda Alman hakem Ro-
bert Hoyzer Hırvat bahis çeteleri ile birlikte 
hareket ederek maçların sonucunu değiş-
tirecek kararlar vermişti. Sonucunda Hoy-
zer hakemlikten ihraç edildi ve 29 ay hapse 
mahkum oldu. Bahis çetesi lideri de yakala-
nıp hapse atıldı.

2006 sezonunda  baştaJuventus olmak 
üzere birçok takım hakem atamalarını yön-
lendirmiş ve istedikleri hakemlerin maçları-
na atanmalarını sağlamışlardı. Juventus’un 
son iki şampiyonluğu iptal edildi ve küme 
düşürüldü. Milan, Fiorentina ve Lazio son-
raki sezona -30 puan ile başladı ve Avrupa 
kupalarına  katılamadı. Juventus genel mü-
dürü Moggi, eski hakem komitesi başkası 
Lanese hapse mahkum oldu. 20 yönetici ve 
hakem ceza aldı.

8) 2006 İtalyan Hakem Çetesi

2006 sezonunda  baştaJuventus olmak 
üzere birçok takım hakem atamalarını yön-
lendirmiş ve istedikleri hakemlerin maçları-
na atanmalarını sağlamışlardı. Juventus’un 
son iki şampiyonluğu iptal edildi ve küme 
düşürüldü. Milan, Fiorentina ve Lazio son-
raki sezona -30 puan ile başladı ve Avrupa 
kupalarına  katılamadı. Juventus genel mü-
dürü Moggi, eski hakem komitesi başkası 
Lanese hapse mahkum oldu. 20 yönetici ve 
hakem ceza aldı.

 9) 2007 NBA Bahis Skandalı

14 yıllık kıdemli hakem Tim Donaghy; 
2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında  yönettiği 
maçların sonuçlarını bahis için etkilemişti. 
FBI’ın dinlemesine takılan Donaghy 15 ay 
hapse mahkum oldu.

10) 2005 Türkiye Ligi Bahis Olayı

Yasal müşterek bahis, İddaa, 2004’te 
başlamıştı. 2005’te müşterek bahisçilerin 
Akçaabat Sebatspor – Kayserispor maçının 
ilk yarısı Sebat, ikinci yarının Kayseri lehine 
sonuçlanması ile ilgili konuşmaları dinle-
meye takılmış, bu maç için 380 bin 522 TL 
bahis oynandığı saptanmıştı.

TFF’ye ihbarda bulunuldu ve PFDK 
soruşturma açtı. Telefon kayıtlarında 
Trabzonspor’lu Gökdeniz’in yer aldığı be-
lirlendi ve Gökdeniz buluşmayı ayarladığı-
nı itiraf etti. Şike yerine “bahis skandalı” 
olarak kayıtlara geçen bu durum sonunda 
Gökdeniz’e 10 ay ve 60 bin TL; Ogün Temiz-
kanoğlu, Bayram Toysal, Metin Aktaş’a 12 
ay; Ali Şen Kandil’e 8 ay men cezası verildi. 
Pişmanlık beyanlarıyla cezalar indirildi. An-
cak açılan ceza davasından sonuç alınamadı.

Kuşkusuz, spordaki yolsuzluklar, spor ta-
rihinin kara sayfalarına geçmiş bu on olayla 
sınırlı kalmadı.  Örneğin 3 Temmuz skandalı 
olarak adlandırılan süreç,Türk, hatta dünya 
futbol tarihinin en büyük skandallarından bi-
risidir: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 
talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 3 Tem-
muz 2011 tarihinde Türkiye'nin 15 şehrinde 
eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operas-
yonla birçok aktif yönetici ile futbolcunun 
gözaltına alındı.Soruşturma 2010-11 sezo-
nunda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig'in 
bazı müsabakalarında şike yapıldığı ve teşvik 
primi verildiği iddiası üzerine başlatılmıştır.

Oldukça geniş çaplı olan bu davada top-
lam 93 sanık bulunmaktadır. İddianame 
hazırlanana kadar soruşturmanın ilk evre-
lerinde 93 sanıktan 31'i tutuklanmış, daha 
sonra değişen yasa ve duruşmalar sonra-
sında tahliye edilmişlerdir. İstanbul 16. Ağır 
Ceza Mahkemesinde 14 Şubat 2012 tarihin-
deki ilk duruşmayla başlayan dava, 2 Tem-
muz 2012 tarihindeki 23. duruşmada karara 
bağlanmıştır. Mahkeme Başkanlığını hakim 
Mehmet Ekinci'nin yaptığı mahkeme heyeti, 
sanıklara verdiği cezaları açıklamıştır.Mah-
kemenin kararına önce savcının, arkasından 
da sanıklar ve avukatlarının itirazları sonucu 
dosya Yargıtay'a taşınmıştır.

R. Bülent Tarhan
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Bir başka örnek, 10,500 atletin 300’ün 
üzerinden müsabakada yarıştığı 2012 Lond-
ra Olimpiyatlarında yaşanmış; Aralarında 
dünyanın en iyi oyuncularının da bulundu-
ğu 8 kadın badminton oyuncusu kasten ye-
nilmeye çalıştıkları gerekçesiyle oyunlar-
dan ihraç edilmişlerdir. Bu oyuncular, hem 
kendi oyunlarının davranış kurallarına hem 
de olimpiyat ruhuna ters düşecek şekilde 
hareket ederek -örneğin bilerek ıska geç-
mek, kalabalıkların protestosunu provoke 
etmek- bilerek maçları kaybetmişlerdir. Her 
bir takım bir sonraki rauntta zorlu bir rakiple 
karşılaşmaktan kaçınmaya çalışıyordu2. 

FUTBOLDA YOLSUZLUK
Görüldüğü gibi sporun tüm alanlarında 

kirliliğe rastlanmakla birlikte futbolda olun-
ca neden daha çok dikkat çekiyor? Ya da Öz-
demir Asaf’ın bir dizesinde belirttiği gibi tüm 
renklerin  aynı hızla kirlenmesine karşın ne-
den birinciliği beyaza (futbola) verdiler? 

Yanıtı rakamlarda (ya da bir başka deyiş-
le futbolun bir endüstri haline gelmesinde) 
: FIFA verilerine göre; lisanslı toplam fut-
bolcu sayısı 265 milyon, toplam kulüp sayı-
sı 301.000, Avrupa Futbol Piyasası Gelirleri 
2009-2010: 16,3 milyar Avro3.  2010 yılında 
belirlenen illegal bahis miktarı: 1 milyar 700 
milyon dolar, Türkiye’de 2010 yılı bahis tuta-
rı: 3.5 milyar TL. Türk Futbol ekonomisinin 
2010 yılı toplam büyüklüğü 1 milyar 300 mil-
yon TL4. 

OECD’nin kara para aklamayla mücadele 
örgütü FATF’ın (Financal Action Task For-
ce)  raporuna göre5  futbolda yolsuzluğun 
kaynakları –ya da sektörün güvenlik zaafları 
şu şekilde sıralanıyor: 1) Sektöre para giri-
şinin denetimsiz olması nedeniyle, sisteme 
nüfuzun kolaylaşması, 2) Kulübün paydaş-
ları arasındaki karmaşık ağ yapısı, 3) Pro-
fesyonel yönetim eksikliğinden kaynaklanan 
sorunlar, 4) Kulüplerin yasal ve ticari yapı-
lanmalarındaki belirsizlikler, 5) Kontrol dışı 

2 SylviaSchenk, Transparency International Sporda Yol-
suzluk Danışmanı, Olimpiyat Oyunlarında Dürüstlük, Çeviren: 
Murat Can Tonbil http://blog.transparency.org/2012/08/10/oly-
mpic-integrity/
3 Deloitte Yıllık Futbol Finansmanı Araştırması 2011
4 Tempo Dergisi Ağustos 2011
5 Money Laundering Through the Football Sector,2009

parasal işlemler, harcamalar sözleşmeler, 
6) Yapısal sorunlardan kaynaklanan öngö-
rülemeyen maliyetler ve bunun etkileri, 7) 
Kulüplerin finansal ihtiyaçları ve bunun yol 
açtığı kırılganlık. Aslında bunlar iki ana baş-
lık altında toplanabilir: Kurumsal yönetim 
zaafları, denetim eksikliği. Anılan raporda 
para aklamaya ve diğer yolsuzluklara olanak 
sağlayan diğer faktörler de aşağıdaki gibi sı-
ralanıyor:

• Kulüp sahipliği (Kulüp sahipliği teme-
linde yasadışı kazançların kulüpler aracılı-
ğıyla legalleştirilmeye çalışılması, örneğin, 
şüpheli parasal gelirin kulübe aktarılarak 
kayıt altına alınması ve daha sonra bu tuta-
rın, kulübün borçlandırılması suretiyle geri 
alınması)

• Transfer piyasası ve oyuncu bonser-
vis sahipliği, (Oyuncu transferlerinde resmi 
sözleşmenin gerçek değerinin üzerinde ba-
ğıtlanarak aradaki farkın kulüpten çekilme-
si ya da tersi işlem ile kulübe para enjekte 
edilerek yasal olmayan paranın kaydi sistem 
içine alınması ya da gerçek değerinin altında 
bir sözleşme ile vergi kaybına neden olun-
ması) 

• Bahis faaliyetleri, (Bahis şirketleri ara-
cılığıyla şike faaliyetlerinde bulunulması)

• İmaj hakları, sponsorluk ve reklam-
medya sözleşmeleri/düzenlemeleri (Oyun-
cuya ödenen ücretin önemli bir kısmının 
«imaj haklar» olarak gösterilip bu tutarın 
yurtdışında faaliyet gösteren bir şirkete ak-
tarılması ve ödemelerin bu şirket üzerinden 
yapılması)  

Türkiye’deki 4 büyük kulübün  2010 yılı 
geliri 622 milyon TL., ücret ve bonservisler 
400 milyon TL. diğer giderler 222 milyon TL. 
Ülkemizin değerli futbol ekonomistlerinden 
Tuğrul AKŞAR’a göre; gri olan, yeterince 
açıklanamayan, denetlenemeyen ve bu ne-
denle de şikeye ve teşvik primine en açık 
alan işte bu «diğer giderler» kalemidir6. 

SPORDAKİ OLASI YOLSUZLUK TÜRLERİ
Türkiye Mevzuatı

Ülkemizdeki mevzuata göre spordaki –

6 Bkz. Tempo Dergisi Ağustos 2011, Tuğrul AKŞAR’la söyleşi

SPORDA YOLSUZLUK
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ceza hukuku bağlamında suç sayılan- yol-
suzluklar; şike, teşvik primi, hileli bahis, 
suç gelirlerinin aklanması suçu ve Borsaya 
açılan kulüplerin hisselerinde manipülas-
yon yapılarak haksız kazanç sağlanması, 
(insidertradingv.s.) olarak sıralanabilir.

Şike, 6222 sayılı Kanunun 11’nci mad-
desinde ve Türkiye Futbol Federasyonu Di-
siplin Talimatının 58’nci maddesinde tanım-
lanmıştır. Maddi ceza hukukundaki karşılığı 
nitelikli rüşvettir.

6222 sayılı Kanunun 11’nci ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Disiplin Talimatının 
58’nci maddesinde tanımlanan teşvik primi-
nin maddi ceza hukukundaki karşılığı basit 
rüşvet olup bu fiillerin “hileli bahis yoluyla 
işlenmesi halinde ceza arttırılmaktadır.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanunun “Şike ve Teşvik 
Primi” başlıklı 11’nci maddesine göre: “Be-
lirli bir spor müsabakasının sonucunu etki-
lemek amacıyla bir başkasına kazanç veya 
sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç 
yıla kadarhapis ve yirmibin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılır.

(…)

Suçun;

a) Kamu görevinin sağladığı güven veya 
nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle,

b) Federasyon veya spor kulüpleri ile 
spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişi-
lerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan 
veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile 
kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya 
temsilciliğini yapan kişiler tarafından,

c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir ör-
gütün faaliyeti çerçevesinde,

ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkile-
mek amacıyla,

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

Suçun bir müsabakada bir takımın başa-
rılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi 
verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlen-
mesi halinde bu madde hükümlerine göre 
verilecek ceza yarı oranında indirilir.”  

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değer-
lerini aklama suçu, Türk Ceza Kanunun 
282’nci maddesinde; borsaya açılan kulüp-
lerin hisselerinde manipülasyon yapılarak 
haksız kazanç sağlanması suçu ise, 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47’nci 
maddesinde düzenlenmiştir.

Karşılaştırmalı Hukukta Şike Suçuna Ve-
rilen Cezalar 7

• Bulgaristan8  1 yıldan 6 yıla kadar; bazı 
hallerde 2 yıldan sekiz yıla kadar hapis ce-
zası,  

• Fransa: 5 yıl hapis ve 75 bin avro para 
cezası,

• Birleşik Krallık: 2 yıla kadar hapis9 

• Güney Kıbrıs: 3 yıla kadar hapis,

• Gürcistan: 6 aydan 1 yıla kadar hapis; 
örgütlü suçlarda 4 yıldan altı yıla kadar ha-
pis,

• İtalya: 1 yıl hapis, 1000 avro para cezası,

• Polonya: 6 aydan 8 yıla kadar hapis ce-
zası; önemli menfaat sağlanmışsa 10 yıla 
kadar hapis cezası; şikeyi bilerek bahis oy-
nayanlara 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası,

• Portekiz: 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ce-
zası,

• Yunanistan: 6 aya kadar hapis cezası,

Diğer Avrupa Konseyi üyeleri ayrıca şike 
suçunu düzenlememekte; dolandırıcılığa ve 
rüşvete ilişkin mevzuatın yeterli olduğunu 
belirtmektedirler. 

SONUÇ 

Peki, spordaki yolsuzluklara karşı ne 
yapmalı? 

Çeşitli öneriler arasında aşağıda sırala-
nanların öne çıktığı görülüyor:

• Yasal yaptırımlar 

• Sıfır tolerans

• Menajerlik sisteminin kurumsallaştırıl-
ması,

7 Avrupa Konseyi Suç Sorunları ile İlgili Avrupa Komitesi 
2011 Raporu
8 Wikileaks’te ifşa edilen bir belgeye göre, düzenlemeden 
önce, Bulgaristan futbolunun organize suç örgütlerinin elinde 
olduğu iddia edilmiştir.
9 Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya şikeyi sadece hi-
leli bahisle bağlantılı olması durumunda suç kabul etmektedir.

R. Bülent Tarhan
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• Sistem içinde güçlü ve tarafsız bir om-
budsman kurumunun oluşturulması

• Etik kuralların konulması ve buna iliş-
kin kurumsal yapının oluşturulması,

• Tüm sözleşmelerle ilgili uyulması ge-
reken kuralların belirlenmesi,

• Yayın hakları, sponsorluk gibi ihaleler-
de saydamlığın sağlanması,

• Raporlama ve muhasebe yönetimine 
ilişkin kuralların belirlenmesi,

• Kulüplere mevzuatla getirilen yüküm-
lülüklerin MASAK tarafından daha sık takip 
edilmesi.

UEFA Başkanı Platini tüm üye ülkelerin 
ceza kanunlarında şikenin suç olarak dü-
zenlenmesini istiyor. Avrupa Konseyi Suç 
Sorunları ile İlgili Avrupa Komitesi 2011 
Raporu’na göre; Bulgaristan, Fransa, Bir-
leşik Krallık, Güney Kıbrıs, Gürcistan, İtalya, 
Portekiz ve Yunanistan şikeyi suç olarak dü-
zenliyorlar ve bu ülkelerde şike suçunu iş-
leyenler hürriyeti bağlayıcı cezalarla tecziye 
ediliyorlar. UEFA Yönetim Kurulu, 2011 yılı 
başında, şikenin engellenmesi için Avrupa 
düzeyinde bir kurul oluşturulmasını ve bu 
sistemin uygulanmasını onaylamıştı. Kurul-
da yer alan görevliler hem futbol yetkilile-
riyle yargı birimleri arasında şüpheli maçlar 
konusunda irtibatı sağlayacak hem de futbo-
la zarar veren yolsuzluk ve suç olayları ko-
nusunda UEFA yönetimine bilgi verecek. Bu 
sistemde, şikeli maçların belirlenmesi için 
her ülkeden yılda toplam 30 bin maçın izlen-
mesi mümkün olabilecek.Ne var ki; sadece 
cezai yaptırımların ve yönetsel önlemlerin 
yeterli olmadığı da biliniyor. Bu nedenle; ka-
lıcı çözüm, öncelikle kulüplerde mali ve yö-
netsel saydamlığın sağlanmasından; yani iyi 
yönetişim (goodgovernance) ve etik kuralları 
da içeren kurumsal yönetimin inşasından ve 
sağlıklı bir denetim sisteminin kurulmasın-

dan geçiyor. Bunun için de UEFA Kulüp Li-
sans Sisteminin10 ödünsüz uygulanması ve 
Türk Ticaret Kanununun kurumsallaşmaya 
ilişkin hükümlerinin futbol kulüpleri için de 
geçerli kılınması gerekiyor. Kulüplerde iç 
denetçi istihdamı da ciddi bir önlem olarak 
düşünülmelidir.

Çözüm için ikincisi koşul ise;  spor disip-
lin hukukunun tüm kurum ve kurallarıyla ve 
evrensel örneklere uygun olarak işletilme-
sinden geçiyor.

“Suç ve cezaların şahsiliği prensibi” ile 
“kuşkunun sanık lehine yorumlanması” hiç 
kuşku yok ki; maddi ceza hukukunun en te-
mel kurallarındandır. Ancak; bu kuralları en 
katı biçimiyle spor disiplin hukukuna da uy-
gularsanız -yani özellikle yönetici konumun-
daki gerçek kişilerle tüzel kişileri birbirinden 
ayırırsanız- uzun vadede şikenin önlenmesi 
olanağı ortadan kalkar. Çünkü; her zaman 
gözü kara, fanatik, takımı için ceza yaptırımı 
riskini göze alacak yöneticiler bulunabilir. 
Ayrıca; şu soruyu da sormak gerekmez mi: 
Şiddet olaylarında gerçek kişilerle birlikte 
neden kulüpler de cezalandırılıyor; ya da ku-
lüp lisans kriterlerine uyulmaması aslında 
bir yönetici zaafı olmasına karşın; örneğin 
vergi dairesine, futbolcusuna vadesi geçmiş 
borcu olan kulüpler UEFA müsabakalarına 
katılmaktan neden men ediliyor? Bir başka 
soru: Şikenin sahaya yansıyıp yansımadığını 
nasıl saptayacağız. Bari-Lecce maçının gö-
rüntülerini11  izleyin. Acaba Bari’de forma 
giyen Andrea Masiello, daha sonradan şike 
yaptığını, Lecce maçında kendi kalesine attı-
ğı gol karşılığı 300 bin Euro aldığını itiraf et-
meseydi; sadece görüntüleri izleyerek şike 
kararının verilmesi mümkün olabilir miydi?

10 Bkz. Kulüp Lisans Sistemi: Futbolun Geleceği, R. Bülent 
TARHAN, Radikal Gazetesi, 18.02.2010
11 http://videogaleri.gazetevatan.com/16717_1_ISTE-ITAL-
YADAKI-SIKE-GOLU.html

SPORDA YOLSUZLUK



Yıl: 25 • Sayı: 119

30

26.07.2012 günü Memurlar Net'te, bir  
Sağlık Bakanlığı Müfettişi tarafından gönde-
rildiği anlaşılan bir mektup yayınlandı.

Olay, iktidarın ve iktidar bürokrasisinin 
Müfettişe, Denetim Mesleğine bakış açısını 
göstermesi bakımından çarpıcı.

30 yılı aşkın bir süredir Müfettişlik mes-
leğini sürdüren, DENETDE Genel Başkanlığı 
yapmış birisi olarak şunu açıkça ifade ede-
yim ki; ülkemizde müfettişlik mesleğinin, 
kamu denetçiliğinin bu kadar ayaklar altına 
alındığı bir dönem daha olmamıştır. Bu ka-
naatimi Sağlık Bakanlığı Müfettişi'nin mek-
tubu da doğruluyor.

Sarı Öküz hikayesini bilirsiniz değil mi? 
Aslında Sağlık Bakanlığı müfettişleri ilk 
hatayı, Sağlık Bakanlığı tüm organlarıyla 
birlikte o tarihteki DENETDE Genel Başka-
nı Atılay ERGÜVEN'e saldırırken O'na sahip 
çıkmayarak yapmışlardı. Sandılar ki Atılay 
ERGÜVEN' i kurban verirsek, O'na destek 
vermezsek kendimizi kurtarırız. Hatta ba-
zıları kendilerini Bakana ispat etmek için, 
Sayın ERGÜVEN'e başka kurumlarda  destek 
verenleri ispiyonladılar. Onların hakkında 
soruşturma açılmasını istediler. Ama durum 
tahminleri gibi çıkmadı.  Sağlık Bakanlığı 

Teftiş Kurulu lağvedildi... 
Sağlık Bakanlığı Müfettişinin mektubu 

aşağıda. Konuya ilişkin düşüncelerimi mek-
tubun akışını bozmamaya çalışarak, ayrı pa-
rantez içinde italik harflerle  belirttim.

***
Sağlık Bakanlığı Müfettişleri 663 sayılı 

KHK sonrası sağlık denetçisi olarak atan-
mışlardı. Bunun üzerine Müfettişler tara-
fından Ankara İdare Mahkemelerine 200’e 
yakın dava açıldı. Müfettişler KHK sonrası 
kazanılmış hakların kaybı nedeniyle Anayasa 
Mahkemesi talepli; atama işlemi için de iptal 
talepli dava açtılar. Başta Müşterek karar-
name ile atanma hakkı ve görevden uzaklaş-
tırma yetkisi olmak üzere kanunlarda daima 
“müfettiş” kelimesine atıfta bulunulması 
nedeniyle bir çok haklarının gittiğini savun-
dular. Açılan davalara Sağlık Bakanlığının 
verdiği 04.07.2012 tarihli ve 605/03 tarihli 
savunma ise gerek hukuk camiasını gerekse 
sağlık personelini şoka uğrattı.

Gazete köşelerinde belki fıkra olarak 
yayınlanabilecek nitelikte olan, açılan idari 
davalara esas Bakanlığın Hukuk Müşavirli-
ğinin mahkemeye sunduğu savunmasında 
bürokraside bunları da mı görecektik diye-
ceksiniz… İşte savunmada yer alan komik 
gerekçeler:

Fazlı Köksal*

MÜFETTİŞ KELİMESİ 
TÜRKÇE OLMADIĞI İÇİN 
TEFTİŞ KURULLARI 
KAPATILIYORMUŞ!

* Orman Genel Müdürlüğü Müfettişi, Eski Telekom 
Başmüfettişi, DENETDE eski Genel Başkanı
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1-Müfettiş kelimesi ARAPÇA imiş, 
o nedenle yeni KHK ile Denetçi unvanı 
verilmiş(sanki Hukuk Müşavirliği kelimeleri 
Arapça değilmiş gibi.Üstelik özel kanunlar-
daki yetkilerin ortadan kaldırıldığını gör-
mezlikten gelerek.) (Madem o kadar Türkçe 
aşığısınız, Müsteşar, Müşavir vb. onlarca un-
vana niye dokunmadınız)

2-Bizleri GASSAL (ölü yıkayıcı) veya bilgi 
işlem memuru yapmamışlar, Denetçi yap-
mışlar. (Eğer bu cümle kullanılmışsa, bu 
terbiyesizliğin dik alası)

3-Müfettişlik kariyer mesleği DEĞİL-
MİŞ...Hukuk Müşavirlikleri kariyer mesleği 
imiş... (Onlarca Danıştay, Sayıştay kararına 
rağmen bir Hukuk birimi bunu iddia edebi-
liyorsa, yazık...)

4- Yeni KHK ile SAVCILARIN yetkisi de-
netçilere verilmiş (gerekçe olarak denetçi-
lere tüm sağlıkla ilgili özel veya kamu tüzel 
kişilerinin özel dahi olsa bilgi ve belgeleri 
vermek zorunda olduklarına dair KHK hük-
mü gereği)..Halbuki eski 181 sayılı KHK, eski 
Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliğinde de 
bu hüküm vardı..

5-Bir görevin veya unvanın şahsa bağlan-
ması ancak SALTANAT VEYA ASALET mü-
esseselerinde varmış bu yönüyle müfettişli-
ğin bir kariyer mesleği olmadığı belirtilmiş 
(yani kaymakam-müfettiş-hakimlik kariyer 
mesleği değilmiş, şahsa bağlanamazmış, 
bir KHK ile ertesi günü bir hakim kendisini 
mahkemede yazı işleri müdürü olarak ata-
nabilmesi anayasaya aykırı değilmiş) (Sal-
tanat ve asalet heveslileri kim? Müfettişler 
mi? Sayın Müşavir, başını biraz kaldırıp emir 
aldıklarına baksa, gerçek asalet ve saltanat 
heveslilerini görecek)

6-Müfettişlerin mesleklerinin ellerinden 
alınmasına dava açarak gösterdikleri hu-
kuksal talepler "ancak DOĞU KÜLTÜRÜNDE 
olan yalnız bir makamla kaim olabilme" an-
layışının tezahürü imiş.. (Doğu Kültürü lafını 
bir suçlama olarak en son ileri sürebilecek 
bir görüşün mensupları da, bu kavramların 
, şablonların arkasına sığınıyorlar ya... Helal 
olsun)

7-Müfettişlik sınavlarını kazanarak kamu 
hizmetine giren bu personelin meslekleri-
nin ellerinden alınmasının kanun önünde 
eşitlik ve kamu hizmetine girme hakkın en-
gellenmesi şeklindeki bir talep, SOFİZMİN 
ŞAHİKASINA çıkan bir davranışmış..(İddia 
ediyorum, bu savunma metninin yazanlar 
SOFİZMİN manasını bilmiyorlar. Sadece 
laf cambazlığı yapılarak iddialı kelimelerle 
donatılmış metin oluşturularak mahkeme 
etkilenmek istenmiş. “SOFİZM”in manasını 
bilen bu cümleyi kurmaz.)

8-Müfettişler SEÇKİNLER ZÜMRESİ imiş, 
ELİTİST bakış açısına sahip imiş, oysa dev-
letin görevi sınıfsal farklılıkları ortadan kal-
dırmakmış. (Bu iddiada bulunurken, Müfet-
tişlerin aile yapısını mı araştırmışlar. Star'ın 
malum yazarının yazılarından kotarılmış bir 
cümle  gibi geldi bana.)

9-Doğrudan Bakan'a bağlı olmak yerine 
alt idari makama bağlı olmak istememele-
ri Müfettişlerin alt idari makamlara HAKA-
RET ettikleri anlamına geliyormuş (halbuki 
müsteşar ve yardımcıları dahil alt idari ma-
kamlar hakkında onlarca Müfettiş raporları 
yokmuş gibi) (Alt İdari Makama Bağlı olmaya 
karşı çıkmanın temelinde Denetimin Bağım-
sızlığına olan inanç yatar. Biz yıllardır, De-
netim Elemanlarının Bakana , Başbakana 
bile bağlı olmasının doğru olmadığını yaz-
dık çizdik. O yazıları yazarken tek kaygımız, 
müfettişin siyasi baskıya maruz kalmasını 
asgariye indirmekti. Bu kaygının mesleki yö-
nünü hiç görmeyip, olayı kişisel egoya bağla-
yabilmek için, "Emret Efendim" zihniyetinde 
bir hukukçu olmak gerekir herhalde.)

Yukarıda kısaca sayılan gerekçelerle 
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Sa-
vunmasını yapan ilgili Hukuk Müşaviri; acaba 
daha önce hakkında müfettiş soruşturması 
geçirip de yukarıdaki savunma gerekçelerini 
hukuksal bir değerlendirme olarak yapmak 
yerine SUBJEKTİF YAKINMALARININ teza-
hürü olarak algılanabilir mi?...

MÜFETTİŞ KELİMESİ TÜRKÇE OLMADIĞI İÇİN TEFTİŞ KURULLARI 
KAPATILIYORMUŞ!



Yıl: 25 • Sayı: 119

32

İbrahim Gül*

DOSTOVYESKİ’ NİN  
“SUÇ VE CEZA”  
ROMANINDA  ADALET  
DENETİMİ

Fyodor Mihayiloviç Dostoyevski, 1821 
Moskova doğumludur. Suç ve Ceza Romanı-
nı 1866’da yazmıştır. 1849’da Çar’ın emriyle 
idam edilmek için sıraya dizildikten sonra 
Sibirya’da 4 yıl kürek 5 yılda sürgün cezası-
na çarptırılmıştır. Bu bakımdan suç ve suçlu 
üzerine yazdıkları değişik bir anlam kazan-
maktadır. Bir gazete haberinden ilhamla 
yazdığı bu roman ölümsüzlüğünü neye borç-
luydu? Akıl ve vahiy; vahiyle gerçeklik ara-
sında gelgitler yaşayan; yaşadığı hadise do-
layısı ile kafasını bir yarasa gibi taştan taşa 
çarpan romanın kahramanı (esasen kurba-
nı) Raskolnikov kafasıyla savaşmaktan bitap 
düşmüş bir şövalyedir, aslında.

Suç, Rusçada sınır aşmak anlamındaki 
kelime ile ifade edilir. İngilizcede  de benzer 
bir biçimde de “transgress” (haddi aşmak) 
olarak ifade edilir.  Roman bu perspektiften 
bakar olaya.

“Hukuk ve adalet yeryüzünde var mıdır? 
Varsa, onu bulacağım.” ifadesi, mutlak ada-
let idesinin bir ütopya olmasını bilmesinden 
kaynaklanır. Kendisi yaşadığı sosyolojik çev-
rede ve yaşadığı devirde egemen olan felsefi 
görüşlerle adalet idesinin izlerine rastlaya-

mamıştır. Toplum suç üretmektedir. Çünkü 
denetimsizdir, demektedir dolaylı olarak.

Bu kitabı okumak insanı hasta eder. 
Çünkü romanın başından sonuna, roman 
kahramanının işlediği şeytani suçu sonun-
da itiraf ettirecek hareketlerini ve düşün-
celerini ve psikolojik güçlerin düşünceleri-
ni yiyip bitirmesini izlersiniz. Hikâye; esas 
olarak Raskolnikov'un Napolyon-über-
mensch teorisi ile ona suçunu itiraf ettiren 
vicdanı arasında geçen bir mücadeledir. 
Dostoyevski’nin dehası, Raskolnikov’un dü-
şünceleri ile eylemleri arasında nasıl mü-
cadele ettiğini anlatmasında yatmaktadır. 
Düşünceleri artan bir şekilde parçalanmış 
ve umutsuz hale gelmişti ve hareketleri, 
suçlanmamış olmanın getirdiği belirsiz-
likten kaçmak, suçu konuşmak, suçu itiraf 
etmek ve suç için ceza çekmeye razı olmak 
için artan bir ihtiyacı gösteriyordu.  Acemice 
işlenmiş bir suçtan dolayı kafası karmaka-
rışık olan ve henüz ortaya çıkmasına kadar  
bir çeşit eğlenceli şekilde devam eden öykü-
sü vardır.  

Kitabın temel meselesini ortaya koyan 
şey  “Kanunların insanlarca oluşturulan 
keyfi varlıklar mı yoksa toplum içindeki dav-
ranışlarımıza yön veren psikolojik kurallar * Avukat, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri
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mıdır?”  Roman kahramanı iki tür insanın 
varlığını kabul eder. Süper insanlar ve di-
ğerleri. Süperler, tıpkı Napolyon gibi mil-
yonlarca insanı öldürse de yargılanmaz çün-
kü buna hakkı vardır; oysa normal insanlar 
hukuk kurallarına uymak zorundadırlar. 
Kaçmak nedir? Bu ancak bir şekli unsurdur. 
Kaçamazdı, çünkü kaçacak bir yeri yoktu.  
Psikolojik olarak da kaçmak mı? Ne ifade 
ama! Kaçacak yeri olsa da doğası gereği 
kaçmayacaktı. Özgürlük onun için artık bir 
ödül değildi, içinde bir itiraf etme duygusu 
büyüyordu, sonunda bir karmaşanın kucağı-
na kendini attı, ölümcül bir çıkmazda itiraf 
duygusu kendisini çepeçevre sarmaladı…

Rüyalar ise Dostoyevski için hayatın bazı 
yönlerini anlama araçlarıydı. Kitabın başında 
ve sonunda rüyalara yer verilmesi bundan…

  “Adaletin taleplerini yerine getirmelisin” 
derken adaletin buyuruculuğuna dem vurur.

Hasta bir adamın rüyaları o kadar canlı 
ve gerçekçi ki… Aslında son derece doğaya 
aykırı ve çelişik unsurlar da içeriyor;  fakat 
kurgu ve sunum o kadar makul, detaylar 
o kadar somut, o kadar beklenmedik ve o 
kadar kitabın tümüyle uyumlu sanatsal bir 
bütünlüğü var. Rüya gören Turgenyev ya da 
Pushkin de olsa kendi durumu için böyle bir 
rüya imgeleyemez…

Kitabın epilog (kapanış)  kısmı ise kitabın 
tümünden doku ve içerik olarak farklı. Biraz 
ütopik ve mistik öğelerle süslü. Yazar, sem-
bolleri anlatım aracı olarak kullanmakta cö-
mert davranmış…

Kitapta roman kahramanı katil olması-
na rağmen kurbana dönüşüyor hem de ya-
zarının bütün ustalığıyla. Parçalanmış ve 
kopmuş düşünceler beyninde uçuşuyor ve 
fakat o, tüm çabalamasına rağmen onların 
hiçbirisini kontrol edemiyor ve onlara yasla-
namıyordu.

“ ....Garip bir fikir, yumurtadan çıkan bir 
civcivin kabuğunu gagalaması gibi beynini 
kemirir şekilde ortaya çıkardı.  Bütün dikkati 
ise bunun üzerine yoğunlaşıyordu.”

Evet, bu kitap, sizi zalimce çifte cinayet 
işledikten sonra vicdanı ve aklıyla savaşan 
bir çılgın adamın kafasının içine koyduğun-
dan hasta edebilir.

Geniş anlamda kitap; dünyanın, gerçek 
ve esaslı bir ahlaki yapı olmadan bireylerin 
arzu ve istekleri için savaştığı bir varoluş 
kavgasının yapılacağı yer değil, fakat ebedi 
şeyler içinde sosyal ve ahlaki karakter ile 
inanç için umut barındıran bir yer olduğuna 
yönelik bakış açısına sahiptir.

“Burası  çılgınlar kasabası. Keşke   bilim 
adamları, doktorlar, avukatlar ve felsefeci-
lerimiz olsaydı da onlar kendi yöntemleri ile 
Petersburg’da çok değerli soruşturmalar 
yapabilselerdi”.

   “...doğrusu kaygılanacak bir şeyin yok. 
Bu hukukun doğasındandır.”ifadesi hukukun 
mutlak egemen olduğuna atıftır. Ve hukuk 
denetimsiz aksaktır.

Bu kitap aynı zamanda tümüyle Rus kül-
türünün benzersiz bir yansımasıdır.

Kız arkadaşı olan Sonia, “Sen yalnızca 
topluma karşı değil, toprağa da karşı suç 
işledin eğil ve onu öp!” demesi suçun bir 
günah gibi ele alındığına işaret olarak ele 
alınabilir.

Gene, Raskolnikov’un “Ben onu öldür-
medim; ancak kendimi öldürdüm.” demesi 
suçlunun suçuyla kendini tahrip ettiğinin de 
altını çizer….

Kitapta, “İnsanlığa hayrı dokunmayan, bir 
kötülük abidesini öldürmek, adam öldürmek 
midir?” meyanındaki ifadeler de ne büyük 
çelişkiler taşır kendi içinde.

Her hukukçunun mutlaka okuması gere-
ken bir klasik hakkında ancak bu kadar kısa 
kelam edilebilir.

Rahmetli Meriç, "Bu girdaplar ve zirve-
ler dünyasında, tek başına dolaşacak yaşta 
değildim. Kıyıdan seyrettim ummanı.” der. 
Akira, “Ondan başka hiçbir romancı, hiçbir 
zaman insanoğlunu böylesine namusluca, 
böylesine derinlemesine ve böylesine sev-
giyle tanımlamamıştır.” tespitinde bulunur.

Fakir içine kapanık ve başarılı bir öğren-
cinin  katilliğe giden serüvenini bu kişinin 
iç dünyasındaki süreciyle birlikte verilmesi 
ender bir güzellik oluşturur. “Sıradan insan-
lar acı çekmeyi beceremezler. Ancak büyük 
insanlar büyük acılara katlanabilir.” diyerek 
ötelere göndermede bulunmuştur. Kahra-

DOSTOVYESKİ’ NİN  “SUÇ VE CEZA” ROMANINDA  
ADALET  DENETİMİ
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man hem çok merhametli hem de çok za-
limdir. Roman suçun varlığını sosyal çevreye 
bağlar. Öncelikle bir eylemin suç olması için 
o suçu işleyen kişinin alelade insan olması 
ve toplumun geçerli kurallarına uyuyor ol-
ması gereklidir.

Belki de en güzel bölümü, "Ama ya ben, 
bu ya da şu nedenle o yasadan hoşlanmıyor-
sam? Doğanın ve aritmetiğin yasalarının bir 
işe yaramadığını düşünüyorsam? Bu duvarı 
yıkacak yeterli güçlerim olmadığına göre, 
onu alnımla parçalayacağım; elbette. Ama 
bu bir taş duvardır ve benim de gücüm yet-
mez. Üstelik bu koca duvarla insanlara bir 
yatışma, mutluluk sağlaması ve de akıllı-
ca oluşturulmuş olması dolayısı ile onunla 
uzlaşmayacağım.”dır.

Yaşayan bir ifriti, bir ölüyü öldüren hukuk 
fakültesi terk parlak bir zekanın tükeniş sü-

recini, trajedisini ve de tüm bunları yaşarken 
hukuk düzenine dair yaptığı kuşatıcı tahlille-
ri çarpıcı bir kusursuzlukla hikaye edilmesi-
ne şahit olmak isteyen buyursun kendi acıla-
rı ile yüzleşmeye.

 “En azından Temyiz Mahkemesi konu-
yu gördü ve zavallı kişi aklanarak kendisine 
gerekli bakım sağlandı. Şükranlar Temyiz 
mahkemesine olsun” derken hukukî denet-
lemenin adalete hizmetine değinmiştir.

“İşte, hukuk, elbette şu an için mevcut 
değil, fakat eminim ki o var! Var, bir gün 
açığa çıkacak.”  Cümlesiyle mutlak adalete 
olan inancını haykırır. Adalet ise denetimsiz 
toplumlarda cüceleşir; sırf bu neden görü-
nür, eşit ve adil bir hukukî düzenin tesisi an-
cak sorgulama ve soruşturma ile olur. 

İbrahim Gül



Temmuz-Eylül ‘12

35

GİRİŞ
Ülkemizde kamu mali yönetim siste-

mine ilişkin Cumhuriyet döneminde yapı-
lan ilk önemli düzenleme, 1927 yılında çı-
karılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu’dur. Kamu mali yönetim sisteminin 
temeli olan 1050 sayılı Kanun, kısmi değişik-
liklerle yaklaşık seksen yıl süre ile uygulan-
mıştır. Bu süre içinde dünyadaki kamu mali 
yönetimi ve denetimi sistemleri, önemli deği-
şimler göstermiştir. Dünyadaki bu gelişme-
ler, Türkiye’deki kamu mali yönetim sistemi 
alanındaki anlayış değişikliklerinin yapılma-
sını gerekli kılmıştır. Türkiye’deki kamu mali 
yönetim ve denetim sistemi ile ilgili köklü ve 
bütünsel değişiklik, mali yönetim ve kontrol 
sistemimizi uluslararası standartlar ve Avru-
pa Birliği normlarıyla uyumlu hale getirmek 
amacıyla hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 10.12.2003 
tarihinde yasalaşması ile gerçekleştirilmiş-
tir. Yaklaşık seksen yıldır uygulanan 1050 
sayılı Kanunun yerini alan 5018 sayılı Kanun 
ile yeni bir kamu mali yönetim anlayışına ge-
çilmiştir (Kesik, 2005: 94- 95). Bunun dışın-

da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Mali 
Saydamlık, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu İle 
İlgili Düzenlemeler, 4982 Sayılı Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu İle İlgili Düzenlemeler, 3628 
Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsa-
mındaki yapılan düzenlemeler de kamu mali 
yönetiminde önemli yer almaktadır.  

Bu çalışma, “Türk Kamu Yönetiminde 
Etik ve Etik Dışı Davranışlara Yönelik Düzen-
lemeler Üzerine Bir Değerlendirme (I)” adlı 
makalenin devamında özellikle Türk Kamu 
Mali Yönetiminde etik dışı davranışların ön-
lenmesi için öngörülen düzenlemeler üzeri-
ne değerlendirmeleri içermektedir. 

I. TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNDE ETİK 
1.1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler
Anayasa’nın 161. maddesince “devletin 

ve kamu tüzel kişilerin (KİT’ler hariç) har-
camaları yıllık bütçelerle yapılır. Merkezi 
yönetim bütçesinin nasıl hazırlanacağı ka-
nunla belirlenir.” 5018 Sayılı Kamu Mali Yö-
netimi ve Kontrol Kanunu, devlet yönetimi-
ni “genel yönetim” şeklinde adlandırılan ve 
genel yönetim bünyesindeki idarelerin büt-
çeleri; merkezi yönetim bütçesi, sosyal gü-

Ayşe Armağan*

TÜRK KAMU MALİ 
YÖNETİMİNDE ETİK DIŞI 
DAVRANIŞLARA YÖNELİK 
DÜZENLEMELER ÜZERİNE 
GENEL BİR DEĞERLENDİRME II

* Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi, (Fen Bilimleri Enstitüsü 
Sekreteri), Isparta, 2011.  



Yıl: 25 • Sayı: 119

36

venlik kurumları bütçeler ile yerel yönetim 
bütçeleri olarak sınıflandırılmıştır. Merkezi 
yönetim bütçesi de kendi içinde “genel büt-
çe”, “özel bütçe” ve “düzenleyici ve denetle-
yici kurum bütçesi” olarak gruplandırılmıştır 
(Pehlivan, 2011, s. 217)     

5018 sayılı Kanun, mali yönetim ve kont-
rol sistemimizin yapısını ve işleyişini yeni bir 
anlayışla ele almak suretiyle sistemin temel 
esaslarını düzenlemekte; kamu bütçelerinin 
hazırlanma, uygulanma ve kontrol işlem-
lerinin nasıl yapılacağını, mali işlemlerin 
muhasebeleştirilmesini ve raporlanması-
nı şekillendirmektedir. Bu kanun ile kamu 
kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılması, çok yıllı ve performansa dayalı 
bütçe sistemine geçilmesi, mali yönetim ve 
kontrol görev ve yetkisinin ilgili idarelere 
devredilmesi, mali saydamlık ve hesap vere-
bilirlik ilkesinin öngörülmesi, kamu harca-
malarında iç ve dış denetimin düzenlenmesi 
yanında bütçe ve muhasebe uygulamaların-
da birlik ve bütünlük sağlanması yönünde 
temel düzenlemeler yapılmıştır (Arcagök vd, 
2004: 3-19).

Yeni mali yönetim ve kontrol sistemi ile 
yönetim sorumluluğu modeli; kaynakların 
etkili, ekonomik, verimli kullanımı; strate-
jik planlama; performans esaslı bütçeleme; 
çok yıllı bütçeleme; hesap verebilirlik; mali 
saydamlık; tahakkuk esaslı muhasebe; iç 
kontrol sistemi; etkin iç denetim ve dış de-
netim gibi yeni kavramlar sistemimize gir-
miştir. Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri aynı mali yönetim ve kontrol siste-
mine tabi tutulmaktadır. 

5018 sayılı Kanun ile Türk kamu mali 
yönetiminde, görev, yetki ve sorumluluklar 
açık bir şekilde ortaya konulmakta yetki ve 
sorumluluk dengesi yeniden kurulmaktadır. 
Buna göre kamu idarelerinin mali işlemleri, 
kurulacak mali hizmetler birimi tarafından 
yapılacak, bütçe sınıflandırmasında ödenek 
tahsis edilen yöneticiler harcama yetkilisi 
olarak karar vermeye yetkili olacak, iş ve iş-
lemler harcama yetkilisi tarafından verilen 
harcama talimatı üzerine gerçekleştirme 
görevlileri tarafından yerine getirilecektir. 
Saymanların ödeme aşamasındaki uygunluk 
denetimi yapma görevleri sona erdirilerek 

bunun yerine kamu idaresi başkanına bağ-
lı olarak çalışacak mali kontrol yetkilisine, 
harcama sürecinin belirli aşamalarında 
kontrol görevi verilmektedir (Özkan, 2008:9).  

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu ile Sayıştay’ın denetim alanı ge-
nişletilmiş, denetim işlevi sadece saymanlık 
hesabının denetimi olmaktan çıkıp kamu 
idarelerinin faaliyet, işlem, karar ve kaynak-
larının denetimine dönüşmüş ve denetim 
görevinin genel kabul görmüş uluslar arası 
standartlar dikkate alınarak yerine getiril-
mesi esası benimsenmiştir (Özkan, 2008:16).

1.2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nda Etik Kuralları Düzenle-
yici Temel İlkeler 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun 5.maddesinde kamu maliyesi 
ilkelerine, 13.maddesinde ise bütçe ilkele-
rine yer verilmiştir. Bu ilkeler ile Kanunun 
gerekçesi ve diğer maddeleri dikkate alındı-
ğında mali yönetimin dört temel ilkeye da-
yandırılmaktadır. Bunlar; mali disiplin, mali 
saydamlık, hesap verilebilirlik ve maliyet et-
kililiktir. 

1.2.1. Mali Disiplin
5018 sayılı Kanunda mali disipline özel-

likle önem verilerek kamu bütçelerinin 
hazırlık, uygulama ve denetim süreçleri 
güçlendirilmiştir. Performans esaslı büt-
çeleme sisteminin uygulamasıyla; kamuya 
açık hedeflere dayalı belgelerin hazırlan-
ması, kamu kaynak kullanımında tasarruflu 
olunması, kaynak kullanımı ve hizmet sunu-
munda daha başarılı ve verimliliğin artırıl-
masına çalışılırken aynı zamanda öngörülen 
bütçeler dışında bütçe oluşturulmasının ve 
ödenek üstü harcamanın yasaklanması ile 
kamu mali yükünün azaltılarak yolsuzlukla-
rın önlenmesinde etkinlik sağlanmaya çalı-
şılmıştır.

1.2.2. Mali Saydamlık
Mali saydamlık; mali politika planlarının, 

kamu hesaplarının ve mali hedeflerin kamu-
ya açık olmasının ifadesidir. Mali saydamlı-
ğın temel ilkesi; kamu mali yönetiminin ya-
pısı- fonksiyonları- plan ve hedefleri hakkın-
da tam bir bilgi akışını kamuya sunmak, bil-
gileri sistemli şekilde değerlendirilmek ve 
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denetleyerek kamuda etkinliği artırmaktır. 
Kamu mali yönetiminde “saydamlık” ve 

“hesap verilebilirlik” benzeri kavramların 
önem kazanmasında; uluslar arası mali ve 
düzenleyici kuruluşlar, uluslar arası finansal 
yapının krizlerden sonra yeniden yapılandı-
rılması gerekliliği ve küreselleşen dünyanın 
ortak etik sorunu olan yolsuzluk olgusu et-
kili olmuştur (Emil ve Yılmaz, 2004:4, akta-
ran Özkan, 2008:22). Ayrıca, kamu yönetimin 
anlayışının iyileştirilmesi ve etik bir yöneti-
min kurulması yönündeki çalışmalara batılı 
kamuoyunun artan baskıları, uluslararası 
bilimsel-mesleki (ASPA, NASPAA, IIAS, IIPA) 
ve siyasi-ekonomik nitelikli (Council of Euro-
pe, OECD) kuruluşlar da destek vermiş do-
layısıyla hükümetler de etik kurallar- stan-
dartlar ile düzenleyici-denetleyici kurumlar 
oluşturma ve geliştirme çabası içine girmiş-
lerdir (Öktem ve Ömürgönülşen, 2005 :231).

Uluslar arası ve ulusal düzeyde mali say-
damlık ile ilgili yapılan çalışmalar arasında;

-OECD Rehberi; 1999 yıllık toplantısında 
oluşturulan çalışma gurubu tarafından, üye 
ülkelerin deneyimlerine dayanılarak çıkarıl-
mıştır. Bu amaçla OECD Yolsuzlukla Müca-
dele Birimi adında bir birim oluşturulmuş-
tur. OECD’deki mali saydamlık konusundaki 
tüm çalışmalar iyi bir mali yönetimin kurul-
masına yöneliktir. Bu nedenle etik kuralları 
sağlama ve etik dışı uygulamaları önlenmesi 
için üye ülkelerde alınmasını istediği etik ön-
lemleri yayınlamıştır. 

OECD’ce benimsenen etik önlemlerin 
kaynağını; sosyal normlar, demokrasi ilke-
leri ve iş ahlakı gibi unsurların oluşturduğu 
temel değerler oluşturmaktadır. Böylece 
kamu görevlilerinin toplumla ortak bir an-
layış yaratma yönünde atması gereken ilk 
adım atılmış ve bu temel değerlerin korun-
ması için davranış kalıplarının yasallaştırıl-
ması, eğitim ve iletişim, günlük yönetimde 
dürüstlüğün sağlanması öngörülmüştür. 
Temel değerler örneği olarak; tarafsızlık il-
kesi, yolsuzlukların önlenmesi, özel çıkarla-
rın açıklanması ve yetki düzeyi arttıkça daha 
fazla saydamlık uygulamalarına yer verilme-
si sayılabilir. 

-IMF’in “Mali Saydamlık İyi Uygulama-
lar Tüzüğü”; kamu yönetimi anlayışı ve mali 

reformlarda taşıdığı önem nedeniyle üye ül-
kelere yönelik düzenlediği bu tüzükte mali 
saydamlık ile ilgili ilkeler; 

-Hükümet içerisindeki rol ve sorumlu-
lukların açık olması,

-Hükümetin faaliyetleri ile ilgili bilgilerin 
kamuya açık olması,

-Bütçe hazırlama, uygulama ve raporla-
ma süreçleri açık olması,

-Mali bilgiler, genel kabul görmüş veri 
kalitesi standartları ile uyumlu, bağımsızlık 
ve güvenilirlik teminatlarına tabi olması şek-
linde dört ana grupta toplamıştır. 

-Dünya Bankası’nca Benimsenen “İyi Bir 
Bütçeleme ve Mali Yönetimin Temel İlkele-
ri”; gelişmekte olan ülkelerin kamu yatırım-
larını desteklemek ve yoksulluğunu azalt-
mak için kredi veren uluslararası bir kuruluş 
olan Dünya Bankası’nca 1998 yılında kamu 
mali yönetiminde etkinlik ve saydamlığı art-
tırmak amacıyla bütçede kapsam ve disiplin, 
yasal olma (meşruiyet), esneklik, öngörüle-
bilirlik, değerlendirilebilirlilik, doğruluk, bil-
gi, saydamlık ve mali sorumluluk konuların-
da temel ilkeler tespit edilmiştir. 

- Birleşmiş Milletlerin “Kamu Görev-
lilerinin Uluslararası Davranış Kuralları” 
Kararı; 1996 tarihinde kabul edilen bu ka-
rar ile çok sayıda uluslararası kuruluşun ve 
gelişmiş ülkenin kamu kesimi için davranış 
kurallarının belirlenmesi ve kamu çalışanla-
rının görevlerini ifa ederken belli standart-
lara göre davranmasını sağlayarak kamu 
kaynaklarının kullanılmasında sorumluluk 
mekanizmalarının geliştirilmesi istenmiştir. 
Bu kararlara göre;

- Kamu görevlisinin davranış kuralı kamu 
yararı ilkesi doğrultusunda olmalıdır.

- Kamu görevlileri görevlerinde çıkar çe-
lişkisi içinde olmamalıdır.

-Kamu görevlileri kamu hizmetinin yönü-
nü etkileyebilecek bir hediye ya da yönlen-
dirmeye konu olmamalıdır.

- Kamu görevlilerinin sahip oldukları bil-
gilerin gizlilik derecesine uygun davranarak 
siyaset ve siyasetçilerle ilişkilerinde taraf-
sızlığına gölge düşürecek nitelikte davran-
mamalıdır
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Çalışmalarını daha çok yolsuzluk üzerine 
yoğunlaştıran BM, yolsuzluğun önlenmesine 
ve saydamlığın sağlanmasına yönelik olarak 
bir dizi sözleşme yayınlamıştır. Bu sözleş-
meler;

- Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Müca-
dele Sözleşmesi, 

- Yolsuzluğa Karşı Eylem ve Kamu Görev-
lileri İçin Uluslararası Davranış Kuralları, 

- Uluslararası Ticari İlişkilerde Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadelede Birleşmiş Millet-
ler Deklarasyonu, 

- Prensipler Bildirisi, 
- Yolsuzluğa Karşı Glabal Program: Ey-

lem Planı 
-AB’ne entegrasyon sürecinde yapılan 

çalışmalar; AB’nin fonların kullanımı konu-
sunda saydamlık ve hesap verebilirliğin artı-
rılması ve dolayısıyla yolsuzluğun kabul edi-
lebilir standartlara indirilmesine verdiği özel 
önem AB ile adaylık sürecinde bulunan tüm 
ülkeleri bu konularda uluslararası standart-
larda düzenlemeler yapma zorunluluğuna 
itmiştir.

3 Mayıs 2001 tarihli niyet mektubunun 29. 
maddesinde “kamuda kaynak tahsisi süre-
cinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağ-
lanmasının hedeflendiği” belirtilerek, ihale 
mevzuatımızın AB ihale mevzuatı ve ulusla-
rarası uygulamalar ile uyumlu hale getiril-
mesi amacıyla Birleşmiş Milletler Standart-
ları ile uyumlu bir kamu ihale kanununun 15 
Ekim 2001 tarihine kadar parlamentoya su-
nulacağı taahhüt edilmiş, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu 04.01.2002 tarihinde TBMM 
tarafından kabul edilmiş ve 01.01.2003 tari-
hinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Stand-By Düzenlemeleri çerçevesin-
de “Kamu Maliyesi Yönetimi ve İç Kontrol 
Yasası”nın 2002 yılı ortasına kadar Meclise 
sunulacağı taahhüt edilmiştir. 2003 yılı Ara-
lık ayında yasalaşan 5018 sayılı “Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu” Türk Mali Sis-
teminin en önemli yapısal reformlarından 
birisidir. Niyet mektuplarında belirtilen hu-
suslardan birisi de Bakanlar Kurulunun şef-
faflığın artırılması ve haksız kazanç sağla-
maya yönelik faaliyetlerle mücadele edilme-
sini sağlayacak bir stratejiyi kabul etmesidir. 

1.2.3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda Mali Saydamlık

Ülkemizde, mali saydamlığın sağlanması 
ile ilgili olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yöne-
timi ve Kontrol Kanunu’nun 7.maddesinde 
kamu mali yönetiminde her türlü kamu kay-
nağının elde edilmesi ve kullanılmasında de-
netimin sağlanması amacıyla kamuoyunun 
zamanında bilgilendirilmesi öngörülmüş ve 
bu amaçla;  

- Görev, yetki ve sorumlulukların açık 
olarak tanımlanması,

- Hükümet politikaları, kalkınma plan-
ları, yıllık programlar, stratejik planlar ile 
bütçelerin hazırlanması, yetkili organlar-
da görüşülmesi, uygulanması ve uygulama 
sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve 
ulaşılabilir olması, 

- Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri tarafından sağlanan teşvik ve des-
teklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli 
dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması,

- Kamu hesaplarının standart bir mu-
hasebe sistemi ve genel kabul görmüş mu-
hasebe prensiplerine uygun bir muhasebe 
düzenine göre oluşturulması zorunlu kılın-
mıştır. 

5018 sayılı Yasada mali saydamlığın sağ-
lanması için gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması ve önlemlerin alınmasında kamu ida-
releri sorumlu tutulmuş ve şu hükümlere 
yer verilmiştir:

-Stratejik planlama ve performans esas-
lı bütçeleme sistemi getirilerek idarelerin 
uzun dönemli kaynak kullanımlarını planla-
ması, bütçelerinin hedefleriyle uyumlu ola-
rak hazırlanması ve kamuoyunun bilgilendi-
rilmesi öngörülmüştür (md.9).   

-Bakanlar hesap verme sorumluluğu 
kapsamında, idarelerin amaçları, hedefleri, 
stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıl-
lık performans programları konusunda her 
mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilen-
dirmekle sorumlu tutulmuşlardır (md.10).

-Orta vadeli program ve orta vadeli mali 
plan aracılığıyla hükümetlerin takip eden 
üç yılda izleyecekleri ekonomik ve mali po-
litikaların kamuya açık olması sağlanmıştır 
(md.15).  
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-Bütçelerin üç yıllık hazırlanması esa-
sı getirilerek idarelerin gelecekte kullana-
bileceği kaynakların belirliliği artırılmıştır 
(md.16).

-Bütçe tasarılarına eklenecek bilgiler ar-
tırılarak mali saydamlık sağlanmaya çalışıl-
mıştır (md.18).

-Merkezi yönetime ait idarelerin ilk altı 
aylık uygulama sonuçlarını ve gelecek altı 
aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini ka-
muoyuna açıklaması sağlanmıştır (md.30).

-Maliye Bakanlığı’nın merkezi yönetim 
bütçe Kanununun ilk altı aylık uygulama so-
nuçlarını, finansman durumunu, ikinci altı 
aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faali-
yetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı 
içinde kamuoyuna açıklaması öngörülmüş-
tür.

-Kamu idarelerince yıllık faaliyet rapor-
ları hazırlanması suretiyle kamuoyunun bil-
gilendirilmesi öngörülmüştür (md.41).

-Kamuda standart bir muhasebe ve mali 
raporlama sistemi kurulması öngörülmüş-
tür (md.49).

-Kamuda mali istatistiklerin standartlara 
uygun hazırlanması ve merkezi yönetimde 
aylık, genel yönetimde üçer aylık dönem-
ler itibariyle açıklanması öngörülmüştür 
(md.52-53).

-Mali istatistiklerin Sayıştay tarafından 
doğruluk ve standartlara uygunluk yönün-
den yıllık bazda değerlendirilmesi ve hazır-
lanacak raporun TBMM ve Maliye Bakanlığı-
na gönderilmesi öngörülmüştür (md.54).   

1.2.4. Hesap Verme Sorumluluğu 
İyi yönetişim ilkeleri arasında önemli bir 

yere sahip olan “hesap verilebilirlik”; kamu 
görevlilerinden özelikle yönetici konumun-
daki kişilerin yetki ve sorumluluk alanları-
na ilişkin yetkilerini kullanış biçimi hakkın-
da siyasi kurumlara, ilgililere ve topluma 
karşı açıklamada bulunmaları olup kamu 
yöneticilerinin faaliyetlerine ilişkin  eleşti-
ri ve talepleri dikkate alarak hareket etme, 
bir başarısızlık, yetersizlik ya da usulsüzlük 
durumunda sorumluluğu üzerine alma ge-
rekliliği olarak ifade edilmektedir (Şengül, 
2009:992). Ayrıca hesap verme sorumluluğu, 
hiyerarşinin veya yetki devrinin olduğu yerde 

astların veya yetkiyi kullananların faaliyet-
lerinin üstlerin ya da yetki devredenlerin is-
tekleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağ-
lar. Mali saydamlık gibi hesap verebilirlik de 
iyi yönetişim ilkeleri arasında sayılmakta ve 
her düzeydeki kamu yöneticisinin sorumlu-
luğuna teslim edilen kamu kaynağını, huku-
ka uygun ve verimli bir şekilde kullandığının 
hesabını vermesi olarak tanımlanabilir. 

Kamu yönetiminde sıkça kullanılan “He-
sap Verebilirlik–Hesap Verme Sorumluluğu” 
kavramı, uygulamada daha çok mali yönüy-
le ön plana çıksa da, özünde etik bir içeriği 
bulundurmakta ve Avustralya, İngiltere ve 
Kanada gibi ülkelerde, etik davranış ilkele-
ri arasında ağırlıklı olarak yer almaktadır. 
Ülkemizde de, Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
Kurulması Hakkındaki Kanunda “hesap ve-
rebilirlik” şeklinde ifade edilen söz konusu 
ilke, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 
hakkındaki Yönetmelikte “yöneticilerin he-
sap verme sorumluluğu” olarak yer almış 
bulunmaktadır (Kesim, 2005:269).

Hesap verme sorumluluğu, kamu görev-
lilerini etik davranmaya yönlendiren önemli 
faktörlerden birisidir. Bu nedenle nelerin ya-
pılmış ya da yapılmamış, nelerin yapılmakta 
olduğu, nelerin yapılmasının planlandığı ko-
nularında açıklamalar yapılması ve gerek-
çeler sunulması, sorumluluğu devredenlere 
sorumlulukların öngörüldüğü gibi yerine ge-
tirilip getirilmediğini değerlendirme imkanı 
verir (Baş, www.maliyesempozyumu, 2005).

Mali sorumluluk; kişinin gerek hazineye 
gerekse başka bir kişiye verdiği zararın ken-
disine ödettirilmesi sonucunu doğuran so-
rumluluk türüdür. Mali hesap verme sorum-
luluğu ise kamu kaynağını kullanan, yöneten 
kişilerin sorumluluğudur. Kimi kamu per-
sonelinin mali sorumluluğu konusunda özel 
düzenlemeler mevcuttur. Kamu personeli 
mali sistem ve bütçe uygulamaları açısın-
dan önemli görevleri yüklenmişler ve diğer 
kamu görevlilerine karşı belli bir mali temi-
nata kavuşturulmuşlardır. 5018 sayılı Kanun 
ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu sorumluluk 
konusunda özel düzenlemeler içermektedir 
(Atiyas ve Sayın, 1997:13).

Etik dışı (sahtecilik, yolsuzluk vs) kuraldı-
şı eylem ve işlemler sadece ülke içinde değil 
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aynı zamanda global boyutta da geniş etki-
ye sahiptir. Söz konusu eylem ve işlemlerin 
maliyetleri artırıcı, kamu harcamalarını ço-
ğaltıcı, yabancı yatırımcıları caydırıcı ve hü-
kümet eylemlerinin verimlilik ve etkinliğini 
azaltıcı sonuçları bulunmaktadır. Kamu sek-
töründe yaşanan yolsuzluklar, kaynakların 
boşa harcanmasına, ekonomik büyümede 
ve yaşam kalitesinde düşüşlere yol açarken 
kamu kurumlarının güvenilirliğini de zedele-
mekte ve etkinliğini azaltmaktadır.

Genel olarak, kamu görevlilerinin yet-
ki ve sorumluluklarının iyi tanımlanması, 
kamu eylem ve işlemlerine ilişkin bilgiye 
kolay ulaşılması ve şeffaflık uygulamaları-
nın bir sonucu olarak hesap verebilirlik ra-
porlarının kamuoyuna duyurulması yoluyla 
vatandaşların duyarlılığının sağlanması gibi 
uygulamalar da yolsuzluklarla mücadelede 
etkili olacaktır.

Kamu erkinin kişisel ya da grup çıkarı için 
kötüye kullanılması olarak da tanımlanabi-
len yolsuzluk eylemlerinin, kamu görevlile-
rinin geniş yetkiye sahip olduğu, hesap vere-
bilirlik ilkelerinin zayıf ve etik dışı dürtülerin 
baskın bulunduğu ortamlarda daha kolay 
ortaya çıktığı gözlenmektedir. Ayrıca, etkin 
hesap verme düzenlemelerinin noksanlığı, 
bu gibi yolsuzluk eylemlerinin saptanma-
sı ve cezalandırılma olasılığını düşürmekte 
ve yolsuzluk riskini artırmaktadır (Kesim, 
2005:274).

1.2.5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda Hesap Verme Sorumlu-
luğu

5018 sayılı Kanun ile yetki-sorumluluk 
dengesi yeniden kurulmuş ve mali sorum-
luluk ile idari sorumluluk birleştirilmiştir. 
Dolayısıyla bu kanun çerçevesinde mali so-
rumluluk ile idari sorumluluk birbirinden 
çok farklı anlamlar taşımamaktadır. 5018 
sayılı Kanun sorumluluk müessesesini bir 
yönetim modeli sistemi içinde tasarlamış 
olup yönetsel sorumluluk çerçevesinde ele 
almıştır. Bu yönetim sorumluluğu modeli de 
siyasi, idari, mali, performans ve cezai hesap 
verme sorumluluğundan meydana gelmek-
tedir. Hesap verme sorumluluğunun gereği 
gibi işleyebilmesi için birbiri ile ilişkili çeşit-
li araçlar geliştirilmiştir. Bunlar: Stratejik 

Planlama, Performans Bütçeleme, Saydam-
lık, Raporlama ve Denetimdir.

5018 sayılı Kanun hesap verme sorumlu-
luğunu bir raporlama faaliyetine bağlamış, 
sorumlulara belli aralıklarla kamuoyuna bil-
gi verme zorunluluğunu getirmiştir. Bu bağ-
lamda bakanlar; idarelerinin amaçları, he-
defleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülük-
leri ve yıllık performans programları konu-
sunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu 
bilgilendirmekle sorumlu tutulmuşlardır.

Hesap verme sorumluluğunun kurumsal 
çerçevesini belirlemenin, siyasi sorumlu-
lukla yönetsel sorumluluğun ve hiyerarşik 
yapının ortaya konulması bakımından önem 
taşıdığı kabul edilmiştir. Bu çerçevede, va-
tandaşla Meclis, Meclisle Bakanlar Kurulu, 
Bakanlar Kurulu ile Bakanlıklar, Bakanlıklar 
ile Kuruluşlar ve İdareler arasındaki yetki ve 
sorumluluğun iyi bir şekilde tanımlanmış ol-
ması bu sistemin işleyebilmesinin ön koşu-
ludur. Bütçenin esas olarak siyasi bir süreç 
sonunda belirlendiği ilkesinden hareketle, 
söz konusu kurumsal ilişkilerin ve bu ilişki-
ler sonucu ortaya çıkan yetki ve raporlama 
yükümlülükleri bütçenin hazırlanmasında 
mali disiplini sağlamada önemli rol üstlene-
ceği varsayılmıştır (DPT, 2000:6).

5018 sayılı Kanunun 1.maddesinde kanu-
nun amaçlarından birinin hesap verebilirliği 
sağlamak olduğu belirtildikten sonra 8.mad-
dede hesap verme sorumluluğu “her türlü 
kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanıl-
masında görevli ve yetkili olanlar, kaynakla-
rın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 
olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 
muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasın-
dan ve kötüye kullanılmaması için gerekli 
önlemlerin alınmasından sorumludur ve 
yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zo-
rundadır.” şeklinde düzenlenmiştir

Kanunun 11.maddesinde ise üst yöne-
ticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve 
bütçelerinin kalkınma planına, yıllık prog-
ramlara, kurumun stratejik plan ve perfor-
mans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun 
olarak hazırlanması ve uygulanmasından, 
sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi 
ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye 
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kullanımının önlenmesinden, mali yönetim 
ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilme-
si, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev 
ve sorumlulukların yerine getirilmesinden 
Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine 
karşı sorumlu tutulmuşlardır. Mali sistem-
de üst yöneticiler etik kuralların işletilmesi 
ve bu konuda gereken önlemlerin alınması 
bağlamında bir üst makamlara karşı sorum-
ludurlar.  

Hesap verme sorumluluğunun mekaniz-
maları Kanunun “Kamu Kaynağının Kullanıl-
masının Genel Esasları” başlıklı 3. bölümün-
de yer almıştır. Kamu kaynağını kullanan 
kamu idareleri hesap verme sorumluluğu 
çerçevesi içinde etkili, ekonomik ve verim-
li hareket etmek zorundadırlar. Bunun için 
de kalkınma programları ve orta vadeli mali 
plana uygun ve hedefleri ölçülebilir stratejik 
planlar hazırlarlar.

Bütçe hazırlama süreci de hesap verme 
sorumluluğuna zemin teşkil edecek şekil-
de tasarlanmıştır. Performans esaslı büt-
çeleme sistemine uygun olarak hazırlanan 
stratejik planlar, kamu idarelerini sonucu 
ölçülebilir ve hesabı verilebilir bir harcama 
yönetimine zorlar. Kanunun 9.maddesinde 
“Kamu idareleri; kalkınma planları, prog-
ramlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 
misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sü-
recin izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 
hazırlarlar.” denilerek kamu kaynaklarının 
kullanılmasına esas bir ilke getirilmektedir.

5018 sayılı Kanun, harcama sürecinde 
harcama yetkilisi, gerçekleştirme görev-
lisi ve muhasebe yetkilisini sorumlu tayin 
etmiştir. Harcama sürecindeki kontrole ön 
mali kontrol denilmiştir: “Ön mali kontrol, 
harcama birimlerinde işlemlerin gerçek-
leştirilmesi aşamasında yapılan kontroller 
ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan 
kontrolleri kapsar. Kamu idarelerinde ön 
mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu 
çerçevesinde yürütülür.” 

Harcama sürecinde Maliye Bakanlığının 

ön mali kontrol görevi kaldırıldığı için Mali-
ye Bakanlığı personelinin mali sorumluluğu 
da kaldırılmıştır. Sorumluluk tamamen ku-
rumların kendilerindedir. Planlamayı yapan, 
ölçülebilir hedefler koyan ve kaynakları kul-
lanan kimler ise sorumluluk da onlarda bu-
lunmaktadır. 

İdari sorumluluk ile mali sorumluluğun 
örtüştüğü nokta bütçe ile ödenek ayrılmış 
birimlerin en üst yöneticilerinin harcama 
yetkilisi olarak belirlenmiş olmasıdır. Ana-
litik bütçe sınıflandırması ile bütçe kod ya-
pısında her bir hizmet alanı belirlenmiş ve 
bu hizmet alanları harcama birimi olarak 
kabul edilmiştir. Amaç siyasal sorumlulu-
ğu ile yönetsel sorumluluğu kesin çizgiler-
le birbirinden ayırmaktır. Bu amaç yönetsel 
sorumluluğun performans göstergelerine 
bağlanıp ölçülebilirlik niteliği kazandırılarak 
geçekleştirilmektedir. 

Bu yeni yönetim anlayışında her bir üst 
yöneticiye yıllık faaliyet raporunu kamuoyu-
na açıklama görevi de verilmiştir. Böylece 
yönetsel sorumluluk göreli de olsa siyasal 
sorumluluktan özerkleştirilmektedir. Kamu 
mali yönetimi ölçülebilir kamu yönetimini 
yönetsel olan ile mali olanı birleştirerek ya-
şama geçirmekte bu da yönetimin siyasetten 
dar anlamda ayrılmasını sağlamaktadır.

Harcama sürecinde muhasebe yetkilisi-
nin sorumluluğu oldukça daraltılmıştır. Mu-
hasebe yetkilileri ödeme aşamasında, öde-
me emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; 
yetkililerin imzasını, ödemeye ilişkin ilgili 
mevzuatında sayılan belgelerin tamam ol-
masını, maddi hata bulunup bulunmadığını, 
hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kont-
rol etmekle yükümlüdür (Alkış, 2006:20-24) .

1.2.6. Maliyet Etkililik
Kamu kaynaklarının etkili kullanılması, 

kamu harcamaları neticesinde elde edilen 
çıktıların, kamu idarelerinin önceden belir-
lenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda, 
kamusal ürün ve hizmetlerden yararlanan-
lar üzerinde arzulanan etkinin meydana gel-
mesidir. 

Maliyet etkililik; kamu kaynaklarını eko-
nomik kullanmak, kamusal ürün ve hizmet-
leri üretmekte kullanılacak girdilerin en uy-

TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNDE ETİK DIŞI DAVRANIŞLARA 
YÖNELİK DÜZENLEMELER ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME (II)



Yıl: 25 • Sayı: 119

42

gun maliyetle temin edilmesidir. Kamu ida-
relerinin performans sorumluluğu olarak da 
ifade edilen bu kavram kamu kaynaklarının 
etkili kullanılması gerektirmekte ve idareci-
leri bu konuda sorumlu tutmaktadır.

1.2.7. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’na Göre Denetim

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu’na göre denetim süreci “iç kont-
rol” ve “dış kontrol” olmak üzere ikiye ayrıl-
mıştır. Ayrıca, kamu idarelerinde iç kontrol 
ise “ön mali kontrol” ve “iç denetim”den 
meydana gelmektedir. Bütçenin dış deneti-
mi ise  Sayıştay’ın görev alanına bırakılmıştır  
(Pehlivan, 2011, s.243).

1.2.7.1. İç Denetim ve İç Denetçi Etik Ku-
ralları

İç denetim işletme faaliyetinin ve uygu-
layıcılarının yaptıkları işlerin uygunluk ve 
etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin gü-
venilirliğinin, finans, muhasebe ve diğer tüm 
konulardaki kontrollerin sağlıklı yapılıp ya-
pılmadığının araştırılıp üst yönetime rapor 
edilmesi olarak ifade edilmekte ve işletme-
de bu amaçla çalışan kişilere de iç denetçi 
denilmektedir (Özkan, 2008:82). Bu faaliyet 
kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal 
yönetim süreçlerinin etkinliğini de netleştir-
mek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli 
ve disiplinli bir yaklaşımla kurumun hedefle-
rine yaklaşmasına yardımcı olur. İç denetim 
şirket içerisinde etik kurallardan ayrılmadan 
bütünün bir parçası olup yönetimin belirle-
diği kurallar çerçevesinde etkili bir denetimi 
kabul edilebilir bir maliyet ile gerçekleştirir.

 (Uzun, http://www.kobifinans.com.tr, 
s.48).     

İç denetim bağımsız olarak yapılan bir 
faaliyettir. İç denetçi, iç denetim faaliyetini 
bağımsız olarak yürütür. İç denetim faaliyeti 
sonucunda kuruma ve kurum dışında ilgili-
lere objektif bir güvence sağlamalıdır. Bu 
güvence kurumda nerelerin veya hangi iş ve 
işlemlerin denetlendiği veya denetlenmedi-
ğini göstererek objektif güvence sağlanır. 

5018 sayılı Kanun ile iç denetimin yasal 
çerçevesi çizilmekte ve iç denetimin kapsa-
mı, uygunluk denetiminin ötesinde iç kontrol, 
risk yönetimi ve yönetsel süreçlerin deneti-

mini de içerecek şekilde oluşturulmaktadır. 
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, stratejik 
planlar ve çok yıllı bütçelerle gerçekleştiril-
mesi esasları getirilmiştir. Bu sistemin etkin 
bir şekilde işlemesi için idare faaliyetlerinin 
ve faaliyet sonuçlarının hedefler doğrultu-
sunda olup olmadığı ve kaynak tahsislerinin 
kurum hedeflerine yönelik etkili ve verim-
li bir şekilde yapılıp yapılmadığının uluslar 
arası standartlara uygun olarak, bağımsız 
ve tarafsız bir şekilde iç denetçiler tarafın-
dan denetlenmesi gerekmektedir (Özkan, 
2008:86-87). 

İç denetimin temel nitelikleri; kuruma 
değer katma, fonksiyonel bağımsızlık, gü-
vence sağlama, risk yönetimi ve yönetişim 
süreçlerine katkı sağlama, danışmanlık ve 
standartlara göre yürütülme olarak sıralan-
maktadır .                 

5018 sayılı Kanunun 63.maddesinde 
kamu idaresinin çalışmalarına değer kat-
mak ve geliştirmek için kaynakların ekono-
miklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 
yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek 
ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan ba-
ğımsız, nesnel, güvence sağlama ve danış-
manlık faaliyeti olarak tanımlanmış olup, 
64.maddesinde ise iç denetçinin, aşağıda 
belirtilen görevleri yerine getireceği hükme 
bağlanmıştır:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak 
kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapıla-
rını değerlendirmek,

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılması bakımından incelemeler yap-
mak ve önerilerde bulunmak,

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk 
denetimi yapmak,

d) İdarenin harcamalarının, mali işlem-
lere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 
politikalara, kalkınma planına, programlara, 
stratejik planlara ve performans program-
larına uygunluğunu izlemek ve değerlendir-
mek,

e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin 
sistem denetimini yapmak ve bu konularda 
önerilerde bulunmak,

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileş-
tirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
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g) Denetim sırasında veya denetim so-
nuçlarına göre soruşturma açılmasını ge-
rektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili 
idarenin en üst amirine bildirmek,

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Ko-
ordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve 
uluslararası kabul görmüş kontrol ve dene-
tim standartlarına uygun şekilde yerine ge-
tirir.

İç denetçi; mevzuata, denetim standart-
larına ve mesleki ahlak kurallarına uygun 
hareket eder, mesleki bilgi ve becerilerini 
sürekli olarak geliştirir, iç denetim faaliyet-
lerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda 
iç denetim birimi yöneticisini (başkanını) 
haberdar eder, verilen görevin tarafsız ve 
bağımsız olarak yapılmasına engel olan du-
rumların bulunması halinde durumu iç de-
netim birimi yöneticisine (başkanına) bildi-
rir, denetim raporlarını kanıtlara dayandırır, 
değerlendirmelerinde objektif olur, denetim 
esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini ko-
rur (Maliye Bakanlığı, www.bumko.gov.tr).

İç denetim esas itibariyle gelecek odaklı 
rehberlik ve danışmanlık faaliyetidir. İlk kez 
5018 sayılı Kanun içerisinde yer alan bu de-
netim biçimi geçmiş değil gelecek yönelimli 
bir yaklaşım sunmaktadır. İç denetim ile il-
gili olarak Türkiye’de ilk kurulan kuruluş ise 
Türkiye İç Denetim Enstitüsüdür.

Mesleki faaliyetlerin çeşitli aşamalarında 
etik kuralların ihlalleri görülebilmektedir. 
5018 sayılı Kanunun 67.maddesinin k ben-
dinde iç denetçilerin uyacakları etik kuralla-
rın İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan belirleneceği hükme bağlanmıştır. Ayrı-
ca İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinde iç de-
netçilerin Kurul tarafından belirlenen dene-
tim standartlarına ve etik kurallara uymakla 
yükümlü olduğu, bu standart kuralların da 
uluslar arası genel kabul görmüş standart 
ve kurallar dikkate alınarak belirleneceği 
ifade edilmiştir. 

Bu amaçla, meslek ahlak kuralları, kamu 
iç denetim uygulamalarında meslek ahlak 
kültürünün geliştirilmesi amacıyla Uluslar 
arası İç Denetçiler Enstitüsünün Meslek Ah-
lak Kuralları esas alınarak ve diğer uluslar 
arası mesleki kuruluşların metinlerinden 

de yararlanılarak oluşturulmuştur (Alıcı, 
2007:57).      

1.2.7.2. Dış Denetim ve Dış Denetçiler  
Kamu sektöründeki bağımsız kamu dış 

denetimi uluslararası standartlarda “Yük-
sek Denetim” olarak adlandırılmaktadır. 
Türkiye’de bağımsız kamu dış denetimi ya-
pan tek kurum Türk Sayıştayı’dır. Bu yüzden 
uluslararası standartlarda yer alan yüksek 
denetim kurumunun Türkiye’deki karşılığı 
Türk Sayıştayı’dır. Yazıda genel anlamıy-
la kullanılan “bağımsız kamu dış denetimi” 
veya “yüksek denetim kurumu” ifadesi Tür-
kiye için Türk Sayıştayı’nı ifade etmektedir 
(Akyel, 2010:132).

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun 68.maddesinde; Sayıştay tara-
fından yapılacak harcama sonrası dış dene-
timin amacı, genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin hesap verme sorumlu-
luğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, 
karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal 
amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden 
incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine raporlanması olarak belir-
tilmiştir. 

Dış denetim, genel kabul görmüş ulusla-
rarası denetim standartları dikkate alınarak; 

a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara 
ilişkin belgeler esas alınarak, mali tablola-
rın güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali 
denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve 
mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara 
ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 
olmadığının tespiti,

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 
ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi 
ve performans bakımından değerlendirilme-
si,

Suretiyle gerçekleştirilir (Akyel, 
2010:141).

Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin 
iç denetçileri tarafından düzenlenen rapor-
lar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçi-
lerinin bilgisine sunulur. 

Denetimler sonucunda; düzenlenen ra-
porlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve 
bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst 
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yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, 
denetim raporları ve bunlara verilen cevap-
ları dikkate alarak düzenleyeceği dış dene-
tim genel değerlendirme raporunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunar.

Sayıştay tarafından hesapların hükme 
bağlanması; genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesap-
ları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal 
düzenlemelere uygun olup olmadığına karar 
verilmesidir.

Dış denetçiler mali işlemlerin ve hesap-
ların yasal dayanaklarını aramaktadırlar. 
Dış denetim gelecek değil geçmiş odak-
lıdır. Dış denetçiler esas olarak sonuçları 
değerlendirirken, iç denetçiler mevcut mali 
sistemi değerlendirerek geleceğe ilişkin ön-
görülerde bulunmaktalar ve bu çerçevede 
üst yöneticilere bilgi vermektedirler. İç de-
netçiler mevcut kurumun üst yöneticisi için 
çalışıp onlara rapor sunarken dış denetçiler 
Sayıştay’a bağlı olarak TBMM adına denetim 
yapmaktadırlar.

Hem iç denetim hem de dış denetim bir 
kurumdaki etik kuralların işleyişinde ve bu 
kurallara uymada zorlayıcı bir faktör olup 
denetim sonrasında etik olmayan durumla-
rın tespit edilmesi halinde Kanunda belirti-
len yaptırımları devreye koymaktadır. 

1.3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İle 
Getirilen Düzenlemeler

Uluslararası standartlara uygun olarak 
Kamu İhale Kanunu ve bu kanunla birlikte 
Kamu İhale Sözleşme Kanunu çıkarılmış ve 
idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Ku-
rumu kurulmuştur. Kanunun genel gerekçe-
sinde; “8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun günümüzün değişen ve ge-
lişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygu-
lamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede 
yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını 
kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslar arası 
ihale uygulamalarına paralellik gösterme-
diği görüldüğünden bu konuda kapsamlı bir 
kanun hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğu” 
vurgulanarak bu kanunla saydamlık konu-
sunda, kamu kaynaklarının kullanımında 
kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanarak, 
sadece ihale öncesi değil ihale sonrasında 
da bütün sonuçların duyurulması, ihalelerin 

isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes 
önünde açık olarak yapılması ve ihale dışı 
kalan veya teklifi uygun görülmeyen istek-
lilerin talep etmeleri halinde yazılı olarak 
gerekçelerin bildirilmesi öngörülmüştür. 
04.01.2002 tarihinde kabul edilen bu kanun 
01.01.2003 tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere yürürlüğe konulmuş daha sonra bazı 
değişiklikler geçirmekle birlikte ihale siste-
mimiz esas olarak verilen taahhütler doğ-
rultusunda, AB ve uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmiştir.

Kanunun 5.maddesinde;  “idareler, bu 
Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydam-
lığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, 
gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 
uygun şartlarla ve zamanında karşılanması-
nı ve kaynakların verimli kullanılmasını sağ-
lamakla sorumludur” denmektedir. 

Kanunun 11.maddesinde ihaleyi yapan 
idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye 
sahip kurullarda görevli kişilerin ihaleye ka-
tılamayacağı hükme bağlanmıştır.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetle-
rini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin 
yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti 
ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bun-
ların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirket-
leri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısın-
dan fazlasına sahip oldukları şirketleri için 
de geçerlidir. İhaleyi yapan idare bünyesinde 
bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla 
kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, 
sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş 
oldukları veya ortak oldukları şirketler bu 
idarelerin ihalelerine katılamazlar. Bu ya-
saklara rağmen ihaleye katılan istekliler 
ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin 
değerlendirmesi aşamasında tespit edile-
memesi nedeniyle bunlardan biri üzerine 
ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek 
ihale iptal edilir. 

1.4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu İle Geti-
rilen Düzenlemeler

Türkiye’de kamu yönetiminde etik dışı 
faaliyetlerin en sık rastlandığı kurumlar-
dan birisi yerel yönetimlerdir. İhalelerde ve 
imar izinlerinin verilmesi surecinde sıkça 
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rastlanan büyük yolsuzluklar yerel yöne-
timlerin bütünlüğüne gölge düşürmektedir. 
Belediyeler, bazı kamu görevlileri için adeta 
bir rant kapısı olarak görülmektedir. Dene-
tim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği 
büyük etik dışı faaliyetlerin ortaya çıkmasını 
engellemektedir.

Merkezi idare ile mahalli idareler ara-
sında yetki ve görev paylaşımında, merkezi 
idarenin stratejik düzeyde etkinliği artırıl-
malıdır. Yerel yönetimlerde halkın yönetime 
katılımını sağlayan kavramların getirilmesi 
ve saydamlık ilkesini gerçekleştirme yolun-
da bilgi edinme hakkının düzenlenmesi yerel 
yönetimlerde etik dışı faaliyetler için sunu-
lan çözümlerdir. İmar ve planlama gibi yerel 
yönetimlere devredilen görev alanlarında 
standart ilke ve politikaları kimin, nasıl de-
netleyeceği belli değildir. Yeni Belediye Ka-
nunu ile denetim acısından belediye meclisi 
içinde bir denetim komisyonu oluşturulma-
sı yerinde bir düzenleme olmuştur (Kesim, 
www.etikturkiye.com, s.279.).

Belediye Kanununun ilgili maddeleri ile 
kaynakların elde edilmesi ve kullanılmasın-
da etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine 
uygun davranılması esasları getirilmiş, yine 
5018 sayılı kanun hükümlerine paralel bi-
çimde faaliyet raporları düzenlenerek bele-
diye meclisi, İçişleri Bakanlığı ve kamuoyu-
na sunulması, iç ve dış denetimlerinin 5018 
sayılı kanun çerçevesinde yürütülmesi ve 
böylece hesap verebilirlik ilkesinin işlerlik 
kazanması ve kamu oyu denetiminin sağlan-
ması hedeflenmiştir.

• Kanunun 41. maddesinde; Belediye 
başkanının, mahalli idareler genel seçimle-
rinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan 
ve programı ile varsa bölge planına uygun 
olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılba-
şından önce de yıllık performans programı 
hazırlayıp belediye meclisine sunacağı belir-
tilmiştir.

• Belediyelerin denetimi ile ilgili 54. mad-
desinde “Belediyelerin denetimi; faaliyet ve 
işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı 
olmak, ... hizmetlerin süreç ve sonuçları-
nı mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve 
hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite 
standartlarına göre tarafsız olarak analiz 

etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara 
dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen 
sonuçları rapor haline getirerek ilgililere 
duyurmaktır.”

• “Denetimin kapsamı ve türleri” ile ilgili 
55. maddesinde: “Belediyelerde iç ve dış de-
netim yapılır. Denetim iş ve işlemlerin huku-
ka uygunluk, mali ve performans denetimini 
kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı kamu 
mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri-
ne göre yapılır. ... Denetime ilişkin sonuçlar 
kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine 
sunulur.”

• “Faaliyet raporu” ile ilgili 56. madde-
sinde: “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. 
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 
biçimde; stratejik plan ve performans prog-
ramına göre yürütülen faaliyetleri, belir-
lenmiş performans ölçütlerine göre hedef 
ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen 
sapmaların nedenlerini ve belediye borçla-
rının durumunu açıklayan faaliyet raporunu 
hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve 
işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin 
söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de 
yer verilir. Faaliyet raporu Nisan ayı toplan-
tısında belediye başkanı tarafından meclise 
sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakan-
lığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.”

• “Belediye bütçesi” ile ilgili 61. madde-
sinde: “Belediye başkanı ve harcama yetkisi 
verilen diğer görevliler bütçe ödeneklerinin 
verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından 
sorumludur.” hükümleri getirilmiştir.

Yeni Belediye Kanunu’nda, halkın yöneti-
me katılımını ve hesap verebilirlik ilkesinin 
uygulanmasını sağlamak üzere kent konseyi 
ve gönüllü katılım gibi hükümler getirilme-
si etik davranışların sağlanması açısından 
olumludur (TUSİAD, 2005:92-93).

2. ETİK OLMAYAN DURUMLAR HAKKIN-
DA 5018 SAYILI KAMU YÖNETİMİ VE KONT-
ROL KANUNU’NDAKİ YAPTIRIMLAR VE 
KAMU İDARELERİNİN SORUMLULUĞU

2.1. Ödenek Üstü Harcama 
5018 sayılı Kanunun 70.maddesine göre; 

kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçe-
lere, ayrıntılı harcama programlarına, ser-
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best bırakma oranlarına aykırı olarak veya 
ödenek gönderme belgelerindeki ödenek 
miktarını aşan harcama talimatı veren har-
cama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, 
zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net 
ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar 
para cezası verilmektedir. 

Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, iş-
lem, eylem veya ihmal sonucunda kamu 
kaynağında artışa engel veya eksilmeye ne-
den olunmasıdır. Kamu zararının belirlen-
mesinde aşağıda belirtilen durumlar esas 
alınmaktadır:

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak be-
lirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırıl-
madan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla 
veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden 
daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırıl-
ması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya 
tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekil-
de yapılmaması, 

f) Kamu kaynakları ile yükümlülükleri-
nin yönetilmesinde, değerlendirilmesinde, 
korunmasında veya kullanılmasında gerekli 
önlemlerin alınmaması veya özenin göste-
rilmemesi suretiyle öz kaynağın azalmasına 
sebebiyet verilmesi, 

g) Mevzuatında öngörülmediği halde öde-
me yapılması,

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme 
bağlama veya yargılama sonucunda tespit 
edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarih-
ten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle 
birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Alınmamış para, mal ve değerleri alın-
mış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; ya-
pılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış 
veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge 
düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir 
artışa engel veya bir eksilmeye neden olan-
lar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek 
düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bu-
lunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya 
diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri 
uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her 

türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil ya-
pılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına 
kadar para cezası verilir.

2.2. Yetkisiz Tahsil Ve Ödeme
5018 sayılı Kanunun 72.maddesine göre; 

kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılın-
mamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi, kamu 
adına tahsilat veya ödeme yapamaz. 

Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, 
kamu hizmeti karşılığında veya kamu hiz-
metleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yar-
dım toplanması veya başka adlarla tahsilat 
veya ödeme yapılması hallerinde; söz ko-
nusu tutarlar, yetkisiz tahsilat veya ödeme 
yapılanlardan alınarak, ilgisine göre bütçeye 
gelir kaydedilir veya ilgililerine iade edilmek 
üzere emanet hesaplarına kaydedilir. Ayrıca, 
bunlar hakkında ilgili kanunları uyarınca adli 
ve idari yönden gerekli işlemlerin yapılacağı 
kanunda belirtilmiştir. 

2.3. Para Cezaları Ve Yetkili Merciler 
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 73.maddesinde para cezaları-
nın, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tara-
fından verileceği hükme bağlanmıştır. Para 
cezaları, karar verilmesini izleyen ay başın-
dan başlamak üzere ve herhangi bir hüküm 
almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapı-
lan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat 
dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri ora-
nında kesilerek tahsil olunur. 

Mali yönetim ve kontrol sisteminin tü-
müyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya 
kamu zararına yönelik emarelerin ortaya 
çıktığı durumlarda; ilgili bakanın talep et-
mesi veya doğrudan Başbakanın onayı üze-
rine Maliye Bakanı, yetkili denetim eleman-
larına, kamu idarelerinin tüm mali yönetim 
ve kontrol sistemlerini, mali karar ve işlem-
lerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş 
ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek 
raporun biri İç Denetim Koordinasyon Kuru-
luna, biri de gerekli işlemlerin yapılması için 
ilgili bakana gönderilir.

2.4. Kamu İdarelerinin Sorumluluğu
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 76.maddesinde; mali karar 
ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve 
belgeler, kamu idareleri tarafından düzenli 
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olarak muhafaza edilmesi gerektiği belirtil-
mektedir. Kamu idareleri ve görevlileri; mali 
yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin 
hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırıl-
ması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması 
işlemlerine ait bilgi ve belgeleri denetimle 
görevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, göre-
vin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri 
almak ve her türlü yardım ve kolaylığı gös-
termek zorundadır.

SONUÇ 
Etik kurallar genellikle mesleki çalışma-

lar sürecinde elde edilen deneyimler sonu-
cu bir gereksinim olarak ortaya çıkmakta 
ve zaman içinde ilgi alanlarına göre kural-
lar haline dönüştürülmektedir. Oluşturulan 
etik kurallara uyulmaması veya bu kuralla-
rın bilerek veya bilmeyerek ihlal edilmesi 
halinde tüm ilgili taraflar için sorun haline 
gelmektedir. Yazılı kural haline getirilmemiş 
etik davranışlar, ilgili kurullar tarafından gö-
receli olarak değerlendirildiği için genellikle 
bu kuralların mutlaka yazılı hale getirilmesi-
ne önem verilmektedir.    

Kamu yönetiminde ve kamu hizmetleri-
nin sunumunda, alınmaya çalışılan önlem-
lere rağmen, uygulamada bazı kamu görev-
lilerinin etik dışı tutum ve davranışlar içine 
girdikleri görülmektedir. Başta rüşvet ol-
mak üzere yolsuzluk, adam kayırma, devlet 
olanaklarını şahsi menfaatlerine veya çev-
resine kullandırmak vb. kimi etik dışı tutum 
ve davranışın, devletleri içten içe çürüttüğü 
ve yok oluşunda önemli bir paya sahip ol-
duğu hususunda bazı araştırmacılarca öne 
sürülmektedir. Özellikle kamu yönetiminde 
modernleşme sürecinde “hukukun üstünlü-
ğü ve kamu yararı düşüncesinin yaygın hale 
gelmesiyle”, kamusal faaliyetlerin sunumu 
ve kamu görevlilerinin her türlü eylem-iş-
lemlerinde etik ilkelerine uygun davranışla-
rın sergilendiği ortamların oluşmasına katkı 
sağlanmıştır. Ancak bütün olumlu yaklaşım-
lara rağmen yine de bazı kamu görevlileri-
nin çeşitli yolsuzluklara bulaştıkları veya bu 
yolsuzluklara olan eğilimlerinde artışın de-
vam ettiği görülmektedir. Bu nedenle kamu 
yönetiminde etik ilkelerin hakim olduğu bir 
anlayışla bir takım önlemlerin hızla alınması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Özellikle kamu mali yönetimi açısından 
haksız mal edinme, irtikap (kötü iş yapma, 
kötülük etme), ihtilas (aşırma), zimme-
te para geçirme, kaçakçılık, resmi ihaleye 
fesat karıştırma, görevin gerektirdiklerini 
yapmaktan kaçınma, yetkiyi kötüye kullan-
ma, gücün istismar edilmesi (korkutmak ve 
işkence yapmak), kayırmacılık ve ayrımcılık 
yapmak, ihmal ve aracılar yoluyla iş yürütme 
gibi eylem ve uygulamalar sıkça karşılaşılan 
durumlardır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu ile kamu mali alanında etik ol-
mayan davranış ve eylemler konusunda 
gereken tedbirlerin alınmasında ve yaptı-
rımlar konusunda yol gösterici konumunda 
olmuştur. Bu kanun; kamu mali yönetiminde 
mali disiplin, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve 
denetim mekanizmalarının işler hale geti-
rilmesi amaçlanmıştır. 5018 sayılı Kanun’la 
her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 
kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, 
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hu-
kuka uygun olarak elde edilmesinden, kul-
lanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, 
raporlanmasından ve kötüye kullanılmama-
sı için gerekli önlemlerin alınmasından so-
rumlu tutulmuştur. Ayrıca idari sorumluluk 
ile mali sorumluluk birleştirilerek idarecile-
rin yetkili kılınmış mercilere hesap vermek 
zorunluluğu da getirilmiştir.
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TUSİAD, Devlette Etikten Etik Devlete: 
Kamu Yönetiminde Etik, Yasal Altyapı, Say-
damlık Ve Ayrıcalıklar Tespit Ve Öneriler, 
Cilt 2, Tusiad Devlette Etik Altyapı Dizisi No: 
2, Kasım  (Yayın No. Tusiad-T/2005 - 11/411), 
İstanbul, 2005.
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Temmuz-Eylül ‘12

49

GİRİŞ:
Ceza yargılaması hukukundan yarar-

lanılarak disiplin hukukunda kullanıla-
bilecek birçok ilke bulunmaktadır. Bu il-
keler arasında“Aleyhe Düzeltme Yasağı 
İlkesi”(ReformatioInPeius)veya eş deyiş-
le “Aleyhe Hüküm Yasağı” ilkesi oldukça 
önemli ve üzerinde durulması gereken bir 
ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda 
“Aleyhe Düzeltme (Bozma) Yasağı” ilkesinin 
önce ceza yargılaması hukukunda, ardından 
da disiplin hukukundaki uygulaması tartışıl-
mıştır.

İLKENİN CEZA YARGILAMASINDA UY-
GULAMASI:

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Sanık 
lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm” 
başlıklı 283/1.maddesinde; “İstinaf yoluna 
sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen 
hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan 
cezadan daha ağır olamaz.” Hükmü yer al-
maktadır. 

Buna göre;  hükme karşı, yalnız sanık 
veya C.M.K. 262. madde uyarınca yasal tem-
silcisi ve eşi veya Cumhuriyet savcısı tara-

fından sanık yararına olarak istinaf yoluna 
başvurulmuşsa, bölge adliye mahkemesince 
yeniden verilecek hüküm, ilk derece mahke-
mesince belirlenmiş olan cezadan daha ağır 
olamayacaktır. Bu kural gerek cezanın türü 
ve gerek süresi bakımından geçerli olup, suç 
niteliğine etkisi yoktur. Yargılama giderleri, 
vekâlet ücretleri, cezaların toplanmasında 
yanılgı madde kapsamında değildir. 

Yine Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Da-
vaya yeniden bakacak mahkemenin işlem-
leri” başlıklı 307/4. maddesinde de; “Hüküm 
yalnız sanık tarafından veya onun lehine 
Cumhuriyet savcısı veya 262 nci maddede 
gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, ye-
niden verilen hüküm, önceki hükümle be-
lirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.” 
Hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye göre de; hüküm yalnız sa-
nık veya avukatı veya yasal temsilcisi ve eşi 
veya Cumhuriyet savcısı tarafından sanık 
yararına temyiz edilmişse, bozmadan sonra 
yapılan yargılamada verilecek ceza, önceki 
hükümdeki cezadan daha ağır olamaz. Bu 
kural cezanın türü ve gerekse süresi bakı-
mından geçerli olup, suç niteliği bakımından 
uygulama yeri bulunmamaktadır.

Dr. Şafak Başa*

ALEYHE DÜZELTME YASAĞI 
(REFORMATIO IN PEIUS) 
İLKESİ’NİN DİSİPLİN 
HUKUKUNDA 
UYGULANABİLİRLİĞİ

* Mülkiye Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığı
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Mülga CMUK’un 326.maddesi de benzer 
bir hüküm içermekteydi1. Dolayısıyla gerek 
eski CMUK gerekse yeni CMK  “aleyhe dü-
zeltme yasağı”  veya başka bir değişle “aley-
he hüküm yasağı” ilkesini kabul etmektedir.

Bu ilke ceza yargılaması uygulamasın-
da çeşitli yargı kararlarıyla istikrar kazan-
mıştır. Örneğin Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin 
11.6.2001 tarihli ve 6486–6598 sayılı kara-
rında özetle; “…21.4.1998 tarihli ilk hükmün 
sanığın temyizi üzerine CMUK’nun 325/son 
maddesi uyarınca kazanılmış hak saklı kal-
mak kaydı ile sanık lehine bozulmuş olduğu-
na göre sanığa ilk hükümden daha fazla ceza 
verilemeyeceğinin gözetilmemesi, Bozmayı 
gerektirmiş, …” denilmektedir.

Yine Yargıtay 8.Ceza Dairesi’nin 18.9.2007 
tarihli ve 7847–5936 sayılı kararında özetle; 
“…Mahkemece 27.9.2002 tarihinde verilen 
ilk hükümde, hükmolunan para cezasının 
taksitle tahsiline karar verildiği halde, uyar-
lamada adli para cezasının taksitlendirilme-
mesi suretiyle CMUK’un 326/son (CMK’nın 
307/4.) madde ve fıkrasına aykırılık yapılma-
sı…” kararın bozulmasına gerekçe yapılmış-
tır.

Bütün bu açıklamalar ışığında denilebilir 
ki; itiraz veya istinaf mercii itiraz edilen ceza 
kararını düzeltebilir, ama düzeltme cezayı 
ağırlaştırma biçiminde olamaz. Ceza usulü-
nün çok önemli bir ilkesi olan “aleyhe bozma 
yasağı”, cezayı ağırlaştırmaya engel bir ilke-
dir. Yasağın anlamı şudur, sanık tarafından 
temyiz edilen bir mahkûmiyet hükmü, şayet 
savcının aleyhe temyizi yoksa sanık aleyhine 
bozulamaz. Aleyhe düzeltme veya bozma ya-
sağının konuş nedeni, sanığı korkutmamak, 
çekinmeden kanun yoluna gidilmesini sağ-
lamaktır. Sanık, kanun yoluna başvurursam 
daha ağır ceza gelebilir endişesinden uzak 
olmalıdır. Kanun yolu daha kötü bir durum 
getirmemelidir. Almanya’da “daha kötü du-
ruma getirme yasağı” olarak adlandırılan bu 
ilke her ileri devletin usul kanununda bulun-

1 CMUK’un “Davaya yeniden bakacak mahkemenin hak ve 
mecburiyetleri” başlıklı 326.maddenin 2.fıkrasında; “Hüküm, 
yalnız mahkûm tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı 
veya 291 inci maddede gösterilen kimseler tarafından temyiz 
edilmişse; yeniden verilen hüküm, evvelki hükümle tayin edil-
miş olan cezadan daha ağır olamaz.”, denilmekteydi.

maktadır. Bu ilke genellikle yargı içtihatları 
sayesinde yerleşmiştir.

Bu kuralın anayasal kaynağı da bulun-
maktadır. 1982 Anayasası’nın 36.maddesin-
deki “hak arama hürriyeti” bir temel haktır. 
Hukuk devleti, hakların kullanılmasını zor-
laştırmamakla yükümlüdür. “Aleyhe düzelt-
me yasağı” olmayan bir hukuk düzeninde 
kanun yoluna başvurmak başvurucuyu kor-
kuturdu.

İLKENİN DİSİPLİN HUKUKUNDA UYGU-
LAMASI:

Bilindiği üzere disiplin hukukumuzda di-
siplin cezalarına karşı itiraz yolu vardır. İlgili 
memur disiplin amirleri tarafından verilen 
uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları-
na karşı disiplin kuruluna, kademe ilerleme-
sinin durdurulması cezasına karşı da yüksek 
disiplin kuruluna, kararın kendisine tebliğin-
den itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir.
Nitekim 657 sayılı DMK’nun“itiraz” başlık-
lı 135.maddesinde (Değişik: 13/2/2011-
6111/113 md.);“Disiplin amirleri tarafından 
verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme 
cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezasına kar-
şı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihin-
den itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz 
edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.İtiraz 
mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve ekle-
rinin kendilerine intikalinden itibaren otuz 
gün içinde kararlarını vermek zorundadır. 
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri ka-
rarı gözden geçirerek verilen cezayı hafifle-
tebilir veya tamamen kaldırabilirler.Disiplin 
cezalarına karşı idari yargı yoluna başvuru-
labilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı 
üzere “İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amir-
leri kararı gözden geçirerek verilen cezayı 
hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.” 
Daha açık bir ifadeyle daha önce verilen ce-
zadan daha ağır bir disiplin cezasına hük-
medemezler. Yönetmeliklerde de bu yolda 
hükümlere rastlanmaktadır. İtiraz merciinin 
cezayı “ağırlaştırabileceğinden” hiçbir yer-
de söz edilmemiştir. Dolayısıyla bizim di-
siplin mevzuatımız itiraz mercilerine cezayı 

Dr. Şafak Başa
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artırma yetkisi vermemiştir. İtiraz mercileri 
memurun itirazıyla bağlıdır ve disiplin ceza-
sının ağırlaştırılması sonucunu doğuracak 
nitelikte bir karar veremezler. Dolayısıyla 
ceza usul hukukunun “aleyhe düzeltme ya-
sağı”  ilkesinin disiplin hukukunda da geçerli 
olduğu görülmektedir.

Ayrıca Anayasa’nın 129/3.maddesinde 
yapılan değişiklikle; “Disiplin kararları yar-
gı denetimi dışında bırakılamaz” hükmü 
getirilmiş, böylece bütün disiplin kararları 
yargı denetimine de açık tutulmuştur.Yu-
karıda gösterilen 657 sayılı Kanunun 135.
maddesinde de; “…Disiplin cezalarına karşı 
idari yargı yoluna başvurulabilir.” Hükmü 
bulunmaktadır. Burada sorulması gereken 
soru, disiplin cezalarına karşı yargı yoluna 
başvurulduğunda da “aleyhe bozma yasağı” 
ilkesinin geçerli olup olmayacağıdır. Daha 
açık bir ifadeyle herhangi bir disiplin cezası 
için yargıya gidildiğinde, yargı mercii disiplin 
amirlerince verilen karardan daha ağır olan 
bir cezaya hükmedebilecek midir? 

Bu konuda yargı kararları yol gösteri-
ci olmaktadır. Örneğin Danıştay 8.Daire-
sinin 16.02.1998 tarihli ve K.N:1998/440, 
E.N:1997/4389 sayılı kararı; “Yargı deneti-
minin dava konusu işlemle sınırlı olduğu, 
ilgilinin idari davayı açtığı sıradaki hukuki 
durumunu ağırlaştırıcı biçimde hüküm ku-
rulamayacağı” hakkındadır. Bu karar tam 
da disiplin hukuku açısından aleyhe hüküm 
kurma yasağını irdelemektedir. Kararda; 
“...2577 sayılı İYUK’un 2. maddesine göre 
idari işlemlerin iptali için dava açılabilmesi, 
ilgililerin menfaatlerinin ihlal edilmiş olması 
koşuluna bağıdır. Bu koşulun doğal sonucu 
olarak, iptal davasında yargı denetiminin, 
davacının menfaat ihlali ölçüsünde sınırlı bir 
biçimde yapılması gerekir. Davacının, men-
faatinin, dava konusu işlemle belirlenen hu-
kuki durumundan daha ağır biçimde ihlaline 
yol açacak şekilde karar verilmesi “aleyhe 
karar verilmesi” ilkesine aykırıdır. Başka bir 
anlatımla anayasal bir hak olan dava hakkını 

kullanan kişinin, bu hakkı kullanması nede-
niyle yargı kararı ile dava konusu işlemden 
daha ağır bir hukuki durumla karşı karşı-
ya bırakılması söz konusu olamaz. …İdare 
mahkemesince, dava konusu işlemle sınırlı 
olarak yargı denetimi yapılması gerekirken, 
henüz idare tarafından disiplin cezasına 
konu edilmeyen… fiili esas alınmak suretiyle 
davacının menfaat ihlalini ağırlaştırıcı nite-
likte hüküm kurulmasında hukuka uyarlık 
görülmemiştir…” denilerek açıkça “aleyhe 
karar verilmesi” ilkesine atıfta bulunulmak-
tadır. Danıştay kararlarından aleyhe düzelt-
me yasağının sadece disiplin amirleri için 
değil idari yargı yerleri içinde geçerli olduğu 
görülmektedir.

Benzer şekilde, Danıştay 3.Dairesi-
nin 12.03.1998 tarihli ve K.N:1998/863, 
E.N:1996/6990 sayılı kararı, Danıştay 5.Dai-
resinin 26.11.2002 tarihli ve K.N:2002/4634, 
E.N:2000/1927 sayılı kararında “aleyhe ka-
rar verilmesi” ilkesine atıfta bulunulmak-
tadır. Danıştay içtihatlarının bu konuda is-
tikrar kazandığı görülmekle birlikte az da 
olsa bu ilkeye aykırı kararların verildiği de 
görülmüştür. Örneğin Danıştay 8.Dairesi-
nin 29.04.1991 tarihli ve K.N:1991/793 ve 
E.N:1990/1399 sayılı kararı bu ilkeye aykırı-
lık teşkil eder.

SONUÇ:

Sonuç olarak denilebilir ki, ceza yargıla-
ması hukukunun önemli ilkelerinden “aley-
he karar verilmesi” ilkesi disiplin hukukun-
da da uygulama alanı bulmuş olup; verilen 
disiplin cezasına gerek üst disiplin kuruluna 
itiraz edildiğinde, gerekse iptali için idari 
yargı yerine başvurulduğunda yapılacak olan 
düzeltme, başvuranın durumunu daha da 
ağırlaştırıcı nitelikte olamayacaktır. Bu il-
keye disiplin amirlerinin uygulamada dikkat 
etmeleri gerekmektedir. Aksi halde verdik-
leri disiplin cezasının idari yargıda bozulma-
sı söz konusu olacaktır.

ALEYHE DÜZELTME YASAĞI (REFORMATIO IN PEIUS) 
İLKESİ’NİN DİSİPLİN HUKUKUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ
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Spor hukuku kendine ait kuralları ile de-

ğişik bir hukuk dalı olarak günümüzde işler-
liğini sürdürmektedir. Sporun tâbi olduğu 
hukukî düzenlemeler, sporun hemen hemen 
bütün alanlarında ve aşamalarında kendisi-
ni göstermektedir. Sporcular, kulüpler, fe-
derasyonlar, uluslararası federasyonlar ve 
ekonomik kuruluşlar ekseninde karmaşık 
bir yapıya sahip olan sportif faaliyetlerinin 
yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkan 
hukuki problemlerin çözüme kavuşturulma-
sı, spor hukukunun ayrı bir alan olarak or-
taya çıkmasına neden olmuştur. Sporu ilgi-
lendiren uyuşmazlıkların oldukça karmaşık 
unsurlar içerdiği ve herhangi bir hukukçu-
nun sahip olmadığı veya sahip olma ihtiyacı 
hissetmediği özel bir takım hukuki bilgiler 
çerçevesinde çözüme bağlanması gerektiği 
görülmektedir.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu 
atama ile göreve gelirken, Türkiye Futbol 
Federasyonu Tahkim Kurulu seçimle iş ba-

şına gelmektedir. Tahkim Kurullarının Ana-
yasal desteği olmasına rağmen mevzuatla-
rında halen birçok farklılıklar olduğu tespit 
edilmiştir.   

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu-
nun yapısına bakıldığında, Spor Tahkim Ku-
rulunun 60 Spor Federasyonunun ulusal ve 
uluslar arası mevzuat bilgisine haiz ve sü-
rekli değişen uluslararası mevzuatı da takip 
eden bir yapının oluşması gerekir. Tahkim 
kurulunun üye sayısı da dikkate alındığında 
bu yoğun ve karmaşık uygulamalara sağlıklı 
bir şekilde çözüm üretmesi zor bir uygulama 
gibi gözükmektedir. 

Sonuç olarak, Anayasal desteği olan Tah-
kim Kurullarının Yargıtay yapılanmasında 
veya Uluslar arası Spor Tahkiminde (CAS) 
olduğu gibi, Futbolu da içine alacak yeni bir 
yapılanmaya ihtiyacı olduğu söylenebilir.

Anahtar sözcükler : Tahkim Kurulu, Spor 
Hukuku, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Futbol Federasyonu

*  II. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor-
da Sosyal Alanlar Kongresinde bildiri olarak 

Tekin Çolakoğlu / Zafer Çelik*

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
VE TÜRKİYE FUTBOL 
FEDERASYONU
TAHKİM KURULLARININ 
YAPISAL ANALİZİ  
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GİRİŞ VE AMAÇ
Başlangıçta bir oyun ve serbest zaman 

değerlendirme aracı olarak ortaya çıkan 
spor, günümüzde ekonomik, siyasi, ulus-
lararası ve hukuki yönden farklı bir nitelik 
kazanmıştır. Bu anlamda spor, çok yönlü 
etkileri olan toplumsal bir kurum hâline gel-
miştir. Sporun hukukla olan ilişkisi de diğer 
toplumsal kurumların hukukla olan ilişkile-
rinden farklı değildir. Bütün alanlarda oldu-
ğu gibi sporun da belli kurallar çerçevesinde 
düzenlenmesi ve denetlenmesi bir zorunlu-
luktur (TBMM, 2011).

Sporcular, kulüpler, federasyonlar, ulus-
lararası federasyonlar ekseninde karmaşık 
bir yapıya sahip olan sportif faaliyetlerinin 
yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkan 
hukuki problemlerin çözüme kavuşturulma-
sı; disiplinler arası bir bilim dalı olan spora 
yeni bir alan daha kazandırmış, spor huku-
kunun ayrı bir alan olarak ortaya çıkmasına 
neden olmuştur (Özsoy, 2008).

Spor hukuku, hukukun temel iki kesimi-
ni: kamu ve özel hukuku doğrudan ilgilen-
dirmekte, etkilendirmektedir. Ceza hukuku 
ile ona farklı kavramlar getirecek kadar iç 
içedir. Dernekler hukuku, ticaret hukuku, 
fikri hukuk, vergi hukuku ve maliye, vatan-
daşlık hukuku ve hepsinden öte uluslararası 
hukuk, spor hukukunun içine girmekte, spor 
hukuku uluslararası hukuka çok farklı içe-
rikler kazandırmaktadır (Erkiner, 2002)

Sporun tâbi olduğu hukukî düzenleme-
ler, sporun hemen hemen bütün alanlarında 
ve aşamalarında kendisini göstermektedir. 
Özellikle futbol başta olmak üzere, diğer 
spor dallarının hem kulüpler hem de med-
ya bakımından önemli bir kazanç kaynağı 
oluşturduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 
Spor kulüplerinin şirketleşmeleri de sporun 
doğrudan doğruya kazanç elde edilebilen bir 
faaliyet haline geldiğinin en önemli göster-
gesidir. Sporun bu şekilde para kazandıran 
bir uğraş haline gelmesiyle birlikte gerek 
idareci ve sporcu olarak gerek sporun diğer 
alanlarında bu faaliyetleri bir meslek olarak 
yerine getiren, hayatını bu şekilde kazananla-

rın sayısı giderek artmaktadır(Küçükgüngör, 
1999).

Karma bir hukuk dalı olarak nitelendir-
diğimiz spor hukukunu, kişilerin sportif fa-
aliyetlerinden doğan ilişkileri bakımından iki 
gruba ayırabiliriz:

1. Sportif faaliyetlerde, sporcuların bir-
birleriyle ve spor örgütleriyle ilişkileri (Bi-
reysel Spor Hukuku), 

2. Spor örgütlerinin birbiriyle ilişkileri 
(Örgütsel (Kollektif) Spor Hukuku). 

Bireysel Spor Hukukunda, kişilerin takım 
halinde değil de, tek başına yaptıkları spor-
tif faaliyetlerden doğan hukuki ilişkiler söz 
konusudur. Bu itibarla, Bireysel Spor Huku-
kunda, genel olarak, kişilerin spor yapmak 
konusundaki menfaati ve bu menfaatlerin 
ihlali sebebiyle ortaya çıkabilecek hukuki 
sorunlar incelenmektedir. Gerek sportif fa-
aliyetlerden önce ve sonra, gerekse sportif 
faaliyetler sırasında, sporcuların birbirleriy-
le ve spor örgütleriyle olan ilişkileri de, Bi-
reysel Spor Hukukunun konusunu oluştur-
maktadır (Ertaş ve Petek, 2005).

Örgütsel (Kollektif) Spor Hukukunda ise, 
Bireysel Spor Hukukunun aksine, kişilerin 
tek başına değil de, takım halinde yaptıkları 
sportif faaliyetlerden doğan hukuki ilişkiler, 
takımı oluşturan sporcuların kulüpleriyle ve 
spor örgütleriyle olan ilişkileri, sporun kit-
lesel bir sosyal olay olmasından hareketle 
spor örgütlerinin oluşumu, yapısı ve hukuk 
düzeni içindeki ehliyetleri, bu örgütlerin bir-
birleriyle ilişkileri incelenmektedir (Ertaş ve 
Petek, 2005).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın üçün-
cü bölümünde yer alan “Sosyal ve Ekonomik 
Haklar ve Ödevler” bölümünde yer alan  58. 
ve 59. maddelerinde, “Gençliğin korunması, 
Sporun geliştirilmesi ve tahkim başlıkları 
altında, Türk vatandaşlarının beden ve ruh 
sağlığını geliştirmek, sporun kitlelere yayıl-
masını teşvik, başarılı sporcuyu koruma ve 
tahkim” konuları yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, spor 
yapma bir temel hak olarak belirtilmemiş, 
sadece devlete, vatandaşların beden ve ruh 
sağlığını geliştirmek için imkanlar sağlama 
görevi yüklenmiştir. Devlette anayasanın 65. 
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Maddesinde ifade edildiği üzere ekonomik 
imkanları ölçüsünde bu görevi yerine getir-
meye çalışacaktır (Çağlayan,2007).

TAHKİM
Tahkim, uyuşmazlıkların çözümüne iliş-

kin olarak özel bir süreçtir. Diğer bir ifadey-
le, geleneksel mahkemelerin aksine, karar 
verme yetkisinin özel kişilere tanındığı bir 
yargılama usulüdür (Şahinol, 2006).

Sporun çok hızlı bir şekilde gelişmesi, or-
taya çıkan sorunların artması, hızlı ve pratik 
şekilde çözüm bulunması gereğini doğur-
maktadır. Spor alanında yaşanan uyuşmaz-
lıkların giderilmesinde, hızlı ve kesin bir 
çözüm yolu olması nedeniyle tahkim sıkça 
başvurulan bir hukuk prosedürüdür (Özsoy,  
2008).

Spor uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla 
çözümünü zorunlu kılan faktörler arasında, 
gerek disiplin gerekse mali nitelikli uyuş-
mazlıkların kısa bir süre içinde sonuçlan-
dırılması zorunluluğu, tek bir uyuşmazlık 
çözüm sistemi oluşturarak, spor hukuku 
uyuşmazlıklarında mümkün olduğu ölçüde 
birbiriyle uyumlu ve tutarlı kararlar verilme-
sinin sağlanması, söz konusu uyuşmazlıkla-
rın belli bir uzmanlık gerektirmesi gösteril-
mektedir (Uz, 2011).

Tahkim müessesesi “ihtiyari tahkim” ve 
“zorunlu tahkim” olmak üzere iki türlüdür. 

İhtiyari tahkimde taraflar mahkemeye gitme 
hakları olduğu hâlde, haklarını kullanmayıp 
bir başka hak olan tahkim yoluna giderler. 
Buna karşılık bazı hâllerde, uyuşmazlığın 
çözülmesi zorunlu olarak hakeme bırakıl-
mışsa buna “zorunlu tahkim” denir. Sporda 
da, örneğin profesyonel futbolla ilgili ihti-
lafların çözümü de mahkemelerin nezrinde 
olmayıp zorunlu olarak Tahkim Kurulu tara-
fından çözümlenmektedir (TBMM, 2011).

Anayasa’nın “Sporun Geliştirilmesi ve 
Tahkim” kenar başlıklı 59’uncu maddesinin  
ikinci fıkrasında ise “Spor federasyonlarının 
spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine 
ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tah-
kim yoluna başvurulabileceği, Tahkim Ku-
rulu kararları kesin olup bu kararlara karşı 
hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı” 
belirtilmiştir (TBMMM, 2011).

TFF haricinde, 3289 sayılı Kanun’un ek 
9’uncu maddesi hükümlerine göre idari ve 
mali yönden özerk federasyonların genel ku-
rullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin 
usul ve esaslar ile genel kurulda kimlerin oy 
kullanacağı ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri 
GSGM’ce  düzenlenecek “Çerçeve Statü” ile 
belirlenmektedir (TBMM, 2011). 29.03.2011 - 
6215/10 md. yapılan değişiklikle “Özerk spor 
federasyonları” “Bağımsız spor federasyon-
ları” olarak yeniden düzenlenmiştir.

SGM TAHKİM KURULU TFF TAHKİM KURULU

AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı, spor federasyonları-
nın iş ve işleyişleri ile ilgili olarak federasyon ile 
kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör 
ve antrenörler, kulüpler ile teknik direktörler, 
antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler 
arasında çıkacak ihtilâflar hakkında federasyon 
yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin 
veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üze-
rine inceleyip kesin karara bağlamak üzere oluş-
turulan Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları ile 
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.*

Bu Talimat, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federas-
yonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da 
ve TFF Statüsü’nde düzenlenmiş olan Tahkim 
Kurulu’nun çalışma esas ve usullerini belirlemek 
amacıyla hazırlanmıştır.**

GÖREV SÜRESİ

Tahkim Kurulu dört yıl için görevlendirilir.* Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Baş-
kanının görev süresi ile sınırlıdır.**
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GÖREVLENDİRME VE SEÇİM

Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı İle 
görevlendirilir.*

Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu-
nun kararı ile seçilirler.**

Tahkim Kurulu. görevinde bağımsız ve tarafsız-
dır.**** Kurul, görevinde bağımsızdır, tarafsızdır.***

Kurul Başkanını kendi seçer.* Kurul Başkanını Federasyon Başkanının teklifi ve 
Yönetim Kurulunun kararı ile seçilirler.**

Kurul, yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül 
eder* Bir Başkan ile altı asıl, altı yedek üyeden oluşur.**

Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanın-
da bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, 
teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş ka-
riyer sahibi kişiler olmaları şarttır.* En az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip Hukuk Fa-

kültesi mezunları arasından seçilir.**Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar 
hakimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili 
kurulların onayı alınmak suretiyle Kurulda görev 
alabilirler.*

Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir 
başkan vekili ve bir raportör seçer.*

Kurul, ilk toplantısında asıl üyeler arasından bir 
Başkan Vekili ve bir Raportör seçer.

Kurul, ihtiyaç duyduğu konularda ihtisas birimleri 
oluşturabilir. İhtisas birimleri, ilgili federasyon ve 
diğer birim temsilcilerinden oluşturulur.*

Tahkim Kurulu’nun idari işlerini yürütmek üzere 
Tahkim Kurulu Başkanlığının önerisi üzerine bir 
Tahkim Kurulu Koordinatörü görevlendirir.**

TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR

Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Ve-
kilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır.*

Kurul, Başkanın veya mazeretli olması durumun-
da Başkan Vekili’nin çağrısı üzerine en az beş asıl 
üyenin katılımı ile toplanır. **

Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile 
alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı 
oyun tarafı çoğunluk sayılır.*

Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çok-
luğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu 
belirleyicidir.**

Oy kullanmak zorunlu olup, çekimser kalınamaz. 
Oy kullanmayan üye toplantıya mazeretsiz olarak 
katılmamış sayılır.*

Oy kullanmak zorunlu olup çekimser kalınamaz. 
Oy kullanmayan üye toplantıya mazeretsiz olarak 
katılmamış sayılır.**

BAŞVURU

Kurulun görev alanına giren konularda başvuru-
lar, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili 
kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Baş-
kanlığına hitaben yazılmış dilekçe ile yapılır.*

Tahkim Kurulu Başkanlığına başvuru yazılı olarak 
yapılır. Dilekçede, tarafların ve varsa vekillerinin 
adı soyadı, unvanı, adresleri, başvurularının konu-
su, dayandıkları maddi vakıalar, delilleri ve talep-
leri yer alır.**

Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu 
kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı 
bildiriminden itibaren on gündür.*

Kurul’a yapılacak başvuru veya itirazlar, kararın 
yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki 
duyuruyu izleyen yedi gün içinde harcı yatırılmak 
suretiyle gerçekleştirilmek zorundadır.**

Başvuru sahibi, başvuru ücretini yatırmak ve mak-
buzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi hal-
de bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi iş-
leme konulmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti 
ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun 
ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayı-
lır.*

Başvuru sahibi, başvuru harcını yatırmak ve mak-
buzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Harcı ya-
tırılmamış başvurular reddedilir.**
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ÜYELİKTEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

Özür beyan etmeksizin, aralıksız üç oturuma veya 
bir yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asıl 
üyeler çekilmiş sayılır.*

Özür beyan etmeksizin, aralıksız 3 olağan oturu-
ma veya bir sene içinde toplam 15 olağan oturuma 
katılmamış asıl üyeler üyelikten çekilmiş sayılır-
lar. Ancak, bir sene içinde yapılan olağan toplantı-
ların yarısından bir fazlasına katılmamış herhangi 
bir üye, mazeret bildirmiş ve izin almış olsa dahi 
çekilmiş sayılır.**

Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadık-
ça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.*

Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadık-
ça, yerlerine yeni üye seçilemez.**

Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asil 
üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi tamamlamak 
üzere görevlendirilmiş sayılır.*

Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, yedek 
üyeler sırasıyla ve kendiliğinden gelirler.**

Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek 
yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca seçi-
len yedek üyelerin görev süresi, yerine seçilenle-
rin görev süresi kadardır.*

Eksik kalan yedek üye sayısı, seçilecek yeni üye-
lerle tamamlanır.**

KURULLARDA GÖREV ALAMAYACAKLAR

Federasyonların veya spor kulüplerinin kurulla-
rında görev alanlar,*

Özerk federasyonların veya spor kulüplerinin ku-
rullarında görev alanlar,**

İhtar cezası dışında sportif ceza alanlar,* Ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ce-
zaya çarptırılmış olanlar,**

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hır-
sızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya 
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme 
suçlarından ceza alanlar görev alamazlar.*

Böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

YARGI YETKİSİ

Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, 
teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilaf-
ları, Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve 
sporcular arasındaki uyuşmazlıkları, Kulüplerle 
kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,*

Federasyon ile Kulüpler, Hakemler, Futbolcular, 
Teknik Direktörler, Antrenörler, Oyuncu Temsil-
cileri, masörler ile diğer görevliler arasında çıkan 
ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu tarafından ve-
rilecek kararlara karşı yapılan başvuruları,**

Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve di-
siplin kurulu kararlarını,*

Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları 
kararlarına karşı yapılan itirazları, Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan başvu-
ruları,  Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tara-
fından çıkartılmış Talimatların, Kanun, Ana Statü, 
FIFA ve UEFA Ana Statülerine aykırılığına ilişkin 
başvuruları, ilgililerin talebi üzerine inceler ve ka-
rara bağlar.**
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KARAR

Kurul tarafından spor federasyonlarının spor fa-
aliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin ola-
rak verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı 
hiçbir yargı merciine başvurulamaz.*

Kurul kararları kesindir; idari veya yargısal merci-
lerin onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı 
idari veya yargısal mercilere de başvurulamaz.**

Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün 
içinde verilen karara karşı Kurula karar düzeltme 
talebinde bulunabilirler.* Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun kararla-

rın açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve 
yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri 
saklıdır.**

Kurul, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Mu-
hakemeleri Kanununun kararların açıklanması, 
maddi hataların düzeltilmesi veya yargılamanın 
yenilenmesi halleri dışında aynı konuda tekrar 
karar veremez.*

Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında veya 
federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar 
hakkında Kurulca belirlenecek bir üyenin başkan-
lığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilci-
lerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon 
kararlarını,* Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol federas-

yonu arasında çıkacak ihtilaf hakkında herhangi 
bir açıklama bulunmamaktadır.

Federasyon başkanları ile yönetim, disiplin ve de-
netim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disipli-
nine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan 
tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu-
na sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kuru-
lunca verilecek kararları, ilgililerin itirazı üzerine 
inceleyerek kesin sonuca bağlar.*

*        Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği  ( http://www.mevzuat.gov.tr.).
**      Türkiye Futbol Federasyonu  Tahkim Kurulu Talimatı (http://www.tff.org/).
***    Türkiye Futbol Federasyonu  Statüsü  (http://www.tff.org/).
****  Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ( http://www.mevzuat.gov.tr.)

SONUÇ
Sporu ilgilendiren uyuşmazlıkların ol-

dukça karmaşık unsurlar içerdiği ve herhan-
gi bir hukukçunun sahip olmadığı veya sahip 
olma ihtiyacı hissetmediği özel bir takım 
hukuki bilgiler çerçevesinde çözüme bağ-
lanması gerektiği görülmektedir. CAS tara-
fından uygulanan tahkim yönteminde, sporla 
ilgili bir uyuşmazlığın tarafları, uyuşmazlığı 
çözüme bağlayacak hakem veya hakemleri, 
spor ve hukuk alanında uzmanlık ve güveni-
lirlik gibi niteliklere sahip kişilerden oluşan 
CAS hakem listesi içinden belirleme yetkisi-
ne sahiptirler. Bu şekilde sözü edilen nite-
liklere sahip olan hakemler tarafından tah-
kim yargılaması sonucunda ulaşılan çözüm 
tarzları, sporun mahiyetine ve ihtiyaçlarına 
uygun düşmekte ve bu da verilen kararların 

taraflar için adil, etkili ve gerçekçi, uygu-
lanma kabiliyetine sahip, anlaşılır ve güve-
nilir olmasını sağlamaktadır (Küçükgüngör, 
2004). 

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu 
yönü incelendiğinde; Bir Yargı organında 7 
kişinin 60 uluslararası ve ulusal spor fede-
rasyonunun bütün mevzuat ve içtihatlarını 
bilerek, sık sık meydana gelen mevzuat de-
ğişikliklerini de takip ederek karar vermele-
ri çok zor, hatta imkânsızdır. Nitekim, gerek 
TFF gerekse GSGM Tahkim Kurullarının ka-
rarları, uluslararası düzeyde yeniden incele-
meye alınmakta ve çoklukla bozulmaktadır 
(Erkiner,  2010).

SGM Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde be-
lirtilen hususlarda karar verme yetkisine 
sahip kurul, SGM Tahkim Kuruludur. Ancak 
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SGM ile TFF arasında oluşabilecek veya TFF 
ile diğer federasyonlar arasında oluşabi-
lecek bir anlaşmazlıkla ilgili yetkili bir tah-
kim kurulu olmayışı bu konudaki mevzuat 
eksikliğini göstermektedir. SGM bu konuda 
gerekli çalışmaları yaparak gerekli kanun ve 
yönetmelikleri hazırlayarak mevzuat boşlu-
ğunu gidermelidir.

TFF Ana Statüsünde “Tahkim Kurulunun 
görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulu-
nun görev süresi kadardır” denilirken, TFF 
Tahkim Kurulu Talimatında “Tahkim Kuru-
lunun görev süresi, Federasyon Başkanının 
görev süresi ile sınırlıdır” hükmü bulunmak-
tadır. TFF Statüsü ve TFF Tahkim Kurulu Ta-
limatındaki bu farklılık düzeltilmelidir. 

Anayasal desteği olan Tahkim Kurulla-
rının Yargıtay yapılanmasında veya Uluslar 
arası Spor Tahkiminde (CAS) olduğu gibi, 
Futbolu da içine alacak yeni bir yapılanmaya 
ihtiyacı olduğu söylenebilir.
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Özet  
Sağlık profesyonellerinin iletişim bece-

rilerini geliştirmeleri, çağdaş tıp hizmetinin 
gereği ve gerçek anlamda profesyonelliğin 
temel şartıdır. Sağlıklı iletişim becerilerinin 
sağlık eğitiminde yerini bulması hastanın ve 
hekimin işini kolaylaştıracak ve sağlık sis-
teminin ekonomik kullanımına zemin ha-
zırlayacaktır. İlgi, güven ve destek, hasta ile 
sağlık personeli arasındaki bağın temelini 
oluşturduğundan iyileşmeyi hızlandırdığı ve 
ek sorunların doğmasını engelleyici bir rol 
oynadığı bilinmektedir.

Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinin geli-
şip karmaşıklaştığı ve sorunların çığ gibi art-
tığı zamanımızda, bir taraftan hasta beklen-
tileri zirve yaparken, öte yandan hasta hak-
larındaki iyileştirmeler de zamanın ötesine 
taşmış bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık 
personeli geleneksel doktor-hasta ilişkisini 
bir yana bırakıp, hasta ile karşılıklı iletişimi 
sürekli kılmak zorundandır. Aksi takdirde 
tıbbi uygulama hatalarının bedelini maddi 
ve manevi olarak ödemek zorunda kalabilir. 
Dolayısıyla da hekim, içinde bulunduğu tüm 
zorlukların bilincinde olarak becerilerini en 

üst seviyede geliştirmek zorundadır.  Bunun 
yolu da hasta ile karşılıklı güven sağlanma-
sının esasını teşkil eden empatik davranış-
tan geçmektedir.

Giriş ve Amaç 
Sağlık hakkı yediden yetmişe herkesi il-

gilendiren Anayasal bir haktır. Bu nedenle 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağ-
lığa verilen önem her geçen gün artmakta, 
ayrıca hasta haklarında da belirgin iyileştir-
meler sağlanmaktadır. Bu gelişmelere pa-
ralel olarak tıbbi uygulama hataları ile ilgili 
şikayet ve adli davaların da her geçen gün 
arttığı görülmektedir. 

Bu tür Tıbbi Uygulama Hatalarının hu-
kuki sonuçları ile ilgili kongre ve eğitimler-
de ağırlıklı olarak, sağlık personeli (Tıbbi 
uygulama hataların dendiğinde akla hekim 
geldiğinden, bu çalışmada genellikle hekim 
ya da doktor tabiri kullanılmıştır) tarafından 
işlenen suçlarla meri mevzuatta bu suçların 
karşılığı ceza ve tazminat yükümlülüklerin-
den söz edilmektedir. Bunun sonucu olarak 
da eğitimlere katılan sağlık personeli ve 
özellikle hekimlerimiz büyük bir karamsarlı-
ğa kapılmakta ve bu şartlar altında görev ya-
pılamayacağı endişesini duymaktadırlar. As-
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lında şikayet ve yargı davaları büyük oranda 
hasta-hekim iletişimindeki sorunlardan, do-
layısıyla da karşılıklı güvenin tesis edileme-
mesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür kong-
re ve eğitimlerde, “tıbbi uygulama hataları-
nın yargıya taşınmasında empatik davranışın 
rolünden söz edilmemesi” ve böyle bir konu 
başlığının ele alınmamış olması, büyük ölçü-
de yeterli veri ve istatistiki bilgi olmamasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, yakın 
bir gelecekte “empatinin tıbbi uygulama ha-
talarını azaltmadaki rolü ve önemi” üzerinde 
hassasiyetle durulacağı, empatik davranışa 
sahip sağlık personelinin diğerlerine oranla, 
daha az hata yaptığı ve uygulamalarının çok 
daha az şikayet konusu edildiğinin ispatlana-
cağı düşünülmektedir. Bununla birlikte tıbbi 
uygulama hatalarının gerek sağlık persone-
line ve gerekse hastalara yüklediği yüksek 
maliyetlerden hareketle sağlıkla ilgili tüm 
eğitim müfredatlarında ve hizmet içi eğitim-
lerde empatinin hasta-sağlık personeli iliş-
kisi üzerindeki önemi konusunun işlenmesi 
de yararlı bir gelişme olacaktır. 

Hastalık sadece tıbbi bir olgu olmayıp, 
aynı zamanda sosyal bir boyut da içermek-
tedir. Dolayısıyla tedavi sürecine, hastanın 
kendi hastalığına, tedavi ortamına ve teda-
vi ekibine yönelik algı ve tepkilerinin yanı 
sıra, tedavi ekibinin hastaya yaklaşımının ve 
davranış biçiminin de olumlu katkısı vardır. 
Hastanın iyileşmesinde kişilerarası ilişki-

nin önemi Antik Çağda bile dile getirilmiş-
tir. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrates, 
hasta–hekim ilişkisinde insan öğesinin te-
davideki önemine işaret ederek, doktorunun 
iyiliğinden hoşnut olan hastanın sağlığına 
kavuşabileceğini öne sürmüştür. Günümüz-
de ise, ileri düzeyde uzmanlaşmış hekimler 
son teknolojik gelişmelere dayanarak has-
talara tanı koyup tedavi etmektedirler. Bu-
nun sonucunda tıbbi bakımın teknik niteliği 
ilerlemiş olmakla birlikte hastalar genellik-
le doktorlarla ilişkilerinde bir şeylerin eksik 
olduğunu ifade etmektedirler. Bu eksiklik de 
en belirgin olarak hasta ile hekim arasındaki 
iletişimde kendini göstermekte ve hastanın 
hekime duyduğu güven ve tedavinin gerekle-
rini yerine getirme açısından büyük sorunlar 
doğurmaktadır. 

Gereç-Yöntem 

Konu başlığına girmeden önce, yaygınla-
şan hasta hakları birimleri ile yargıya intikal 
etmiş şikayetlerin istatistiksel durumuna 
bakmakta yarar görülmektedir.

Sağlık Bakanlığına bağlı Hastane ve Ağız 
Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) hasta hakları 
birimlerine 2004-2010 yılları arasında yapı-
lan müracaatlar aşağıdaki tabloda gösteril-
miştir.

Tablo:1 Hasta hakları birimlerine yapılan 
şikayet başvuruları (Sağlık Bakanlığı Tedavi 
hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Tablo: 1’den de anlaşılacağı üzere, has-

tanelerde karşılaşılan sorunlar ve tıbbi 

uygulamalarla ilgili şikayetler büyük bir 

hızla artmaktadır. Yine Sağlık Bakanlı-

ğı kaynaklarından; yapılan bu şikayetlerin 

%60-70’inin çalışanlardan, %30-40’ının ise 

sistemden kaynaklandığı, şikayetlerin yak-

laşık %80-85’inin yerinde çözüldüğü, kalan 

YILLAR HHK GÖRÜŞÜLEN YERİNDE HALLEDİLEN TOPLAM BAŞVURU

2004-5 6103 29354 35457

2006 12110 31399 43509

2007 12789 65944 78733

2008 14098 75863 89961

2009 18625 112959 131584

2010 (7 aylık) 13000 74000 87000

TOPLAM 76725 389519 466244
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%15-20’sinin ise Hasta Hakları Kurullarında 
sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir. Yine şika-
yetlerin %43-45’inin hizmetten genel olarak 
faydalanamamaya, %26-27’sinin ise saygın-
lık ve rahatlık görememeye dönük olduğu, 
şikayetlerin %50 sinden fazlasının poliklinik 
işlemlerinden kaynaklandığı, toplam şika-
yetlerin %13-18’inde hasta hakları ihlali tes-
pit edildiği ve şikayetlerin yaklaşık %35’inin 
uzmanlarla ilgili olduğu istatistikler sonucu 
belirlenmiştir. Kesin bir istatistiki veri tespit 
edilememiş ise de, ülke genelindeki şikayet 
oranının, Sağlık Bakanlığı verilerinin %50 
üzerinde olduğu varsayılmaktadır. 

Yine Sağlık Bakanlığı kaynaklarında; tıbbi 
uygulama hatalarına dönük hizmet kusuru 
ve tazminat talepli davaların ise 2000 yılın-
dan beri 1755’i bulduğu, bunların 151’inin 
sonuçlanarak kısmen kabul gördüğü, bun-
lardan bir kısmının ilgililere rücu işlemleri-
nin devam ettiği, 1426 davanın halen devam 
ettiği, 178’inin ise Bakanlık lehine sonuçlan-
dığı görülmektedir.

Bugünlerde hekimlerin tazminat da-
valarına karşı güçlendirilmeleri amacıyla 
başlatılmış olan mali sorumluluk sigortası 
uygulamasını müteakip tıbbi uygulama hata-
larına dönük tazminat davalarının da büyük 
bir hızla çoğalacağı düşünülmektedir. Zira 
bir taraftan büyük bir gelir kaynağı olarak 
görülen bu alanı Avukatlar kullanmaya ve bu 
alanda ihtisaslaşmaya önem verirken, diğer 
taraftan da hasta veya hasta yakınları kendi-
liğinden ya da olumsuz örnekleri görüldüğü 
üzere Avukatlar veya üçüncü şahıslar tara-
fından dava açmaya ikna edileceklerdir.

Diğer taraftan, içerdiği sorunlarla gittik-
çe daha da karmaşıklaşan sağlık sektöründe 
görevli doktor ve diğer sağlık personeli; bir 
taraftan uygulamaya sokulan performans 
sisteminin bir gereği olarak, “ne kadar 
puan-o kadar kazanç” yarışıyla deontolojik 
kurallardan giderek uzaklaşmakta, diğer 
taraftan toplumsal olumsuzluklarla gittikçe 
karamsarlaşmakta ve stres içinde bir ya-
şam sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak, 
“Hastanın karnında makas unutuldu”, “dok-
tor yanlış bacağı kesti.”, “yanlış göz katarakt 
ameliyatı yapıldı”, “doktorun ameliyat son-

rası hastasına attığı dikiş söküldü”, “uyutu-
lan hasta narkozdan öldü” vs. haberler daha 
çok duyulacaktır. Üstelik bunlar sadece bi-
zim ülkemizde değil, yabancı ülkelerde de 
yaşanmaktadır. Durumu birkaç itirafla ör-
neklendirirsek; 

-Marburg Üniversitesi Kliniği’nde görev 
yapan Prof. Dr. Matthias Rothmund (65), 
yaptığı hatayı şöyle anlatmaktadır: “Hafif 
kilolu bir hasta, bağırsak kanseri teşhisiyle 
hastaneme geldi. Hastaya bağırsak ameli-
yatı yaptım. Birkaç gün sonra hastanın akci-
ğer filmleri çekildi ve tesadüfen, ameliyatta 
hastanın karnında bir makas unuttuğum gö-
rüldü. İkinci bir ameliyatla makası çıkardık. 
Ameliyat hemşiresi tamponları kontrol et-
miş, ancak aletleri kontrol etmemişti. Olayı 
sigortama bildirdim, hastaya tazminat öde-
diler.”

-Köln-Merheim Kliniği cerrahlarından 
Prof. Bertil Bouillon (50) da; uzun atlayış 
yapan genç bir sporcu kızın menüsküs teş-
hisiyle geldiğini, aynı anda kaza geçirerek 
yaralanan diğer bir hastayla da ilgilenmek 
zorunda kaldığını belirterek, şunları anlat-
mıştır: “Ameliyata girdim, ancak hastada 
menüsküs olduğuna dair bir ize rastlama-
dım. Görevli hemşire öğleden sonra, yanlış 
dizi ameliyat ettiğimizi söyledi. Bu tür hata-
ları önlemek için artık ameliyat edilecek böl-
geleri, hasta henüz ayıkken, suda çıkmayan 
kalemle işaretliyoruz.”

-Berlin Tabipler Birliği Başkanı Dr. Günt-
her Jonitz (49) de Bild gazetesine yaptığı 
açıklamada, genç bir doktor olarak çalıştığı 
yıllarda, klinikteki yoğun bir günde, yaralı 
parmağında iltihap olan genç bir kıza kan 
zehirlenmesini önlemek amacıyla penisi-
lin yazdığını anlattı ve sözlerini şöyle sür-
dürmüştür: “Dışarıda 20 hasta bekliyordu. 
Hemşire acele ettiriyordu. Hastaya alerjisi 
olup olmadığını sormadan penisilini yazdım. 
Hasta ertesi gün yeniden kliniğe geldi, her 
yerinde yaralar çıkmıştı. Penisiline alerjisi 
varmış, ölebilirdi de. O andan sonra bir daha 
asla aceleci davranmadım.”

-Berlin’deki Charite hastanesi doktorla-
rından Prof. Dr. Joachim W. Dudenhausen 
de 40 yaşındaki bir kadının ikinci kez sezer-
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yanla doğum yapması sırasında yaptığı ha-
tayı şöyle anlatmıştır: “Ameliyat sırasında 
rahmin kenarındaki bağdokusu yırtıldı. Ben 
de yırtığı onardım. Ancak 2 gün sonra hasta 
ağrı çekmeye başladı. Ultrasonla yaptığımız 
kontrolde, idrar yolunun tıkandığını, sıvının 
böbreklere kadar biriktiğini gördük. Hasta-
yı ikinci kez ameliyat etmek zorunda kaldık. 
Daha dikkatli olsaydım hastam ikinci kez 
ameliyat olmaz, o acıları çekmezdi.”

-Witten-Herdecke Üniversitesi profe-
sörlerinden Christel Bienstein (56) da, 1976 
yılında bir hastanenin yoğun bakım bölü-
münde hemşire olarak çalıştığı dönemde, 
solunum makinesine bağlı genç bir hasta-
nın solunum borusunun tıkandığını, kalbinin 
durduğunu belirtmiş ve şunları anlatmıştır: 
“Hastanın kalbini yeniden çalıştırdım. Dok-
toru sürekli telefonla aradım, ancak gelme-
di. Sabah nöbeti devrederken rapor tuttum 
ve eve gittim. Saat 07.30 sularıydı. Saat 08.00 
gibi aynı hasta solunum yolunun tıkanması 
sonucu hayatını kaybetmiş. Gelmediği halde 
sürekli doktoru arayacağıma, nöbeti devra-
lacak hemşireyle daha güvenli bir yol bul-
malıydım. Kendimi çok suçluyorum.”

-Regensburg’taki St. Joseph hastanesin-
de görev yapan Dr. Marita Eisenmann-Klein 
da yaptığı hatayı şöyle anlatmıştır: “Bir has-
tadan yağ bezesi alınmıştı. Vizit yaparken, 
ameliyat yerinde sıvı biriktiğini gördüm. Çok 
ince bir iğneyle sıvıyı çektim. Kısa süre sonra 
hasta güçlükle nefes alır oldu. Akciğeri sön-
müştü. Sıvıyı çekerken akciğere zarar ver-
miştim. Hasta acil ameliyata alındı. O kadar 
ince bir deliğin akciğeri iflas ettirebileceğini 
asla tahmin etmezdim.” demişlerdir.

Mesleğinin zirvesinde sayılan bu kişi-
lerin yaptıkları bu tıbbi uygulama hataları 
düşünülürse diğer tıp personelinin işinin 
çok daha zor olduğu açıkça görülmektedir. 
Peki ne olacak bu durum diye sorulduğun-
da, aslında hiç kimse açısından korkulacak 
ve panikleyecek bir durum olmadığı söyle-
nebilecektir. Zira herkes kendi açısından 
tedbirini almaya ve daha özenli davranmaya 
çalışacaktır. Sonuçta meydana gelen tıbbi 
uygulama hataları ve komplikasyonlardan 
bazıları dava konusu yapılabileceği gibi bazı 

sebeplerden ötürü yapılmayabilir de.

Örneğin; Japonya, işçilerin en az greve 
gittiği ülkelerden biridir. Bunun nedeni ola-
rak da, Japonya’da patronların işçiden önce 
fabrikaya gelip, işçileri güler yüzle kapıda 
karşılamaları ve isimleri ile hitap ederek, 
ellerini sıkmaları gösterilmekte idi. İşçiler, 
patron tarafından kendilerine bu kadar de-
ğer verilmesi karşısında greve gitmeyi hiç 
düşünmedikleri belirttikleri vurgulanmak-
taydı. 

Benzeri durum daha da belirgin olarak 
tıp alanında fazlasıyla görülmektedir. Çev-
remizde baktığımızda, yanlış teşhis ve tedavi 
ya da ameliyat yüzünden ölmüş ya da sakat 
kalmış birçok hastanın bu durumu şikayet 
konusu yapmazken, en küçük bir ters davra-
nış ya da hitabı şikayet konusu yapmış veya 
sağlık personeline şiddet uygulamış birçok 
örneği görebilir, hatta basın yayın organ-
larında haber konusu olduklarına da tanık 
oluruz. Kısa bir süre önce, bir hastanenin 
hasta hakları birimi sorumlusu; doktorun 
hastasına, anlattığı öyküsünden hareketle 
reflü olabileceğini, bu nedenle ilgili uzmana 
müracaat etmesi gerektiğini söylediğinde, 
hastanın reflü nedir? diye sorduğunu ve dok-
torun kendisine; “sözlüğe bak” dediği için, 
münakaşa yaptıklarını ve sonucunda da dok-
toru şikayet ettiğini anlatmıştı. Bu örnekten 
de anlaşılacağı üzere,  hekimin bir cümle ile 
hastasına anlatabileceği bu hastalığı, “söz-
lüğe bak” hitabı ile “hastayı küçümsediği, 
alaya aldığı ve aşağıladığı” intibahı uyandır-
mış, hastanın güvenini yitirmiş, birkaç sani-
yede çözebileceği sorunu, saatler süren mü-
nakaşa, şikayetleşme, ifade verme ve uyarıl-
ma gibi olumsuzluklarla pahalıya ödemiştir. 
Kısaca doktoru tarafından önemsendiğini, 
değer verildiğini, hastalığını teşhis ve teda-
vide özen gösterildiğini bilmesi ve ona güven 
duyması, olabilecek tıbbi uygulama hatala-
rının, “Allah’ın bir takdiri” ve “kader” olarak 
değerlendirildiği ve şikayet konusu yapılma-
dığı yüzlerce örnekle ortaya konabilir.

Doktor-hasta ilişkisinde dokunmanın 
önemi de küçümsenemez. Muayene ve po-
liklinik şartlarında hastalara yakın durmak 
hekiminin elini hastanın omzuna koyması 
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ve sırtını hafifçe tutması mesafe ve dokun-
manın iletişimdeki yapıcı etkisini işine taşı-
masına olanak verir. Oysaki hekimler polik-
linik şartlarında çok meşgul olduklarından, 
çoğunlukla hastayla konuşurken ya reçete 
yazarlar ya da başka şeyle meşgul olurlar. 
Dokunmanın verdiği rahatlık, endorfin sal-
gılanmasının yol açtığı yatıştırıcı ve güçlen-
dirici bir etki yapmaktadır. Hastanede has-
ta ile yatak başında kurulan ilişki sırasında 
hekimin elini hastanın omzuna koyması veya 
ona hastalığı ile ilgili bilgiyi elini tutarak ver-
mesi hastanın kaygısını azaltarak işbirliği 
için uygun zemini hazırlar. Bunu yaşadığım 
bir örnekle açıklamak istiyorum. Yıllar önce 
TONYA devlet hastanesinde (O zamanın Sağ-
lık Merkezi) yaptığım bir genel teftişte, oraya 
ilk defa atanan bir iç hastalıkları uzmanı ile 
sohbet ederken, “halkla ve hastalarla diyalo-
gun nasıl, seni seviyorlar mı?” diye sordum. 
Bana, “diyalogumuz çok güzel, hatta TBMM 
Başkanı buraya atanmam için çok çaba sarf 
etti. Ben uzman, eşim de pratisyen tabip ola-
rak görev yapıyoruz. Hastalarımıza sağlık 
hizmetini en iyi şekilde vermeye, onları te-
davi etmeye çalışıyoruz. Ama her defasında, 
“doktor bey sen çok iyisin, Allah razı olsun, 
ama senden önce bir doktorumuz vardı, o 
çok başkaydı. Elini üzerimize bir sürse ağ-
rılarımız giderdi.” cevabı aldığını, kim bu, 
nasıl bir doktormuş, hastaları nasıl iyileştiri-
yormuş? diye araştırdığında da, bu doktorun 
pratisyen bir tabip olduğunu, ancak güler 
yüzü, sevecen hitapları ve müşfik dokunuş-
ları ile hastada olumlu bir sinerji yarattığını 
öğrenmiş. Bu örnek beni görevimde daha 
duyarlı olmaya itmiş ve görev gereği ilişki 
kurduğum herkese ayrı bir önem vermeme 
sebep olmuştur. 

Nitekim daha sonra bir soruşturma ve-
silesiyle bulunduğum Giresun İl Sağlık Mü-
dürlüğündeki çalışma odamın kapısı önünde 
bir gün bağrışmalar duyup kapıya çıkmış ve 
görevliye ne olduğunu sorduğumda; “bu me-
mur sizinle görüşmek istiyor, ben de meş-
gul olduğunuzu, onunla görüşemeyeceğinizi 
söylüyorum, ikna olmuyor.” dedi. Ben de, 
bırakın gelsin dedim. 40 yaşlarında mazbut 
giyimli bayan memur odaya girdiğinde otur-
masını istedim. Kapıdaki münakaşanın te-

siriyle hala sakinleşmemişti. “Buyurun, sizi 
dinliyorum.” dediğimde; kadın hıçkırıklar 
arasında 5-10 dakika bir şeyler anlatmaya 
devam etti ise de, ne söylediği anlaşılmı-
yordu. Kesmeden kendisini dinledim. Bir 
süre sonra sakinleştiğinde; “şimdi anlatın, 
sorununuz nedir” dedim. Başını kaldırıp, ıs-
lak gözlerinde parıldayan minnet ve şükran 
hisleriyle, “müfettiş bey, beni dinlediniz ya, 
hiçbir sorunum kalmadı. Size teşekkür edi-
yorum.” dedi ve hiçbir talepte bulunmadan, 
çıkıp gitti. Bu durum, kişileri önemseyip din-
lemenin ne kadar etkili olduğunu bir kere 
daha göstermiştir.

Empati kurma becerisi gelişmiş olan bi-
reyler empatik dili kullanırlar. Empatik dili 
kullanan insanlar karşı tarafa anlaşılma 
duygusunu yaşatırlar. Anlaşıldığını hisseden 
bireyler kendinde rahatlama hissederler. 
Empatik dil samimi ilişkiler geliştirmede çok 
etkili bir dildir. Empatik dil kullanan kişiler 
iletişime girdiği insanlara güven duygusu-
nu yaşatır. Empatinin önemi kısaca şu sözle 
açıklanabilir; “birileri küfreder, iltifat olarak 
algılanır. Birileri de iltifat etmek ister, ancak 
hakaret olarak algılanır.” 

Yapılan araştırmalar hekimlerimizin tıbbi 
uygulama hatalarına ilişkin sorumlulukları 
hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını 
ortaya koymakta, diğer taraftan yapılan eği-
timlerde de, alışkanlıklarını değiştirmek çok 
güç olduğundan bu da işe yaramamaktadır. 
Zira kültürlü insanlara bir şey öğretmek zor-
dur. Zira onlar kendilerini ilmin zirvesinde 
görürler ve mütevazı olamazlar. “Uyuyanı 
uyandırmak kolay ise de, uyur görünenleri 
uyandırmak mümkün değildir” atasözü de 
bu fikri destekler niteliktedir.

Karşınızdaki kişiyi dinlemeniz de yeterli 
olmayabilir. Anlatılanları iyi değerlendirip, 
yorumlayabilmeniz ve karşınızdaki kişiye 
onu motive edecek şekilde aktarmanız ge-
rekmektedir. Bir olayı yorumlamada 2 farklı 
yaklaşımı bir hikaye ile anlatabiliriz. Zamanın 
birinde padişah bir rüya görmüş ve etkilen-
diği bu rüyayı tabir ettirmek için müneccim-
başını çağırmış. Müneccimbaşı geldiğinde 
rüyayı ona anlatmış ve yorumlamasını iste-
miş. Müneccimbaşı; “ulu padişahım, komşu 
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ülke ile bir savaşa gireceksiniz ve bu savaşta 
7 oğlunuz öldürülecek ve çok ağır kayıplar 
vereceksiniz” demiş. Bu yoruma çok kızan 
Padişah, “Müneccimbaşının kellesini vurun, 
bana da yardımcısı olan müneccimi çağırın” 
diye talimat vermiş. Padişah aynı rüyayı ona 
da anlatmış, müneccim de rüyayı aynı şekil-
de yorumlamış ise de; “Padişahım Allah size 
öyle uzun bir ömür vermiş ki, çocuklarınız-
dan dahi uzun yaşayacaksınız” şeklinde ifade 
etmiş, dolayısıyla da bu ifade biçimi padişah 
tarafından ödüllendirilmiş. Bu iki yorum so-
nuç olarak aynı olsa da, anlatımdan doğan 
farklılık birinin kellesine, diğerini ödüllendi-
rilmesine mal olmuştur. 

Konuyu doktor-hasta ilişkisi açısından 
ele aldığımızda, ilişkilerin ve empati kurma 
yeteneğinin önemi daha da artmaktadır. Zira 
bir tarafta fiziki ve ruhi açıdan son derecede 
sağlıklı bir tıp adamı, diğer tarafta ise fiziki 
ve ruhi yönden sağlıksız bir hasta söz ko-
nusudur. Bu nedenle hastaya davranış bir o 
kadar dikkat ve özen gerektirmektedir. Nite-
kim biri ile konuşurken, biraz saçmaladığın-
da, “siz hasta mısınız?” dersiniz. Yani hasta 
bir kimseden normal bir davranış ve ilişki 
bekleyemezsiniz. 

Kaldı ki uygulamada, hastadan çok hasta 
yakını ile problem yaşanmaktadır. Zira has-
tanın beraberinde olan yakını -ki bu annesi, 
babası, kardeşi, eşi, oğlu kızı vb. yakını ola-
bilir- son derecede huzursuz ve endişelidir. 
O hastasının bir an önce sağlığına kavuşması 
için her şeyi göze alan, tabiri caiz ise “orta-
ya bırakılmış bir mayın” gibidir. Bu nedenle 
sakinleşmesi doktorun kendisinde uyandıra-
cağı güvene bağlıdır. Hep hastasının yanın-
da olmak ister, doktorun veya diğer sağlık 
görevlilerinin tüm hareketlerini yakından 
izler, onların mimiklerini, konuşmasını ve 
en küçük hareketini kendince tecrübeleri-
ne dayalı olarak anlamlandırır. Hatta varsa 
yanındakilere dönerek, “bu doktor hastalığı 
teşhis edemedi”, “ilgi için para vermek ya da 
adamını bulmak lazım”, “hasta gidici” veya 
“bir profesöre götürmek gerek” gibi yargı-
larda bulunur ve bütün problemler böylece 
başlar ve hastada beklenen iyileşme sağla-
namadığında da şikayetleşme idari ve adli 
boyutlara taşınır. Bu nedenle doktor ya da 

sağlık personeli, hasta yakınını hiçbir zaman 
hafife almamalıdır. Onun için doktor, hastayı 
muayene ya da ona yapacağı küçük müdaha-
lelerde mümkün ise hastası ile baş başa kal-
malı, hasta yakınını yanına almamalı, zorun-
lu hallerde ise yanında mutlaka bir yardımcı 
sağlık personeli bulunmalıdır. Ya da en azın-
dan hasta ile ilgili tanı ve gözlemlerini hasta 
ya da yakınları ile paylaşmalı, muayene veya 
müdahale sırasında hastayı önemsediğini 
göstermeli, “ah, vah, yazık, vaka ümitsiz, ya-
pılacak bir şey yok” vb. olumsuz anlamlan-
dırılabilecek sesli düşünce ve hitaplardan 
kaçınmalıdır. 

Bu vesile ile bir anımı paylaşmak isterim: 
Uzun süre önce, bir cerrah arkadaşım al-
nımda bulunan yağ bezesini almak için beni 
ikna etmişti. Lokal anestezi ile operasyon 
devam ederken, cerrah ekip arkadaşları ile 
bir taraftan çeşitli, konular üzerine sohbet 
koyulaştırılıyor, arada bir de operasyonla il-
gili, “vay anasını, bu da neymiş” vb. şaşkınlık 
ve beklenmeyen bir durumu ifade eden keli-
meler sarf ediyordu. Bu durum beni ister is-
temez etkileyip, yağ bezesinin durumu ile il-
gili karamsarlığa sürükledi. Nihayet operas-
yon tamamlandığında, “yolunda gitmeyen bir 
şeyler mi var?” diye sordum. Cerrah arkada-
şım; “yoo, beze biraz kök salmıştı, onu çıkar-
mak için biraz zorlandım” dedi. Ben de, “….. 
sen hasta psikolojisinden hiç anlamıyorsun” 
dedim. Neden diye sorduğunda, “operasyon 
başlangıcında beni ve işini önemsemeksizin, 
havadan sudan konuşuyorsunuz, ardında da 
benim sözlerinizi nasıl yorumlayacağıma 
aldırmadan, kötü bir tespit yapmışçasına 
acıma hissi uyandıran hitaplarda bulunuyor-
sun” dedim. O da, “haklısın galiba, ben du-
rumu bu yönüyle hiç düşünmemiştim.” dedi. 
Bu yaşanmış örnekten de anlaşılacağı üzere, 
bazı uygulama hatalarımız yanında, empatik 
davranışa sahip bir sağlık personelinin bu 
olumsuzlukları yaşamayacağı ve hastasının 
güvenini kaybetmeyeceği açıktır. 

 Dinimizde kesilecek kurban için dahi, 
“onu sevip okşayın, şefkatle muamele edin” 
buyrulmaktadır. Size kurbanlık koyun gibi 
teslim olmuş bir hastaya, bu insanca mua-
meleyi esirgeyebilir miyiz?
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Peki hekim-hasta ilişkisinde empati ve 
empatik davranmanın bu kadar olumlu rolü 
var ise her doktor bu konuda eğitim alıp ni-
çin kendini geliştirmiyor? Gibi bir soru ak-
lımıza gelebilir. Aslında çok doğru bir soru 
olsa da, bilim adamlarının önemli bir kısmı 
empati kurma gücünün doğuştan geldiği ve 
eğitimle kazanılamayacağı görüşündedir-
ler. Buna karşın, empati konusu hümanizm 
ve iletişim anlamında önemli bir anahtardır. 
Var olan bir yetenek mi yada kazanılabilir mi 
olmasından ziyade sahip olunması gerekti-
ğinden hareketle, sevgi ve iletişim adına bir 
çabadır da aynı zamanda empati. Ancak em-
patik davranış becerisini yakalamak ve ge-
liştirmek kendimizi geliştirmek ve tanımak 
kadar zorlu bir süreçtir. Empati duygusunun 
bulunmadığı yerde kayıtsızlık ve egoizm ha-
kim olur (Sözüer,2010).

Sözüer gibi birçok bilim adamı empati 
yeteneğinin ölçülebilir olduğu ve geliştirile-
bileceği yönünde görüş bildirmekte ve bunu 
çalışmalarıyla da ispatlamış bulunmaktadır-
lar. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir 
konferans veren Doç. Dr. Bruce Newton; Tıp 
eğitiminin öğrencilerin empati skorlarında 
düşüşe yol açmasını geleceğin hekimlerini 
bekleyen en önemli tehlike olarak gördü-
ğünü, günlük mesleki yaşamda, doktorla-
rın görevlerini yapabilmeleri için hastalarla 
ilişkilerinde belli bir düzeyde profesyonel-
lik kazanmalarının gerekli olduğunu, em-
pati gücü düşük hekimlerin hasta-hekim 
ilişkisinde zorluklar yaşadığını ve hastanın 
güvenini kazanamadığını, bu sorunların da 
hastanın tedaviye uyumunu engellediğini, 
sorunun çözümü öğrencilerin tıp eğitimleri 
boyunca ideal hasta-hekim ilişkisi örnekle-
rini sıkça görmelerinde ve iletişim becerileri 
eğitiminin multidisipliner bir şekilde güncel 
eğitim teknikleriyle uygulanmasında yattı-
ğını belirtmiştir.  Newton sonuç olarak; he-
kimlerin yoğun çalışma temposu içinde tıbbi 
uygulama hataları ve tıp hukuku konularına 
yeterince zaman ayıramadıkları ve tıp fakül-
tesindeki eğitimleri sırasında da bu konu-
da yeterli bilgilendirme yapılmadığını, tıbbi 
uygulama hataları konusunda hekimlerin 
bilgilendirilmesi hem yaşanacak sorunların 

azalmasını sağlayacak hem de hekimlerin 
daha bilinçli davranmasına yol açacağını be-
lirtmiştir.

Yine, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Demet Gürüz İHA’na verdiği demeç-
te; “Hekim ve hasta arasında etkili iletişim 
kurabilmenin ancak iletişim yöntem ve bece-
rilerinin doğru aktarılması sonucunda ger-
çekleşebilecektir. Hastaların sağlıkla ilgili 
problemleri için hekime gitme aşamasında 
hastalıklarına ilişkin kaygılar ya da hekimle 
iletişim kuramamak gibi sıkıntılar yaşamak-
tadırlar. Hekim tarafından olaya bakıldığında 
ise, gün içerisinde çok sayıda hasta ile karşı-
laşan hekimin çoğunlukla hastalığın teşhisi-
ne odaklanmakta, bu nedenle de hastası ile 
diyalog kuramadıkları anlaşılmaktadır. Yapı-
lan araştırmaların çoğunda; hastaların sağ-
lık personelinin iletişim tarzlarından hoşnut 
olmadıkları, bu nedenle de kendilerini sözel 
olarak ifade etmekte güçlük çektikleri, aynı 
zamanda doğru teşhisi engelleyen bulguları 
açıklayamadıkları görülmektedir. Bu durum 
tıp alanında hasta hoşnutsuzluğu olarak dile 
getirilmektedir. Bu anlamda hekim-hasta 
arasında başlatılacak iletişimin sözlü-söz-
süz ve beden dilinin kullanımı açısından 
önemi ortaya çıkmaktadır. Empatik iletişim 
yoluyla, hekim ve hasta arasındaki işbirliği 
güçlenerek sorunun tanımlanmasında, has-
talığın tedavisinde etkinlik sağlanmakta ol-
duğu, hastalar kendilerini rahat bir biçimde 
ifade ederken, tedavileri için gereken işlem-
lerin yapılmasında davranışsal ve psikolojik 
problemler yarattığı ortaya çıkmıştır. Hasta, 
hekim tarafından empatik iletişim davranışı 
ile dinlendiğinde, anlaşıldığını hissetmekte 
olduğunu belirtmiştir. "Empatik iletişimin 
hastayı anlama ve tedavi sürecinde yönlen-
dirme hem hasta ve hem de hekime mem-
nuniyet verici bir yakınlık sağladığını açık-
layan Gürüz, "Empatik iletişim ile korkunun 
azalması, üzücü duygulardan kurtulmak, 
sorunların çözümünü kolaylaştırma etkisi-
nin yanında iletişim engellerinin aşılmasının 
da sağlandığını, iletişim etkinliğinin sağlan-
masında, iletişim kurulacak hedef kitlenin 
özellikleri ve iletişimin oluşturduğu ortamın 
dikkate alınması gerektiğini" vurgulamıştır. 
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Bu anlatımlardan hareketle çözüm, has-
tanın ihtiyaçlarının bilinmesinde gizlidir. Peki 
hastalar ne ister? Hastalar; Hekimin kendi-
sine yeterli süre ayırmasını ister. Temiz ve 
çağdaş sağlık tesisi ister. Hekimle arasına 
parasal konu girmemesini ister. Tıbbi ge-
lişmeleri izleyen hekim ister. Sevgi, saygı, 
şefkat ve güvenmek ister. Saatlerce polik-
linik kapısında bekletilmemek ister. (Altun, 
2010). Hastanın bu beklentilerini verebile-
cek bir sağlık personeli; elbette ki donanım-
lı, iletişim kurma becerisi gelişmiş empatik 
davranışa sahip biri olacaktır. Dolayısıyla da, 
kendine bakım ve ihtimamı yerinde, kılığı kı-
yafeti düzgün ve hekimlik ciddiyetine yakışır 
dozda tutulmuş, kendinden emin ama gü-
lümseyen bir çehreyle, aldırmazlık duygu-
sunu asla doğurmayan bir sükûnet içerisin-
de hastasına “merhaba” diyen bir hekim, bu 
ilişkiyi en baştan kazançlı kurmuş demektir. 
Dolayısıyla da, hasta-hekim ilişkisinde kar-
şılıklı güven son derecede önemlidir. Aslında 
bu güvenin özü sevgidir… Hastalar ne kadar 
eğitimsiz olursa olsun hekimin gözlerindeki 
sevgiyi okuyabilirler. Tabii aksini de… Güven 
duygusu yitirilirse asla olumlu sonuçlar elde 
edilemez (Sözüer,2010).

Sonuç 
Nüfusun hızla arttığı, doğal beslenme ve 

beşeri ilişkilerden uzaklaşıldığı ve adeta yal-
nızlaşan ve makineleşen toplumda, sosyal 
iletişimsizlik, ağır iş yükü ve geçim şartları-
nın yarattığı sinir, stres ve beslenme bozuk-
lukları insanların fiziki ve ruhsal sağlıklarını 
olumsuz etkilemekte, dolayısıyla da doktora 
gitme sıklığı hıza artmaktadır. Buna gittiği 
doktora güven duymayan, bu nedenle has-
tane hastane ve doktor doktor dolaşan ge-
niş bir kitleyi de eklediğimizde, gittikçe daha 
fazla hastalaşan bir toplum olma yolunda 
ilerlediğimizi anlamak hiç de zor olmaya-
caktır. Diğer taraftan, teknolojik gelişmeler 
ve tıbbi eğitimdeki nitelik yerine niceliği ön 
planda tutan politikalar sonucu, bir taraftan 
teknolojinin tıbbi uygulamalar içindeki pa-
yının artmasına, diğer taraftan da hekimin 
mesleki bilgi ve becerisinin, hele empati 
kurma yeteneği ve zamanının azalmasına yol 
açmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak 
hasta ikinci plana itilmektedir. Geçim şart-

larının gittikçe ağırlaştığı günümüzde, geti-
rilen performans uygulamasıyla, sağlık per-
sonelinin daha çok kazanç elde etme gayre-
tiyle, daha çok hasta bakmak ve müdahalede 
bulunmak için, hasta başına ayıracağı zama-
nı da dikkate aldığımızda durumun daha da 
içinden çıkılmaz hale geldiğini görmekte 
zorlanmayız. Bu şartlar altında gittikçe daha 
da çoğalacak tıbbi uygulama hatalarının, za-
ten artmakta olan hasta şikayeti ve davaları-
nı daha da çoğaltacağı açıktır.

Bir doktor için şatların bu kadar kötüye 
gitmekte olduğu bir süreçte alınması gere-
ken başlıca 2 tedbir bulunmaktadır. Bun-
lardan birincisi; sağlık personelini mesleki 
okul yıllarından başlayarak, mesleki bilgi ve 
becerisini geliştirme yanında, kişisel iletişim 
becerilerini geliştirmek, empatik dinleme 
ve davranış kazanmalarını sağlamak, bunu 
mesleki yaşamlarında da hizmet içi eğitim-
lerle desteklemektir. Böyle bir hekim;  sev-
gi, şefkat, güleryüz ve sevecenliği ile hasta-
sında büyük bir güven duygusu oluşturacağı 
gibi, bu yeteneklere sahip hekim etkin din-
leme becerisi ile de hastasını teşhis ve te-
davide zorlanmayacaktır. Kaldı ki hastasında 
da, “gerekeni tümüyle yapmıştır” düşünce-
sinin hakim olmasını yaratacağından, olabi-
lecek tıbbi uygulama hatalarını da, “Allahın 
takdiri” olarak görmesini sağlayacaktır. Bu 
sürecin hasta-hekim ilişkisinde başlataca-
ğı güven duygusu, hastaların tedavilerini 
kolaylaştıracak, hastane hastane ve doktor 
doktor gezmelerini de engelleyeceğinden, 
hekim başına hasta yükünde de büyük bir 
azalma sağlayacak ve işleri daha da kolay-
laştıracaktır. İkincisi ise; hekimin cezai so-
rumluluğu konusunda bilgilendirilmesidir. 
Bugün hekimlerimizin büyük çoğunluğunda, 
“ne yapsak suç oluyor” kanaati egemendir. 
Halbuki hekimin başlıca görevi başladığı 
tedaviyi/ameliyatı sonlandırmaktır. Uygula-
nan tıbbi girişime rağmen bedeni bir zarar 
veya ölüm meydana gelebilir. Bu riskler, 
hekimlik uygulamalarının doğasından kay-
naklanmakta, büyük kısmı hekim tarafından 
gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsa bile 
kaçınılmaz nitelik taşımaktadır. Buradaki 
riskler izin verilen risk çerçevesinde kaldığı 
müddetçe bunun adı komplikasyon (izin ve-
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rilen risk=istenmeyen durum) olmaktadır. 
Komplikasyon olduğu hallerde tıbbi uygu-
lama hatasından ve hekimin kusurundan ve 
dolayısıyla hekimin ve idarenin sorumlulu-
ğundan söz edilemez. Kısaca doktor-hasta 
ilişkisinde tıbbi uygulamalardan kaynakla-
nan risklerin her zaman mevcut olduğu, an-
cak özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
bu riskleri önlemede yasal güvence oluştur-
duğu, dolayısıyla da tıbbi uygulama hataları 
için getirilen müeyyidelerin mesleki uygula-
malarda bir engel olarak görülmesinin faz-
laca abartılı olduğu söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Doktor-hasta ilişkisi, 
Tıbbi Uygulama hatası (Malpraktis), Kompli-
kasyon (izin verilen risk), Empati.
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Giriş
Türkiye’de uygulanan fonlar tarihsel sü-

reçte ekonomide önemli boyutlara ulaşarak, 
harcamaların hızlı ve denetimsiz bir biçimde 
yapılması için siyasi iradenin isteği doğrul-
tusunda kullanılmıştır. Türkiye’de özellikle 
1980’den sonra kamu kesimi içindeki önem-
leri gittikçe artan ve 1990’lı yılların ortala-
rına kadar adeta Genel Bütçenin yanında 
ikinci bir bütçe büyüklüğü ve işlevi kazanan 
kamu fonlarının mali ve ekonomik etkileri 
irdelenince, fon gelirlerinin konsolide bütçe 
gelirlerine oranının % 50’lere kadar ulaştığı 
dönemlerde fonların ekonomi içerisindeki 
önemi ve kamu maliyesi disiplinini ne kadar 
sarstığı görülmektedir. 1990’lı yılların orta-
larında bütçe içine alınarak tasfiye edilme-
ye başlanan fon uygulamaları, günümüzde 
halen yürürlükte olan biri bütçe içi ve beşi 
bütçe dışı olmak üzere toplam altı adet fonla 
1980’li yıllardaki gücünü kaybetmiş olsa da, 
kamu kaynaklarını serbestçe kullanmaya 
devam etmektedir. 

Genel mevzuatın formalitelerinden ve za-
man alıcı uygulamalarından kurtulmak ama-
cı ile pek çok kamu hizmetinin fonlar aracılı-

ğı ile yerine getirilmesinin ekonomi üzerinde 
olumsuzlukları mevcuttur. Kamusal har-
camalar yapılırken bütçe ve genel mevzuat 
formalitelerinden ve zaman alıcı uygulama-
lardan kurtularak hızlı hareket edebilmek ve 
yeni kaynak yaratmak gibi gerekçelerle yay-
gınlaştırılan fon uygulamalarının, zaman-
la yürütmeyi yasama organının karşısında 
güçlendirme amacına hizmet ettiği söylene-
bilir. Fonlar yeni kaynak yaratmanın aksine, 
mevcut kamu kaynaklarını kullanmış, gele-
neksel kamu gelirleri sistemiyle ulaşılması 
mümkün olan dolaylı vergiler gibi ¬kaynak-
ları kendilerine çekmiş ve bütçe açıklarının 
gerçek boyutlarını gizlemiştir. 

Fonların adeta ikinci bir bütçe olarak or-
taya çıkması her şeyden önce, kamu harca-
malarında yasama organının denetiminden 
uzaklaşılması gibi hukuk devleti ilkesiyle çe-
lişen bir durumu ortaya çıkarmıştır. Fonların 
devletin mali yapısını düzenleyen kanunlara 
tabi olmamaları ise topladıkları kaynaklar ve 
yaptıkları harcamaların izlenememesine ve 
kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına 
yol açmıştır.

1980’li yıllardan sonra hemen hemen 
her konuda bir fon kurularak karmaşık hale 
gelen sistem, 1990’lı yılların ortalarında di-
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sipline edilmeye başlanmıştır. Ayrıca 2000 
ve 2001 yılında bazı fonların sadece adlarını 
değiştirmek, bazılarını da bütçe içine almak 
suretiyle büyük ölçüde tasfiye sürecine giril-
diği görülmektedir. Söz konusu gelişmelere 
rağmen, fonların kullanım şekilleri ve kulla-
nım yerlerinin siyasi amaçlara müsait olma-
ları halen devam eden bir süreçtir. Bu bağ-
lamda da hükümetlerin seçim dönemlerin-
de popülist yaklaşımlarla fonları kullandığı 
bilinmektedir. Farklı amaçlarla kullanılan 
fonlar arasında kamuoyunda ‘Fak-Fuk-Fon’ 
olarak bilinen Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Fonu başta yer almaktadır. 

1-Fon Tanımı ve Kapsamı
Çok çeşitli ve farklı anlamları olan fon 

terimini dar anlamda kullanırken kastedilen 
kamu özel fonları veya kamu özel hesapları-
dır. Fonlar, bu makaledeki anlamıyla kısaca, 
belirli özel amaçların yerine getirilebilmesi 
için kamunun oluşturduğu özel hesaplardır. 

Fonların kuruluş nedenleri, belli baş-
lı hizmetlerde ani ve hızlı karar vermek ve 
uygulamak, gerekli kaynağı hazır bulundur-
mak, belirli yatırımların kısa sürede yapıl-
masını veya uzun vadeli yatırım hizmetleri-
nin devamlılığını sağlamaktır. Yıllık bütçeler 
ve ödeneklerin oldukça sınırlı işlemlerinin, 
ağır formalitelerle sosyal ve ekonomik ihti-
yaçları karşılamakta yetersiz olması fon ihti-
yacını doğurmuştur (Erginay, 1994: 190). 

Fonlar, belirli bir amacın veya birbirine 
yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi 
için, belirli kaynakların toplandığı ve harcan-
dığı, bütçe ile ilişkili veya tamamıyla bütçe 
dışı kamusal nitelikli bir hesap olarak da ta-
nımlanabilir (Aydın ve Oyan, 1987b:3). 

Ülkemizde 1980 öncesinde sadece 33 
adet fon mevcut iken, bu sayı 1990'da 104'e 
çıkmıştır. Fon uygulamaları 1980'li yıllarda 
amacını aşmış ve kapsamı gittikçe genişle-
miştir. Böylece ekonomiye gelirleri belirli 
harcamalara tahsis etme ve bu yoldan bütçe 
usulleri ve denetimi dışında harcama düzeni 
yerleştirilmiştir. Artan sayıları ve kendileri-
ne ayrılan kaynakları ile fonlar genel bütçe 
yanında ikinci ve hatta üçüncü bütçe görünü-
mü kazanmıştır (Şahin, 1995:413). 

1.1- Fonların Genel Özellikleri

Fonların genel özellikleri şöyle sıralana-
bilir: 

i) Fonların bir yasal dayanağı bulunma-
lıdır. Fonlar kanunla ya da kanunun verdiği 
yetkiyle ya da yönetmelik ve Bakanlar Kuru-
lu Kararıyla kurulur. Fonu kuran yasal dü-
zenlemenin niteliği, fonun yürürlükten kal-
dırılması için gerekli olan süreci de belirler. 

ii) Fonlar belirli ya da birbirine yakın 
amaçlar için tahsis edilmelidir. Fonlar, 
mevzuatlarında belirtilen amaçların yerine 
getirilmesi için kullanılır. Esasen sistemin 
temelinde, belirli gelirlerin belirli harca-
malara tahsis edilmesi ilkesi yatmaktadır. 
Amaçların ne olduğu mevzuatta açıkça gös-
terilmelidir. 

iii) Fonlar belirli bir kaynağa sahip olmalı 
ve yıllık olmamalıdır. Fonun kaynakları bir 
defalık aktarmalardan ve mevzuatlarında 
belirtilen diğer gelir kalemlerinden oluşur. 
Fonların kaynakları, amaçları kapsamında 
gerçekleştirilen işlemler ve faaliyetler sıra-
sında alınan paylardan oluşur. Amaç itiba-
riyle daha kapsamlı olan fonlar ise finans-
man ihtiyaçlarını, bütçeye konulacak öde-
neklerden, bütçe gelirlerinden ya da diğer 
fonlardan yapılacak aktarmalardan ve çeşitli 
vergi, resim ve harçlardan alacakları paylar-
dan karşılar (İthalattan alınan Toplu Konut 
Fonu ve Akaryakıt Tüketim Vergisinden alı-
nan pay gibi). 

iv) Fonların kullanımında özel kolaylık-
lar olmalıdır. Kamu harcamaları, bir ülkede 
yaşayan insanların çeşitli yollarla kamu ke-
simine aktardıkları kaynaklarla yerine geti-
rilir.  Çoğu fon, Sayıştay Kanunu, Devlet İha-
le Kanunu (yürürlükteki adıyla Kamu İhale 
Kanunu), Muhasebe-i Umumiye Kanunu gibi 
devletin mali yapısını düzenleyen kanunla-
rın hükümlerine tabi değildir. Her ne kadar, 
mevzuatlarında bu amaçla bazı kurum ve 
ilkeler belirtilmişse de, fon harcamalarının 
sağlıklı ve düzenli bir denetime bağlı olduk-
ları söylenemez. Kullanımlarında özel kolay-
lıkların sağlanması, fonların en belirleyici ve 
çekici özelliğidir. 

1.2-Fon Sisteminin Görünür ve Gerçek 
Nedenleri

Değişik ülke uygulamalarında, bütçe içi 
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faaliyetlerin artış derecesinin, bütçe dışı fa-
aliyetleri azaltmadığı hatta bütçe içi büyüme 
sonuçlarının bütçe dışı faaliyetlerdeki deği-
şimi yavaşlattığı da söylenebilir (Marlow ve 
Joulfain, 1991: 309–310). Devletin pek çok 
kaynaktan finanse edilmesinin (yasal ver-
giler, enflasyon kaynaklı vergiler, hibeler, 
borçlanma ve bütçe dışı gelirler) yanında 
birçok ülkede devlet faaliyetleri ölçülmekten 
kaçınılmıştır (Marlow ve Joulfain, 1989:113). 

Fonların yaygınlaşmasına ve 1980'Ii yıl-
larda adeta bir 'fon ekonomisine dönüştü-
rülmesine yol açan nedenlerin görünürdeki 
gerekçeleri üç başlık altında toplanabilir 
(Aydın ve Oyan, 1991b:127–134). 

i) Bütçe Kurallarının Dar Sınırlarını Aşma 
Gerekçeleri: Siyasal yönetimler, bütçe ilke-
lerinin dengeli bir maliye disiplini oluşturma 
yönündeki kısıtlamalarını engel olarak gör-
müşlerdir. Bütçe ilkelerinin sınırlamaları dı-
şına çıkılması ise hızlı karar alma ve uygula-
manın bazı durumlarda kaçınılmaz oluşuna, 
kimi hizmetlerin bütçenin yıllık olma sınırıy-
la bağdaşmazlığına ve belirli gelirlerin belir-
li amaçlara tahsisinin üstünlüklerine dayan-
dırılmaktadır. Olağanüstü durumlarda hızlı 
karar verme ve uygulama zorunluluğundan 
dolayı fonlara başvurulmasına en iyi örnek 
ise Afetler Fonu’dur. Ancak burada önemli 
olan fon hesaplarının büyüklüğü, bütçeyi tali 
hale getirmeleridir (Aydın, 1995e:6). Büt-
çe ilkelerini eksen alan gerekçenin gözden 
kaçırdığı nokta, ilkelerin katı bir biçimde uy-
gulanmadığı, çoğunun içeriğinin zaman için-
de isteğe göre değiştirildiğidir.  Bu nedenle 
fonların bütçenin katı ilkelerini aşmak gibi 
bir gerekçe ile kurulması haklı temellere 
dayanmamaktadır (Aydın ve Oyan, 1987a:19). 

ii) Bütçe Dışına Çıkarma Araçlarının Ye-
tersiz Olması:  Birçok ülkede bütçe gelirleri-
nin âdem-i tahsisi ve bütçe giderlerinin özel-
liği (ödenekler halinde tahsisi) ilkelerinin 
önemli ölçülerde esnetildiği bilinmektedir. 
Bütçe birliği veya devlet bütçesinin tekliği 
ilkesinin her zaman istisnaları bulunmakta 
ve bu nedenle de süreç içinde aşındırılmak-
tadır. Bu konuda en çok bilinen örnekler, 
üniter bir devlette yerel yönetimlerin özel 
bütçelere, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
(KİT) ise özerk bütçelere sahip olmalarıdır. 

Benzer biçimde katma bütçeli idareler, dö-
ner sermayeler, tüzel kişiliğe sahip kurum-
lar ve sosyal güvenlik kurumları fonları da 
örnek gösterilebilir. 

iii) Yeni Kaynakların Harekete Geçiril-
mesi Gerekçesi; 1980’li yıllardaki fon uygu-
lamalarında görüldüğü gibi, ülkedeki bütçe 
kaynaklarının dışına çıkmak, kaynak yeter-
sizliğini farklı gelirlerle besleyerek bazı ka-
musal hizmetlerin yerine getirilmesi amacı-
nı taşımaktadır. Fon kaynaklarının yaklaşık 
üçte ikisi (Toplu Konut Fonu'nda %90) ver-
gisel niteliktedir. Bununla birlikte fon kay-
nakları arasında faiz (faktör) gelirleri önem 
taşımaktadır ve bu ödemeler banka mevdu-
atlarından, kamu borçlanma senetlerine ya-
pılan plasmanlardan ya da açılan krediler-
den sağlanmaktadır. 

Fonlar, yeni kaynak yaratmanın aksine, 
bir yandan mevcut kamu kaynaklarına el at-
mış, diğer yandan da geleneksel kamu ge-
lirleri sistemiyle ulaşılması mümkün olan 
dolaylı vergiler gibi ¬kaynakları kendilerine 
çekmiştir. Bu bağlamda kaynağını bütçeden 
alan Vergi İdaresini Geliştirme Fonu’nun 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinden 
hemen sonra adındaki küçük değişiklik-
le kurulan Gelir İdaresini Geliştirme Fonu 
genel bütçe gelirlerinden kesinti yapılarak 
kurulan fonlar arasında sayılabilir (Aydın, 
1989a:38–39).

Genel başlıklar altında fon sisteminin ar-
kasındaki gerçek nedenler ise, önem sırası-
na göre şöyle sıralanabilir:

i) 1984 sonrasında bütçe ilkelerini ve 
güçler ayırımını bir engel olarak gören, yü-
rütmeyi olağanüstü güçlerle donatan ve 
parlamentodan giderek bağımsızlaştıran bir 
kişisel yönetim anlayışının egemen olması.

ii) Demokratik karar alma mekanizmala-
rından ve denetimden kaçışın yerleşmesi ve 
kamu yönetiminde merkezileşme eğilimi.

Fon sistemine başvurmanın diğer ne-
denleri ise, sermaye çevrelerinden siyasal 
yönetime gelebilecek tepkilerin bastırılma-
sı, istikrar programlarının anti-sosyal özü-
nün dengelenmesi, bütçe açıklarının ger-
çek boyutlarının gösterilmek istenmemesi, 
KİT’lerin işlevsizleştirilmesi olarak belirtile-
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bilir. Fonların gümrük vergilerini ikamesiyle 
dış ticaret rejimi üzerinde tasarrufta bulun-
ma olanağının elde edilmesi, dış ticarette 
serbestleşme görüntüsü sağlanırken koru-
ma oranlarının hızlı düşüşünün yaratabile-
ceği tahribatın ithalatta fon uygulamasıyla 
hafifletilmesi de fon sistemine başvurulma-
sının nedenleri arasında sıralanabilir (Aydın 
ve Oyan, 1991b:134). 

2- Fonlardan aktarılan kaynakların akı-
beti 

Bütçe dışına çıkarmanın tercihli mali 
aracı olan fonlar, bütçe açıklarının büyüme 
eğilimi karşısında 1988 yılından sonra ters 
yönde bir değişime zorlanmış ve fon gelirle-
rinin bütçe kanunlarıyla belirlenen yüzdele-
ri kadar bir bölümü bütçelere aktarılmıştır. 
Dış finans kurumlarının Türkiye’yi izleme 
güçlüklerinden kaynaklanan tepkileri, üst 
düzey bürokrasinin yeni kaynak arayışları ve 
fonların etkinliğinin bittiğinin anlaşılması, 
fonlardan bütçeye kaynak aktarmanın baş-
lıca sebepleri olarak görünmektedir (Aydın, 
1995a:6). 

Fon harcamalarına topluca bakılacak 
olursa; Türkiye'de 1990'lı yıllarda yürürlük-
te bulunan fonlar incelendiğinde, bunların 
sosyal yardımdan eğitime, mali istikrarın 
sağlanmasından çevreyle ilgili sorunların 
çözümüne dek çeşitli amaçlara sahip olduk-
ları görülecektir. Kısaca hemen her alanda 
kurulmuş bir fona rastlamak mümkündür. 
Bu çerçevede fon harcamaları da gelirlerle 
orantılı olarak yıldan yıla artmıştır (Narinoğ-
lu, 1995: 30–45). 

Türkiye’de fon harcamalarında genellik-
le fayda prensibinin geçerli olmadığı görül-
mektedir. Fon gelirlerinin sağlandığı kesim 
ile fonun hizmet verdiği kişiler arasındaki 
yarar ilişkisi olarak tanımlanabilecek fay-
da prensibi, ancak birkaç fon için geçerli 
olmuştur (Çimento Fonu, Madencilik Fonu, 
Sigorta Murakabe Kurulu Fonu, Petrol Ara-
ma ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Düzenleme 
Fonu gibi). Fayda prensibinin olmadığı fon-
lara en tipik örnek ise Geliştirme ve Destek-
leme Fonu’dur. Başlangıçta tarım ve hay-
vancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi 
amacıyla kurulan fon, adeta küçük bir hazine 
niteliği kazanmış ve dış ticaretin desteklen-

mesi, altyapı, turizm, dış yardım, KİT açık-
larının finansmanı, eğitim, sosyal güvenlik 
kuruluşlarının desteklenmesi gibi hemen 
her çeşit hükümet işlevi için kullanılmıştır. 
Bu fon, kaynak gereksinimini de diğer fon-
lardan yapılan aktarmalardan sağlamıştır 
(Erken, 1993: 37–56).

Fonlardan verilen krediler konut, sanayi, 
yatırım, teşvik, tarım ve dış ticaret alanla-
rında yoğunlaşmıştır. Bu alanda Toplu Ko-
nut Fonu, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı 
Hizmetleri Teşvik Fonu ile Organize Sanayi 
Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaat ve 
İşletme Kredisi Fonları da dikkat çekicidir 
(Narinoğlu, 1995: 30–45). 

2.1- Fonları disipline etme ve denetim 
altına alma çabaları

1992 yılında, fon sistemindeki sorunların 
çözümüne yardımcı olmak amacıyla “Müş-
terek Fon Hesabı” kurulmuştur. Fonların 
tasfiyelerine ve yeniden yapılandırılmalarına 
kadar her türlü gelirlerinin yatırıldığı bir he-
sap olarak kurulan bu uygulama ile hesaba 
yatırılan paraların Maliye Bakanlığı ve Hazi-
nenin uygun görüşü olmadan bağımsız ola-
rak harcamasının önleneceği de düşünül-
müş, ancak kendisinden beklenen faydayı 
sağlayamamıştır (Aydın, 1995b:2). Müşterek 
Fon Hesabının beklenen sonucu vermemesi, 
1993 yılı bütçesinde fonların bütçeleştiril-
mesine ilişkin düzenlemelere neden olmuş 
ve 1994 ve 1995 yılı bütçelerinde de bu du-
rum devam etmiştir. Ancak uygulama eko-
nomi üzerinde bir iyileşme veya şeffaflaşma 
getirmek yerine sadece bütçeyi dejenere et-
miştir (Aydın, 1995c:2).

Fonları disiplin altına almak için bir baş-
ka düzenleme de, fonların ödenek ve ge-
lirleri ile ilgili olarak, 5 Ağustos 1996 tarih 
ve 22718 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de, 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa 
ek 8.madde olarak görülmektedir. Madde-
de, hangi fonların bütçe kapsamına alınaca-
ğı, bütçe kanunlarında belli edileceği ve bu 
fonların hizmetlerini bütçenin (A) cetveline 
konulan ödeneklerle yerine getireceği hük-
me bağlanmıştır. Yine aynı maddede, gelir-
lerinin genel bütçe geliri olarak (B) cetveli-
ne gelir kaydedilip bunlardan kredi anapara 
geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve 

TÜRKİYE'DE KAMU FONU SİSTEMİ
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satış hâsılatı ile üniversite araştırma fonla-
rının döner sermayeden aldıkları payların 
bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedil-
meden doğrudan müşterek fon hesabından 
ilgili fonun gider hesabına aktarılacağı belir-
tilmektedir.

Aynı maddede, kapsam dışı fonların ge-
lirleri ve harcamalarının bütçe ile ilişkilen-
dirilmeyeceği, ancak bunların Müşterek Fon 
Hesabında toplanan gelirlerden Maliye Ba-
kanı ve Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu 
Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanın 
onayı ile belirlenecek oran ve miktarlarda 
kesinti yapılarak genel bütçeye gelir kay-
dedileceği belirtilmiştir (T.C.Resmi Gaze-
te,05.08.1996:2).

Kendinden beklenen faydayı göstere-
meyen yukarıda bahsedilen fonları disiplin 
altına alma gayretlerine değindikten sonra, 
fonların sınıflandırılarak değerlendirildiği ve 
Türkiye’de fonların denetim dışına çıkarılma 
sürecinin incelendiği bir sonraki makalede 
görüşmek dileğiyle.
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Ermenilerin soykırım iddialarını, Erme-
ni nüfusunun tehcir öncesindeki durumu 
ile tehcir sonrası durumunu karşılaştırarak 
ortaya koyabiliriz. Tabii olarak, Ermenilerin 
yaşadıkları bölgelerde Türk nüfusunu da göz 
önüne alarak bu karşılaştırmaları yapmalı-
yız. Ermeniler, savaş dönemi koşulları içinde 
tutulan kayıtlar, resmi rakamlar, kilise ka-
yıtları, yabancı misyonerlerin raporlarında 
yer alan nüfus bilgileri ve diğer belgelere 
rağmen sürekli olarak o günkü gerçek nü-
fusun en az üç katı bir rakam ortaya koya-
rak soykırım iddialarına dayanak aramak-
tadırlar. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki, 
Ermenilerin Osmanlı Devleti yönetiminden 
önce ve sonra XIX. yüzyıl sonlarına kadar 
yaşadıkları bölgelerdeki nüfus sayısı hak-
kında kesin bilgiye sahip değiliz. Bu konuda 
değerlendirme yapmış çeşitli kaynaklardan 
yararlanarak Ermeni nüfusu hakkında bilgi 

vereceğim. 

a-Tehcir Öncesi Ermeni Nüfusu

Ermenilerin kaynaklarına, diğer yabancı 
kaynaklara ve Osmanlı Hükümetince tutulan 
kaynaklara göre, konuyu bölümlere ayırıp  
inceleyeceğim. 

aa-Osmanlı Devletindeki Nüfusun Dini 
Gruplara Göre Dağılışı (1906-1914)

Osmanlı İmparatorluğunda, Müslüman-
lar, nüfus olarak en kalabalık topluluğu 
oluştururken, Rumlar ikinci, Ermeniler ise 
üçüncü büyük topluluk olmuşlardır. İmpara-
torluğun başkenti İstanbul’da ise gayrimüs-
limler, sayı açısından Müslümanlara göre 
daha fazla olup, yine İstanbul, çok sayıda 
yabancının yaşadığı bir kent olmuştur. Aşa-
ğıdaki Tabloda 1906-1914 tarihleri arası Os-
manlı imparatorluğunda nüfusun dini grup-
lara göre dağılımı gösterilmiştir1.

1 POLİTİKA DERGİSİ ARAŞTIRMA SERVİSİ, Osmanlı Devletin-
de Azınlıklar ve Arşivlerle Ermeni Meselesi, (haz: Politika Der-
gisi Araştırma Servisi, Politika Haber Dergisi Eki) s.16.

Erkan Hacıfazlıoğlu*

OSMANLI DEVLETİ’NDE 
1915 TEHCİR UYGULAMASI 
(ZORUNLU GÖÇ) ÖNCESİ VE 
SONRASINDA ERMENİ 
NÜFUSU

Cemaatler 1906 % 1914 %

Müslüman 15.518.478 74.26 15.044.846 81.24

Rum-Ortodoks 2.822.773 13.50 1.729.738 9.33

* Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Uzmanı
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bb-Ermeni Kaynaklarına Göre Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Ermeni Nüfusu

Ermeni kaynakları genellikle Patrikane-
nin verdiği rakamları nakleder, Modern Er-
meni yazarları ise , kendileri bir rakam zik-
retmek yerine, başkalarının verdiği rakam-
ları belirtmeyi tercih ederler.

-Hovannisian Türkiye’deki Ermeni nüfu-
sunun, 1914’den önce, 2 milyondan az ama 
1,5 milyondan fazla olduğunu yazar2. 

-Basmacıyan’a göre Türkiye’de 2.380.000 
olmak üzere dünyada 4.160.000’dır3.  

-Pasdermadjian, 1914’de dünyada 
4.100.000, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
2.100.000, Rusya’da 1.700.000 Ermeni oldu-
ğunu yazar4. 

-Patrik Nerses Varjabedyan zamanında 
bağımsızlık istenen yedi il için (Erzurum, 
Bayburt, Erzincan, Malazgirt, Muş, Bitlis, 
Van) bir istatistik düzenlemişti. Buna göre, 
Ermeni nüfusu 1.150.000’dir.

2 R. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, s.9. 
(akt: GÜRÜN, Kamuran, Ermeni Dosyası, TTK Basımı, Ankara 
1983, s.85).
3 Ermenistan Çağdaş Tarihi: Paris (Ermenice), (akt: URAS, 
Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 2.Baskı, İstanbul 
1987 s.130).
4 H. Pasdermadjian,Histoire de I’Arménie, Paris 1949, s.374. 
(akt: GÜRÜN, s.85).

-Jacques de Morgan (rakamlarını 
Çobanyan’dan aldığına göre, kendisini Er-
meni yazarlar arsında zikrediyoruz) 1914’de 
Türkiye’de 2.380.000 Ermeni olduğunu, dün-
ya Ermeni nüfusunun ise 4.160.000 olduğu-
nu, son olaylar sebebiyle bu nüfus düşmüşse 
de gene 3 milyonu bulabileceğini kaydeder5. 

cc-Yabancı Kaynaklara Göre Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Ermeni Nüfusu

Ludovic de Constenson, dünyadaki Erme-
ni nüfusunu 1913 itibariyle 3.100.000, Türki-
ye’dekini 1.400.000, Rusya’dakini 1.550.000 
olarak vermektedir6. 

-1917 tarihli İngiliz Salnamesine göre 
Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni nüfusu 
1.056.000’dır7. 

-Chiristopher Walker, Birinci Cihan Har-
binden önce Türkiye’de 1.500.000- 2.000.000 
Ermeni vardı der8. 

-Tournebize’ye göre bütün Türkiye’de 
1.300.000 olmak üzere dünyada 

5 Jacques de Morgan, Histoıre du Peuple Armenian, Paris 
1919,s.297. (akt: GÜRÜN, s.86).
6 Ludovic de Constenson, Les Réformes en Turquie d’Asie, 
Paris 1913. (akt: GÜRÜN, s.91).
7 1917 Britannica Yıllığı,(akt: YILDIRIM, Hüsamettin, Ermeni 
İddiaları ve Gerçekler, I.Baskı, Ankara 2000, s.23).
8 Christopher Walker, A people in exile, s. 230. (akt: GÜRÜN, 
s.91).

Kaynak:Stanford J. Shaw, The Ottoman Census System And Population 1831-1914, İnte 
national Journal Of Middle East Studies, 9 (1978) Sayfa 337.

Cemaatler 1906 % 1914 %

Ermeni-Gregor-
yan 1.050.513 5.03 1.161.169 6.27

Bulgar 762.754 3.65 - -

Rum-Katolik 60.597 0.29 62.468 0.34

Ermeni-Katolik 90.050 0.43 67.838 0.37

Protestan 53.880 0.26 65.844 0.36

Latin 20.447 0.09 24.845 0.13

Yahudi 256.003 1.23 187.073 1.01

Maruni 28.726 0.14 47.406 0.26

Yabancı 197.700 0.95 - -

Diğerleri 35.696 0.17 128.789 0.69

TOPLAM 20.897.617 100.00 18.520.016 100.00
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2.550.000’dir9. 
-Clair Price, Türkiye’de harpten evvel-

ki Ermeni nüfusunu 1.500.000 Rusya’dakini 
1.000.000 olarak gösterir10. 

-H.F. Tozer, Ravenstein’dan naklen, 
1877’de Asya Türkiye’si’nde 700.000 Ermeni 
olduğunu yazar11. 

-İngiliz gezgini Lynch’ın 1901’de yayınla-
nan kitabı bu konuda özel surette ilgi çeki-
cidir. Bu kitabında yazar Ermeniler’in bütün 
nüfusunu 2.427.397, Asya Türkiye’sindeki 
nüfusunu 751.000, Avrupa Türkiyesi’ndeki 
nüfusunu ise 186.000 olarak gösteriyor12. 

-Yabancı kaynaklar içinde, Osmanlı İm-
paratorluğu’ndaki nüfusu en geniş şekilde 
araştırmış olan şüphesiz Vital Cuinet’dir. 4 
ciltlik eserinin13  ön sözünde şöyle yazar14.  
"Bugün okuyucuya taktim ettiğimiz eser, 
tarafımızdan mahallinde tespit edilmiş is-
tatistik notların bir araya getirilmesidir. 
Bunlar son on iki senedir yaptığımız müte-
addit seyahatler sonucunda derlenmiştir.” 
Cuinet’nin bu çalışmayı Duyunu Umumiye 
nam ve hesabına yaptığı bilinmektedir. 

Cuinet’in Anadolu Türkiyesi nüfusu hak-
kında verdiği rakamlar şöyledir.

Müslüman 1 4.856.118
Ermeni  1.475.011
Sair Hıristiyan 1.285.853
Musevi   123.947
Yabancı ve Sair  170.822
   17.911.751

Ermeni nüfusuna, Gregoryen, Protestan 
ve Katolik Ermeniler dahildir.

Fransız sarı kitabı, Cuinet’nin rakamları-
nı aynen almıştır. Bu da Fransızların bu ra-
kamların ciddiyetine verdiği önemi gösterse 
gerektir15.  

9 URAS, s.131.
10 Claire Price, The Rebirt of Turkey, New York 1923, (akt: GÜ-
RÜN, s.92).
11 Henry Fanshawe Tozer, Turkish armenia and Eastern Asia 
Minor, London 1881, (akt: GÜRÜN, s.91).
12 URAS, s.132.
13 Vital Cuinet, La Turqui d’Asie, Paris 1892, 1894.
14 GÜRÜN, s.92.
15 Documents diplomatiques, Affaires Arméniennes, Projet 
de Réforme dans I’Empire Ottoman 1893-1897, s.2-8. (akt: GÜ-
RÜN, s.93).

Encyclopedia Britannica’nın 1910 bas-
kısında dünya Ermeni nüfusu 2.900.000, 
Türkiye Ermeni nüfusu 1.500.000 olarak 
gösterilmiştir. (Aynı eserin 1953 baskısında 
Türkiye Ermenilerinin aynı tarihteki nüfusu 
2.500.550 olarak gösterilir. 1910 baskısında 
makaleyi yazan bir İngiliz, 1953’de yazan ise 
bir Ermenidir.)16 

-Küçük Asya’daki dokuz ildeki17 Ermeni 
nüfusu hakkında İngiliz, Fransız, Rus, Alman 
kaynaklarından alınan bilgiye göre şöyle bir 
cetvel meydana gelir18. 

Trotter’e göre 780.750
Rolen Jakmen’e göre 1.330.000
Cuinet’ye göre  838.000
Zelenof’a göre  921.000
 Vamberi’ye göre 1.131.000 
Lynch’e göre 1.058.000

-Kevork Aslan’a göre; Türkiye’deki Er-
meni nüfusu (Anadolu’nun Ermeni bulunan 
illerinde 920.000, Kilikya (Adana, Sis, Maraş 
bölgesi)’da 180.000, Osmanlı Devletinin di-
ğer yerlerinde 700.000’dir19.  

-Patrik Ormanyan, Türkiye’deki Ermeni 
nüfusunu 1.579.000 olarak gösteriyor. Al-
man papas Lepius, 1.600.000’dir diyor20. 

-Cuinet’ye bakılırsa Türkiye’de Ermeni 
nüfusu 1.045.018’dir.

Bu rakamlar yaklaşık değerleri ifade et-
mektedir. Çünkü o dönemde düzenli bir nü-
fus sayımı yoktu. 1895 yılının Aralık ayında 
çıkan Revue des Deux Mondes Dergisi’nde 
Francis de Pressensse Ermeni nüfusu ile 
ilgili olarak şunlara değiniyor; “En güvenilir 
yazarlar, Rus uyruğundaki Ermenileri 600-
700 bin, İran uyruğundaki Ermenileri 300-
400 bin, Osmanlı Devleti uyruğundaki Erme-
nilerin miktarını da 1.200.000 olarak tahmin 
ediyorlar. Hiçbir yerde Ermeniler halk ço-
ğunluğunu kapsamıyordu. Hatta soylarının 
türediği söylenen Erivan bölgesinde dahi 

16 GÜRÜNs.93.
17 Tiflis, Erivan, Kars, Kütayis, Karadeniz bölgesi (Rus), Eli-
zaptol, Dağıstan, Sahatal Bölgesi, Rusya’nın diğer taraflarında; 
Yeni Nahçivan, Besarabya, Astrahan.
18 URAS, s.133.
19 URAS, s.136.
20 URAS, s.138.
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Ermeniler çoğunlukta değildi. Ermenilerin 
çokça oldukları Sivas Vilayeti’nde de 170.000 
Ermeni’ye karşılık 840.000 Müslüman bulu-
nuyordu ki, bu da genel nüfusun ancak %15’i 
kadar oluyordu. Bunun sonucu hiçbir vilayet, 
bir sancak hatta bir tek kasaba bile gösteril-
mez ki, orada Ermeni nüfusu çoğunluk ola-
bilsin ve Ermeniler kendileri için bir öncelik 
veya üstünlük iddia edebilsinler21.”  

dd-Osmanlı İmparatorluğu Belgelerine 
Göre Ermeni Nüfusu

Osmanlı Devleti tarafından tutulan resmi 
belgelere göre Ermeni nüfusuna bakacak 
olursak;

Ermeniler ve bazı yabancı tarihçiler 
Osmanlı Devletinin tuttuğu belgeleri gör-
memezlikten gelmektedir. Sevk ve İskân 
öncesi Ermeni nüfusu olduğundan 4-5 kat 
daha fazla gösterilmektedir. 1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşı sonrasında yapılan Ber-
lin Kongresi’nde Bağımsız bir Ermenistan 
Devletinin kurulmasını isteyen Ermeniler, 
sadece Doğu Anadolu illerinde yaşayan Er-
menilerin nüfusunun 3.000.000 olduğunu 
savunmuşlardır. Ancak, Berlin anlaşmasın-
da Hıristiyanlardan vergi alınması hükme 
bağlanınca, bu sayıyı Osmanlı Hükümeti’nin 
belirlediği sayının altına indirmişlerdir.

Padişah Abdülhamit yeni Amerikan se-
firini 1886 yılında kabul ettiği zaman Sefir 

21 URAS, s.146.

kendisine Amerika’da yapılan son nüfus sa-
yımından ve bunun faydalarından bahsedin-
ce, konuya ilgi gösteren Padişah, bu mak-
satla Türkiye’de bir teşkilat kurulmasına 
yardımcı olup olmayacağını sormuş ve Sefi-
rin müspet cevabı üzerine, modern bir sayım 
için icabeden hazırlıklar, Sefirin de yardımıy-
la tamamlanmıştır.

Bu konuda teferruat Kemal Karpat’ın 
makalesinde bulunacaktır22. Bu sayımın ne-
ticeleri 1893 yılında neşredilmiştir. Sayım sı-
rasında herkese bir nüfus teskeresi verildi-
ğinden ve o tarihten itibaren nüfus teskeresi 
olmadan hiçbir iş yapılamaz hale getirildi-
ğinden bu sayımın sıhhatli olduğu kabul edil-
mektedir... Bu münasebetle zikrinde fayda 
olan bir husus da sayım neticelerini neşre-
den ve 1892 yılında kurulan İstatistik Umum 
Müdürlüğü’nün ilk başkanının Fethi Franko 
isimli bir Musevi, sonra onun yerine geçenin 
ise Mıgırdaç Şinabyan isimli bir Ermeni ol-
duğudur. Mıgırdaç Şinabyan 1887-1903 ara-
sında görevden kaldıktan sonra yerini Rober 
isimli bir Amerikalıya bırakmış, o da 1908’e 
kadar bu görevi ifa etmiştir.

Osmanlı makamlarını Türkiye’deki nüfus 
dağılımı hakkında verdikleri ve Prof. Kemal 
Karpat tarafından tespit edilmiş rakamlar 
şöyledir.

22 Kemal H. Karpat, Ottoman Population Records and the 
Census of 1881/82-1893 İnternational Journal of Middle East 
Studies, 9 (1978), Sayfa 237-274. (akt: GÜRÜN, s.93-94).

1893 1905 1914

Müslüman 12.587.137 15.508.753 15.044.846

Grek 2.332.191 2.823.063 1.729.738

Ermeni Gregoryan 1.001.465 1.031.708 1.161.169

Ermeni Katolik -- 89.040 67.868

Protestan 36.268 52.485 65.844

Grek Katolik -- 29.749 62.468

Musevi 184.106 253.435 87.073

Latin 18.240 20.496 24.845

Süryani -- 36.985 54.750

Erkan Hacıfazlıoğlu
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1896 yılı Katolik nüfus rakamında, hem 
Grek, hem Ermeni Katoliklerin dahil olduğu 
anlaşılmaktadır. Protestanların tamamının 
Ermeni olduğu kabul edilebilir. Bu durumda 
İmparatorluktaki Ermeni toplumu;

1896’da 1.157.519 
  (Katoliklerin 30.000’i Grek  

  sayılmıştır)
1905’de 1.173.233
1914’de 1.294.851

1896’da Osmanlı İstatistikleri 1.160.000 
rakamını veriyor. Osmanlı sayımı, sokağa 
çıkma yasağı konup ev ev dolaşarak yapıl-
madığına göre23, vergi kaçırmak maksadıyla 
sayım dışında kalan Ermenileri 150.000 ci-
varında kabul edersek, Osmanlı rakamı 1896 
yılında 1.300.000’e yaklaşır24. 

Araştırdığımız dönemlerde bütün dünya-

23 Nüfus sayımı her evden aile reisine sorularak evde yaşayan 
her şahıs için bir fiş doldurulmak suretiyle yapılmıştır. Bu fişler 
doldurulurken muhtarlar da hazır bulunmuştur.
24 GÜRÜN, s.95.

daki Ermeni nüfusu  üç milyonu ancak bu-
luyordu. Doğal olarak bu üç milyonluk nüfu-
sun Osmanlı Devleti içindeki oranı çok daha 
azdır. 1828-1829 yılından itibaren, Ermeni 
kaynakların ileri sürdüğü şekilde, Doğu 
Anadolu’dan Rusya’ya yüz binlerce Erme-
ni göçürülmüş ise, Osmanlı İmparatorluğu 
içindeki Ermeni nüfusu çok daha düşük ra-
kamlar gösterecektir.

ee-Vilayat-i Sitte’de (Erzurum, Van, Bit-
lis, Diyarbekir, Elaziz, Sivas) Ermeni Nüfusu

1878’den sonra ilk defa Osmanlı idari 
terminolojisine giren Vilâyât-ı Sitte yani Şark 
Eyaletlerinde Ermeniler lehine reform yapıl-
ması ve bunun da Batılı Devletler tarafından 
kontrolünün kabul ettirilmesiyle, Erzurum 
ve diğer vilayetler için yeni bir devir açılıyor-
du25.  

Osmanlı Hükümeti’nin 1905 yılında baş-

25 İNALCIK, Halil, “Erzurum’’ İA., IV. İstanbul 1977, s.340-357. 
(akt: KARACA, Ali, Tehcire Giden Yolda Ermeni Meselesi’ne Bir 
Çözüm Projesi ve Reform Müfettişliği, AFYONCU, Erhan, (yay. 
haz.),Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Tarih ve Tabiat 
Yayınları, İstanbul 2001, s.65).

1893 1905 1914

Süryani Kadim -- -- 4.133

Kaldeen -- 2.371 13.211

Jakobit -- 1.024 6.932

Maruni -- 28.738 47.406

Samariten -- 262 164

Nestoryen -- -- 8.091

Yezidi -- 2.927 6.957

Çingene 3.153 16.470 11.169

Dürzi -- -- 7.385

Kazak -- 1.792 1.006

Bulgar 817.835 761.530 14.908

Sırb -- -- 1

Valak -- 26.042 82

Yabancı 235.983 197.760 --

Katolik 149.786 -- --

Monofizit 32.598 -- --

TOPLAM 17.388.562 20.884.630 18.520.016
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lattığı ve 1914 yılında sonuçlanan nüfus sa-
yımına göre Vilayat-i Sitte’deki genel nüfus 
miktarı ile Ermeni azınlığı nüfusu şöyleydi26;

Yine Doğu Anadolu’nun dokuz vilayetinde 
XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Ermeni nüfusu, 
İngiliz, Alman, Fransız ve Rus kaynakların-
dan alınan bilgiye göre şöyledir27. 

Trotler’e göre                      :       780.750
Rolen Jakmen’e göre           :    1.330.000
Cuinet’e göre                       :       838.125
Zelenof’a göre                     :       921.000
Vamberi’ye göre                  :    1.131.000
Lynch’e göre                        :    1.058.484

Arşiv belgelerine göre, 29 Kasım 1329 / 
28 Kasım 1913’te Ermenilerin en kalabalık 
oldukları Bitlis ve Van vilayetlerinde nüfus 
durumu şöyleydi. Van’ın mevcut 14 kazasıyla 
birlikte erkek nüfusu 255 bin, bunun 150 bini 
Müslüman, 72 bini Gayr-i Müslim; Bitlis’in 
mevcut 18 kazasıyla birlikte erkek nüfusu 
245 bin, bunun 170 bini Müslüman, 70 bini 
Gayr-i Müslim’dir. Bu vilayetlerin birkaç ka-
zasında Hıristiyan nüfus ancak %20, diğerle-
rinde ise %5 oranındaydı28. Yine bir Ermeni 
bölgesi sayılan Diyarbakır’da ise, kayıtlı bü-
tün nüfus 576.660 kişi olup, bunun 470.093’ü 
Müslüman, 106.972’si Hıristiyan idi. Vilayet 
idarecileri, sayıma katılmayan konar göçer-
lerin dahil edilmesi durumunda Müslüman 

26 SAKARYA, İhsan, Belgelerle Ermeni Sorunu, T.C. Genel 
Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih 
Yayınları, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1992, s.338.
27 SAKARYA, s.21.
28 BOA., DH. KMS., 2-2/58, lef 59. (akt: KARACA, Ali, s.89).

nüfusun 600.560’a ulaşacağını hesaplamak-
tadır. Vilayetteki Hıristiyan nüfus içerisinde 
Ermeniler 60 bini aşmamakta, bu oran ola-

rak %8,5 demektir29. 
Doğu Anadolu’daki Ermeni nüfusu, eski 

istatistiklerde gözden geçirildiğinde asla 
1.500.000’a ulaşmamıştır. Çoğu savaş önce-
si Rusya tarafına geçmiş ve onlar ile birlikte 
çalışmıştır... Cemal Paşa bu konuda şunları 
yazmaktadır; “Osmanlı Hükümetinin Doğu 
Anadolu Vilayetlerinden bir buçuk milyon 
kadar Ermeni naklettirmiş olduğunu ve bun-
lardan altı yüz bin kadarını yollarda kısmen 
öldürülmüş ve kısmen de açlık ve sefaletten 
ölmüş olduklarını kabul edelim. Fakat, Trab-
zon, Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinin 
Ruslar tarafından istilası sırasında oralarda 
oturan Türklerden acaba ne kadarı Ermeni-
ler tarafından en barbarca cinayetlerle öl-
dürülmüş olduklarını ve ne kadarının hicret 
esnasında telef olduğunu bilen var mı? İşte 
biz haber verelim ki, bu yüzden ölen Müs-
lümanların miktarı muhakkak 1.500.000’u 
geçer. Ermeni katliamından Türkler mes’ul 
oluyorlar da, Türk katliâmından ve umumi 
sefâletinden Ermeniler niçin mesul olmu-
yorlar30.” 

b-Tehcir Sonrası Ermeni Nüfusu
Osmanlı Devleti’nin İskan ve Sevk (Teh-

cir) uygulaması sırasında çeşitli sebepler 
yüzünden ölen Ermeniler olmuştur. Ancak 
ortaya çıkan zayiatın bir kısmı hastalık, kıt-
lık, uzun yolculuğun getirdiği yorgunluk ve 

29 BOA., DH. KMS., 2-2/5. . (akt: KARACA, Ali,  s.89).
30 KONUKÇU, Enver, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, 
Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara 1967, s.734.

Vilayeti veya 
Sancağı Genel Nüfus Gregorien Katolik Protestan

Erzurum Vilayeti 815.432 125.657 8.720 2.241

Bitlis Vilayeti 437.479 114.704 2.788 1.640

Diyarbakır Vilayeti 616.825 55.890 9.960 7.376

Sivas Vilayeti 1.169.443 143.406 3.693 4.573

Elazığ Vilayeti 538.227 76.070 3.751 8.043

Van Vilayeti 259.141 67.792 -- --

Erkan Hacıfazlıoğlu
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OSMANLI DEVLETİ’NDE 1915 TEHCİR UYGULAMASI (ZORUNLU 
GÖÇ) ÖNCESİ VE SONRASINDA ERMENİ NÜFUSU

kötü hava şartları, bir kısmı da çapulcula-
rın zengin konvoylarına yaptıkları saldırılar 
ve bazı görevlilerin görevlerini ihmal etme-
si yüzünden gerçekleşmiştir. Bu uygulama 
sonucu ölen Ermenilerin sayısı kesin olarak 
bilinmemektedir. Bu bilinmezliği  özellikle 
Ermeni Komitacılar abartmaktadır.

İngiliz yazarı Tonybee bu rakamın 600.000 
olabileceğini ileri sürmektedir. Ermeniler 
ise daha da ileri giderek 2 milyon kişinin öl-
dürüldüğünü iddia etmektedir. Bu iddiaların 
ne kadar şişirildiğini anlamak için, o dönem-
de Anadolu’da yaşayan toplam Ermeni nü-
fusuna bakmamız gerekir ki; bu durumu da 
yukarıda ayrıntılı olarak açıklamış bulunuyo-
ruz. İddia edilen ölen Ermeni nüfusu sayısı 
kadar Anadolu’da Ermeni yoktu.

Osmanlı Devletinin son nüfus istatistiği 
1914 yılında yapılmıştır. 1914 nüfus istatisti-
ğine göre Ermeni nüfusu 1.221.850’dir. Teh-
cirin yasallaştığı 27 Mayıs 1915 tarihinden, 
1927 yılına kadar Osmanlı ve Cumhuriyet dö-
neminde sayım yapılmamıştır. Ayrıca, Tehci-
rin yapıldığı bugünkü Irak ve Suriye bölge-
lerinden; Irak bölgesi İngilizler tarafından, 
Suriye ise Fransızlar tarafından işgal edilmiş 
olup, bu bölgelere götürülen Ermeni sayısı 
ve nüfuslarının ne kadar arttığı, dolayısıyla 
intikal eden ve edemeyenlerin sayısını kes-
tirmek mümkün olmamıştır31... Bununla bir-
likte Hariciye Nâzırı (Dişileri Bakanı) olarak 
görev yapmış, savaşla birlikte birçok Ermeni 
milletvekili gibi ihanet etmiş ve devlete silah 
çeken Ermenileri yönetmiş olan Noradungi-
an Gabriel Efendi de, Lozan Konferansı tali 
Komisyonu’na sunduğu rapora göre; 700.000 
Türkiye Ermenisinden Kafkasya’ya 345 bin, 
Suriye’ye 140 bin, Yunanistan ve Ege adala-
rına 120 bin, Bulgaristan’a 40 bin, İran’a 50 
bin olmak üzere toplam 695 bin kişinin gittiği 
görülmektedir. Geri kalanı da başka yerlere 
dağılmışlardır32. 

Trabzon Konferansı’na (14 Mart-14 Ni-
san 1918) katılan Ermeni ileri gelenlerin-
den Hatisov, (daha sonra Ermenistan Cum-

31 A. HADİSYAN, Ermeni Devletinin Doğuşu ve İlerlemesi, Ati-
na 1920. (akt: YILDIRIM, Hüsamettin, Ermeni İddiaları ve Ger-
çekler, I.Baskı, Ankara 2000, s.26).
32 A. Hadisyan, Ermeni Cumhuriyeti’nin Doğuşu ve İlerlemesi, 
Ermenice, Atina, 1920, s.335 (akt: URAS, s.726-727).

hurbaşkanı olmuştur) Hüseyin Rauf Bey’e 
gönderdiği mesajda Kafkasya’da Osmanlı 
memleketinden kaçan 400 bin Ermeni’nin 
bulunduğunu bildirmektedir33. Milletler Ce-
miyeti Göçmenler Komitesi de I. Dünya Sa-
vaşı boyunca Türkiye’den Rusya’ya göç eden 
Ermenilerin sayısını 400-420 bin olarak gös-
termiştir. 1921 yılında İstanbul Ermeni Pat-
riği İngilizlere verdiği bir istatistiğe göre o 
tarihlerde  Osmanlı hudutları içinde 625.000 
Ermeni’nin yaşadığını belirtmektedir. Bu 
rakamlar Rusya’ya göç edenlerle birlikte 
1.045.000’e ulaşmaktadır34. 

Bir başka Ermeni Rchard Hovannısı-
an Ermeni dışındaki Arap ülkelerinden; 
Lübnan’a 50 bin, Ürdün’e 10 bin, Mısır’a 40 
bin, Irak’a 25 bin, Fransa ve Amerika’ya 35 
bin Ermeni’nin göç ettiğini belirtmektedir. 
Bir başka gurup ise, Musa Dağı olayına da 
karışan ve Mihitarisler olarak bilinen Katolik 
Ermenilerin nüfusu 1917 nüfus istatistiğine 
göre 67.838’dır. Bunların yaklaşık 60.000 ka-
darı Türkiye’nin Liman şehirlerini kullanarak 
Türkiye’yi terk ettiğine ve başta Avusturya, 
Fransa ve ABD olmak üzere birçok ülkeye 
gittiklerine dair bilgilerde bulunmaktadır35. 

Tüm bu Ermeni nüfus hareketleri göz 
önüne alındığında 855 bin Ermeni’nin göç 
ettiği yahut göç ettirildiği anlaşılmaktadır. 
Tehcir sırasında ölen Ermenilerin sayısını 
bulmak için, Stanford J. Shaw’ın Osmanlı 
Ermenileri’nin 1914 yılındaki nüfus verilerini 
esas alacak olursak; Gregoryan Ermeni nü-
fusunun 1.161.169, Katolik Ermeni nüfusu-
nun 67.838 olduğunu görürüz. Gregoryan ve 
katolik Ermenilerin toplam nüfusu 1.161.169 
+ 67.838 = 1.229.007’dır. Bu nüfusu göç eden 
Ermenilerin sayısından düşecek olursak; 
1.229.007 – 850.000 = 379.007 kişi, Osmanlı 
Devletindeki Ermeni nüfusunu buluruz. 

Göçe tabi tutulmayan nüfus ise 
167.784’dir. 82.880’i İstanbul’da, 60.119’u 
Hüdavendigar’da (Bursa), 4.548’i Kütahya 
sancağı ve 20.237’si Aydın vilayetinde bulun-

33 AKDES, Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1990, s.471.
34 BOSTAN, M. Hanefi, I. Dünya Savaşı Sırasında Ermenileri 
İskan Meselesi ve Bazı Gerçekler, AFYONCU, Erhan, (yay. haz.), 
s.178.
35 BEYDİLLİ Kemal, The Recigriotion of Armenian Catholic 
Nation. (akt: YILDIRIM, s.26-27).
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maktaydı36. 379.007 Osmanlı Ermeni’si’nden, 
tehcire tabi tutulmayan 167.784 Ermeni çı-
karıldığında  211.223 Osmanlı Ermeni vatan-
daşı kalmaktadır. 

Soykırım iddiaları ile ortaya çıkanlar, Er-
meniler tarafından öldürülen Müslümanları 
görmezlikten gelirler. Lozan Konferansı’nın 
31 Aralık 1922 tarihli oturumunda Türk de-
legeleri tarafından doğu ve batı vilayetle-
rinde 2.5 milyon Müslümanın şehit olduğu 
belirtilmektedir. Kafkasya’da Ermeni çete-
leri ve birlikleri tarafından öldürülen Müs-
lümanların sayısı haliyle bunun dışında-
dır37. Konferansta oturumun konu ile ilgili 
kısmı şöyledir: “Bu savaşların sonucu, yine 
Anadolu’nun en mutlu, en zengin ve en ünlü 
bölgelerini harabeye çevirmek oldu. Doğu 
illerinde Müslümanların sayısı 4.000.000 
iken 3.000.000’dan aşağı ve istilaya uğrayan 
batı illerinde 3.500.000’dan 2.000.000’a ka-
dar düştü. Arada eksilmiş olanlar, 2.500.000 
kadar olup, felaketli savaş yıllarının kurban-
larıdır. Fakat Lord Curzon’un ileri sürdüğü 
isteğe uyarak, İsmet Paşa’da geçmişi unut-
mak istiyor38...”  

Öldürülen Müslümanlarla ilgili araştır-
ma yapan McCarty şöyle demektedir: “Ana-
dolu’daki Ermeni varlığını anlamak isteyen, 
Ermeni felaketinin savaş esnasında I. Dünya 
savaşı ve Milli Mücadelede çıktığını hatırla-
malıdır... İstatistikler çoğunluğunun Türk 
olduğu 2.5 milyon Müslümanın da öldüğünü 
ifade etmektedir. Ermenilerle meskûn olan 
6 vilayetten 1 milyondan fazla Müslüman 
ölmüştür. Bu Müslümanlar da Ermenilerin-
kinden daha iyi olmayan korkunç ölümleri 
tattılar... Evrak ve istatistiklerden en önemli 
ölüm sebebinin Hıristiyanlar ve Müslüman-
lar arasındaki iç savaştan kaynaklandığını 
biliyoruz. Mesela Sivas şehri savaş sınırları 
içinde değildi. Rus ordusu asla bu kadar içeri 
giremedi. Fakat Sivas’ta 180.000 Müslüman 
öldü. Aynı şey bütün Anadolu içinde geçer-
liydi39.” 

36 YILDIRIM, s.27.
37 SÜSLÜ, Azmi, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Van 1990. s.143.
38 URAS, s.722
39 Justin McCarty, The Anatolian Armenians,1912-1922, Bo-
ğazıçı Üniversitesi, Armenians in the Ottoman Empire and Mo-
dern Turkey (1912-1926) İstanbul 1984, s.23-25. (akt: SÜSLÜ, 

Ayrıca önyargılarla yaklaşan batılı bilim 
ve siyaset adamları ülkemize gelip araştır-
mada bulundukları zaman soykırım iddiaları 
fikri değişmektedir. Örneğin, Amerikalı De-
mokrat Parti Temsilciler Meclisi Üyesi Larry 
Smith, ülkemize gelip araştırma yapmadan 
önce Amerikan Kongresi’nde Ermeni karar 
tasarısını desteklemişti. Smith araştırmala-
rından sonra Türklerin haklı olduğunu şöy-
le ifade etmiştir: “Türkiye’yi ziyaret ettikten 
sonra Ermeni meselesi konusunda ufkum 
genişledi. Türkiye’yi görüp, Yahudi liderleri 
de dahil, bazı azınlık liderleri ile konuştuktan 
sonra, düşüncelerimde önemli değişiklikler 
oldu. Daha sonra bu konuda bazı inceleme-
ler yaptım. Şimdi ise fikrim tamamen değiş-
ti. Artık olaylara ilmi ve gerçekçi bir açıdan 
bakıyorum40...” 

Aynı şekilde NATO eski Genel Sekreteri 
Joseph Luns’ta hatıralarında “Avrupalıların 
tek bildikleri şey Ermeni iddialarıdır. Birin-
ci Dünya Savaşında Ermenilerin kaç Türkü 
öldürdüğünden kimsenin haberi yoktur41” 
demektedir.

Sonuç olarak düşmanla işbirliği yaparak 
ve düşmanın saflarına katılarak ölen, yurt 
dışına kaçan, tehcir sırasında çeşitli neden-
lerle ölen veya eşkıya tarafından öldürülen 
Ermeni sayısının yaklaşık 200.000 kişi oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Şayet Osmanlı Devleti, 
bazı Ermeni yazarların iddia ettikleri gibi 
Ermenileri bir soykırıma tabi tutup köklerini 
kazımak isteseydi, savaş halini bahane ede-
rek bunu rahatlıkla yapabilirdi. Ancak yapa-
bileceğinin en iyisini yaparak kendi sınırları 
içinde Ermenileri göçe tabi tutmuş ve ülke 
dışına bile sürmemiştir.

s.144-145).
40 Hürriyet Gazetesi, 13 Ekim 1988.
41 Türkiye Gazetesi 1 Ekim 1988.
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Değişen ekonomik koşullar, gelişen ya-
şam standartlarına bağlı olarak harcama 
türlerindeki ve maliyetlerindeki artışlar, 
bankaların günlük hayatımızda daha çok yer 
edinmesine neden olmuştur. Bankaların da 
faiz, masraf, ücret, komisyon vs. gelir elde 
etmek amacıyla mümkün olduğu kadar çok 
krediyi pazarlamaya çalışmaları sonucu, tü-
keticiler otomobil, konut, ev eşyası alırken, 
okul taksiti öderken, evlenirken, hatta tatile 
giderken dahi banka kredisi kullanmayı ter-
cih eder hale gelmişlerdir. Bu tercihte vade-
lerin uzamasının ve faiz oranlarının uluslar 
arası değişimlere bağlı olarak düşmesinin 
de etkisi büyüktür. Bu yazımız, tüketicinin 
kredi kullanırken bankaların haksız şekilde 
aldıkları ücret, komisyon, masraf vs. ad al-
tındaki bedellerin haksız şart oluşturduğuna 
ve tüketici tarafından yasal yollara müracaat 
etmek suretiyle geri alınabileceğine dairdir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 
6.maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart 
düzenlenmiş ve “satıcı ve sağlayıcının tüke-
ticiyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak 
sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşme-

den doğan hak ve yükümlülüklerinde iyini-
yet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici 
aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme 
koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini 
tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleş-
mede yer alan haksız şartlar tüketici için 
bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı 
önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart 
sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici 
içeriğine etki edememişse, o sözleşme şar-
tının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul 
edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlen-
dirilmesinden, standart sözleşme olduğu 
sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şar-
tın belli unsurlarının veya münferit bir hük-
münün müzakere edilmiş olması, sözleşme-
nin kalan kısmına bu maddenin uygulanma-
sını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir 
standart şartın münferiden tartışıldığını ileri 
sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. Tüke-
ticinin Korunması Hakkında Kanunun 6/A, 
6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddele-
rinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen 
tüketici sözleşmeleri en az 12 punto ve koyu 
siyah harflerle düzenlenir…” hükmü, yine 
4077 Sayılı Kanunun değişik 6. ve 31.mad-
delerine dayanılarak hazırlanan Tüketici 
Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında 

Nevzat Türkön*

KREDİ 
MASRAFLARI 
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Yönetmeliğin 7.maddesinde “satıcı, sağlayıcı 
veya kredi veren tarafından tüketici ile akde-
dilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar 
batıldır” hükmü getirilmiştir. 

 Tüketiciyle satıcı/sağlayıcı/banka 
arasında düzenlenen sözleşmelerin ilgili 
maddelerinde miktar belirtilmeksizin kredi 
ile ilgili masrafların, komisyonun, vergi ve 
harçların müşteri tarafından ödeneği belir-
tilmekte ancak, bu ücret ve masrafların han-
gi nedenlerle alınacağına dair sözleşmede 
ve bilgi formunda açıklayıcı bir hüküm bu-
lunmamaktadır. Kural olarak banka, sadece 
kredinin verilmesi için zorunlu olan masraf-
ları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi 
için gereken zorunlu masrafların neler oldu-
ğu konusunda ispat yükü ise bankaya aittir. 
Aksi halde, içeriği somutlaştırılmayan diğer 
ücret ve masraflar başlığı altında maktuen 
belirlenen bir miktarın tüketiciden alınaca-
ğına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa 
ve yönetmelik hükümleri karşısında hak-
sız şart olduğunun kabulü gerekir. Yargıtay 
13. Hukuk Dairesinin 17.05.2012 tarih ve E: 
2012/7714, K: 2012/12721 sayılı kararı da bu 
yönde sadır olmuştur. 

Ayrıca bankaların, kredi verdikleri ta-
rihte yüksek olan faiz oranlarının düşmesi 
veya başka nedenlerle tüketiciden gelen ta-
lep sonucu krediyi yeniden yapılandırdıkları 
görülmektedir. Bankalar yukarıda belirtilen 
mevzuat ve içtihat gereğince sadece kredi-
nin verilmesi veya yapılandırılması için zo-
runlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. 
Bu yola başvurmak zorunluluğu yok ise de, 
tüketicinin bu yöndeki talebini kabul ederek, 
düşen faiz oranı nedeniyle krediyi yeniden 
yapılandıran bankanın, yeniden yapılandır-
ma için gerekli zorunlu masraflardan başka 
masraf talep etmeye hakkı bulunmamakta-
dır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 28.03.2012 
gün ve E: 2012/3533, K: 2012/8419 sayılı ka-
rarı bu husustaki tereddütleri tüketici lehine 
gidermiştir. 

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında 
“işlem masrafı, bireysel kredi esnek planla-
ma ücreti, dosya masrafı, komisyon, eksper-

tiz komisyonu (fatura karşılığı olanlar hariç), 
kapama faizi (erken ödeme ücreti hariç), 
komisyon, masraf, kredi istihbarat masrafı, 
refinansman bedeli, ipotek tesis ücreti, ipo-
tek fek ücreti, konut kredisi açılışı, faiz in-
dirim komisyonu, kredi yenileme ücreti vb. 
ad altında alınan bedellerin alınması haksız 
şart niteliğinde olup, zorunlu gider karşılı-
ğı olmadığından iadesi gerekmektedir. Yine 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin yerleşik iç-
tihatları gereğince, bu alacakların bir söz-
leşmeye bağlı olması sebebiyle zamanaşımı 
süresi 10 yıldır ve tüketici geriye doğru 10 
yıl içinde ödemiş olduğu bu türden bedelleri 
yasal yollara müracaat etmek suretiyle geri 
alabileceklerdir.

01.01.2013 tarihinden itibaren Tüketici 
Sorunları Hakem Heyetlerine zorunlu baş-
vuru sınırı 1.191,52.TL’dir. Bu miktara kadar 
olan müracaatlarda öncelikle Tüketici So-
runları Hakem Heyetine başvurmak zorun-
ludur. Bu Heyet’in vereceği karara karşı Tü-
ketici Mahkemesine itiraz etmek mümkün-
dür. 1.191,52.TL’nin üzerindeki miktarlar 
için doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava 
açmak mümkündür.

Tüketicilerin kendilerinden haksız alınan 
bedellerin iadesini sağlamak için, ne kadar 
masraf ödediklerini öğrenmek amacıyla 
bankalardan makbuz, dekont, belge vs. is-
temeleri üzerine bankaların mümkün oldu-
ğunca tüketiciyi vazgeçirmek için isteksiz 
davrandıkları ve makbuzlar için ücret talep 
ettikleri görülmektedir. Bu talep de haksız 
olup, kredi sebebiyle ödenen bedellerin geri 
alınması için yapılacak müracaatla birlikte, 
makbuzu/dekontu/belgeyi almak için öden-
mek zorunda kalınan bedelin de geri talep 
edilmesi ve alınması mümkündür. Talep 
edilen bu masraf nedeniyle, haksız alınan 
bedellerin istirdadından vazgeçmemek ge-
rekmektedir. Hukuk temel insan haklarının 
teminatıdır. Hukuk herkes içindir, amacı hak 
ve adalettir. Bu bakımdan haksız olduğu an-
laşılan uygulamada ısrar etmek hukuka uy-
gun bir davranış değildir. Adli yargı kararına 
gerek kalmadan haksız uygulamaya son ve-
rilmesini dileriz.

Nevzat Türkön
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Makedonya’nın orta kesiminin doğusun-
da bulunan bir kasaba, İştip (Stip). Akademi 
ve fikir dünyasındaki ünü sadece çalıştığı ku-
rum veya ülke ile sınırlı kalmayıp tüm dün-
yaya yayılmış yarım asra yaklaşan akademik 
hayatında binlerce öğrenci, bilim adamı ve 
uzman yetiştirmiş; bunun yanında sosyal ve 
kültürel alanda yaptığı hizmet ve yardımlar-
la, ürettiği fikirlerle bilim ve kültüre büyük 

katkılarda bulunmuş, ender şahsiyetlerden 
biri, Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocamızın 
1926 yılında doğdu kasaba1. Ailesi zeamet 
sahibi olduğu için Zaim soyadını almıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu tarafından Selçuklu-
nun asil ailelerinin yerleştirildiği bir bölgede 
yaşamakta olan Sabahattin Zaim, 1934 yılın-
da ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. 

1 İştip kasabası 1926 yılında Osmanlı İmparatorluğunun Ru-
meli Vilayet-i Celilesine bağlıydı.

Dr. Yusuf Aydın*

TARİHİN İÇİNDEN

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM
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İştip'ten İstanbul'a geldiği yıl ilkokul 
üçüncü sınıfa devam ederken, İstanbul'a ge-
lince üçüncü sınıftan ikiye indirmeleri nede-
niyle eğitim hayatında bir sene kaybetmişti. 
Buna rağmen Mülkiye'yi (Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirirken 21 ya-
şında idi. Bunun sebebini Prof. Dr. Sabahattin 
Zaim hatıratında “İştip’te ilkokula 5 yaşında 
başlamış olması” şeklinde izah etmiştir. Ha-
tıratında ayrıca, “5 yaşında iken bana, “Oku-
la gider misin” diye sormuşlar, ben de ade-
ta pazarlık yaparak, “Giderim ama tuvalete 
giderken bana yardım ederseniz” diye cevap 
vermişim. Yugoslavya'dan ilk geldiğim gün-
lerde okulda bana Sırpça şiir okutmuşlardı. 
Yugoslavya'da iken öğrencilere başarı dere-
celerine göre sene sonunda mükâfat olarak 
kitap verilirdi. Birinciye çift kitap, ikinciye bir 
kitap verilmesi takdir olunmuştu. Üçüncüye 
ise bir şey verilmezdi. Benim kitaplarım çift 
olmuştu. Bu kitaplara “Çitanka” yani “Oku-
ma, kıraat kitabı” denirdi.” şeklinde açıkla-
mış, bu açıklamasından da görüleceği üzere 
daha ilkokul yıllarında bile çok başarılı bir 
öğrencilik hayatı geçirmiş, okul birincisi ol-
duğu için Tan gazetesinin okul birincilerine 
verdiği ansiklopedi ödülünü almıştı. Bu ödül, 
yeşil renkli, kalınca ve gösterişli ciltler ha-
linde bir takım Hayat Mecmuası idi2. 

Ortaokulun ilk iki sınıfını Çarşamba sem-
tinde bulunan evlerinin hemen bitişiğindeki 
eski ahşap konak olan İstanbul Fatih Ortao-
kulunda okumuştur. Atatürk 10 Kasım 1938 
tarihinde vefat ettiğinde eğitime bu okulda 
devam etmekdeydi. Hatıratında, öğretmen-
lerin tüm okulu cenaze merasimine götür-
düğünü, merasim kortejinin nereden geçip 
nereye gittiğini, merasimi organize eden Or-
general Fahrettin ALTAY’ın heybetli cüssesi-
ni, bulundukları küçücük yaya kaldırımında 
milletin birbirinin üzerine üşüştüğünden bu 
kalabalığın kendilerini nasıl sıkıştırdığını an-
latmaktadır. Üçüncü sınıfta Nişanca'da yeni 
yapılan Ahmet Rasim Ortaokulu'na geçen 
Sabahattin Zaim Ortaokulu 1940 yılında bu-
rada bitirmiştir. 

Sabahattin Zaim’in 1940 yılında kayıt 
olduğu Vefa Lisesinde bir değişim yaşan-

2 Sabahattin ZAİM, Bir Ömrün Hikayesi, İşaret Yayınları, İs-
tanbul, 2008

mış, Türkiye'de Batılılaşma yönünde yapı-
lan çalışmalar kapsamında Vefa Lisesinin 
birinci sınıfında yeni bir bölüm oluşturula-
rak, Batı klasikleri o dönemde Millî Eğitim 
Bakanlığı'nca tercüme edilerek yayınlandığı 
için yeni açılan bu bölüme o günün lisanıyla 
“klasik şube” ismi verilmiştir. İkinci Dün-
ya Savaşının bitmeye yaklaştığı, okullarda 
Arapça ve Farsça'nın yasaklandığı bu dö-
nemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 
olup, Bakanlığın düşüncesi Arapça ve Fars-
ça yerine öğrencilere Latince ve Eski Yunan-
ca öğretmekti. Bu programı uygulamak için 
üç pilot lise seçilmişti. Bunlardan biri Gala-
tasaray Lisesi, bir diğeri Ankara'da Atatürk 
veya Gazi Lisesi, üçüncüsü de Vefa Lisesiydi. 
Vefa İdadisi(Lisesi), idadilerin ilk kurulduğu 
yıllarda Mülkiye'ye (şimdiki adıyla Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine) 
başlangıç eğitimi verirdi. Osmanlı dönemin-
deki birçok büyük devlet adamı gibi Hasan 
Ali Yücel de Vefa İdadisinden mezun oldu-
ğundan Vefa Lisesinin bu amaçla seçildiği de 
söylenmiştir.

Vefa lisesine kayıt olduktan çok kısa bir 
zaman sonra bazı başarılı öğrenciler seçile-
rek “Klasik Şube” ye alınmıştır. Amaç kla-
sik batı eğitimiyle yeni bir nesil yetiştirmek, 
Latince derslere ağırlık vermek, mezunları 
Avrupa’ya göndererek batı kültürü ile yetiş-
tirmek ve ülkesine dönüp üst düzey görev-
ler almalarını sağlamaktı. İçinde Sabahat-
tin Zaim’in de bulunduğu yaklaşık 40 kişilik 
grubun Edebiyat dersine, İstanbul Üniversi-
tesinden Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, Mate-
matik dersine İstanbul Teknik Üniversitesi 
hocası Feyyaz Gürsan, fizik ve kimya ders-
lerine ise Doçent unvanlı öğretim görevlileri 
girmek suretiyle lise eğitimi adeta üniversi-
te seviyesine çıkarılmıştır. Öyle ki derslerin 
ağırlığından 40 kişilik seçkin öğrenci gru-
bundan ayrılanlar olunca “Klasik Şube” ye 
alınan öğrencilerden ancak 13 kişi liseyi bu 
şubede bitirebilmiş, bu 13 kişi arasından da 
liseyi birincilikle bitiren Sabahattin Zaim ol-
muştur. 

Vefa Lisesini 1943 yılında bitirdikten son-
ra bir süre Tıbbiye ile Mülkiye arasında ter-
cih yapmakta kararsız kalmasına karşın o 
dönemde sınavla girilebilen 2 üniversiteden 
(Mülkiye ve şimdiki adı İTÜ olan Yüksek Mü-
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hendis Mektebi) birisi olan Mülkiye (Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) yö-
nünde tercihini kullanarak girdiği sınavı ge-
çip bu üniversiteye girmeye hak kazanmıştır. 
Kaymakam olmak istediği için Mülkiye’nin 
“Siyasi”, “İdari” ve “Mali” şubelerinden “İda-
ri” şubesine kayıt yaptıran Sabahattin Zaim 
yatılı olarak okuduğu Mülkiye’yi 1947 yılında 
birincilikle bitirmiştir.

Üniversite Kanununun çıktığı 1946 yılında 
Mülkiyeli öğrenciler olarak meclis görüşme-
leri sırasında Meclis’e gitmiş, bu görüşme-
leri yakından takip etmiş, Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’in konuşmalarını dinlemiştir.  

Mülkiye’yi Mayıs 1947’de  bitirip, temmuz 
ayında İstanbul Maiyet Memurluğu’na tayin 
olmuş, Fatih Merkez Bucağı Müdürlüğü’nde 
ve Eyüp Kaymakam Vekilliği’nde staj yap-
mıştır. Kaymakamlık kursuna devam eder-
ken girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesini 1950 yılında bitirerek Avukatlık 
Belgesi almıştır. Kaymakamlık kursunu 
bitirdikten sonra, 30 Mart 1950 tarihin-
de  Kahta Kaymakamlığı’na atanmış, Mayıs 
1951-Nisan 1952 tarihleri arasında yedek 
subay olarak askerliğini yaptıktan sonra Ma-
yıs 1952’de Ayancık, Ağustos 1952’de Aba-
na Kaymakamlıklarına getirilmiştir. Ancak 
Kaymakam olarak görev yaptığı dönemde 
bir üst düzey bürokratın beş vakit namaz 
kılması, sık sık camiye gitmesi o günlerde 
pek görülen olay değildi. Bu nedenle Tem-
muz 1953’de istifa edip aynı yıl açılan sınavı 
kazanarak İstanbul Üniversitesi İktisat bölü-
münde asistan olmuştur. Bu tarihten sonra 
İstanbul Üniversitesinde başladığı görevle 
ilim hayatı safhası başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesin-
de doktora yaparken Alman hocalar Prof. 
Dr. Gerhard Kessler’den Sosyal Siyaset ve 
İktisat, Prof. Dr. Fritz Neumark’dan Maliye, 
İşletme İktisadı dersine ise Alfred Isaac’tan 
İşletme İktisadı dersleri almıştır. 

Sabahattin Zaim, 1955 yılında misafir öğ-
retim üyesi olarak, ABD’nin en iyi üniversi-
telerinden Cornell Üniversitesi’ne gitmiş, 
iki yıl kaldıktan sonra ülkeye geri dönerek 
1957’de doçent, 1960’da profesörlüğe yük-
selmiştir.

Çok çalışmaktan bıkmayan Sabahattin 

Zaim Üniversitelerde ek akademik görev-
ler almış, 1967 yılından 1980 yılına kadar, 
Işık Mühendislik Akademisi ve Galatasa-
ray Y. İktisat ve Ticaret Akademisi’nde gö-
rev yapmış, 1977-79 yılları arasında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Üyeliği’nde bulunmuştur. 12 eylül 1980 as-
keri darbesinden sonra Suudi Arabistan’a 
gitmiş, Cidde’de Melik Abdülaziz Üniversi-
tesi, Mühendislik Fakültesi’nde konuk öğ-
retim üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca İslam 
Kalkınma Bankası’nda Yöneticileri Seçme 
ve Değerlendirme Komitesi’nde müşavirlik 
yapmış, 1981-82 yıllarında İslam Konferan-
sı, İslam Bankacılığı Temsilciliği’nde bulun-
duktan sonra görevi Prof. Nevzat Yalçıntaş’a 
teslim edip Türkiye’ye dönmüştür. Faisal Fi-
nans Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekil-
liği (1998-2002) ve son olarak Kuveyt Türk’te 
murakıplık, 1998-2000 yıllarında YÖK üyeli-
ği, 2003-2004 yıllarında Uluslararası Sara-
yova Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğünü 
yapmıştır. 

Emeklilik yıllarını ''okuyorum, yazıyorum 
ve konuşuyorum'' şeklinde değerlendirdiği-
ni anlatan Zaim, emekliliğini konferans ve-
rerek, öğrenci yetiştirerek, yurt içi ve yurt 
dışındaki sosyal ve kültürel etkinliklere ka-
tılarak değerlendirmiş, ayrıca Deniz Feneri 
Derneği'nin gönüllüsü olarak da özellikle 
Balkanlar'a yönelik yapılan çalışmaları biz-
zat yerinde gidip görmüş ve katkı sağlamış-
tır. 

Sabahattin Zaim 10 Eylül 1959'da Kay-
serili Galip Cıngıllıoğlu ile Ankaralı Halide 
Hanım'ın kızı Ulya Hanım'la evlenmiş ve 
beş çocuk sahibi olmuştur. 1989'da by-pass 
ameliyatı geçirmiş olan Sabahattin Zaim, 
2001 Ekim'inde enfarktüs olmuş, 2002'de 
normal sağlığına kavuşmuş iken 21 Ağustos 
2002'de sevgili eşi Ulya Hanım'ı bir safra ke-
sesi ameliyatı esnasında kaybetmiştir. Eşi-
nin ölümünden tam beş yıl sonra, 81 yaşında 
10 Aralık 2007 tarihinde, bir Pazar sabahı 
saat 04.15'de tedavi gördüğü İstanbul Özel 
Sema Hastanesinde vefat etmiştir (Allah 
rahmet eylesin). 

Prof. Zaim’in cenazesine, Cumhurbaş-
kanı Gül’den, Başbakan Erdoğan’a, Bakan-
lardan üst düzey bürokratlara, belediye 
başkanlarına kadar binlerce insan katılmış-
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tır. Beş yıl önce kaybettiği eşi Ulya, ağabeyi 
Burhanettin ve kardeşi Mustafa’nın da me-
zarının bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı 
Kabristanı’nda toprağa verilmiştir.

Hayatını, Kuran-ı Kerim ve Peygambe-
rimizin sünnetleri doğrultusunda iyi ahlaklı 
insan olmaya ve böyle insanlar yetiştirmeye 
adamış olan Prof. Dr. Sabahattin Zaim, geri-
de 20 civarında kitap, 200 civarında makale, 
onlarca TV programı ve Radyo konuşması, 
yüzlerce Hoca ve binlerce talebe bırakmış-
tır. Ona ‘Hocaların Hocası’ denirken, hayatı 
ödüllerle doluyken, ekonomi alanındaki pek 
çok "ilkin" öncüsü iken, bütün bunlara rağ-
men mütevazılık onun ayrılmaz bir parçası 
olmuştur. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hoca, 
çalışma odasının duvarında yazılı olan "İn-
sanların en hayırlısı, insanlara en fayda-
lı olandır" hadis-i şerif'ini hayatına düstur 
yapmıştı.

Sabahattin Zaim bir konuşmasında: “…
büyüklerimizi tanımalı ve tanıtmalıyız. Mil-
letler büyük şahsiyetlerle yaşarlar ve ta-
nınırlar. Dünyada örnek insanlar var. Yeni 
nesiller bu önemli şahsiyetleri örnek alarak 
doğru yolda giderler. Fikirler insanlarda 
müşahhaslaştığı zaman, o fikirlerin takip 
edilmesi halk tarafından kolay olur. İslam’ın 
da gelişmesi Ashab-ı Kiram’ın, güzel insan-
ların elinde olmuştur. Sadece kuru fikirler 
yetmez. Fikirler tabii ki çok lüzumlu ve esas-
tır. Ama onları şahsında müşahhaslaştıran 
örnek insanlara ihtiyaç vardır. İşte memle-
ketimizin zengin tarihi içinde sahip olduğu, 
fevkalade faziletli insanları artık milletimize 
tanıtmanın zamanı gelmiştir.”  der3.  

Yetiştirdiği öğrenciler arasında Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Nazım 
Ekren, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan, Numan Kurtulmuş, 
Sami Güçlü ile eski siyasetçilerden Ali Coş-
kun, Nevzat Yalçıntaş gibi çok sayıda isim 
bulunan Prof. Dr. Zaim, öğrencilerinin bu-
gün ülkenin idarecileri olacağını hayal ede-
mediğini, ancak onların ülkeye, millete güzel 
hizmetler edeceklerine inandığını dile getir-
miştir. 

"Bir Ömrün Hikâyesi" Sabahattin Zaim 

3 Türkiye’nin 20. Y.Y. Toplum/İktisat/Siyaset Cilt-1 s.26

Hoca’nın hayat hikâyesi… 81 yıllık bir öm-
rün kendisinden uzun emellerle yaşanmış-
lığı bir kitaba nasıl sığdırılır bilinmez. Ancak 
"İşaret Yayınları’ndan Dr. İsmet Uçma ve 
Yasin Beyaz’ın, İstanbul Üniversitesi’nden 
öğrencisi Prof. Dr. Sedat Murat’ın, ailesinin 
ve diğer talebelerinin değerli gayretleri, her 
şeyden önemlisi Sabahattin Zaim Hoca’nın 
sağlığında gösterdiği üstün gayretleri saye-
sinde "Bir Ömrün Hikâyesi" okuyucusuyla 
buluşmuştur. 

Kendisini çok iyi tanıyan ve “Bir Ömrün 
Hikayesi” adlı hatıra kitabını neşreden Prof. 
Dr. Sedat Murat ve Dr. İsmet Uçma, Zaim 
Hoca hakkında; “Türk milletinin geçmişte-
ki zaaf noktalarını tespit ederek onu ilimde, 
teknolojide, ekonomik sahada, organizasyon 
gerektiren her türlü alanda geliştirmeye bir 
ömür vakfetmiştir. Memleketin maddi ve 
manevi kalkınmasına yönelik her girişimin 
arkasında onun teşvik ve cesaretlendirme-
si yatar. Okur okutur, yazar anlatır. Kurar 
kurdurur, geliştirir. Teşvik eder, yol göste-
rir, üstlenir. Kuruluşunda ve kurulmasında 
yer aldığı ve bizzat içinde bulunduğu resmi 
ve sivil toplum kuruluşları o kadar fazla ki 
sadece onları yazmak bile sayfalar alır. Öyle 
ki, 1960 ihtilalinden sonra Milli Birlik komi-
tesinde yer alabiliyor, öbür taraftan MSP’nin 
kuruluşunda rol üstlenebiliyor, Tük-İş’in is-
tişare toplantılarına katılabiliyor, dönemin 
CHP lideri Bülent Ecevit’le ülke meselesi 
hakkında görüşmelerde bulunabiliyor. Ül-
kemizin menfaatine olan hemen her konuda 
herkesle konuşabiliyor, buluşabiliyor.”  şek-
linde düşüncelerini belirtmişlerdir.

Kendi alanıyla ilgili birbirinden güzel 
eserler neşretmiştir. Ama özellikle Saba-
hattin Zaim Hoca’yı ve yakın Türkiye tarihi-
ni öğrenmek için “Bir Ömrün Hikayesi” adlı 
hatıra kitabı ile “Türkiye’nin 20. Y.Y. Toplum/
İktisat/Siyaset” isimli 3 ciltlik kitabı özellikle 
okunması gereken eserlerdendir.

Hocaların hocası Sabahattin Zaim’in;
Sosyal Faaliyetleri ve Cemiyet Üyelikleri:
1. Milletlerarası Endüstri İlişkileri Cemi-

yeti, İsviçre.
2. A.B.D Milletlerarası Endüstri İlişkileri 

Cemiyeti.
3. Milletlerarası Müslüman Sosyal Bilim 
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Adamları Cemiyeti, Indiana, ABD.
4. Milletlerarası İslâm İktisatçıları Cemi-

yeti, Kurucu Üyesi, Leicester, İngiltere.
5. İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı, Mütevelli 

Heyeti Üyesi ve Kurucu Üyesi.
6. Türkiye Millî Kültür Vakfı, Kurucu Üye-

si.
7. Türkiye Aydınlar Ocağı, Kurucu Üyesi.
8. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, Kurucu 

Üyesi.
9. Mülkiyeliler Birliği Üyesi, No. 367.
10. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, üye no: 

6985.
11. İş Dünyası Vakfı Kurucu Başkanı.
12. Anadolu Eğitim Vakfı Başkanı.
13. Vefa Lisesi Mezunları Vakfı Kurucu 

Üyesi.
Kitapları:
1. İstanbul Mensucat Sanayinin Bün-

yesi ve Ücretler, İ.Ü. İktisat Fak. Yay., 1956. 
2. Türkiye'nin İktisadî ve Sosyal Geliş-

mesinde İşgücü ve Prodüktivite Meseleleri-
nin Önemi ve Tesiri, Yakın ve Ortadoğu Ens. 
Yay. No: 5, 1962. 

3. Türkiye Fikir İşçileri ve İstihdam 
Şartları, T. Harsi ve İçtimai Araştırmalar 
Dern. Yayını, İstanbul, 1962. 

4. Bursa Vilayetinin İktisadî Bünyesi ve 
Gelişme İmkânları Hakkında Ön Proje, Müş-
terek Eser, İ.Ü. İktisat Fak. ve Bursa Ticaret 
Odası, İstanbul, 1962. 

5. İşletme İdaresi ve Moral, Tercüme, 
İ.Ü. İktisat Fak. Yay., İstanbul, 1962. 

6. Modem İktisat ve İslâm, 3 baskı, 
M.T.T.B, Basın Yay. Müd. Neşriyat Bürosu, 
İstanbul, 1969. 

7. İktisadî Doktrinler, Özel Galatasaray 
Y. İkt ve Tic. O., İstanbul 1970. 

8. Bölge ve Şehir Planlaması Yönün-
den İstanbul Sanayi Bölgeleri, İ.Ü. İktisat 
Fak. Yay., İstanbul, 1971. 

9. Çalışma Ekonomisi, 1962, 1968, 
1972, 1975, 1977, 1981, 1986, 1990, 1992, 
1997, İ.Ü. İktisat Fak. Yay. ve Filiz Kitabevi. 

10. Türkiye'de Ücret ve Gelirler Siyaseti, 
T. İşveren Send. Yay. No: 28, Ankara, 1974. 

11. Türkiye'de Nüfus Meselesi, Boğaziçi 
Yay. No: 13, İstanbul 1973. 

12. Ortadoğu Ülkeleri Arasında İktisadî 
İşbirliği İmkânları, Kubbealtı Nşr. 4, İstan-
bul. 

13. İslâm ve İktisadî Nizam, Tekbir, Ka-
rabük şb., 1979. 

14. İslâm'ın İktisadî Görüşü, Yeni Asya 
Yayınları, İstanbul, 1981. 

15. WTIC, Dünya İslâm Ticaret Merkezi-
World Islamic Trade Center, Ekonomik Ra-
por, Türkçe, Economic report, İngilizce, An-
kara, 1985. 

16. İslâm, İnsan ve Ekonomi, 1., 2. Bas-
kı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1989, 1992. 

17. Survey of Muslim Education: TUR-
KEY, The Islamic Academy, Cambridge, UK. 
1985 (S. Zaim ve N. Dinçar) 

18. Türk ve İslâm Dünyasının Yeniden 
Yapılanması, 2. baskı, Nil A.Ş., İzmir, 1997. 

19. Türkiye'nin Yirminci Yüzyılı, İsaret 
Yayınları, İstanbul 2005. 

20. Bir Ömrün Hikayesi, İsaret Yayınları, 
İstanbul, 2008. 

HOCALARIN HOCASI: PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM
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Makaleleri:

1. Türkiye'nin Milli Ücret Siyaseti, Sos-
yal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversi-
tesi, İktisat Fakültesi, Cilt 20, 1968. 

2. İktisadi Devlet Teşebbüslerinde 
Prodüktivite ve Rantabilite, Sosyal ve Ekono-
mik Konferanslar Heyeti, 1968, Ankara. 

3. Sanayileşmenin Türkiye'nin Sosyal 
ve İktisadi Gelişmesine Tesiri, Sosyal Siyaset 
Konferansları, Yayın No: 1122/166, 1965, İs-
tanbul. 

4. Sanayileşme de Beşeri Faktör, Sos-
yal Siyaset Konferansları, 1960, İstanbul. 

5. Avrupa Ortak Pazarı ve Türkiye, Ga-
latasaray Yüksek Ticaret Okulu Yayın No:3, 
1970, İstanbul. 

6. Türkiye'de Montaj Sanayinin İktisadi 
Yönü, Refik Şükrü Suvla'ya Armağan İçinde 
İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1620/295, 
Sh.123 124, 1977, İstanbul. 

7. Türkiye'de Toplu Sözleşme Düzeni-
nin İktisadi ve Sosyal Sahadaki Tesirleri, İ.Ü. 
İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferans-
ları, İstanbul. 

8. Çalışma Barışı, Fındıkoğlu'na Ar-
mağan İstanbul Üniversitesi Yayın No: Sh. 
123124, 1977, İstanbul. 

9. İslam Ülkeleri Arasında İktisadi İş-
birliği İmkanları, Orhan Tuna'ya Armağan, 
Kitabında: Cilt; 31, Sh:5567, İstanbul. 

10. Toplu Sözleşmelerde Değişken 

Ücret Uygulaması ( EŞELMOBİL ), İ.Ü. İkti-
sat Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 
Cilt:3233, İstanbul, sh:143. 

11. İşçi, İşveren Kuruluşlarının Sosyo 
Ekonomik Önemi, MESS Yayınları, No:94, 
1985, İstanbul, Sh:87110. 

12. SocioEconomic Problems Of Rapid 
Urbanization, " The Middle East City, Anci-
ent and Tradations a Modern World", Pa-
ragon House Publishers, Newyork, 1987, 
Sh:305324. 

13. Vakıflarımızın İktisadi ve Sosyal Açı-
dan Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversite-
si, İktisat Fak. Sosyal Siyaset Konferansları, 
Cilt:3738, İstanbul, 1992, Sh:18. 

14. Integration of the Masses in the 
Development Process, Procceedings of In-
ternatıonal Seminar on Development from 
Below, Magosa, KKTC, 1987 (İslam bankaları 
ile ilgili) 

15. Mimar Sinan Döneminin İktisadi 
Durumu, VI. Vakıflar Haftası, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, 1998, Sh:4764. 

16. "Modern Education In Turkey " Sur-
vey of Muslim Education: TURKEY IN THE Is-
lamic Academy Cambridge U.K. p.p.:29.1985. 

17. Türkiye'nin İktisadi Meselesi İç Borç 
Faiz Sarmalı, Yeni Türkiye Mecmuası. Anka-
ra, 1999. 

18. Türkiye'de Demokratik Rejimin İk-
tisadi ve Sosyal Düzenlemesi, Yeni Türkiye 
Mecmuası.1999
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Teftiş Süreci

Teftiş Süreci;

1982 yılında PTT'de Müfettiş Yardımcısı 
olarak göreve başladığımda bir üstad teftiş 
sürecini şu cümleyle açıklamıştı.

"Akdi Vakat,

Nakdi Vakat,

Ziyarat,

İade-i Ziyarat,

Vakit kalırsa Teftişat"

Akdi vakat; Belge düzenleme zamanı. 
Geldim telgrafı, çalışma cetveli düzenlen-
mesi vb…

Nakdi Vakat: Para zamanı... Maaşın ve 
harcırahın çekle çekilmesi, taksitlerin ya-
tırılması...

Ziyarat: Ziyaretler. Müfettişin teftişe 
başlayınca, teftişe geldiği ildeki Mülki amir 
başta olmak üzere, o yerin bürokratlarını 
ve diğer kurumlarda teftişte olan müfet-
tişleri ziyaret etmesi bir gelenekti. Tabii bu 

ziyaretleri iadei ziyaretler takip ederdi.

Kalan zamanda da yoğun bir çalışma ile 
teftiş bitirilirdi...

Burada söylenmek istenen, teftiş yapa-
cağım diye kişisel ve sosyal görevlerin ak-
satılmaması gerektiğiydi...

(Gönderen:  Fazlı KÖKSAL, Orman Ge-
nel Müdürlüğü Müfettişi, eski Telekom 
Başmüfettişi, DENETDE eski Genel Baş-
kanı)

Teftiş Kurulundaki İlk Günüm

Tekel Teftiş Kurulunda ilk günüm olan 6 
Kasım 1974 günü Asmalı Mescit'teki bekar 
evimizde sabah erken kalkıp ödünç olarak 
giydiğim arkadaşımın lacileriyle yürüme 
mesafesindeki Bankalar caddesindeki bi-
naya gitmiştim. Tam bina girişinde kaçak 
sigara satan bir tombalacıdan ilk defa tüt-
türeceğim kent sigarası alıp koymuştum 
ceket cebime. Nede olsa müfettiş olmuş-
tum. Gerine gerine yürüyordum. Küçük 
dağları ben yaratmıştım sanki. Müfettiş-
lerin toplu halde bulunduğu 6 masalı oda-

Ömer Yürekli*

DENETİM
ANILARI

* Sağlık Başdenetçisi
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ya girmiş odakilerle tanışma faslında bir 
büyüğümüzün (Ekrem Karpat) cebinden 
tek sigarasını çıkartmak üzere olduğunu 
görünce davranmıştım cebimdeki kente 
ve ondan önce ikram etmiştim kendisine. 
Şöyle bir tereddüt etti,  aşağılayıcı bir ba-
kışla önce sigaraya ve sonra bana bakıp 
“..,sen artık kurum mensubusun kaçak si-
garayı nasıl içersin,..” bakışlarıyla bir daha 
görmeyeyim edasını da eksik etmemişti 
benim apışıp kalmam karşısında. Ben bir 
süre sonra hayretle kendisine Teftiş Ku-
rulu Kapısının girişinde satıldığını yüksek 
sesle söylemiş, yasaksa bunun nasıl bir 
yasak olduğunu da içimden kafamı iki yana 
sallayarak gevelemiştim.

Hiç unutmam.

(Gönderen: İ. Halil ELMAS, emekli TE-
KEL Başmüfettişi)

Burada 1211 Sayılı Kanun Geçmiyor 
mu?

TEKEL’ in TEKEL olduğu zamanlardı…

Tekel Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 
Başkanlığı bünyesinde 1990’ lı yılların baş-
larında yetkisiz yardımcılık dönemini bitir-
miş, yetkili müfettiş yardımcısı olmuştum. 
Yetki aldıktan sonra verilen ilk bağımsız 
görev Güneydoğu Anadolu bölgesinde ne-
zaret görevi idi.

Dönem arkadaşlarımdan biriyle Güney-
doğu illerinden birinde kuru üzüm alımla-
rına nezaret ediyorduk. Nezaret görevi tef-
tiş görevi olmamasına karşın, o zamanki  
Genel Müdür önemine binaen bu tür görev-
ler de veriyordu. O dönemde bölgede kuru 
üzüm alımlarında sorunlar yaşanıyordu. 
Ekiciler üzümlerini  en yüksek fiyattan sat-
ma eğiliminde idiler. Zamanın kuru üzüm 
alım talimatına göre ise yabancı madde 
oranı, şeker oranı ve nem oranı gibi kriter-
ler çerçevesinde fiyat belirleniyordu. Kuru 
üzüm fiyatlarını bu kriterleri esas alarak  

müskirat eksperler belirliyorlardı. Dolayı-
sıyla başfiyattan indirimler yapılabiliyordu.

Fiyatların düşük belirlenmesi zaman 
zaman sıkıntılar yaşanmasına neden olu-
yordu. Biz gitmeden önce alım eksperleri 
ekiciler tarafından (veya ekici sanılan kişi-
ler)  dövülmüş ve alımlar durmuştu.  Bu-
nun üzerine   Genel Müdürlük yeni bir alım 
heyeti kurmuş ve alımlara nezaret etmek 
üzere  Müfettiş görevlendirmişti. Ayrıca 
kuru üzüm alım talimatı gözden geçiri-
lerek daha düşük kaliteli üzümlerin alın-
masına da imkan sağlanmıştı. Kuru üzüm 
alımlarına bu şekilde yeniden başlanmıştı.

Nezaret görevi çerçevesinde alım heye-
tinin çalışmalarını, vatandaşa davranışla-
rını, tartım işlerini izliyor; alınan üzümler-
den her gün birkaç defa numune alıp alım 
kriterlerine uygun olup olmadığını labo-
ratuarda kontrol ettiriyorduk. Kontrol sıkı 
olunca alım heyeti de talimata tam olarak 
uymaya çalışıyordu. Bu nedenle alım kri-
terlerine uymayan kuru üzümler geri çev-
riliyor, alım dışı bırakılıyordu. Tabii üzüm 
satmaya çalışan kişiler de buna karşı çı-
kıyor, kriterlere uymasa da üzümlerinin 
alınmasını istiyorlardı. Sorun çıkartanla-
rın gerçek ekicilerden ziyade ekicilerden 
üzüm  alarak satan toplayıcı tabir edilen 
kişiler olduğu söyleniyordu.  

Bir gün alım yapılan yer de büyük bir 
gürültü oldu. Kimi vatandaşlar son güçleri 
ile bağırıyorlardı.

O sırada bir vatandaşın; “Burada  1211 
Sayılı Kanun geçmiyor mu? ” diye bağırdı-
ğını duyduk.

İlgili görevliyi çağırarak ne olduğunu 
sorduk. Görevli vatandaşlardan bir kısmı-
nın üzümlerinin alım talimatına uygun ol-
maması nedeniyle geri çevrildiğini, onların 
da sorun çıkarttığını ifade etti. 

Bir süre sonra bir satıcının bizimle gö-
rüşmek istediğini söylediler. Biz de kabul 
ettik. Vatandaş içeri girer girmez kendini 
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dövmeye, bir başka ifadeyle dövünmeye 
başladı. Göğsüne, omzuna, dizlerine, ka-
fasına durmaksızın vuruyordu. Uzunca bir 
süre bizim neler oluyor vb. şeklindeki so-
rumuza cevap vermedi. Bizde uzunca bir  
süre onun  dövünmesini izledik. 

Dövünmesi bittikten sonra vatandaş 
bize: “ Burada 1211 sayılı Kanun geçmiyor 
mu?” dedi.

Biz ona, 1211 sayılı kanunun ne olduğu-
nu sorduk. O da bize “para kanunu” olduğu 
söyledi. 

Bunun üzerine biz kesin ve çok kararlı 

bir tutum içerisinde: “Burada para kanunu 

geçmiyor. Burada  adalet,  alım talimatı ve 

kriterleri geçerlidir.” dedik. 

Bu tutum karşısında vatandaş herhangi 

bir şey söylemeden çekip gitti. 

Ve sonrasında alımlar normal seyri içe-

risinde devam etti ve tamamlandı.

(Gönderen: Ömer YÜREKLİ/Sağlık Baş-

denetçisi, eski Tekel Başmüfettişi)
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Öfke ve mizah, hayatımızın iki gerçeğidir. 
Yalnız şu var ki, öfke olumsuz tutum için kul-
lanılırken, mizah hayatımıza renk katan bir 
neşe kaynağı olarak bilinir.

Öfke, engellenme, incinme, tehdit karşı-
sında gösterdiğimiz bir tepkidir. Öfkede duy-
gusal tepkilerimiz öne çıkar. Öfkeyi bağırma, 
şiddet gösterme, kırma dökme gibi dışa vu-
racağımız gibi sessiz kalarak; kin, nefret, in-
tikam, düşmanlık gibi duygularla içimize de 
atabiliriz. 

Öfkeyi ister dışarı, ister içeri atalım. Neti-
cede ya bir ruhsal hasar ya bir sosyal hasar 
görürüz.  Hasar görmemek için öfkeyi kont-
rol etmemiz gerekir. 

Öfkeyi kontrol edebilmek için davranışsal 
ve düşünsel olarak atacağımız adımlar var-
dır, bunları şöyle sıralayabiliriz.

Davranışsal adımlar olarak; pozisyonu-
nuzu değiştirmek (ayaktayken oturmak, otu-
ruyorken yatmak gibi),  bulunduğunuz yeri 
değiştirmek (ortamdan uzaklaşmak),  yüzü-
nüzü yıkamak, su içmek, derin nefes almak, 

birden ona kadar saymak, harekete geçmek 
için araya bir gün koymak, kızdığın konuya 
veya kişiye mektup yazmak ama bekletmek 
gibi yöntemleri uygulayabiliriz.

Düşünsel adımlar olarak; öfkemizi ta-
nımlamak onun gerçek bir durum mu yoksa 
varsaydığımız bir yorum mu olduğunu net-
leştirmek, öfke sonucu davranışımızın so-
nuçlarını düşünmek, o an kendimize dışar-
dan bakarak ne kadar sevimsiz ve akıl dışı 
davrandığımızı görmek, suçlamak yerine 
karşıya etkilendiğimiz durumumuzu söyle-
mektir. Aynı zamanda empatik düşünüp kar-
şı taraf açısından olayı değerlendirerek onun 
haklı taraflarını kabul ettiğimizi söylemek, 
alternatif davranma biçimlerini düşünerek 
en olumlu davranışı sergilemek ve mizah di-
lini kullanmaktır.

Yazı konumuz, esas itibariyle öfke ve mi-
zahı bütün boyutlarıyla anlatmak değil, öfke 
ve mizah kavramlarıyla ilgili kısa bilgiler 
verdikten sonra öfkeyi yenerken mizahı nasıl 
kullanacağımızdır. 

Bu nedenle mizah hakkında da kısa bilgi 
verdikten sonra öfkeyi yenmede mizahın na-

Durdu Güneş

ÖFKE VE
MİZAH

* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri
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sıl kullanılacağı hususu açıklanacaktır.

Hayatın gülünç yönlerini düşünme bi-
çimine ya da gerçeğin güldürücü yanlarını 
ortaya koyan edebiyat türüne mizah diyoruz.

Mizahın; eğlenmede, iletişimde, öğren-
mede, ahlaki düzelmenin sağlanmasında, 
yaratıcılıkta, acılara karşı direnmede, has-
talıkları yenmede, sosyal hayatta çatışmanın 
önlenmesinde, başarının sağlanmasında, 
pozitif düşünmenin geliştirilmesinde, özgür-
leşmede, özgüvenin artmasında çok önemli 
rolü bulunmaktadır.

Peki, bu kadar önemli rolü olan mizahı 
hayatımıza nasıl katabiliriz?

Hayatın içinden mizahı yakalamak müm-
kündür. Çevremizde oluşan olayları gözlem-
leyerek, geçmişte başımızdan geçen komik 
olayları kaydederek, bir sohbetteki mizah 
unsurlarına dikkat ederek hayatın içindeki 
mizahı fark eder ve hayatımıza katabiliriz.

Mizahın sanata yansıyan ürünlerini satın 
alarak mizahi düşünmemize malzeme sağ-
layabiliriz. Mizah kitapları okuyarak, komedi 
filmlerini izleyerek, mizah dergilerini takip 
ederek neşeli düşünme yolunda mesafe ala-
biliriz.

Mizahı doğrudan üreterek de hayatımıza 
katabiliriz. (Alışılmışın dışına çıkarak, ke-
limelere başka anlam vererek, hayvanları, 
bitkileri konuşturarak, kalıpları değiştirerek 
yapmak mümkündür. Bir olay olduğunda 
onu bir şeye benzeterek, bunun neresi ko-
mik diye soru sorarak ya da Nasreddin Hoca 
olsa buna nasıl bakardı diye soru sorarak 
ondaki mizahı ortaya çıkarabiliriz.) 

Şimdi öfkede mizahı nasıl kullanacağız?

Öfke anında akıl baştan gider. Mizah ise 
akıllı insanın yapacağı bir iştir. Onun için mi-
zah yeteneğini geliştirmek öfkeyi bertaraf 
etmektir. Mizah öfkenin panzehiridir.

Mizahla öfke nedenini görmemek ya da 
öfkelenecek şeye gülüp geçmek değildir. 
Mizahla öfke konusu şey karşısında aklımı-
zı metanetimizi korumak ve sorun olan şeye 
mizahla alternatif çözüm üretebilmektir.

Burada iki husus var. Birincisi kendi öf-
kemizi kontrol altına almak için düşünürken 
mizah kalıplarını kullanmak, böylece kızma-
ya fırsat vermeden olayı atlatmaktır. İkincisi 
öfkeli kişilere karşı mizahı kullanarak öfke 
sürecini kesmektir.

Örneğin arabayla kırmızı ışıkta beklerken 
yeşil ışık yandı ama anında hareket etmeden 
arkadaki sürücü hem korna çalıp hem de 
“Bu daha fazla yeşil olmaz kardeşim yürüse-
ne” diye bağırdı. Siz “Ben de öyle biliyorum 
ama umut umuttur. Hatırlattığın için teşek-
kürler” deyip tebessüm ederek yola devam 
ediyorsunuz. Karşı tarafın da gülmesine yol 
açabilirsiniz.

Polis bir ihbar üzerine aile içi şiddet ola-
yına müdahale için eve gelmişti. İçerden ka-
dın çığlığı ve adamın öfkeli sesi duyuluyor. 
Adam öfkeyle televizyonu pencereden aşağı 
atıyor. 

Polis kapı zilini çaldığında adam bağırı-
yor: “Kimsin be Allahın cezası!”  Polis cevap 
veriyor: “Televizyon tamircisi” 

Önce sessizlik sonra kahkaha sesiyle 
kapı açılıyor.

Bir Pazar günü ilaç almak üzere ecza-
neye uğramıştım. O mahalde Pazar da ku-
rulmuştu. Alacağım ilacı söyledim. Eczacı 
hanım ilacı sararken, nerden mucip olduy-
sa “pazarcı mısın?” diye sordu. “Ah” dedim 
“keşke pazarcı olsam ben pazarda poşet sa-
tıyorum.” Karşılıklı güldük. Pazarcı olmadı-
ğımı anlamıştı. Mizahi bir cevap onu mahcup 
olmaktan, beni kızdırmaktan alıkoymuştu.

Mizah alternatif bakış açısı oluşturdu-
ğundan öfkenin oluşmasındaki çıkmazın 
aşılmasında rol oynar. Çünkü öfke çoğu za-
man başka seçeneğimiz kalmadığı düşünce-
siyle ortaya çıkan bir durumdur. 

Mizah da seçenekli düşünme vardır. Öf-
keye yol açan konuda öfkenin en kötü bir yol 
olduğu başka yollarla konuya çözüm getiri-
lebileceği düşüncesi insanı rahatlatır.

Biri, arkadaş bildiği birinden para is-
temişti. Arkadaşı “param var ama vermi-
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yorum” dediğinde çok öfkelendi. Arkadaşı 
“niye öfkeleniyorsun bunun için bana te-
şekkür etmelisin?” dedi. “Neden teşekkür 
edecekmişim” diye daha fazla öfkelendi. 
Borç para vermeyen izah etti. “Bak, ‘yarın 
bana gel sana borç para vereyim’ desem, ya-
rın gelince ‘bana biri getirecekti getirmedi’ 
desem, ‘ertesi gün gel’ desem. Ertesi gün 
geldiğinde ‘para çekecektim çekemedim’ 
desem. Seni bir müddet sonra oyaladıktan 
sonra parayı vermesem, ne olacaktı? Bana 
güvendiğin için o zaman dilimi içinde parayı 
bulma gayretin olmayacaktı. O kadar zaman 
geçtiği halde parayı da alamayacaktın. Oysa 
ben sana açık irademi söyleyerek parayı bul-
man için zaman ve fırsat vermiş oluyorum. 
Onun için teşekkür etmelisin”

Mizah pozitif duyguyu da besler bu ba-
kımdan da öfkenin negatif etkisini bertaraf 
eder.

Sorunlu insanlarla karşı karşıya gelen ve 
stresli bir meslek olan denetim elemanlığın-
da mizah; hem ruh sağlığı açısından hem de 
sorunların çözümünde oldukça faydalı bir 
işlev yürütebilir. Bu bakımdan denetim ele-
manlarının meslek içi eğitiminde, mizah tek-
niklerinin öğretilmesi, öfkenin mizahla ber-
taraf edilmesi konusunun işlenmesi önem 
taşımaktadır. Belki bu fikir, mesleğin katı bir 
ciddiyet içinde yürütülmesi gerektiğini düşü-
nenler için afakî gelebilir. Ama asıl olan gü-
ler yüzlü ciddiyettir. Bu da mizah yeteneğinin 
geliştirilmesiyle mümkündür.

YAZIMIZA EK AFORİZMALAR

Bürokratik tavır, Osmanlıda "mafevkine 
mütebasbıs, madununa müstebit",  yani "üs-
tüne yaltaklanır, altını ezer." Acaba geçen 
zamanda ne değişti?

**     **

Birine öfkelendiğimiz zaman, geçmişte 
onunla ilintili tüm öfkeleri de ekleriz.

**     **

Öfkeli insanlara dikkat ediniz. Örtmeye 
çalıştıkları yetersizlikleri vardır. Dosyaya 
çalışmamış hâkimlerin, duruşmada herkese 

kızması gibi. 

**      **

Mizah, saldırganlık enerjimizi de evcil-
leştirir. Diktatörler, psikopatlar vahşi sal-
dırganlığını serbest bırakır, mizaha ihtiyaç 
duymazlar.

**     **

Mizah, spagetti yemek gibidir, becereme-
yenler teşebbüs etmemelidir. Güldürecekle-
rine gülünç olurlar.

**     **

Biz nasıl isek, başkalarını da öyle sanırız. 
Sevgi dolu değilsek, Yunus Emre'yi kitaplar-
dan öğrenebilir miyiz?

**     **

Sorunların yaratıcı bir zekayla çözüleme-
diği yerlerde hayvansı bir şiddete başvuru-
lur.

**     **

Hem birlik beraberlik diliyoruz. Hem öfke 
ve ötekileşmeyi çok seviyoruz. Yakındığımız 
şeylerin unsuruysak sorunları çözemeyiz.

**     **

Bir ülkede adalet doğru çalışsa bile va-
tandaşın adalete güveni yoksa orada adalet 
tekemmül etmemiş demektir.

**     **

İçinde biriktirdiğin öfke sonunda patlaya-
caktır. Öfkeni biriktirme, tahlil et, ders çıkar.

**     **

Öfke sorun üstüne eklenmiş yeni bir so-
rundur.

**     **

Öfke husumeti besler, muhabbeti öldü-
rür. İptila haline gelmiş öfke kötüdür. Bir 
idareci öfkeye müptela olmuşsa daha kötü-
dür

**     **

Öfke ayaklanmış kibirdir. Kibrinizi yen-
medikçe öfkenizi yenemezsiniz.

**     **

Gerilen sinirlerimizi mizahla gevşetmez-

Durdu Güneş
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sek hayattan koparız.

**     **

Mizah hazmı kolaylaştırır, hazımsızlar 
mizahı zorlaştırır. Ama mizah onları maska-
raya çevirerek intikamını alır.

**     **

Hayatın zorluğu nedeniyle hayatın için-
deki mizahı ıskalamıyoruz ki. Sebep neşeli 
düşünmeyi bilmeyişimiz ve gereksiz bir ki-
birdir.

**     **

Mizah hoşgörü ortamında mı yoksa bas-
kı dönemlerinde mi gelişir? Bence ikisinde 
de gelişir. Yalnız baskı ortamlarında inadına 
gelişir.

**     **

Trajedinin içinde tutunduğumuz mizah 

trajediyi ortadan kaldırmaz, bizim katlana-
bilme gücümüzü artırır.

**     **

Hayatın içindeki mizahı görmek için ken-
dinize dışardan bakın. Yalnız, nereye gitse 
siyah yumurtlayan karga gibi olmamak şar-
tıyla.

**     **

Sorununuzla en ilgisiz bir nesne arasın-
da mantıklı bağlantı kurun. Göreceksiniz ki, 
mizah ve çözüm elele verip sana yardımcı 
oluyor.

**     **

Mizah defoları yakalar ve sorgular. Müs-
tebitler mizahtan bunun için hoşlanmaz. 
Mizah baskılandıkça yer altına iner oradan 
hortlar.

ÖFKE VE MİZAH
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Merhaba saygıdeğer meslektaşlarım. 
Eğrisiyle doğrusuyla, acısıyla tatlısıyla ko-
caman bir yılı daha geride bıraktık. Meslek 
adına pek parlak olmayan bu yılın en kötü 
yılımız olması temennisiyle, tüm meslektaş-

larımıza aile ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı, 
mutlu ve başarılarla dolu nice yıllar dileriz. 
Bu sayımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yer 
veriyoruz. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanı sayın Kibar 

Necip F. Uygun*

TEFTİŞ
KURULLARIMIZI
TANIYALIM

* Sağlık Başdenetçisi
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Altunal’ ın bize verdiği bilgilerle sizleri baş 
başa bırakıyoruz.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN-
LIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

TARİHÇE
Başkanlığımız köklü bir geçmişe sahip 

olup, Cumhuriyet öncesi döneme dayan-
maktadır.

1917 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Ticaret Nezareti Teftiş Müdürlüğü olarak 
teşekkül ettirilen Başkanlığımız, 02/05/1920 
tarihinde kurulan İktisat Vekâleti bünyesin-
de faaliyetine devam etmiş, bugünkü anlam-
da kariyer yapısına ise 27/05/1939 tarihli ve 
3614 sayılı Kanunla kurulan Ticaret Vekâleti 
ile kavuşmuştur.

1950'de 5528 sayılı Kanunla "İşletmeler 
Bakanlığı" ve 1957'de 6973 sayılı Kanun-
la "Sanayi Bakanlığı" kurulmuş ve Ticaret 
Vekâletinden ayrılmıştır.

Sanayi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 
1971 yılında birleştirilmişse de, aynı yılın 
sonunda "Ticaret Bakanlığı" ve "Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı" şeklinde yeniden ayrıl-
mışlardır.

1983 yılında "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" 
adı altında örgütlenen çatı altında görevini 
sürdürmüş, en son olarak 2011 yılında çıka-
rılan 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Merkez Teşkilatı içerisinde Rehberlik ve Tef-
tiş Başkanlığı adıyla bugünkü halini almıştır.

BAŞKANLIĞIN YAPISI, STATÜSÜ VE MÜ-
FETTİŞ SAYISI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, doğrudan 
Bakana bağlı olarak ve Bakan adına görev 
yapan birimdir. Başkanlık, bir Başkan ile 
Bakana bağlı olarak görev yapan Başmüfet-
tiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı unvanına 
sahip Bakanlık Müfettişleri ile idari işleri yü-
rüten Şube Müdürlüğü personelinden oluş-
maktadır.

Başkana yardımcı olmak üzere yeterli 
sayıda Müfettiş Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

Ayrıca Müfettişler tarafından tanzim edi-

len raporları okumak ve değerlendirmek 
üzere Rapor Okuma Komisyonu bulunmak-
tadır.

Merkezi Ankara’da olan Başkanlığın İs-
tanbul ve İzmir’de Grup Merkezleri bulun-
maktadır. Başkanlığımızda hali hazırda 43 
Başmüfettiş, 17 Müfettiş ve 16 Müfettiş Yar-
dımcısı olmak üzere toplam 76 Bakanlık Mü-
fettişi görev yapmaktadır1. 

Bakanlığımızın yeni yapısına uygun ola-
rak, Başkanlığımız tarihinde ilk defa 2012 yılı 
içerisinde mühendislik fakülteleri mezunları 
arasında yapılan yarışma sınavı ile müfettiş 
yardımcısı istihdamı sağlanmıştır.

Bunun yanı sıra Kurumumuzda yetişen 
birçok Başmüfettiş kamu kurum ve kuruluş-
larında halen aktif olarak idari pozisyonlarda 
görev yapmaktadır2. Bu yönü ile Başkanlığı-
mız kamu kurum ve kuruluşlarına idareci 
yetiştiren bir okul hüviyetindedir.

BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Reh-

berlik ve Teftiş Başkanlığının görevleri 635 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yö-
netmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 
6’ncı maddesinde Başkanlığın görev ve yet-
kileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

“Başkanlık, Bakanın emri veya onayı üze-
rine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ile mevzuat gereği 

1 635 ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 7 
Başmüfettiş, 13 Müfettiş ve 4 Müfettiş Yardımcısı olmak üzere 
toplam 24 personel Gümrük ve Ticaret Bakanlığına geçmiştir.
2 Bunlardan bazıları şunlardır:
Bakanlığımız:Sanayi Genel Müdürü, Metroloji ve Standardizas-
yon Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, 
Sanayi Ürünleri ve Güvenliği Genel Müdürü Vekili, Personel Da-
iresi Başkanı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Başkan Yardımcısı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar 
Genel Müdürü,
KOSGEB:Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Türk Standartları 
Enstitüsü:Kurul Üyesi ve Başkan Vekili, Rehberlik ve Denetim 
Kurulu Başkanı, Ekonomi Bakanlığı: Müsteşar Yardımcısı,
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: II. 
Başkan, Başkan Yardımcısı,
Türk Akreditasyon Kurumu: Genel Sekreter Yardımcısı,
Sayıştay: Sayıştay Üyesi
Daha önceki dönemlerde, Bakanlığımızda Müsteşarlık, Müs-
teşar Yardımcılıkları ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası 
Kurulunda bazı üyelikler ve Başkan Yardımcılıkları, Türkiye Es-
naf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Sekreterliği, TOBB 
Genel Sekreter Yardımcılığı
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Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her tür-
lü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, 
inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi ger-
çekleştirmesini, mevzuata, plan ve progra-
ma uygun çalışmasını sağlamak için gerekli 
önerileri hazırlamak ve gerektiğinde Bakana 
sunmak, kanun, tüzük ve yönetmelik taslak-
larını inceleyip görüş bildirmek, Bakanlıkça 
gerçekleştirilen taslak hazırlama çalışmala-
rına katılmak,

c) Denetimi Bakanlığa ait organize sanayi 
bölgelerini, teknoloji geliştirme bölgelerini, 
küçük sanayi sitelerini ve endüstri bölgele-
rini denetlemek, 

ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yap-
mak.”

Bu kapsamda Başkanlığın denetim alanı 
içerisinde bulunan kamu/özel kurum ve ku-
ruluşları şunlardır.

• Bakanlığımız bünyesindeki hizmet 
birimleri ile taşra teşkilatı.

• Bağlı Kuruluş: Türk Patent Enstitü-
sü

• İlgili Kuruluş: Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA)

• İlişkili Kuruluş: Şeker Kurumu
• Organize Sanayi Bölgeleri 
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
• Ar-Ge Merkezleri
• Sanayi Siteleri
• Endüstri Bölgeleri

BAŞKANLIĞIN FAALİYETLERİ            
Yukarıda belirtilen görevler çerçevesin-

de, Başkanlığımız idareye rehberlik etme 
anlayışını ön plana çıkararak ve kamu kay-
naklarının her hangi bir israf ve yolsuzluğa 
yol açılmadan kullanımını düzeltecek şekil-
de etkin olarak Bakanlık merkez, taşra, bağ-
lı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile Bakanlığın 
denetimi altındaki diğer, kamu-özel kurum 
ve kuruluşlarda etkin olarak teftiş, inceleme 
ve soruşturma görevleri yürütmektedir.

Özellikler, 635 sayılı KHK ile Bakanlığın 
yeniden yapılandırılması sürecinde Bakanlı-
ğımızda yeniden kurulan ve/veya Bakanlığa 
ilk defa bağlanan birim ve kurumlara yükle-
nen görevlerin etkin ve verimli olarak yerine 
getirilmesinde rutin denetim programları 
aracılığıyla yol gösterici olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Necip F. Uygun
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Bu çerçevede, 2012 yılında yapılan prog-
ram kapsamında 60 civarında merkez, taşra, 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların denetimi 
yapılmıştır. Gerek rutin denetimler sonucu 
ve gerekse C.Savcılıklarından, kamu kurum 
ve kuruluşlarından, Bakanlığımıza bağlı, il-
gili ve ilişkili kuruluşlardan ve vatandaşlar-
dan gelen ihbar ve şikâyet dilekçelerinden 
dolayı inceleme, ön inceleme, soruşturma 
ve suç duyurusu raporları düzenlenerek ge-
rekli yerlere intikal ettirilmiştir.

Bu kapsamda, 2012 yılında yaklaşık 200 
civarında muhtelif rapor düzenlenmiş du-
rumdadır.

Yurtdışına Gönderilme
Başkanlığımızda görev yapan Müfettişler 

Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme 
ve araştırma yapmak üzere, Başkanın öne-
risi ve Bakanın Onayı ile bir yılı geçmemek 
üzere yurt dışına gönderilmektedirler.

Müfettişler Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla 
Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurla-
rı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde iki yıl 
yurt dışında yüksek lisans öğrenimi yapma 
imkânına sahiptirler3.

3 Bu kapsamda şu ana kadar(2006-2012) 11 Bakanlık Müfet-
tişi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere muhte-
lif üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almıştır.

Ayrıca Müfettişler yurtdışında düzenle-
nen bir aydan kısa süreli seminer, toplantı, 
sempozyum, kongre gibi etkinliklere katıla-
bilmektedirler. 

Yurtiçi Eğitim Olanakları

Müfettişlerin aşağıda sıralanan yurtiçi 
eğitim programlarından yararlanma imkânı 
bulunmaktadır.

• Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü (TODAİE) tarafından düzenlenen 
bir yıllık yüksek lisans eğitimlerine katılabil-
mektedir.

• Yabancı Dil seviyelerinin geliştiril-
mesi amacıyla kurs ücretinin %60’ı Başkan-
lık tarafından karşılanmak suretiyle azami 
dokuz ay süre ile yabancı dil kurslarına gi-
debilmektedir. Halen Başkanlığımızda 30 
civarındaki Müfettiş yabancı dil tazminatı 
alabilecek düzeyde yabancı dil bilmektedir.

• Müfettişler Başkanlıkça her yıl dü-
zenli olarak organize edilen hizmet içi eğitim 
ve değerlendirme programları ile gerek tek-
nolojik yeniliklere uyum sağlamakta, gerek 
mevzuat konusunda görüş ve düşüncelerini 
paylaşma imkanı bulmaktadırlar.

TEFTİŞ KURULLARIMIZI TANIYALIM
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DANIŞTAY KARARI: 
Onuncu Daire,  Esas No : 2002/4939; Ka-

rar No : 2004/6709
ÖZET: İhalede gizlilik ilkesinin ihlal edil-

mesi için ihaleye katılanların hepsinin teklif 
mektubunun aynı kalem veya aynı el ürünü 
olmasının gerekmediği, birkaç firmanın teklif 
mektubunun aynı kalemle yazılmasının ihale-
yi sakatlayacağı hakkında.

Temyiz Eden (Davalı): … Valiliği
Karşı Taraf (Davacı): …
İstemin Özeti : Davacı şirket üzerinde ka-

lan, … İlköğretim Okulu ek 16 derslikli bina 
yapımına dair 4.9.2001 tarihinde yapılan iha-
lenin 2886 sayılı Yasanın 31. maddesi uyarınca 
onaylanmamasına ilişkin işlemin iptali iste-
miyle açılan dava sonucunda; Erzurum İdare 
Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yo-
lunda verilen 28.6.2002 tarih ve E:2001/1295, 
K:2002/844 sayılı kararın temyizen incelenip 
bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi 
ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme 
kararının onanması gerektiği savunulmakta-
dır.

D.Tetkik Hakimi: Y… Çetin
Düşüncesi: Uyuşmazlık konusu ihalenin 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis La-
boratuarları Dairesi Başkanlığı'nca düzenle-
nen 29.3.2002 günlü Ekspertiz Raporu esas 
alınarak onaylanmamasına ilişkin dava konu-
su işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından 
mahkeme kararının bozulması gerektiğİ dü-
şünülmektedir.

Danıştay Savcısı: İ… Erdoğdu
Düşüncesi: Uyuşmazlık, … İlköğretim 

Okulu Ek 16 derslikli binanın yapılması ile 
ilgili alınan ihalenin 2886 sayılı Kanunun 31 
inci maddesi uyarınca onaylanmamasına iliş-
kin Iğdır Valiliğinin 12.9.2001 gün ve 477 sayılı 
işleminin iptali istemiyle açılan davayı kabul 
ederek işlemin iptaline karar veren Erzurum 
İdare Mahkemesi kararının temyizen incele-
nerek bozulması istenilmektedir.2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu'nun 36 ıncı maddesinde 
kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde teklif-
lerin gizli olarak verilmesinin esas olduğu be-
lirtilmiş, 37 inci maddesinde de kapalı teklif 
usulünde tekliflerin ne şekilde hazırlanacağı 
hükme bağlanmıştır.Dosyada yer alan ve dava 
konusu olayla ilgili belgelerin incelenmesin-
den Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis 
Laboratuarları Dairesi Başkanlığı'nca düzen-

Dr. Şafak Başa*
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lenen 29.3.2002 günlü Ekspertiz Raporun-
da; sekiz ayrı şirket tarafından verilen teklif 
mektuplarının ikişer tanesinin aynı kişiler 
tarafından yazıldığının belirlendiği, böylelik-
le ihalede uyulması gereken gizlilik esasının 
zedelendiği ve uygun bedelin hazine aleyhi-
ne düşük tenzilatla oluşmasına neden oldu-
ğu anlaşılmıştır.Bu nedenle anılan Kanunun 
sözü edilen madde hükümlerine uyulmaması 
sonucu hukuka uygun olarak tesis edilen iş-
leme karşı açılan davanın reddi gerekirken 
dava konusu işlemin iptali yönünde verilen 
mahkeme kararında yasal isabet görülme-
miştir.Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin 
kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozul-
ması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesin-

ce görüşüldü:Temyize konu mahkeme kara-
rının 2. ve 3. sayfalarındaki esas numarasının 
2002/285, karar numarasının ise 2002/756 
yazılmasına karşın, doğru numaraların 
E:2001/1295, K: 2002/844 olduğu anlaşılarak 
işin esasına geçildi.Dava; davacı şirket üze-
rinde kalan, … İli, … İlçesi, … İlköğretim Oku-
lu ek 16 derslikli bina yapımına dair 4.9.2001 
tarihinde yapılan ihalenin 2886 sayılı Yasanın 
31. maddesi uyarınca onaylanmamasına iliş-
kin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.İdare 
mahkemesince, ihaleye fesat karıştırılması 
ve ihaleyi alan firmanın önceden belirlene-
bilmesi için ihaleye katılan firmaların teklif 
mektuplarının hepsinin aynı kalem ve aynı 
şahıs tarafından yazılması halinde mümkün 
olabileceği, ihaleyi alan davacı firmayla yal-
nızca bir tek firmanın teklif mektuplarının aynı 
kalemle yazılmasının ihalenin gizlilik esasını 
zedelemeyeceği gerekçesiyle dava konusu 
işlemin iptaline karar verilmiştir.2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu'nun 36 ncı maddesinde; 
"bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere 
ilişkin ihalelerde tekliflerin gizli olarak veril-
mesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır." 
kuralı yer almış olup, aynı Kanunun 37. mad-
desinde ise; "kapalı teklif usulünde teklifler 
yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa 
konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine 
isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 
göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapış-
tırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya 

mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 
veya banka teminat mektubu ve istenilen di-
ğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konula-
rak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı 
ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe 
ait olduğu yazılır.Teklif mektuplarının istekli 
tarafından imzalanması ve bu mektuplar-
da şartname ve eklerinin tamamen okunup 
kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fi-
yatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun 
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç 
yapılmamış sayılır." hükmü getirilmiştir.Öte 
yandan, 2886 sayılı Yasanın 31. maddesinde 
ihaleyi onaylayıp onaylamama konusunda ita 
amirine takdir yetkisi tanınmış ise de bu yet-
kinin kullanılması mutlak ve sınırsız olmayıp 
kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusun-
da yargı denetimine tabi olduğu kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden, … İlköğre-
tim Okulu ek 16 derslikli bina yapımına dair 
4.9.2001 tarihinde yapılan ihaleyle ilgili ola-
rak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis 
Laboratuarları Dairesi Başkanlığı'nca düzen-
lenen 29.3.2002 günlü Ekspertiz Raporunda, 
sekiz ayrı şirket tarafından verilen teklif mek-
tuplarının dört grup halinde her grup için aynı 
kişi tarafından yazıldığının belirlendiği, farklı 
iki şirkete ait teklif mektubundaki yazıların ise 
aynı kalemle yazıldığının belirlendiği, ihalenin 
tescili için gönderilen Sayıştay 6. Dairesince 
de, tekliflerin verilmesinde gizlilik esasının 
zedelendiği ve 2886 sayılı Yasanın 36 ve 37. 
maddelerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle 
tescilin uygun görülmediği anlaşılmıştır.Bu 
durumda, 2886 sayılı Yasanın 36 ve 37. mad-
delerinde kurala bağlanan gizlilik ilkesinin ze-
delenmesi temyize konu mahkeme kararında 
belirtilenin aksine ihaleye katılan firmaların 
teklif mektuplarının hepsinin aynı kalem ve 
aynı şahıs tarafından yazılması şartına bağlı 
olmayıp Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal 
Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı'nca 
düzenlenen 29.3.2002 günlü Ekspertiz Ra-
porunda yer alan tespitler doğrultusunda, 
uyuşmazlık konusu ihalede gizlilik ilkesinin 
ihlal edilerek uygun bedelin tespitinde hazine 
aleyhine düşük tenzilatın oluşmasına neden 
olunduğu anlaşıldığından ihalenin onaylan-
mamasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık 
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bulunmaması nedeniyle dava konusu işlemin 
iptali yolundaki mahkeme kararında hukuki 
isabet görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle 
2577 sayılı Yasanın 49. maddesine uygun bu-
lunan davalı idarenin temyiz isteminin kabu-
lüne, Erzurum İdare Mahkemesinin 28.6.2002 
tarih ve E:2001/1295, K:2002/844 sayılı kara-
rının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar 
verilmek üzere anılan İdare Mahkemesine 
gönderilmesine 18.10. 2004 tarihinde oybirliği 
ile karar verildi.

YARGITAY KARARI
4. Hukuk Dairesi 2005/12996 E., 

2006/13238 K.
•  HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT
•  İDARENİN SORUMLULUĞU
•  GÖREVLİ MAHKEME
•  818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 41 ] 
•  2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KA-

NUNU [ Madde 2/1 ]
ÖZET: DAVACI, DAVALININ KUSURU SE-

BEBİ İLE BELEDİYE ÇÖPLÜĞÜNDE ÇIKAN 
YANGININ KENDİ MAHSULÜNÜ DE YAKA-
RAK ZARAR VERDİĞİNİ İLERİ SÜRÜP TAZMİ-
NAT İSTEMİŞTİR. DAVACININ BU İSTEĞİ İDA-
Rİ KARAR VE EYLEMLERDEN DOĞAN ZARAR 
NİTELİĞİNDE BULUNDUĞUNDAN TAM YAR-
GI DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURACA-
ĞINDAN MAHKEMECE GÖREVSİZLİK KARARI 
VERİLMELİDİR. 

İÇTİHAT METNİ: Davacı Hüseyin vekili 
Avukat Suat tarafından, davalı T... Belediye 
Başkanlığı aleyhine 06.08.2003 gününde veri-
len dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üze-
rine mahkemece yapılan yargılama sonunda; 
davanın reddine dair verilen 30.06.2005 günlü 
kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili 
tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz 
dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra 
tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor ile 
dosya içerisindeki kâğıtlar incelenerek gere-
ği görüşüldü.Davacı, davalının kusuru sebebi 
ile belediye çöplüğünde çıkan yangının kendi 
mahsulünü de yakarak zarar verdiğini, bede-

linin davalıdan tazminini talep etmiştir.Mah-
kemece çıkan yangının belediyeye ait çöp-
lükten çıktığı ispat edilemediğinden davanın 
reddine karar verilmiş, hükmü davacı tem-
yiz etmiştir.Somut olayda, davacı davalının 
sorumluluğundaki çöplüğün gerekli bakım 
ve güvenliğini sağlamadığını, çöplükte çıkan 
yangının bu sebeple kendi mahsulüne zarar 
verdiğini iddia ederek tazminat istemektedir. 
Davacının bu isteği idari karar ve eylemlerden 
doğan zarar niteliğinde bulunduğundan, öde-
tilmesi istekleri 11.02.1959 gün ve 17/15 sa-
yılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın II. 
bendi hükmünce tam yargı davasının konusu-
nu oluşturur. İdarenin hizmet kusuru niteli-
ğindeki eylemi sonucu meydana gelen zarar-
lardan dolayı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 
2/1-b maddesi gereğince İdare'ye karşı, idari 
yargı yerinde tam yargı davası açılması ge-
rekir. Mahkemece, yargı yolu bakımından 
görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin 
esasının çözümlenmesi usul ve yasaya aykırı-
lık oluşturur.Anılan yön gözetilmeden verilen 
karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı ge-
rektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda 
gösterilen nedenle (BOZULMASINA), bozma 
nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şim-
dilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin 
alınan harcın istek halinde geri verilmesine 
30.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SAYIŞTAY KARARI:
Yedinci Daire, Karar Tarihi: 5.1.2006, Tu-

tanak No:. 9759
Kararın Konusu: Geçici görevlendirme ya-

zısı olmaksızın il dışına giden görevliye geçici 
görev yolluğu ödenemeyeceği.

Diyarbakır İl Özel İdare Müdürlüğü 
2003:“6245 sayılı Harcırah Kanununun “Mu-
vakkat Vazife Harcırahı” başlıklı14’üncü mad-
desi hükmüne aykırı olarak geçici görevlen-
dirme yazısıolmaksızın İstanbul iline gidip 
gelen görevliye geçici görev yolluğuödenme-
sinin mümkün bulunmadığın...”

Dr. Şafak Başa
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resel trendler ve ülke düzeyi çalışmaları hak-
kında güncel bilgilerin tartışıldığı  “Güçlendi-
rilmiş Bütünlük Sistemleri için Şeffaflık ve He-
sap Verebilirliğin Geliştirilmesi Uluslararası 
Konferansı”, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun ev 
sahipliğinde ve UNDP Türkiye ortaklığında 5-6 
Aralık 2012’de Ankara Sheraton Otel’de ger-
çekleştirildi.

  “Güçlendirilmiş Bütünlük Sistemleri 
için Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Gelişti-
rilmesi Uluslararası Konferansı” yolsuzlukla 
mücadele, bütünlük ve şeffaflık önlemleri ala-
nında çalışan kamu çalışanları, özel sektör, si-
vil toplum temsilcileri, akademisyenler, yerel 
yönetimler ve uluslararası toplum temsilcile-
rinin katılımıyla  başladı.

Söz konusu Konferansa, yolsuzlukla müca-
dele alanında dünyanın çeşitli coğrafyalarında 
faaliyet gösteren UNDP Kalkınma Politikaları 
Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, Birleş-
miş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Küresel 

Bütünlük (Global Integrity) ve Uluslararası 
Yolsuzlukla Mücadele Akademisi gibi uluslar 
arası kurum ve kuruluşların üst düzey tem-
silcileri ile Kore, Polonya, Romanya, Malezya, 
Botsvana, Yemen ve Fas Yolsuzlukla Mücadele 
Komisyonları temsilcileri de katıldı.

Toplantıya  Devlet Denetim Elemanları 
Derneği adına Genel Başkan Ali Alper ORKUN, 
Genel Başkan Yardımcısı Osman  GÜLTEN, 
Genel Sekreter Kadir KEMALOĞLU, Genel 
Sayman Şener ÇIRAK  ve Denetim Kurulu Baş-
kanı Ömer YÜREKLİ katıldı.

Dernek adına katılan Genel Başkan Ali Al-
per ORKUN ile  Ömer YÜREKLİ  çeşitli oturum-
larda bir çok soru sordular. 

Ali Alper ORKUN’ un yönelttiği sorular:

1- UNCAC İncelemesi Işığında Farklı Yol-
suzlukla Mücadele Sistemlerinin  Etkinliği ve 
Etkinliğinin Artırılması İçin  Alternatif Model-
leme başlıklı II. oturumda yöneltilen soru:

Küresel yolsuzlukla mücadele hedefine 
yönelik olarak düzenlenen uluslararası kon-

Nurullah C. Kemaloğlu*

DENETDE'DEN
HABERLER

ULUSLAR ARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONFERANSI YAPILDI

* Sağlık Başdenetçisi
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feransta, ağırlıklı olarak gelişmemiş Afrika 
ülkeleri ile gelişme yolunda ilerleyen bazı 
uzak doğu ülkelerinde yaşanan yolsuzluk ve 
istismar olaylarının öne çıkarıldığı dikkatimizi 
çekmiştir. 

Oysa, özellikle gelişmiş batı ülkelerinin, 
iktisadi gelişimlerini, Avrupa kıtası dışında-
ki kıtaların, yer altı ve yer üstü zenginlikleri-
ni acımasızca sömürerek elde etikleri, inkâr 
edilemez bir gerçektir. Küresel dünyaya bu 
gözle bakıldığında; en büyük yolsuzluğun ve 
adaletsizliğin, tüm dünyanın mali kaynaklarını 
adalete aykırı şekilde kullanarak yüksek refah 
noktasına ulaşmış batı ülkelerinin, sahip ol-
dukları bu büyük zenginliğin, mevcut sorunla-
rı çözmeye yetecek küçük bir bölümünü dahi 
paylaşmaya yanaşmamaları olduğu, hayretle 
görülmektedir. 

Bu noktada korkunç boyuttaki bu adaletsiz-
lik ve yolsuzluk, Birleşmiş Milletler mensupla-
rının bulunduğu bu toplantıda konuşulmadan, 
fakirliğin ve az gelişmişliğin esas sebebinin, 
gelişmekte olan ülkelerdeki kötü yönetim me-
totlarıymış  gibi  gösterilmeye çalışılması dahi-
yane bir kara mizah örneğidir.

Son tahlilde tabi ki, ismi ve coğrafyası ne 
olursa olsun her ülkede, yolsuzluk ve istis-
marlar tamamen engellenmeli veya en az 
seviyeye indirilmelidir. Ancak, mevcut yak-
laşımla sadece buz dağının görünen yüzü ile 
uğraşmaktansa çok daha büyük olan denizin 
altındaki boyutu ile uğraşılmalıdır. Birleşmiş 
Milletler yapısının, bir elin parmaklarının sa-
yısını geçmeyen sayıdaki gelişmiş ülkenin, 
kendisi dışındaki dünyayı uyuşturmak amaçlı 
kullanımının önüne geçilmelidir. 

Belirttiğimiz anlayış konusunda, düşünce-
lerinizi bizimle paylaşır mısınız? 

2- Gelişmekte Olan Ülkelerden Yasadışı 
Mali Akışların önlenmesi başlıklı VI. Oturumda  
Yasadışı Finansal Akışlar  Yüksek Paneli üyesi 
Raymond Baker’ a yöneltilen soru:

Uluslararası yasadışı finans akısının engel-
lenmesi ile ilgili, çeşitli bilgiler ve  ülke uygula-
maları katımcılar tarafından anlatıldı.

 Bu aşamada, Avrupa’ nın ortasında yer 

alan İsviçre ‘den bahsetmek istiyorum. Bu 
ülke tüm dünyanın yasadışı finansını, mafya 
patronlarının  ve terörün mali kaynaklarını, 
devlet koruması altında toplamakta ve refah 
devleti olma özelliğini bu sayede sürdürmek-
tedir.

AB adalet sistemi, 2002 de AB üyeliğini ka-
bul eden İsviçre’ ye müdahale etmemektedir. 
Bu pasiflik sürecinin temel hedefi bu ülkede 
toplanan mali kaynakların, Batı ülkelerinin ik-
tisadi kalkınmasında kullanılmasıdır.

Son yıllarda, yasadışı finansman akışının, 
Singapur ve BAE gibi ülkelere kaydığı yoğun 
olarak kulislerde konuşulduğuna ve artık bu 
kaynaklar batı ekonomilerine  akmadığına 
göre yasadışı finansmanda, Birleşmiş Mil-
letlerin mücadelesinin etkinliğinin artacağını 
ümit edebilir miyiz? 

3- Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin Uy-
gulanmasında Kaydedilen İlerleme Başlıklı I. 
Oturumda yöneltilen soru:

Bu organizasyona katılarak bizimle bilgi ve 
tecrübelerini paylaşan tüm katılımcılara te-
şekkür etmekteyiz. Ancak, yolsuzlukla müca-
delenin, sadece entelektüel camiaya mensup 
kişiler arasında tartışılarak çözülecek ve so-
nuç alınacak bir nitelik arz etmediğini takdir-
lerinize sunmak istiyorum.

Bu mücadelenin topluma mal edilmediği 
sürece ve ilkokuldan başlayacak bir eğitimi 
kapsamadığı sürece başarıya ulaşamayacağı 
kanaatimize katılır mısınız ve BM’  nin bu yön-
de neler yaptığını veya neler yapması gerekti-
ğini bize anlatır mısınız?

Ömer YÜREKLİ tarafından  yöneltilen so-
rular :

1-Güney Kore Yolsuzlukla Mücadele ve Si-
vil Haklar Komisyonunu temsilen katılan sayın 
Yoon Jung Jung’a (II. oturumda)   yöneltilen 
soru:

Yolsuzlukla mücadele eden birimler içinde 
Denetim Kurullarından bahsettiniz. Bu kurul-
lar her Bakanlık bünyesinde  bulunuyor mu? 
Yolsuzlukla mücadelede bu kurulların etkinli-
ği nasıldır?

Nurullah C. Kemaloğlu
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Konuşmanızda 1990’ lı yıllarda kamu ça-
lışanlarının %60’ ının  yolsuzluğa karıştığını 
belirttiniz. Bu oranı nasıl tespit ettiniz? Çok 
yüksek bir oran değil mi?

2-Şili Katolik Üniversitesi Kamu Politikala-
rı Merkezini temsilen katılan sayın               Cris-
tobal Tello’ ya  (III. oturumda) yöneltilen soru:

Konuşmanızda yerel yönetimlerde merkezi 
yönetime göreceli olarak yolsuzlukların daha 
fazla olduğunu, merkezi yönetimin aldığı ka-
rarların yerel yönetimler tarafından yeterince 
uygulanmadığını belirttiniz. Şili’ de yerel yöne-
timler üzerinde vesayet denetimi var mı? Var-
sa bu denetimin yolsuzluğu önlemede etkinliği 
yok mu? 

3- Siyasi Parti ve Seçim Kampanyalarının 
Finansmanında Açıklık ve Şeffaflık başlıklı V.  
oturumda konuşmacılara yöneltilen soru:

Demokrasilerde partilerin siyasal faali-
yetlerinin şeffaf olması son derece önemli-
dir. Partilerin faaliyetlerinin finansmanında 
yaptıkları usulsüzlükler, bu partiler iktidara 
geldiklerinde uygulayacakları politikaları et-
kileyebilir. Bu noktada partilerin siyasal faa-

liyetlerinin finansmanında ideal bir model var 
mıdır? En azından iyi uygulama örnekleri bu-
lunmakta mıdır?   

4-  Gelişmekte Olan Ülkelerden Yasadışı 
Mali Akışların önlenmesi başlıklı VI. Oturumda 
UNDP Küresel Politika Danışmanı Phil Mats-
heza’ ya yöneltilen soru:

Önceki gün yapılan oturumlarda ve bu gün 
yapılan oturumlarda azgelişmiş ve geri kalmış 
ülkelerdeki durum gündeme geldi. Yasadışı 
mali akışlar konusunda da azgelişmiş ülkeler 
incelendi. Yasadışı mali akışı önlemek için hep 
azgelişmiş  ülkelerin tedbir almasından bah-
sedildi. 

Bu noktada şunu sormak istiyorum: ABD 
ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yasadışı 
mali akış yok mu?  ABD, İngiltere vb. gelişmiş 
ülkeler yasadışı mali akışı önlemek için ne gibi 
tedbirler alıyor?

Toplantı, hazırlanan sonuç bildirisinin Mar-
mara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 
Başkanı  Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA ta-
rafından  okunmasıyla sona erdi.

DENETDE YÖNETİCİLERİ KAMU GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARI Sayın Doç.Dr.Ulvi 
SARAN VE SAYIŞTAY BAŞKANI 

Sayın Doç.Dr.Recai AKYEL’ İ ZİYARET ETTİ

DENETDE'DEN HABERLER
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DENETDE ‘nin tanıtımına yönelik faaliyet-
ler kapsamında 03 Aralık 2012  günü Kamu 
Güvenliği Müsteşarı Sayın Doç.Dr.Ulvi SARAN 
ve Sayıştay Başkanı Sayın Doç.Dr.Recai AKYEL 
ziyaret edilmiştir.

Bu ziyaretlerde, DENETEDE Genel Başkanı 
Sayın Ali Alper ORKUN, Derneğin kamu de-
netimi görevinde bulunan meslektaşların çatı 
olma niteliğine değinerek Dernek faaliyetle-
ri, amaçları, projeleri denetim elemanlarının 
mesleki sorunları hakkında açıklamalarda bu-
lunmuştur.

Karşılıklı görüş alış verişinin olduğu, sıcak 
ve samimi bir şekilde yapılan bu görüşmeler-
de, kendileri de geçmiş yıllarda denetim ele-
manı olarak görev yapmış, idari ve akademik 
deneyimleri olan Kamu Güvenliği Müsteşarı 
Sayın Doç.Dr.Ulvi SARAN, kamu yönetimin-
de kaliteli ve etkin bir hizmet sunumunun  ve 
başarının sağlanabilmesi için etkin, kaliteli 
denetim sisteminin de gerekli olduğunu vur-
gulamış, Türk kamu yönetiminde görev yapan 
denetim elemanlarının mesleki gelişimlerinin, 
ortak değerlerinin ve daha iyi bir denetim siste-
minin kurulabilmesi için öneriler getirme gö-
rev ve sorumluluğunun da öncelikle denetim 
elemanlarının temsilcisi olan DENETDE’de ol-
duğunu ifade etmiştir. Bu kapsamda denetim 
elemanlarının hak ettiği konuma ulaşmaları 
ve kamu yönetiminin etkinliğini artırıcı bir de-
netim sisteminin oluşturulması için DENETDE 
tarafından yapılacak çalışmalara destek vere-
bileceğini de belirtmiştir.

Sayıştay Başkanı Sayın Doç.Dr.Recai AK-
YEL, karşılıklı görüş alış verişinin olduğu, 
sıcak ve samimi bir şekilde yapılan bu gö-
rüşmede;  TBMM adına kamu yönetiminde 
denetim yapan Sayıştay’ın Başkanı olarak 

Valilik yapan bir yönetici, eski bir Müfettiş ve 
akademisyen olarak uzun yılların sonucun-
da oluşan birikiminin neticesinde, Türk kamu 
yönetiminin başarısı için gelişmiş bütün  ül-
kelerin sistemlerinde olduğu gibi Ülkemizde 
de denetim sisteminin gerekliliğine ve öne-
mine değinerek, denetim birimlerinin kamu 
yönetimine yol gösterici, kaynakların etkin ve 
verimli kullanılmasını temin edici özelliğinin 
öne çıkarılmasına, denetim ile alakalı akade-
mik çalışma ve yayınların yapılmasına yönelik 
faaliyetlerin öneminden bahsetmiştir. Bu bağ-
lamda kendisinin de bir akademisyen olarak, 
TODAİE ve üniversitelerde lisansüstü düzeyde 
denetim derslerinin konulmasına ve denetim 
konusunda tezlerin yapılmasına yönelik ça-
lışma başlattığını ve akademik bakımdan çok 
az çalışılmış ve önemsenmemiş olan denetim 
konusundaki eksikliğin giderilmesi yönünde 
gayret sarf ettiğini ifade etmiştir. 

Sayıştay Başkanı Sayın Doç.Dr.Recai AK-
YEL görüşmede ayrıca, kamu denetim eleman-
larının çatısı niteliğinde olan DENETDE’nin 
çalışmalarına katkı sağlamaktan memnuniyet 
duyacağını ve Dernek Genel Merkezini ziyaret 
edeceğini beyan etmiştir.

Nurullah C. Kemaloğlu
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“Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Kriz”, 

“Küresel Ekonomi Koşullarında Türkiye’de 
Dışa Açılması ve Gelişme Sorunu” isimli ki-
tapların yazarı Ali Osman Balkanlı’ nın yeni 
kitabı “Makroekonomik Denge ve Küresel 
Krizler” adını taşıyor.Kitabın yazarı Ali Os-
man Balkanlı İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde Yrd. Doç. olarak çalı-
şıyor.

168 sayfadan oluşan kitap, Filiz Kitabevi 
tarafından Ekim 2011 tarihinde yayımlan-
mış.

Dünya ekonomisi 20. Yüzyıl başlarında 
olduğu gibi 21. Yüzyıl başlarında da yüzyı-
la hükmedecek sorunları bünyesinde taşı-
maktadır. Özellikle teknoloji ve finansman 
alanındaki gelişmeler baş döndürücü hale 
gelmiştir. Gelişme olağanüstü hızlanmıştır.
Ürünler artık teknolojik bilgi ile üretilmek-
te ve tüketim sürecinde finansman sistemi 
daha çok kullanılmaktadır. Adam Smith’ 

den bu yana bilinen dört üretim faktörüne 
dördüncü üretim faktörü olarak teknoloji 
eklenmiştir.21. yüzyılda ekonomik alandaki 
bu gelişmelere bağlı olarak dünya ekonomi-
sindeki makro ekonomik denge sorunlarının 

Aslan Özdemir*

KİTAP
TANITIMI

Ali Osman Balkanlı’ nın Yeni Kitabı,  
MAKROEKONOMİK DENGE VE KÜRESEL KRİZLER

* İç Denetçi
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da büyüdüğü görülmektedir. Üretim tüketim 
dengesizliği, bunlara bağlı olarak gelişen fi-
nansman dengesizliği gelişmekte olan ül-
keleri etkilediği gibi, gelişmiş olan ülkeleri 
de etkilemektedir.Bu sorunlar iktisatçıları 
yoğun olarak meşgul eder hale gelmiştir.
Buna göre günümüzde,  dünya ekonomisi 
denge sorunları ve kriz olgusu ile daha fazla 
karşılaşmaktadır.

Günümüz küresel dünyasında, dünyanın 
bir noktasında başlayan ve o noktanın ötesi-
ne taşınan krizler, hızla bölge ekonomilerini 
ve devamında da dünya ekonomisini etkisi 
altına almaktadır.

Kitapta makro ekonomik denge konusu  
iktisadi okullara göre incelendikten sonra,  
dünya ekonomisindeki hızlı değişim,  makro 
ekonomik denge sorunları, gelişmekte olan 
ekonomilerde makro ekonomik dengesiz-
liğin  dış fonlanmasında doğrudan yatırım/

finansal sermaye etkinliği, ödemeler denge-
si-bankacılık krizleri irdelenmektedir. Yazar 
dünya ekonomisinde  yaşanan dengesizlik 
ve kriz döngülerinde  ortak bazı etkenler 
olduğu görüşünden hareket etmekte ve be-
lirtilen irdelemeler çerçevesinde bu ortak 
etkenleri araştırmaktadır.

Kitap,  küresel denge sorunları ve kriz 
olgusu konusunda  çok önemli bir akademik 
çalışmadır. Bu açıdan öğrencilerin, ekono-
mistlerin, akademisyenlerin ve ekonomi bü-
rokratlarının  yararlanabileceği kaynak bir 
eser niteliğini taşımaktadır.

(Ali Osman Balkanlı’ nın Makroekono-
mik Denge ve Küresel Krizler isimli eserini 
Filiz Kitabevi’ nden temin etmek mümkün.
Yayınevinin telefonu: 0212 527 07 18. Yazarın 
e-posta adresi: aobalkan@istanbul.edu.tr)

Aslan Özdemir / KİTAP TANITIMI
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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 karar 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 gel-
mez. 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 adresi-
ne gönderilebilir.

 9- Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

 10- Yayımlanan yazılara (ilk beş sayfa için) Dernek Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda 
telif ücreti ödenir.

 11- Denetim Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlanmak da dahil olmak üze-
re, kabul edilen yazıların tüm yayın haklarına sahiptir.
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