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Sorular, düşünen beyinlerin sorulara, cevaplar, 
diye karşılık verebilmesi için vazgeçilmez nitelik-
te olan araçlardır. Doğru soruların, doğru yanıt-
larının peşine düşüyor, ortak bilgi havuzundan, 
ortak aklı çıkartmaya talip oluyoruz.

Örneğin; Kamu yönetiminin olduğu her alanda, 
kamu denetiminin vazgeçilmezliği, inkar edile-
mez bir gerçek ise, etkili yönetim faaliyeti için 
nasıl bir denetim sistemi oluşturulmalı ve nasıl 
uygulanmalıdır?

Kamu yönetiminin denetimi,  yine halk tarafın-
dan seçilen temsilcilerin belirlemiş olduğu çer-
çeve içerisinde, kamuoyunu ve onun temsilcile-
rini bilgilendirmek adına yerine getirilen bir işlev 
değil midir?

Kamu kaynaklarını kullanan organların, bu kay-
nakları hukuka uygun, verimli, etkin ve etkili kul-
lanıp kullanmadıkları sorusu, eğer sorulmaz ise 
toplum kendisi adına görev yapan kamu teşki-
latını, dedikodu ve önyargılardan oluşan bir me-
kanizma ile mi değerlendirecektir?

Bu anlamda, Kamusal alanda denetim, sadece 
mesleği bu olan insanların, üzerinde düşünmesi 
ve kaygılanması gereken bir alan mıdır?

Denetim sonuçları, işlemleri hakkında değerlen-
dirme yapılan kamu görevlileri için yeni ufuklar 
açan, kamuoyu içinse, kendisine daha iyi hiz-
met eden görevlileri tanıma fırsatı sağlayan ve 
dolaplar dolusu anlaşılmaz dosyanın özünü, 
bir çırpıda anlayabilecekleri bir araca neden 
dönüşemez?

Kurum arşivlerinin tozlu rafları mı (haksızlık et-
meyelim, son yıllarda kurum bilgisayarlarının 
tozlu digital dataları) hasretle bekler denetim 
raporlarını? (şairin dediği gibi taze ölüyü has-
retle bekleyen mezarlar gibi.)

Ve neden denetim mekanizması kendisini de 
denetleyip, quavadis (nereye gidiyorsun?)     
diye sormaz?

Bizce, Denetim mekanizmasının, sübjektif ön 
yargı ve kabulleri bir kenara bırakarak, kurumu-
nun hedef ve amaçlarına motive olarak, üretilen 
kamu hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin art-
masına yoğunlaşması, temel görevidir.

Denetim birimleri de, kendi başarı performans-
larını ölçecek değerlendirme kriterlerine bağ-
lı olmalıdır. Bağlı oldukları kurumları ölçmeye, 
başarı ve başarısızlıklarını değerlendirmeye 
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çalışan bu birimlerin, kendilerini ölçme ve de-
ğerlendirme konusundaki atalet ve isteksizlikleri 
düşündürücüdür. 

Bu birimlerin, iç yapılarındaki ve görev dağılı-
mındaki eksiklik veya adaletsizlikleri tartışılma-
lı, gayretli ve yoğun çalışan denetim elemanları 
teşvik edilmeli, ödüllendirilmelidir.

Denetim birimleri arasında koordinasyonu ve 
uyumu sağlamak üzere oluşturulacak Denetim 
Üst Kurulu ile denetim birimlerinin başarısı ve 
başarısızlıkları ölçülebilecek ve gelişimlerine yö-
nelik tedbir ve uygulamalar planlanabilecektir.

Mevcut halde Türk Kamu Yönetiminin deneti-
minden sorumlu birimler, Kamu Yönetimi ala-
nında çalışan akademik birimlerden kopuk ve 
uzaktırlar. Kamu Yönetiminin denetimi konusu 
gündem dışıdır. Konuyu en iyi bilen ve uygu-
layan denetim elemanları, konu hakkında fi-
kir beyan etmemekte veya edenler ise dikkate 
alınmamaktadır.

Uygulamayı ve uygulamadaki sorunları bilme-
yen, denetim kültür ve anlayışına uzak, kerame-
ti kendisinden menkul uzman olduklarını iddia 
eden bir takım bürokratik şahsiyetler, kesin ve 
kati yargılarda bulunmakta, tutarsızlıklarının or-
taya çıkmasından tedirgin oldukları için uygu-
layıcılar ile konuları değerlendirmemektedirler.

Bu kişilerin hazırladığı düzenlemeler, siyasi oto-
riteye seçeneksiz olarak sunulduğundan, siyasi 
otorite karşılaştırma yapamamakta, düzenlenen 
evrakların, altı imzalatılınca, ‘‘siyasi irade böyle 
istiyor’’ söylemi devreye sokularak, oyunun ikin-
ci perdesi sahneye konulmaktadır.

Gelinen bu noktada; denetim birimlerinin, içe 
kapanıklığı, bıkkınlığı ve isteksizliğinin etkisini 
de göz ardı etmek mümkün değildir. Nitekim 30 
hatta 40 yılını, kamu denetimi alanında geçirip 
de, mevcut sisteme yönelik eleştiri, öneri ve fikir 

arayışı içinde bulunmayan bir topluluk olmak da 
incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bir durum-
dur.Konu, ya statükodan hoşnut olmak ya da 
değişimden ümitsiz olmakla açıklanabilir. 

Kamuoyunda yaygın kanaat olan kamunun de-
netiminin yetersiz olduğu algısının, denetimin 
güçlendirilmesi talebine dönüşmemesi, ayrı bir 
sosyolojik inceleme konusudur.

Türk Kamu Yönetimindeki idari denetim eksik-
liğinin; mevcut sistemde, adli denetim ve polis 
denetiminin güçlendirilmesi ile aşılmaya çalışıl-
dığı izlenmektedir. 

Bu durumun da, Türk Kamu Yönetimindeki yol-
suzluk / suç /suçlu üçgeni dışında, ekonomiklik 
/ verimlilik / etkinlik / yerindelik dörtgeninin hiç 
gündeme gelmemesine ve unutulmasına yol aç-
tığı izlenmektedir. 

Türk Kamu Yönetiminde denetim, ‘‘ tavşan kaç- 
tazı tut, kısır döngüsünün’’ sarmalına, sıkışıp 
kalmıştır.

Kamuoyu, sansasyonel ve operasyonel yargı ve 
polis denetimi dışında, sakin ve ölçülü şekilde 
gerçekleştirilen, derinlemesine analizlerin yapıl-
dığı, analitik düşüncenin eseri olan denetim çık-
tılarından yararlanamamaktadır.

Ünlü Çek yazar Milan Kundera’ nın, “Var Olma-
nın Dayanılmaz Hafifliği” isimli kitabına nazire 
oluşturacak şekilde, ironik bir yaklaşımla; ya-
zarın kitabında hayata dair temel sorusu olan, 
“hangisi olumlu? Hafiflik mi? yoksa ağırlık mı?” 
sorusunu, kamu denetimi alemine yönelik olarak 
sormak üzere kurguladık. 

Ağırlık kavramını, halk arasındaki olumlu anla-
mıyla değil hantallık anlamında, hafiflik kavramı-
nı ise halk arasındaki olumsuz anlamıyla değil, 
sürat ve çeviklik kazanmış, sağlıklı bir bünyeyi 
betimlemek için, kullandık.
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Türk Kamu Denetim sistemine dair, etkinlik ve 
etkililik arayışlarında, mevcut sistem dahilinde 
devam edilerek, ayrıntıcı ve verimsiz labirent-
lerde boğulmak yerine, gereksiz ağırlıklarından 
kurtulmuş ancak hız ve etkinlik kazanmış, he-
defe kilitlenmiş, hafiflemiş bir sisteme geçişi, 
savunuyoruz. 

Her şeyi kontrol etme fetişizminin, şehvetinden 
sıyrılarak, öncelikle en vahim hataların işlenme-
sini engellemek ve en önemli değerlerin kaybol-
masına engel olmak yaklaşımının, bizi sonuca 
götürebileceğini öngörmekteyiz.

Denetim kadrolarının sayısının sınırlılığı ve de-
netime ayrılan zamanın darlığı, dikkate alındı-
ğında; sistem mutlaka önem sıralaması yap-
malı ve teşbihte hata olmaz, öncelikle ayrık 
otlarını temizlemek yerine, hint kenevirlerini tes-
pit ederek, uyuşturucu maddeye dönüşmesini 
engellemelidir.

Çalışmaların devamında; vaktiniz ve gücünüz 
kalırsa, ayrık otlarını da temizlemeniz, kamuo-
yunu mutlu edecektir ama mevcut halde oldu-
ğu gibi ayrıntılara boğulan ve esası kaçıran bir 
çalışma düzeninin, kamuoyunun, denetim sis-
teminin, anlamsız ve etkisiz olduğuna dair dü-
şüncelerinin kökleşmesine ve denetim faaliyet-
lerine duyarsız kalmasına yol açacağından emin 
olabiliriz. 

Bu durumu takiben, kamuoyu ilgisinin ve bilgi-
sinin dışında kalan denetim sistemi; yöneticile-
rin insafına terk edilip, kendi kendisine yazılı do-
kümanlar üreten ve ortaya koyduğu gayretler, 
sonuca ulaşmadığı için karamsarlığa mahkum 
olan ve sisteme küsen bir yapıya dönüşecektir 
ve aslında dönüşmüştür.

Sistemin tedavisine yönelik ilaç; Kamu Denetim 
birimlerinin denetim raporlarını, (kişi haklarını 
korumaya yönelik belli düzenlemeler dahilinde) 
kamuoyu ile paylaşmasında gizlidir.

Bu ilaç, bünyede peş peşe olumlu reaksiyonla-
ra sebep olacaktır. Böylece, Denetim Elemanla-
rı, çalışmalarının efkar-ı umumiyeye sunulacağı 
ve ömür boyu kendisini takip edeceği bilinciyle, 
yazacakları raporların niteliğini mutlaka yüksel-
tecek, ülke vatandaşları da bu çalışmaların ge-
reklerinin yerine getirilmesini takip ederek, karar 
vericileri denetleyebileceklerdir. 

Sonuç olarak;Etkin ve verimli bir denetim sis-
temine geçiş, yalnızca denetim elemanlarının 
mesleki meselesi değil, Türk Demokrasisinin ve 
insanlarımızın refahını ilgilendiren önemli bir ma-
hiyet arz etmektedir. 

İnsanımızın bu meselenin özüne vakıf olabilme-
si ve kamu kaynaklarının denetiminde, medya 
ve iletişim organlarının sunduğu kısıtlı bilgi or-
tamından kurtulabilmesi bizleri mutlu edecektir.

Bundan böyle, dar ve yüzeysel sloganlara ve 
şehir efsanelerine dayalı denetim sistemi öne-
rilerine karşı, tüm dünyadaki, gelişen kamu de-
netimi uygulamalarını karar vericilerle paylaşıp, 
ortak doğruları yakalamak temel hedefimizdir.

Bu yolda kurumsal muhafazakârlık ve çıkarları 
bir kenara bırakarak, ülkemiz insanlarının ortak 
beklentilerine hizmet edecek bir denetim sistemi-
nin kurulmasına, katkıda bulunmaya çalışacağız.

Duymayan/görmeyen/söylemeyen üç maymunu 
oynamanın, bizleri yetiştirmek için kıt kaynakla-
rını seferber eden ülkemize karşı vefasızlık ola-
cağına inanıyoruz.

Öneri ve gayretlerimiz dikkate alınmaz ise ‘‘tari-
he not düşmüş’’ olmanın, doğruları ifade etmiş 
olmanın huzuru bize yetecektir.

Esenlik dileklerimle;

A.ALPER ORKUN
DENETDE Genel Başkanı

DENETİM / BAŞKANDAN
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2018 TROIA YILI / DENETİM

Hıristiyan misyoner ve gezgin Wilhelm von Rub-
ruk, Moğol Hanı Möngke’yi ziyaret ettiğinde, 
Han ona mealen şöyle demişti: “Bizler bir elin 
beş parmağı gibi Tanrıya giden farklı yollar ol-
duğuna, hepsinin bir bilekte birleştiğine inanı-
rız. Fakat siz İncil’den başkasını kabul edenlere 
yaşam alanı tanımıyorsunuz. Burada misafiri-
mizsiniz, dilediğinizce kalın, ama sizin yolunu-
za girmemizi beklemeyin”. Asyalı toplumlar ile 
Batılı toplumların “yabancı”ya ve “öteki”ye dav-
ranış biçimleri arasındaki fark, üzerinden yedi 
asır geçen bu anekdotta olduğu gibi gayet be-
lirgindir. Asyalı toplumların Avrupalılarla en çok 
temas kurmuş kavmi olan Türklerin tarihi serü-
veni de, bu davranış biçimi farklılığının zaman 
zaman çatışmaya döndüğü anların bir derleme-
sinden ibarettir. 

Bir Asyalı için tabiat, çevre ve “öteki” ile birey 
arasındaki rabıta, sentez ve uyum arayışından 
ibarettir. “Suda balığın hakkı vardır” diyerek ge-
reksiz yere yıkanmaktan ve suyu kirletmekten 
tabiata uyumlu bir takva ile kaçınan Türkler, Ba-
tı’ya göçtüklerinde de bu ihata edici anlayışla-
rını getirmişlerdi. Yalnızca tabiat ve insan dışın-
daki canlılarla değil, diğer insan topluluklarıyla 
da uyum ve sentezi arayan Türkler, ünlü Türko-
log Roux’nun deyimiyle “şaşırtıcı bir uyum yete-
neği” ile Anadolu ve Balkanları vatan ederken, 
Asya’dan getirdikleri ile “burada buldukları”nı 
sentezlemişlerdi. Bu ihatacı anlayış sayesin-
de birçok küçük etnisite, mezhep ve anlayış, 
Türklerin hüküm sürdüğü topraklarda kovuştur-
ma, baskı ve sistematik yok edişten kurtuldu: 
Bizans döneminde büyük sıkıntılar çeken Er-
meniler ve yine Bogomil mezhebinden olmakla 

kovuşturmaya uğrayan Boşnaklar en belirgin 
örneklerdendir. 

Tabiat, çevre ve “diğerleri” ile ilişkisini ekseri-
yetle hükmetme, biçimlendirme ve faydalan-
ma üzerine kuran Batılı insanın ise gittiği yerde 
bıraktığı iz tam aksi yöndedir. Coğrafi keşifler 
döneminde koskoca Aztek, İnka ve Maya uy-
garlıklarından geride neredeyse hiçbir şey kal-
mamasına neden olan Batılı büyüklenmeciliği, 
tarifini en güzel Kipling’in “Beyaz Adamın Yükü” 
şiirinde bulur. Beyaz adam gittiği yere “medeni-
yet” götüren, bu yüzden medeniyetsiz, dolayı-
sıyla “tam insan” olmayan “diğerleri”ni istediği 
gibi şekillendirmekte özgür bir yarı-tanrıdır. Yer-
liler tam da bu yüzden din değiştirseler bile asla 
“tam insan” olamazlar. “Medeniyetler Çatışma-
sı” tezinin bu veçhile Batı’dan çıkmış olması te-
sadüfi değildir. 

***
Çağlar boyunca Homeros vesilesiyle hikayesi 
bilinen ancak modern döneme dek gerçekliği 
şüpheli kabul edilen bir savaşın, bir Batı-Doğu 
çekişmesinin merkezinde, Anadolu toprakları-
nın en batısındaki şehrimiz Çanakkale yer alır. 
Başrolde Kipling’in tasavvurundaki beyaz adam 
gibi bir “yarı-tanrı”, Achilleus (Aşil) yer alır; An-
tik Yunan’ın bütün şehir devletleri ve krallıkları, 
prensesleri Helen’in kaçırılmasını bahane ede-
rek Doğu’ya karşı birleşmişlerdir. Büyük bir ha-
zırlıktan sonra Hellas’ın dört bir yanından gelen 
Yunan savaşçıları o güne dek görülmüş donan-
maların en büyüğüyle yola çıkarlar. Tek bir he-
defleri vardır: Küçük Asya’nın kilidi Truva’yı yok 
etmek. 

DOĞU VE BATI: 
TRUVA’NIN KISSADAN HİSSESİ
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O dönem irili ufaklı devletlere bölünmüş ve kla-
sik dönemdeki medeniyetinin henüz emekleme 
evresinde olan Yunanistan, Truva’nın azametinin 
yanında bir taşra görünümü gösteriyordu. Geniş 
hinterlandının önemli bir liman kenti olan Truva 
Asya’nın zenginliğinin bir uç beyliği gibiydi. Tru-
va ayakta oldukça, yedi kat surlarıyla azamet-
le yükseldikçe Yunanlıların ticarette, siyasette 
ve askeriyede güçlenmeleri imkansızdı. Nitekim 
iki tarafın da büyük kayıplar vermesiyle, nihayet 
bir harp hilesine, meşhur Truva atına başvurula-
rak Truva düştü. Rivayete göre tanrıça Athena, 
kaba güçle şehri alamayan Yunanlılara bir tah-
ta at yapıp, hediye olarak kent surlarının önüne 
bırakılmış gibi yapmalarını, içine gizlice asker 
yerleştirmelerini salık vermişti. Öyle de yaptılar. 
Truvalılar bu ilginç hediyeyi surlardan içeri aldık-
larında, artık kaderleri bağlanmıştı. Geceleyin 
attan çıkan Yunanlılar, şehrin kapılarını açarak 
askerlerin korumasız kente saldırmasını sağla-
dılar. Günlerce süren yağma ve yıkımdan sonra 
geriye büyük bir şenlik ateşi gibi tüten bir şehir 
kalmıştı. Yunan zaferi, antik dönemin en gör-
kemli şehirlerinden birini yakarak kutlanıyordu. 

Truva Savaşı’ndan sonra Anadolu toprakları de-
falarca Doğu ve Batı’nın çatışma sahnesi ola-
caktı. Perslerle Yunanlılar, Bizanslılarla Persler, 
Müslüman Arap orduları ve Bizanslılar, nihayet 
Türkler ve Bizanslılar hep Anadolu toprakların-
da ve bu topraklar için savaştılar. Uzun süre Ba-
tı’nın en doğudaki eyaleti Anatolia, yani güneşin 
doğduğu topraklar, Türklerin burayı vatan etme-
siyle Anadolu olmuş, artık Doğu’nun en batıdaki 
merkezi haline gelmişti. Bu yönüyle Türk haki-
miyeti, Truva’nın hikayesinin yenilenmesiydi: Bir 
kez daha Anadolu, Batı’nın gıptayla seyrettiği 
bir Doğu medeniyetinin, Batı’nın hemen dibinde 
gelişmiş ve görkemli bir merkeziydi. 

***
Coğrafi keşiflerden hemen sonrasına rastlayan 
“Emperyalizm” dönemi, Batı kültürüne içkin 
şekillendirici, hakimiyet kurucu ve faydalanıcı 

anlayışın en rafine ve gaddar çağıdır. Bu dö-
nemde tabiata hükmeden endüstrinin de ge-
lişmeye başlamasıyla hammadde, işgücü ve 
pazar bulma amacıyla Batılı ülkeler bir sömür-
gecilik yarışına girmiş, dünyanın bütün kıtala-
rında kan, gözyaşı ve felaketlerle anılan işgaller 
yaşanmıştı. Bütün bu çılgınlığın ortasında Do-
ğu’nun son ve azametli bir abidesi gibi duran 
Osmanlı İmparatorluğu da nasibini alacaktı. Ar-
tarda savaşlarla toprak kaybeden Osmanlı, eski 
görkeminin yorulmuş, yıpranmış bir hatırasıyla, 
son bir vakar hamlesiyle dik durmaya çalışıyor-
du. Tarih, gerçekten tekerrür ediyor, dünyanın 
o döneme dek gördüğü en büyük ve topyekün 
savaş olan Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu ve 
Batı yine Truva’da, Çanakkale’de karşı karşıya 
geliyordu.

Çanakkale Deniz ve Kara zaferleri, kuşkusuz ta-
rihin seyrini değiştirmişti. Bu defa Doğu, kaba 
güce de, hileye de yenilmemeyi öğrenmişti. Türk 
askerinin eşsiz fedakarlığı ve muhteşem Türk ko-
mutanları, Batılı emperyalistlere vatan savunma-
sı yapan bir ulusun karşılaşılabilecek en yenil-
mez düşman olduğunu öğretmişlerdi. Bu büyük 
hezimet, yalnızca Türkiye’nin talihini kurtarmak-
la kalmamış, özellikle İngiliz sömürgesi altında 
ezilen Müslüman ve Doğulu toplumlara, İngil-
tere’nin yenilebilir olduğunu göstermiş, onların 
özgürlük mücadelelerine ilham olmuştu. Bütün 
fiyakasıyla, engin gücü ve muhteşem finansma-
nıyla üzerinde güneş batmayan imparatorluk, bir 
hilal uğruna batan güneşlerin hamiyyeti ve cela-
deti karşısında yenilmiş, cakası bozulmuştu. Bu 
defa Doğu, dizlerinin üzerine çökmeyecek, in-
sanca ve onurlu yaşamanın kendisinin de hakkı 
olduğunu, o hakkı elinden almaya gelenlere an-
ladıkları dilden konuşarak öğretecekti. Üstelik, 
Çanakkale’nin ölümsüz komutanı, Ebedi Önder 
Mustafa Kemal Atatürk, Asyalıların ihatacı şefka-
tiyle konuşacak, İngiliz Sömürgeciliğinin maşası 
olarak Çanakkale’ye getirilip hiç alakalarının ol-
madığı bir savaşta hayatını kaybeden Avustural-
ya ve Yeni Zelandalı askerlerin annelerine, “Uzak 

DENETİM / 2018 TROIA YILI
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diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! 
Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağ-
rımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde ra-
hat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını 
verdikten sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlar-
dır.” diye seslenerek Doğu’nun ve Batı’nın kalbini 
kazanacaktı. Yunan tarihçi Kritovoulus’un Fatih 
Sultan Mehmet’in “Truva’nın öcünü aldım” dedi-
ğini kaydetmesi, Melih Cevdet Anday’ın, Dum-
lupınar Zaferi’nden sonra Atatürk’ün “Hektor’un 
öcünü aldık” dediğini söylemesi, boşuna değil-
dir. Çanakkale Zaferi, bin yıllardır süregelen bir 
çatışmanın onurlu bir dik duruşla karşılıklı tanıma 
ve eşit haklarla masaya oturma biçimi almasına 
gidecek yolun ilk adımıdır. 

***
Böyle tarihi, sosyal ve felsefi bir önemi olan, hi-
kayesiyle insanoğlunun son beş bin yılının özeti-
ni çıkaran Çanakkale ve Truva, 2018 yılında ayrı 
bir önemle karşımıza çıkıyor. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2018 yılını resmi olarak Truva/Troia 
yılı ilan ederek, küresel ölçekte bir kültür ve tu-
rizm hamlesi çağrısında bulunuyor. Küresel so-
runların tüm sektörleri ve toplum kesimlerini et-
kisi altına aldığı bir süreçte, Troia’nın binlerce yıl 
öteden gelen ve dünyaca bilinen ilhamı ile birlik-
te, Troia’nın dünyanın yedi kıtasına yayılmış olan 
uluslararası bilinirliğinin stratetjik bir iletişim ara-
cı olarak konumlandırılması amaçlanıyor.

2018 yılı, Troia’nın UNESCO Dünya Kültür Mira-
sı Listesine girişinin yirminci yıl dönümü. Avrupa 
Parlementosu 2018 yılını Avrupa Kültür Mirası 
Yılı ilan etti. Bu çerçevede Avrupa genelinde ça-
lışmalar yürütülecek. Troia Müzesi, 2018 yılı içe-
risinde dünyaya kapılarını açmaya hazırlanıyor.

7 kıtada tanınan ve bir marka değeri olan Truva/
Troya, hem Doğu ile Batı arasındaki çatışmanın, 
hem de diyalogun en önemli ikonu durumunda. 
Birçok medeniyetin öykülerinde, mitolojilerinde 
kendisine yer buluyor. Bu yönüyle tanıtım açısın-
dan büyük bir potansiyeli haiz. 

Etkinlikler çerçevesinde öncelikle ilgili Bakan-
lıklar  ve Çanakkale Valiliği koordinasyonunda 
altyapı ve üstyapı düzenleme ve geliştirme ça-
lışmaları uygulamaya konuldu. Ziyaretçi çeken 
merkezlerin çevre düzenlemesi ile ulaşımın ko-
laylaştırılması, kampanyanın ilk adımını teşkil 
etti. Tarihi ve turistik 14 nokta tespit edilerek, bu 
noktaları kapsayan bir gezi rotası oluşturuldu. 
Bunun yanında Çanakkale Savaşı’nın en çetin 
muharebelerine sahne olmuş çeşitli tabyalar zi-
yaretçilere açıldı. Bilgilendirme panoları ve eği-
timli rehberlerin görevlendirilmesinin yanında 
Troia Sürekli Eğitim Merkezi’nin oluşturulması 
da kampanyanın adımlarından birini teşkil edi-
yor. Ağustos 2018’de Troia Müzesi bu kampan-
ya dahilinde etkili bir lansmanla açılacak. Ayrıca 
Roma’dan Çanakkale’ye bir kruvaziyer  gemisiy-
le  gazetecilerin, kamu ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin ve seyahat severlerin olacağı bir 
program gerçekleştirilecek. 

Uluslararası fuarlara Troia’nın tanıtımı için katılım 
sağlanması da kampanyanın önemli bileşenle-
rinden. 30’u aşkın turizm ve tanıtım fuarı katılım 
sağlanacaklar listesinde bulunuyor. Bu fuarlar-
dan ilk olarak 20-21 Ocak 2018 tarihleri arasın-
da Washington’da düzenlenen “DC Travel and 
Adventure Show” Fuarında “green wall” teknolo-
jisi ile “Truva Atı” görselleriyle fotoğraf standı ku-
ruldu. Zürih, Roma, Lahey, Kuala Lumpur, Kiev, 
Kişinev ve Viyana’daki fuarlarda tanıtım stand-
larında faaliyet gösterildi. Bunun yanında yur-
tiçi ve dışında Truva temalı birçok sergi açıla-
rak kampanyanın derinliğine katkı yapıldı. Yeni 
sempozyumlar, toplantı, fuar, gezi ve diğer et-
kinlikler 2018 yılı boyunca düzenlenmeye de-
vam edecek.

2018 Troia yılı, çatışmanın kesildiği, Doğu’nun 
ve Batı’nın birbirini anlayıp kardeşlik sentezine 
ulaşması yolunda Türk medeniyetinin üzerine 
düşen vazifeyi yapmaya hazır olduğunu gös-
terdiği bir yıl olarak tarihe geçecek.  



DENETİM / HABER

8 /  Ocak-Haziran 2018

DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ'NİN 17. GENEL KURULU, 17 MART 2018 CUMARTESİ GÜNÜ ALTIN-
DAĞ BELEDİYESİNE AİT ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ BÜYÜK SALONUNDA YAPILDI. 

Açılış ve Saygı Duruşunu müteakip yapılan oy-
lama sonucunda; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Tef-
tiş Kurulu Başkanı Ömer SEYMENOĞLU Di-
van Başkanı, Zeynep KURT Başkan Vekili, Esin 
SAYKAN ve Sinem AYDIN ise Kâtip Üye olarak 
seçildiler. 

DENETDE Genel Başkanı Sayın Ali Alper OR-
KUN açılış konuşmasında özetle; Denetim 

elemanlarının tarafsız ve bağımsız şekilde gö-
revlerini yerine getirmelerini sağlamak üzere, 
“Türk Denetim Kanunu”nun hayata geçirilmesi 
gerektiğini, Denetim elemanlarının mali ve sosyal 
haklarının güvence altına alınması için “Denetim 
Hizmetleri Sınıfı”nın oluşturulması gerektiğini, De-
netim birimleri arasında koor¬dinasyon ve uyu-
mu sağlamak ve mesleki standartları tespit et¬-
mek üzere “Denetim Üst Kurulu” oluşturulması 

DENETDE’NİN 
17. GENEL KURULU YAPILDI 

Spor Başmüfettişi / Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU
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gerektiğini, Denetim elemanlarının yetiştirilmele-
rini ve hizmet içi eğitimlerini en iyi şekilde alma-
larını ve ortak denetim kültürünü oluşturmak üze-
re, Denetim Üst Kuruluna bağlı Teftiş Akademisi 
oluşturulması gerektiğini, vurguladı.  

Yapılan faaliyetler ve yürütülen projeler hakkın-
da Genel Kurulu bilgilendiren Sayın ORKUN, 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” kapsa-
mında Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırıl-
ması ile ilgili komisyonlarda görev yapan Bursa 
Milletvekili Sayın Efkan ALA, Bingöl Milletvekili 
Sayın Cevdet YILMAZ, Aksaray Milletvekili Sayın 
Cengiz AYDOĞDU ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Sayın Cengiz YAVİLİOĞLU ile yapılan görüşme-
leri aktardı.  Bununla birlikte, Başbakanlık ve ba-
kanlıkların teşkilat yapılarının Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine uygun hale getirilmesi, dene-
timin tek çatı altında toplanması ve alan deneti-
mi yapan teftiş kurullarının durumu gibi konulara 
ilişkin DENETDE’nin görüş ve önerilerini paylaştı. 

Yönetim ve Denetim Kuruluna ait Faaliyet Ra-
porları ile Gelir ve Giderlere ait bilançolar Genel 
Kurulun bilgisine arz edildi. Yapılan müzakereler 
sonucunda faaliyet raporları ve bilançolar Ge-
nel Kurul tarafından ibra edildi.  Genel Kurulda, 
2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait tahmini bütçeler 
görüşülerek karara bağlandı. Bununla birlikte, 
Ankara İl Dernekler Müdürlüğü tarafından talep 
edilen Tüzük Değişikleri kabul edildi.

DENETDE Genel Başkanı Sayın Ali Alper OR-
KUN’un liderliğini yaptığı Turkuaz Grubu, se-
çimlere tek liste olarak katıldı. 74 delegenin oy 
kullandığı Genel Kurulda, saat 13.30 itibarıyla 
sandıklar açıldı. Seçim Komisyonu tarafından 
oyların sayımına geçildi. Yapılan sayım sonuçla-
rına göre, geçerli oyların tamamını Turkuaz Gru-
bunun aldığı ilan edildi.  

DENETDE Yönetim Kurulu olarak, Genel Kuru-
lun denetim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.
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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN, 30 NİSAN 1919 TARİHİNDE 9. ORDU BİRLİKLERİ MÜFETTİŞLİĞİNE 
ATANMASI NEDENİYLE, BELİRTİLEN GÜN VE HAFTA DENETİM HAFTASI OLARAK KUTLANMAKTADIR.

Denetim Haftası kapsamında; 3 Mayıs 2017 tari-
hinde yaklaşık 200 müfettişin katıldığı Anıtkabir 
ziyareti ile başlayan etkinlikler, 24 Mayıs 2016 
tarihinde Türkiye Noterler Birliğinin Konferans 
Salonunda düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı 
Sisteminde Türk Kamu Denetim Sisteminin 
Yeniden İnşasına Yönelik Yaklaşımlar” baş-
lıklı toplantı ile sona erdi.

Türkiye Noterler Birliği Konferans Salonunda dü-
zenlenen programda; Devlet Denetleme Kurulu 
Başkanı Sayın Yunus ARINCI, Kamu Başdenet-
çisi Sayın Şeref MALKOÇ,  Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş-
kanı Sayın Kibar ALTUNAL ve Hacettepe Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa 
Kemal ÖKTEM konuşmacı olarak katıldılar.

DENETİM HAFTASI ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI 

Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU



11Ocak-Haziran 2018  /

DENETDE Genel Başkanı Sayın Alper ORKUN 
“Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Türk Kamu De-
netim Sisteminin Yeniden İnşasına Yönelik 
Yaklaşımlar” konulu sunumunda özetle; 2002 
yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen etkinlik-
lerin, gelenekselleşerek günümüze kadar ulaş-
tığını, fikri arayışların sürdürüleceği toplantı ve 
çalıştaylar zincirinin, 2017 yılındaki başlangıç 
halkalarından bir tanesini teşkil ettiğini, ilerle-
yen dönemde kamu yöneticileri ve karar verici 
mekanizmaları da içine alacak şekilde genişle-
tilmesinin hedeflendiği belirtti.  

1984 yılında kurulan Derneğin bünyesinde; Tür-
kiye çapında denetim yapma yetkisine sahip, 
yaklaşık 120 farklı kamu kurumundaki Müfet-
tiş, Denetçi, Murakıp ve Kontrolör unvanına 
sahip 5000 denetim mensubunu bulunduran ve 
alanında çatı olma özelliğini gösteren bir sivil 
toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.  

Kamu denetimine sahip olmayan bir yönetim 
modeline rastlamanın mümkün olmadığı aşikar 
olan dünyada, özel hukuk ve kamu hukuku ayrı-
mının olduğu, üniter devlet örgütlenmesine özgü 
Kıta Avrupası Denetim Sistemi ile özel hukuk ve 
kamu hukuku ayrımının olmadığı, federal devlet 
örgütlenmesine özgü Anglosakson Denetim 
Sistemi olmak üzere ikili bir modelin olduğunu, 
belirtti. 

Kıta Avrupası Denetim Sisteminde, daha çok 
teftiş ve kontrol esasına dayanan denetimin ni-
teliğinin kamusal olduğunu, denetim görevini 
yerine getiren görevlilerin müfettiş ve kontrolör 
olarak adlandırıldığını, denetimin temel özelliği-
nin, siyasal sorumlu bakan ile yönetsel sorumlu 
idareci arasında sorumluluk dengesine dayan-
dığını,  Anglosakson Denetim Sisteminin ise 
yöneticiye bağlı iç denetim ve kurum dışındaki 
şirketlere ödeme yapılarak gerçekleştirilen, dış 
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denetim esasına dayandığını, denetim görevi-
ni yerine getiren görevlilerin iç denetçi ve dış 
denetçi olarak adlandırıldığını, denetimin temel 
özelliğinin, “yönetici sorumluluğu” ilkesine daya-
lı, yöneticiye bağlı denetim olduğunu vurguladı. 

Diğer yandan,  ABD Teftiş Kurullarının, denetim-
lerin sonuçlarını genel olarak 6 aylık ve yıllık ra-
porlar halinde, ciddi yolsuzluk ve usulsüzlüğün 
tespit edilmesi halinde ise 7 gün içinde Kongre-
ye rapor olarak sunduğunu, bu nedenle Anglo-
sakson denetim sistemine dahil olan ABD Genel 
Müfettişlik birimlerinin (teftiş kurulları) hem bağlı 
olduğu kurum adına iç denetim, Kongre adına 
ise dış denetim yapan kurumlar olarak görev 
yapan, nev’i şahsına münhasır güçlü denetim 
birimleri olduğunu bildirdi.

Geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna dayanan Tef-
tiş Kurullarının, devletin topluma sunduğu hiz-
metleri gerçekleştiren Bakanlıklar ve bağlı birim-
lerin, kurumsallaşmasını tesis etmede başat rol 
üstlendiğini, geleneklerini oluşturduğunu, ayrıca 
yazılı düzenlemelerin yanında işe alma, yetiştir-
me ve terfi gibi iş ve işlemleri, sınav ve objektif 
kriterlere ve ‘‘liyakat’’ esasına göre gerçekleştir-
mede öncülük ettiğini, Teftiş Kurulları mensup-
larının, işin doğası gereği, ülkenin her bölge-
sinde, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma 

yaptığını, bu yönüyle de kamu yönetimini ve gö-
rev yaptıkları kurumları tanımaları, analiz etmele-
ri, problemleri ve ihtiyaçları da mahallinde tespit 
etme şansını yakalayarak, bilgi birikimi ve tec-
rübeye sahip olmaları nedeniyle, uzun yıllar bo-
yunca görev yaptıkları Kurumun ‘‘yönetici okulu’’ 
olarak görüldüğünü vurguladı.

DENETDE Genel Başkanı Sayın ORKUN, öne-
rilerini 7 madde halinde sıraladı:
1.  Bakanlıkların ve Genel Müdürlük denetim 

elemanlarının mesleki faaliyetlerini yürütür-
ken, tarafsız ve bağımsız şekilde görevlerini 
yerine getirmelerini sağlamak üzere, çağdaş 
dünya uygulamaları dikkate alınarak, Anaya-
sal ve yasal güvence sağlanmalı, Türk De-
netim Kanunu acilen hayata geçirilmelidir.  

2.  Teftiş birimlerinin, Cumhurbaşkanlığı siste-
mi doğrultusunda, yönetme erki içerisinde 
vatandaşa karşı siyasi sorumluluğu bulunan 
tek yürütme organı olan, Cumhurbaşkanına 
bağlanabileceği bir sisteme geçişi sağlan-
malı, ikinci planda “meslek güvencesi” ve 
“fonksiyonel bağımsızlığın sağlanabil-
mesi” için denetim raporlarının, millet irade-
sinin temsilcisi T.B.M.M.’ne de sunulacağı 
bir sistem önerisi tartışılmalıdır.

3.  Denetim birimleri arasında koordinasyo-
nu sağlamak ve mesleki standartları tespit 
etmek üzere oluşturulacak “Denetim Üst 
Kurulu” ile denetim birimlerinin gelişimleri-
ne yönelik tedbir ve uygulamalar planlana-
bilmelidir. Son yıllarda bazı mevzuat düzen-
lemeleri ile mesleğe kariyer sistem dışında 
katılımların mümkün hale getirildiği, izlen-
mektedir. Mesleğe paraşüt sistemi ile giriş-
ler engellenmelidir. Denetim elemanlarının 
unvanları arasındaki farklılıkların giderilme-
si ve 6223 sayılı Yetki Kanununda ulaşıl-
mak istenen amaçlar doğrultusunda, yeni-
den düzenleme yapılarak, mesleki kurumsal 
kültür muhafaza edilmelidir.

4.  Denetim elemanlarının en iyi şekilde 
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yetiştirilmelerini ve hizmet içi eğitimlerini en 
iyi şekilde almalarını sağlamak üzere, Dene-
tim Üst Kuruluna, bağlı “Teftiş Akademisi” 
oluşturulmalıdır.

5.  Çağdaş ve başarılı bir kamu yönetiminin 
inşası için, öncelikle kamu denetim 
sistemimiz, kurumsal yapısı korunarak 
yeniden inşa edilmeli, Kamu yönetiminde 
saydamlığın hayata geçirilmesi, sivil 
toplumun katılımının güçlendirilmesi, 
rekabetçi ve adil bir özel sektör yapısının 
oluşturulması, hesap verme sorumlulu-
ğunun yönetim anlayışına yerleştirilmesi 
sağlanmalıdır.

6.  Meslek taassubuna kapılmayan, kendisini 
de eleştirmekten ve ölçmekten kaçınma-
yan bir kamu denetimi sisteminin ürettiği, 
denetim ve ölçme değerlendirme rapor ve 
faaliyetlerinin, belli bir sistem dahilinde (kişi 
hakları ve devlet sırları korunarak) kamuo-
yu ile şeffaf ve açık şekilde paylaşılacağı bir 
sistemin kurulması, Türk kamu denetiminin 
tıkanan damarlarını açacaktır. Derneğimiz 

tarafından gerçekleştirilen ‘‘tozlu raflar-
dan kamuoyunu aydınlatmaya giden yolda 
kamu denetimi projesi’’ ile bu konuda uy-
gulanabilir bir model önerisi sunulmuştur. 

7.  Gelinen aşamada; müfettişlik mesleğinin, 
onur verici ve prestij sağlayan imajının, mü-
fettişlerin özlük haklarındaki ciddi gerileme-
ye bağlı olarak, büyük ölçüde sarsıldığını 
dile getirmek yanlış olmayacaktır. Devleti-
mizden talebimiz, özü itibarı ile maddi de-
ğil manevidir. Devletimizin, kendi evlatları-
na sahip çıkması ve uygun göreceği özlük 
hakları ve statü ile kamu denetim mesleği 
mensuplarına iadeyi itibarın sağlanması-
nı içermektedir. Bu amaca yönelik olarak, 
kamu denetim elemanlarının, mali ve sos-
yal haklarının güvence altına alınması için 
“Denetim Hizmetleri Sınıfı” oluşturularak, 
özlük hakları ve mesleki güvencelerinin yar-
gı mensupları baz alınarak düzenlenmesi 
mutlaka sağlanmalıdır. 
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25 Mayıs 2017 tarihinde Kamu Başdenetçi-
si Şeref Malkoç’un açılış konuşması ile başla-
yan Çalıştay üç oturum halinde gerçekleştirildi. 
Çalıştay’ın,  I. Oturumunda  “Cumhurbaşkan-
lığı Sisteminde Siyasi Denetim: İdarenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından De-
netlenmesi”, II. Oturumunda  “Cumhurbaş-
kanlığı Sisteminde Yargısal ve İdari Dene-
tim: İdarenin İdare ve İdari Yargı Tarafından 
Denetlenmesi” ve III. Oturumunda ise “Cum-
hurbaşkanlığı Sisteminde Ombudsman 
Denetimi: İdarenin Bağımsız Bir Kamu 
Denetçisi Ombudsman Tarafından Denet-
lenmesi” konuları alanında uzman kişiler tara-
fından değerlendirildi. 

“Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Siyasi De-
netim: İdarenin Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Tarafından Denetlenmesi”  konulu I. Otu-
rumun başkanlığını TBMM Başkanvekili Sayın 
Ahmet Aydın yaparken, Ak Parti adına Çankırı 
Milletvekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu, 
Milliyetçi Hareket Partisi adına Grup Başkanve-
kili Sayın Erkan Akça ve Demokratik Sol Parti 
adına Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın 
Hikmet Sami Türk görüş ve önerilerini aktardı-
lar. Konu ile ilgili olarak yöneltilen yorum ve so-
rular üzerine, konuşmacılar tarafından açıkla-
malar yapıldı.

DENETDE, OMBUDSMANLIK  KURUMU TARAFINDAN 
DÜZENLENEN  “CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 
SİSTEMİNDE İDARENİN DENETİM MEKANİZMALARININ 
İNCELENMESİ” KONULU ÇALIŞTAY’A KATILDI.

Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU
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“Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yargısal ve 
İdari Denetim: İdarenin İdare ve İdari Yar-
gı Tarafından Denetlenmesi” konulu otu-
rum öncesinde Danıştay Başkanı Sayın Zer-
rin GÜNGÖR, demokratik bir hukuk devletinde 
yargı, temel hak ve özgürlükler ile toplumun ve 
bireylerin sahip olduğu temel değerlerin koru-
yucusu ve güvencesi olduğunu vurgulayan bir 
sunuş yaptı. II. Oturumun başkanlığını Devlet 
Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Yunus Arın-
cı yaparken, Sayıştay Başkan Yardımcısı Sayın 
Fikret Çöker, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başka-
nı Sayın Mehmet Emin Baysa, Milli Eğitim Ba-
kanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Sayın Yusuf Tekin ve 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yükseköğretim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın Hasan Nuri Yaşar 
görüş ve önerilerini paylaştılar. Konu ile ilgili ola-
rak yöneltilen yorum ve sorular üzerine, konuş-
macılar tarafından açıklamalar yapıldı.

Bu bağlamda, DENETDE Genel Başkanı Sa-
yın Alper ORKUN, denetim sitemi ile ilgili ola-
rak genel bir değerlendirmeden sonra, mev-
cut geleneksel yapıların eksikliklerinin masaya 

yatırılması, düzeltilmesi, değerlendirilmesi ve bir 
adım ileriye götürülmesi gerektiği yönünde gö-
rüş bildirdi. Sayın ORKUN, ayrıca Bakanlıkların 
ve Genel Müdürlük denetim elemanlarının yetki-
lerinin tüzükle ve yönetmelikle belirlendiğini, bu 
nedenle Türk Denetim Yasasının hayata geçiril-
mesi gerektiğini vurguladı. 
“Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Ombuds-
man Denetimi: İdarenin Bağımsız Bir Kamu 
Denetçisi Ombudsman Tarafından Denet-
lenmesi” konulu oturum öncesinde Meclis Ana-
yasa Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa ŞEN-
TOP Ombudsmanlık Müessesesinin tarihçesi ve 
Hukuk Sitemimizdeki yerine ilişkin sunuş yaptı. 
III. Oturumun başkanlığını Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı Sayın 
Mihrimah Belma Satır yaparken, Anayasa Mah-
kemesi üyesi Prof. Dr. Sayın Şevki Hakyemez, 
Kamu Denetçisi Sayın Yahya Akman ve Hacet-
tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sayın Hasan Tahsin Fendoğlu görüş ve 
önerilerini paylaştılar. Konu ile ilgili olarak yö-
neltilen yorum ve sorular üzerine, konuşmacılar 
tarafından açıklamalar yapıldı.

DENETDE, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 
düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminde İdarenin Denetim Mekanizma-
larının İncelenmesi” konulu Çalıştay’a Genel 
Başkan Alper ORKUN, Genel Başkan Yardım-
cısı Kadir KEMALOĞLU, Yönetim Kurulu Üye-
leri Necip UYGUN, Arslan ÖZDEMİR ve Ertan 
ÖRS’ten oluşan bir heyetle katıldı.
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6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 
KHK’lar ile bazı bakanlıkların yapısının değişti-
rildiğini veya birleştirildiğini belirten Sayın YAVİ-
LİOĞLU, denetimin kalitesi için “liyakat, kariyer 
ve sürekli eğitim”in gerekli olduğunu, ayrıca 
bu mesleğin Müfettiş, Kontrolör ve Denetçi un-
vanları ile icra edildiğini, dolayısıyla unvanların 
bir standarda kavuşturulmasının yerinde olaca-
ğını ifade etti. 

Ziyaret sırasında özetle, DENETDE Genel Baş-
kanı Sayın Alper ORKUN ve heyettekiler, 666 
sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret verilmesi ama-
cıyla yapılan düzenleme kapsamında, denetim 

elemanlarının maaşlarının kısmen iyileştirilmiş 
ise de, denetim elemanlarının özlük hakları-
nın yükseltilebilmesi için yapılması gerekenleri 
Sayın YAVİLİOĞLU ile paylaştılar. Bu kapsam-
da, “denetim birimlerinin kapasitesinin yük-
seltilmesi” gerektiğinden bahisle “ücretlerin 
düşüklüğü”, “harcırah tutarı” ve “konaklama 
ücretleri”nin yıllar itibariyle düşük seviyelerde 
kaldığı ve iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı. 

Sayın Cengiz YAVİLİOĞLU, heyetimiz tarafın-
dan dile getirilen talepleri Maliye Bakanı Sayın 
Naci AĞBAL ile paylaşacağını ve konunun ta-
kipçisi olacağını dile getirdi.  

MALİYE BAKAN YARDIMCISI SAYIN CENGİZ 
YAVİLİOĞLU’NU ZİYARET ETTİK
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Derneğimizin Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri ve 
DENETİM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sağ-
lık Başdenetçisi Ömer YÜREKLİ Antalya’ da 17-
20.10.2017 tarihleri arasında düzenlenen “Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Tef-
tiş Başkanlığının Yüzüncü Yılında Eğitim, İstişa-
re ve Değerlendirme Toplantısı” kapsamında 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yönet-
sel Denetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılma-
sı” başlıklı bir sunum yaptı. Derneğimizi temsilen 
programa katılarak  yönetsel denetim sisteminin 

tarihi, yapısı, mevcut durumu, tespit edilen so-
runları, bu alanda dünyadaki uygulamalar ve 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında 
bilgi veren Yürekli, sistemin yeniden yapılandı-
rılması konusunda derneğimizin görüşlerini dile 
getirdi. Katılımcılara DENETDE Genel Başkanı 
A. Alper ORKUN’ un selamlarını da ileten YÜ-
REKLİ, sunumunun sonunda Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başka-
nı sayın Kibar ALTUNAL’ a derneğimize yaptığı 
katkılardan dolayı teşekkür etti.

DERNEĞİMİZİN KÜLTÜR VE YAYIN İŞLERİ SEKRETERİ 
ÖMER YÜREKLİ “CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 
SİSTEMİNDE YÖNETSEL DENETİM BİRİMLERİNİN 
YENİDEN YAPILANDIRILMASI” KONULU SUNUM YAPTI
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Tekirdağ’ da görevli bulunan Derneğimizin Kül-
tür ve Yayın İşleri Sekreteri Sağlık Başdenetçisi 
Ömer YÜREKLİ, 23.05.2017 Salı günü, yayın or-
ganımız DENETİM Dergisinin yazarı olan TESKİ 
Genel Müdürü Dr. Şafak BAŞA ile Derneğimizin 
Denetim Kurulu Başkanı olan kısa bir süre önce 
TESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atanan 
İbrahim HALICI’ yı ziyaret etti. Denetim Kurulu 
Başkanımız İbrahim Halıcı ‘ ya yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

BAŞA VE HALICI’ YI ZİYARET

DENETDE, Genel Başkan Alper ORKUN, Baş-
kan Yardımcısı Kadir KEMALOĞLU, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer YÜREKLİ, Selim GÖKÇE 
ve Kutluhan KENDİR’den oluşan heyet ile Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkanı Sayın Hulusi AY’ı ziyaret etti. 

DENETDE, İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 
kapsamında; hem Kamu Personel Rejimi Komis-
yonu üyeleri İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Millet-
vekili Sayın Efkan ALA, Kalkınma Eski Bakanı ve 
Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet YILMAZ ve Ak-
saray Milletvekili Sayın Cengiz AYDOĞDU hem 
de Kamu Denetim Sisteminden sorumlu Maliye 
Bakan Yardımcısı Sayın Cengiz YAVİLİOĞLU ile 
yapılan görüşmeler değerlendirildi. Bununla bir-
likte, DENETDE Genel Başkan Sayın Alper OR-
KUN, İş Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Hulusi AY’ı 
DENETDE ev sahipliğinde yapılan Geleneksel 
Teftiş Kurulu Başkanları Yemeğine davet etti.

Diğer yandan, İş Müfettişleri Derneği Başkanı 
Nejat GÜNERİ ile Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat 
YILMAZ, Denizhan Burak ÖZHAN ve Emrecan 
ALGIN’da ziyaret sırasında hazır bulundular. 
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DENETDE Yönetim Kurulu, “Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi” kapsamında “Kamu De-
netim Sistemi” ile ilgili çalışmalarla görevli Mali 
Bakan Yardımcısı Sayın Cengiz YAVİLİOĞLU 
ile iki kez görüştü.

İlk toplantıda; Başbakanlık ve bakanlıkların teş-
kilatlarının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi-
ne uygun hale getirilmesi kapsamında; “Kamu 
Denetim Sistemi” ile ilgili olarak DENETDE’nin 
görüş ve önerileri aktarıldı. Toplantıda DENET-
DE Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Sa-
yın Ali Alper ORKUN, “Türk Kamu Denetim 
Kanununun çıkarılması”, “Denetimin tek 
çatı altında toplanması”, “Denetim Hizmet-
leri Sınıfı” ve “Teftiş Akademisi” ve “Dene-
tim Koordinasyon Üst Kurulu” başta olmak 
üzere, Kamu Denetim Sistemi ile sunum yaptı. 
Sayın YAVİLİOĞLU’nun soruları üzerine, İç De-
netim, Dış Denetim, Genel Teftiş, İnceleme ve 
Soruşturma, Müfettiş, Denetçi, Muhakkik ve İç 

DENETDE, “KAMU DENETİM SİSTEMİ” İLE GÖREVLİ 
MALİYE BAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Denetçi kavramları başta olmak üzere, “Kara 
Avrupası Teftiş Kurulları Modeli” ile “Ameri-
kan Genel Müfettişlik Sistemi” tüm detayları 
ile değerlendirildi. Sayın YAVİLİOĞLU’nun, İç 
Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ile DE-
NETDE Yönetim Kurulunu bir araya getirme yö-
nündeki isteği üzerine, ikinci toplantının yapıl-
ması planlandı.

İkinci toplantıya, Maliye Bakan Yardımcısı Cen-
giz YAVİLİOĞLU, Maliye Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
Başkanı İlhan HATİPOĞLU, Merkezi Uyumlaş-
tırma Dairesi Başkanı Mehmet BÜLBÜL ile DE-
NETDE Genel Başkanı Ali Alper ORKUN, Genel 
Başkan Yardımcısı Kadir KEMALOĞLU, Genel 
Sekreter Ramazan DOĞAN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ömer YÜREKLİ, Selim GÖKÇE, Ertan 
ÖRS ve Kutluhan KENDİR iştirak ettiler.

Bu toplantıda, hem DENETDE Yönetim Kurulu 
hem de iç denetimi temsilen İç Denetim Koor-
dinasyon Kurulu Başkanlığı, Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sisteminde İç Denetim Birimleri ile 
Teftiş Kurullarının ne şekilde konumlandırılması 
gerektiğine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini 
gerekçeleriyle birlikte aktardı. 

Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU
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DENETDE, Genel Başkanı Alper ORKUN, Baş-
kan Yardımcısı Kadir KEMALOĞLU, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer YÜREKLİ ve Selim GÖK-
ÇE’ den  oluşan heyet ile Sağlık Bakanlığı De-
netim Hizmetleri Başkanı Sayın Aydın SARI’yı 
ziyaret etti. 

DENETDE, SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU

DENETDE Yönetim Kurulu, “Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi”nde üst düzey kamu 
görevlileriyle ilgili prosedürler, atama, kurum-
lar arası geçişler, görev yetki ve sorumlulukla-
ra ilişkin çalışmalarla görevli “Kamu Personel 
Rejimi Komisyonu” üyeleriyle iki kez görüştü.

Kamu Personel Rejimi Komisyonu üyeleri İçişle-
ri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Sayın Efkan 
ALA, Kalkınma Eski Bakanı ve Bingöl Milletve-
kili Sayın Cevdet YILMAZ ve Aksaray Milletve-
kili Sayın Cengiz AYDOĞDU’nun katıldığı top-
lantıda; Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık teşkilatları-
nın yeni sisteme uygun hale getirilmesi ve ba-
kanlıkların yapılandırılması kapsamında; “Kamu 
Denetim Sistemi” ile ilgili olarak DENETDE’nin 
görüş ve önerilerini aldılar. 

DENETDE Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Sayın Ali Alper ORKUN, “Türk Kamu Denetim 
Kanununun çıkarılması”, “Denetimin tek çatı 
altında toplanması”, “Denetim Hizmetleri Sı-
nıfı”, “Teftiş Akademisi” ve “Denetim Koordi-
nasyon Üst Kurulu” başta olmak üzere, Kamu 
Denetim Sistemi ile ilgili detaylı sunum yaptı.

Komisyon üyelerinin soruları üzerine, İç De-
netim, Dış Denetim, Genel Teftiş, İnceleme ve 
Soruşturma, Müfettiş, Denetçi, Muhakkik ve İç 
Denetçi kavramları başta olmak üzere, “Kara 
Avrupası Teftiş Kurulları Modeli” ile Ang-
lo Sakson Denetim Modeli olarak “Amerikan 
Genel Müfettişlik Sistemi” tüm detayları ile 
değerlendirildi. 

DENETDE, KAMU PERSONEL REJİMİ 
KOMİSYON ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU
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DENETDE, SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ PARAŞÜTLE MÜFETTİŞ 
ATANAMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ DANIŞTAY KARARINI ONADI

Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 
kapsamında; hem Kamu Personel Rejimi Ko-
misyonu üyeleri İçişleri Eski Bakanı ve Bursa 
Milletvekili Sayın Efkan ALA, Kalkınma Eski Ba-
kanı ve Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet YILMAZ 
ve Aksaray Milletvekili Sayın Cengiz AYDOĞ-
DU hem de Kamu Denetim Sisteminden sorum-
lu Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Cengiz YAVİ-
LİOĞLU ile yapılan görüşmeler değerlendirildi. 
Bununla birlikte, DENETDE Genel Başkan Sayın 

Alper ORKUN, Sağlık Bakanlığı Denetim Hiz-
metleri Başkanı Sayın Aydın SARI’yı, DENETDE 
ev sahipliğinde yapılan Geleneksel Teftiş Kurulu 
Başkanları Yemeğine davet etti.

DENETDE Yönetim Kurulu olarak, Sağlık Ba-
kanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına atanan 
meslektaşımız Sayın Aydın SARI’yı tebrik ediyor, 
görevinde başarılar diliyoruz. 

01.12.2013 tarihli ve 28484 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanarak yürürlüğe giren MTA Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine eklenen 
geçici madde ile daire başkanı, bölge müdürü 
ve daha üst görevlerde bulunan kişilerin müfet-
tiş olarak atanmasını düzenleyen hükmün iptali 
için, Devlet Denetim Elamanları Derneği olarak 
25.01.2013 tarihinde Danıştay’da iptal davası 
açılmıştır. 

Danıştay 5. Dairesinin 12.09.2014 günlü ve 
E:2013/550, K:2014/5984 sayılı kararı özet-
le; Türk İdari Teşkilat yapısı içerisinde yer alan 
diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, davalı 
idarenin Teftiş Kurulu bünyesinde de müfettiş 
yardımcılığı, müfettişlik ve başmüfettişlik görev-
lerinin kariyer bir meslek olarak öngörüldüğü, 
sistematik bir yapı içerisinde her aşamasının 
kendine özgü olarak belirlendiği ve bu yapının 
da belli kurallar içerisinde sıkı bir şekilde korun-
duğu, bu atama yöntemiyle yukarıda değinilen 

sistematik yapı ve teftiş kurulu bünyesindeki kı-
dem ve hiyerarşik yapının tümden bozulacağı, 
buna göre kariyer bir meslek olarak teftiş hiz-
metlerini yürüten müfettiş yardımcıları, müfettiş 
ve başmüfettişlerin, denetim hizmetleri kapsa-
mında üstlenmiş oldukları görev, yetki ve so-
rumluluklarının özelliği ve niteliği dikkate alın-
dığında, söz konusu görevlere ancak kanunla 
yapılacak olan bir düzenleme ile diğer kadro ve 
görevlerden atanma imkânı getirilebilecek iken, 
dava konusu Yönetmelikle getirilen kurallarda 
hukuka ve teftiş hizmetlerinin gereklerine uyarlık 
görülmediği gerekçesiyle, dava konusu Yönet-
melik hükmünün iptaline ilişkindir. 

Kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 
İdari Dava Dairelerinin 14.12.2017 gün-
lü ve E:2015/4824, K:2017/4304 sayılı kara-
rıyla, Danıştay 5. Dairesinin 12.09.2014 gün-
lü ve E:2013/550, K:2014/5984 sayılı kararı 
onanmıştır. 
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DENETDE Yönetim Kurulu, Kamu Denetim Sis-
temi ile ilgili olarak hem yapılan çalışmaları ak-
tarmak hem de görüş ve önerilerini almak üze-
re Teftiş Kurulu Başkanlarını yemekli toplantıda 
buluşturdu.

Toplantıya; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Murat 
Ozan ASLAN, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar ALTUNAL, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 
Kurulu Başkanı Hulusi AY, Ekonomi Bakanlığı 

Denetim Hizmetleri Başkanı Fatih SARIKAYA, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kuru-
lu Başkanı Mehmet TUNTAŞ, İçişleri Bakanlı-
ğı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer SEYME-
NOĞLU, Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetim 
Hizmetleri Başkanı M. Haluk UÇKUN, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkan Vekili Mustafa CAYGIN, Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Gazi 
ÇALGAN, İller Bankası Teftiş Kurulu Başkanı Ya-
şar OKUR, Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu Başkanı Enver İSKURT, Kredi ve Yurtlar 

DENETDE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARINI BULUŞTURDU 

Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
 HABER:  KADİR KEMALOĞLU
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Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı Cevat TAŞ, Milli 
Piyango Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan 
OPAK, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve 
Teftiş Başkanı Mustafa APAYDIN, Spor Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı M. Nezir SAİ-
DOĞLU, EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Bünyamin 
GÜNAY, TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Cumali 
ÇETİNKAYA, TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Kaya 
GÜZELCAN, ETİ Maden Genel Müdürlüğü Tef-
tiş Kurulu Başkanı Mehmet ARTAR, TCDD Tef-
tiş Kurulu Başkanı Nuğman YAVUZ, DMO Teftiş 
Kurulu Başkanı Cemalettin ERDOLU, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başka-
nı Metin BEYAZ, Vakıflar Genel Müdürlüğü Reh-
berlik ve Teftiş Başkanı R. Hakan KALECİOĞ-
LU, Mahalli İdareler Kontrolörler Kurulu Başkanı 
Mustafa Reşit HAZER, DENETDE Genel Başka-
nı Ali Alper ORKUN, DENETDE Genel Başkan 
Yardımcısı Kadir KEMALOĞLU, Genel Sekreter 
Ramazan DOĞAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Ne-
cip UYGUN, Ömer YÜREKLİ, Selim GÖKÇE, 
Arslan ÖZDEMİR, Ertan ÖRS, Tolga KARA, Kut-
luhan KENDİR ve Çevre ve Şehircilik Müfettişi 
Adnan DOĞAN katıldı. 

DENETDE Genel Başkanı Sayın Ali Alper OR-
KUN, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
Kamu Denetimi” başlıklı sunum yaptı. Bununla 
birlikte, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırıl-
ması ile ilgili komisyonlarda görev yapan Bursa 
Milletvekili Sayın Efkan ALA, Bingöl Milletvekili 
Sayın Cevdet YILMAZ, Aksaray Milletvekili Sa-
yın Cengiz AYDOĞDU ve Maliye Bakan Yar-
dımcısı Sayın Cengiz YAVİLİOĞLU ile yapılan 
görüşmelerin yanı sıra Başbakanlık ve bakanlık-
ların teşkilat yapılarının Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemine uygun hale getirilmesi, denetimin 
tek çatı altında toplanması, alan denetimi ya-
pan teftiş kurullarının durumu gibi konulara iliş-
kin DENETDE’nin görüş ve önerilerini paylaştı. 

Akabinde, söz alan Teftiş Kurulu Başkanları ve 
diğer konuklar, Sayıştay denetimi, iç denetim 
ve dış denetim, alan denetimi, performans de-
netimi gibi konulara ilişkin görüş ve önerilerini 
dile getirdiler. 
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GİRİŞ
Türkiye parlamenter sistemi bırakarak Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemine geçmek suretiy-
le Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli, çok 
hayati bir değişikliğe gitmiştir.  Oluşturulan yeni 
modelde  yasama ve yürütmenin her ikisinin de 
doğrudan halk tarafından seçilmesi,  her iki kuv-
vetin de meşruiyetini halktan alması ve  halka 
karşı sorumlu olması, yasamanın yürütme üze-
rindeki  denetim görevinin  olmaması,  kuvvetler 
ayrılığının net olarak ortaya çıkması söz konu-
sudur. Yürütme yetkisi, aynı zamanda devletin 
başı olan Cumhurbaşkanına ait bir yetki duru-
muna gelmiştir.  Cumhurbaşkanı yürütme yet-
kisine dayanarak Cumhurbaşkanı yardımcıla-
rını, bakanları ve üst düzey kamu görevlilerini 

1 Bu makale daha önce T.C. Kamu Denetçiliği 
Kurumu tarafından çıkartılan Akademik Ombu-
dsman Dergisinin 5’inci sayısında (Aralık 2016) 
yayımlanmıştır.

2 Mülkiye Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkanı
3 Sağlık Bakanlığı Sağlık Başdenetçisi, DENETDE 

Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri 
4 Devlet Malzeme Ofisi Başmüfettişi, DENETDE Yö-

netim Kurulu Üyesi

atayabilmektedir. Temel hak ve hürriyetlerle si-
yasi hak ve özgürlükler  hariç olmak üzere ge-
nel siyasetin yürütülmesinde yürütme yetkisi ile 
ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda kararna-
me çıkarma yetkisini haiz bulunmaktadır. Yargı 
erki  için yapılan düzenlemede bağımsızlık ilkesi-
nin yanına tarafsızlık ilkesi de eklenmiştir. Model 
oluşturulurken dünyadaki başkanlık sistemlerinin 
işleyişinin ve Türkiye’nin özgün koşullarının dik-
kate alındığı, dolaysıyla Türkiye koşullarına uy-
gun bir başkanlık modeli oluşturulduğu görül-
mektedir. Anayasa değişikliği yapmak suretiyle 
oluşturulan bu modelin uygulanması için uyum 
yasalarının çıkartılması ve akabinde seçime gi-
dilmesi gerekmektedir. Uyum yasalarının çıkartıl-
ması ve seçimlerin yapılması süreci sonucunda 
Türkiye’ de hükümet sisteminin, dolayısıyla kamu 
yönetiminin köklü bir şekilde değişmesi gerçek-
leşecektir. Kamu yönetimin yeni sisteme uyar-
lanması, yönetim mekanizmasının unsurlarından 
olan yönetsel denetim sistemini de etkileyecektir. 

Türkiye’ de yönetsel denetimin tarihini Os-
manlı döneminden başlatmak gerekir. Zira 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE 
YÖNETSEL DENETİM NASIL OLMALIDIR?1

A. ALPER ORKUN2  /  ÖMER YÜREKLİ3  /  SELİM GÖKÇE4
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günümüzde halen başat yönetsel denetim bi-
rimleri olan teftiş kurullarının Tanzimat dönemin-
de oluşturulduğu görülmektedir.  Tanzimat dö-
neminde başlayan yenileşme sürecinde Divan-ı 
Hümayun kaldırılarak yerine vekaletler oluşturul-
muştur. Vekaletlerin oluşturulmasıyla birlikte ön-
celikle Müfettiş görevlendirmelerinin başladığı-
nı, sonrasında teftiş kurullarının oluşturulduğunu 
görmekteyiz. Bu model Cumhuriyet döneminde 
de geliştirilerek devam ettirilmiştir. Sistemde ilk 
önemli değişiklik 5018 sayılı Kamu Mali Yöneti-
mi ve Kontrol Kanunu ile 2004 yılında yapılmış-
tır. Bu Kanunla sisteme iç denetim birimleri dahil 
edilmiştir.  Böylece teftiş kurullarının sahip oldu-
ğu görevlerin bir kısmı iç denetim birimlerine ve-
rilmiştir. Daha sonra 2011 yılında çıkartılan  Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) bir çok 
Bakanlığının yeniden yapılandırılmasına kadar 
olan zaman diliminde Teftiş Kurulu modelinin 
standart bir model olduğunu, zikredilen KHK’lar 
sonrasında bazı bakanlıkların teftiş kurullarının 
yeniden yapılandırıldığını ve standart modelin 
farklılaştığını görmekteyiz. Yeniden yapılandırı-
lan bazı bakanlıklarda Denetim Hizmetleri Baş-
kanlığı, Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı, Denetim 
ve Rehberlik Başkanlığı vb. isimler kullanılmış-
tır. Ayrıca standart olarak denetim elemanı için 
Müfettiş kavramı kullanılırken, bu kavramın yanı 
sıra Denetçi ve Uzman unvanları da sisteme da-
hil edilmiştir. Bu şekilde standart olmayan bir yö-
netsel denetim modeli ortaya çıkmıştır.

Yönetsel denetim sisteminde yukarıda zikredilen 
değişiklikler Türkiye Cumhuriyeti parlamenter 
sistemle yönetilirken yapılmıştır. Hükümet siste-
min değişmesi sonrasında kamu yönetim siste-
minde yapılacak değişikliğe koşut olarak dene-
tim sisteminde de değişiklik yapılması gündeme 
gelecektir. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet sisteminde yönetsel denetim sisteminin 
nasıl olması gerektiği tartışılacak ve tartışma-
lar sonucunda yeni düzenlemelere gidilecektir. 
Bu makalede, dünya örnekleri de göz önün-
de bulundurulmak suretiyle yönetsel denetim 

sisteminin en önemli unsurları olan teftiş ve de-
netim birimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması 
konusu ele alınmıştır.

1. TEFTİŞ KURULLARININ TARİHİ 
Türkiye’ de teftiş kurullarının tarihini Tanzimat 
döneminden itibaren başlatmak mümkündür. 
Teftiş kurulu modelinin  Türk Hukuk sistemine 
Fransa’ dan esinlenerek  girdiği bilinmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Dönemi’n-
de yenileşme hareketleri başlamıştır. Bir kısım 
eski kurumlar kaldırılarak yerlerine yeni kurumlar 
oluşturulmuştur. Bu noktada klasik Osmanlı ku-
rumu olan  Divan-ı Hümayun kaldırılarak (1835) 
yerine vekaletler (bakanlıklar) oluşturulmuştur 
(Bozkurt, 2010: 270). 

Tanzimat döneminde vekaletlerin oluşturulma-
sı ile birlikte çeşitli vekaletler bünyesinde önce 
Müfettiş görevlendirmelerinin başladığını, daha 
sonra da Teftiş Heyetlerinin (Teftiş Heyeti Reis-
likleri)  oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Zamanı-
mızda da varlığını sürdüren  bir çok köklü teftiş 
kurulunun bu dönemlerde ortaya çıktığı görül-
mektedir (Yürekli, 2014:57)

Bilindiği üzere Türk idare sistemi büyük ölçüde 
Fransa’ dan esinlenmiştir. Bu kapsamda genel 
kamu yönetiminde olduğu gibi, idarenin iç de-
netimi konusunda da Fransa örneğinden ya-
rarlanılmıştır. Teftiş Heyeti modeli Fransa ör-
neği model alınarak kurgulanmıştır. Tarihte ilk 
Teftiş Kurulu Başkanının Fransa’ da görevlen-
dirilmiş olduğu, Fransa Kralı XIV. Louis tarafın-
dan 1668 yılında ordunun savaşa hazır olup 
olmadığının tespiti ve rapor edilmesi amacıy-
la böyle bir görevlendirme yapıldığı bilinmek-
tedir (Karatepe, 2011: 14,19). Dolayısıyla idari 
denetim sistemi içerisinde  teftiş kurulu mode-
linin Kıta Avrupası’nın en önemli ülkeleri arasın-
da yer alan Fransa’ da başlatıldığı söylenebilir 
(Yürekli, 2014: 57).

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yönetsel Denetim Nasıl Olmalıdır?
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Fransa’ da Askeri alanda uygulanan teftiş siste-
mi daha sonraları diğer diğer alanlara da yayıl-
mıştır Fransa’da 1816 tarihi itibariyle her bakan-
lık bünyesinde teftiş kurullarının oluşturulduğu 
ve bu yapının tüm değişimlere karşın korundu-
ğu bilinmektedir (Kandeğer ve Alıcı, 2012: 92).

Türkiye’ de yönetsel denetim sistemi Osmanlı 
sisteminin devamı şeklinde geliştiğini,  Cumhu-
riyet döneminin köklü denetim birimlerinin 19. 
yüzyılın son çeyreğinde oluştuğunu söylemek 
mümkündür. O dönemde oluşturulan yapılar 
Cumhuriyet dönemine aktarılmış ve Cumhuriyet 
döneminde geliştirilmiştir (Yürekli, 2015: 257).  
Cumhuriyet döneminde teftiş kurullarını  1923-
2004 dönemi ve 2004 sonrası dönem olarak in-
celemek mümkündür.

Genel olarak ifade etmek gerekirse 1923-2004 
dönemi içerisinde Osmanlı İmparatorluğundan  
devralınan teftiş kurulu modelinin geliştirilerek 
yaygınlaştırıldığı,  Teftiş Heyeti Reisliği kavramının 
terk edilerek yerine, Teftiş Kurulu Başkanlığı kav-
ramının kullanıldığı,  Teftiş Heyetinin isminin Teftiş 
Kurulu olarak değiştirildiği, başlangıçta az sayıda 
kurum bünyesinde Teftiş Kurulu var iken, bunun 
zaman içerisinde yaygınlaştığı,  Genel Müfettişlik 
ihdas edilerek bir süre uygulandığı, Genel Müfet-
tişlik uygulamalarının asayiş sağlamak amacıyla 
mülki idare temelinde oluşturulduğu, idari ve si-
yasi yapılanmalar olmaları nedeniyle Genel Mü-
fettişliklerin klasik Müfettişlik uygulamalarından 
farklı olduğu görülmektedir (Yürekli, 2014: 57-58). 
Ayrıca dönem içerisinde kontrolörlük birimleri ve 
murakıplık birimleri  kurulmuştur.

1923-2004 döneminin en temel karakteristiği-
nin, teftiş kurulu modelinin gelişen bir trend iz-
lediği ve    yönetsel denetim sistemi içerisinde 
teftiş kurulu modelinin temel olduğu söylenebilir  
(Yürekli, 2015: 264).

Teftiş kurulu modelinin temel olduğu dönem 
2004 yılında bitmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı 

tarafından geri gönderilen 15/07/2004 tarihli ve 
5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile du-
rum değişmiştir. Zira bu Kanundan sonraki sü-
reçte teftiş kurullarının varlıkları tartışmalı hale 
gelmiştir. Zikredilen   Kanunun TBMM’ de kabu-
lünden itibaren  2011  yılına kadar olan süreçte 
yeniden yapılandırılan kamu kurumlarında teftiş 
kurullarının isimlerinin değiştirildiği, bu dönemde 
daha çok “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” isminin 
tercih edildiği, örneğin dağınık durumdaki sosyal 
güvenlik kuruluşlarının birleştirilmesi  neticesinde 
meydana getirilen yapılanmada teftiş birimi için 
bu ismin tercih edildiği,  keza reorganize edilen 
Vakıflar Genel Müdürlüğünde de aynı durumu 
görmenin mümkün olduğu,  2011 yılında  birçok 
Bakanlık yeniden yapılandırıldığı, bu yapılandı-
rılma sonrasında teftiş kurullarının yapısının de-
ğiştirildiği, denetim birimlerinin isimlerinde, de-
netim elemanlarının unvanlarında ve yetkilerinde 
farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir (Yürekli, 
2015: 259). 2004 sonrası önemli  bir gelişme de,  
24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanan  5018 sayılı Kanun ile kamu ku-
rum ve kuruluşlarında oluşturulması düzenlenen   
iç denetim birimlerinin fiilen kurulmasıdır. 5018 
sayılı Kanunla KİT’ler dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarında  iç denetim birimi kurulmasının 
zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Mevcut durum itibariyle Türkiye’ de idari teftiş ve 
denetim birimlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Cum-
hurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu; Başba-
kanlık, Bakanlıklar, bağımsız Genel Müdürlükler 
ve kurumlar bünyesinde bulunan teftiş kurulları, 
kontrolörler başkanlıkları, iç denetim birimleri ve 
diğer denetim birimleri. Diğer denetim birimleri 
olarak rehberlik ve teftiş başkanlıkları, rehberlik 
ve denetim başkanlıkları, denetim hizmetleri baş-
kanlığı ve denetim hizmetleri daire başkanlıklarını 
sayabiliriz (Yürekli, 2015: 265-266).

2004 sonrasında, özellikle  2011 yılında yapı-
lan düzenlemeler sonrasında teftiş ve denetim 



27Ocak-Haziran 2018  /

birimlerinde hem denetim birimlerinin isimleri ve 
hem de denetim elemanlarının unvanları açısın-
dan önemli farklılıklar meydana gelmiştir. Önce-
leri teftiş kurulu başkanlığı olan birçok bakanlık 
ve kamu kurumunda, yeniden yapılanma son-
rasında rehberlik ve teftiş başkanlığı, rehberlik 
ve denetim başkanlığı, denetim hizmetleri baş-
kanlığı ve denetim hizmetleri daire başkanlığı 
gibi farklı birim isimleri ortaya çıkmıştır (Halıcı, 
20012: 4-13).

Diğer yandan, denetim elemanı unvanı müfettiş 
olan bazı bakanlık ve kamu kurumlarında de-
netçi ve uzman unvanlarının kullanılmaya baş-
landığı görülmektedir. Genel olarak kamu yö-
netimine bakıldığında müfettiş unvanının genel 
kabul görmekle birlikte, 2011 sonrasında denet-
çi ve uzman unvanlarının (denetimle yetkili) da 
sisteme girdiği anlaşılmaktadır (Yürekli, 2014: 
67-68).

2. İDARİ  DENETİM SİSTEMİNİN  MEVCUT 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Teftiş ve denetim birimlerinin genel kamu yöne-
timinin bir parçası olduğunu söylememiz gere-
kir. Kamu yönetiminin içinde bulunduğu durum, 
yaşadığı sorunlar, yeniden yapılanması, dönüş-
mesi ve küresel bazdaki gelişmeler doğal ola-
rak  yönetsel teftiş ve denetim  sistemini de et-
kilemektedir. Zaten yönetsel teftiş ve denetim 
sistemi kamu yönetimi sisteminin içerisinde de-
ğerlendirilmektedir (Yürekli, 2014:190).

Ülkemizde yönetsel denetim sisteminin sorun-
ları ve bu sorunlara getirilen çözüm önerile-
ri tarihsel boyutu da dikkate alınarak aşağıda 
özetlenmiştir.

1949-1959  yıları arasında Türkiye’ye gelerek 
personel ve idari konuları inceleyerek  tespit et-
tiği sorunların düzeltme çareleri hakkında tavsi-
yelerde bulunan yabancı uzmanlardan biri olan 
Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark tarafından yazılan  
1949 tarihli Devlet Daire ve Müesseselerinde 

Rasyonel Çalışma Esasları Hakkında Raporun 
“Teftiş meselelerine mütedair düşünceler” bö-
lümünde; bazı teftiş kurullarının mükemmel bir 
tarzda çalıştığı halde, diğer bazılarının vazifele-
rini gerekli surette ifa etmedikleri, teftiş işleriyle 
fiilen meşgul olan müfettişlerin sayısının kısmen 
yetersiz olduğu, mevcut müfettişlerden bazı hal-
lerde mümkün ve lüzumlu şekilde istifade edi-
lemediği, teftişe mütedair mevzuatın yeknesak 
olmayıp bazı kurullarda gerek sübjektif ve gerek 
objektif bakımdan noksan olduğu, müfettişlerce 
verilen raporlara gerekli dikkat ve ehemmiye-
tin verilmediği, öyle ki bu raporların vardığı ne-
ticelerle tekliflerin kâğıt üzerinde kaldığı,  çeşitli 
teftiş kurullarının faaliyetlerinin  iyice koordine 
edilmemiş olduğundan, bir yandan tedahüller 
meydana geldiği, öbür yandan bazı idare üni-
telerinin teftişinin ihmâl edildiği, bazı idare birim-
lerinin  5-10 yıllık süre içerisinde hiç teftiş edil-
memiş olmalarına karşın, bir kısmının müteakip 
yılda ve hatta aynı yıl içerisinde birkaç defa tef-
tişe tabi tutulabildiği belirtilmektedir (Neumark, 
1949 ) Raporda  bu aksaklıkların ayrıntılı olarak 
irdelenerek çözüm yolları üretildiği, teftiş siste-
minin daha işlevsel hale gelmesi için öneriler 
geliştirildiği görülmektedir. Bu önerileri şu şekil-
de özetleyebiliriz: Teftiş ve denetim birimlerinin 
sorunlarının çözümüne yönelik olarak;  müfet-
tişlerin görevleri, yetkileri ve atanma şekilleri vs. 
hakkındaki mevzuatın kısmen noksan ve insi-
camsız olması nedeniyle bu mevzuatın yeniden 
düzenlenmesi, ayrıca atama işlemleri konusun-
da ise Maliye, Gümrük, Ticaret vs. Bakanlıklar-
da geçerli olan  usulün bütün teftiş kurullarına 
yaygınlaştırılması; bazı müfettişlerin, belli yer-
lerde teftişin gerektirdiği zamandan daha faz-
la kalmalarının teftiş kurulu başkanlarının etkin 
denetimleri sonucunda önlenmesi;  teftiş biri-
minden ayrılan veya sabit göreve atanan müfet-
tişlerin kadrolarının münhal sayılarak,  yerlerine 
yeni müfettişler alınması; her yıl başında bütün 
teftiş kurullarının başkanları ve başkan yardım-
cılarından oluşan bir komisyon toplanması, bu 
komisyonun   her kurulun hazırladığı çalışma 
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programlarını birbiriyle mukayese ederek bun-
larda  görülen tedahüllerle  eksiklikleri önleye-
cek tedbirleri kararlaştırması gerektiği zikredilen 
raporda belirtilmektedir (Neumark, 1949).

1962-1963 yıllarında gerçekleştirilen bir araştır-
ma projesi olan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araş-
tırma Projesi (MEHTAP) Raporunun  “E. Teftiş ve 
Denetleme” başlıklı  bölümünde teftiş ve dene-
tim birimleri ile ilgili konuların ele alınarak,  tef-
tiş hizmetinin örgütlenmesinde tek ve ortak bir 
ölçü, statü veya organizasyon şeması olmadı-
ğının; kuruluşu, personelinin  yetiştirilmesi, teftiş 
sonuçlarının yönetimle birlikte değerlendirilme-
sini sağlayacak mevzuat çıkarılması mümkün 
iken bu yönde çalışma yapılmamış olduğunun; 
müfettişliğe girişte bir standart olmadığının; tef-
tişin veya müfettişin baskısının, çekingenlik ve 
korku yaratmakta olduğunun, bu durumun  ise 
idarede atalet doğurduğunun ve çekingenlik ya-
rattığının; teftiş kurullarının faaliyetleri incelen-
diği zaman bazı hizmet tedahülleri olduğunun  
görüldüğünün, idari teftişin mali teftiş ve dene-
tim ile karıştığının, Maliye Bakanlığında,  beş 
çeşit teftiş ve denetleme görevlisi personel ça-
lışmakta olduğunun sorunlar olarak belirlendiği 
görülmektedir.( TODAİE, 1963). MEHTAP Ra-
porunda tespit edilen bu sorunlara; Teftiş ku-
ruluşlarının bir an önce tüzük ve yönetmelikleri 
hazırlanarak müfettişlik, uzmanlık, kontrolörlük 
gibi memuriyetlere tayinlerin memur tayininde 
aranan şartlara eklenecek bazı objektif şartla-
ra bağlanması;  bu suretle müfettişliği idarenin 
işine yaramayan memurların tayin edilmelerine 
mahsus kadrolar gibi düşünme hallerine son ve-
rilmesi; iç teftişe yetkili denetim elemanlarının 
idarenin en yüksek otoritelerine bağlanmaları, 
dış teftişe yetkili teknik elemanların ise idarenin 
teknik dairelerine bağlı olarak vazife görmeleri; 
teftiş kurullarını düzenleyen  tüzük, yönetmelik 
ve talimatlarında gerekli değişiklikler yapılarak 
ve müfettişlerin yetiştirilmelerinde tedbirler alına-
rak teftişin yapıcı yönleri üzerinde durulmasının 
sağlanması, teftiş birimlerini birer “sahipsiz işler 

organı” olarak görmekten ve asli görevleriyle il-
gisi bulunmayan işleri bu kurullara vermekten 
vaz geçilmesi, Maliye Bakanlığı bünyesindeki  
teftiş hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi şek-
linde çözüm önerileri geliştirildiği anlaşılmakta-
dır  (TODAİE, 1963).

Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) talebi üze-
rine Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-
titüsü (TODAİE) tarafından 1988-1991 tarihleri 
arasında yapılan çalışmalar sonucunda düzen-
lenen ve  1991 yılında yayınlanan Kamu Yöneti-
mi Araştırma Projesi (KAYA) Raporunda, kamu 
yönetimine ilişkin tespitlerin yanı sıra  teftiş ku-
rulları ile ilgili tespit ve önerilere de yer verilmiş-
tir (Yürekli, 2014: 196). KAYA Raporunda Türk 
yönetsel  denetim sistemi alanındaki sorunla-
rın; özel hukuk kapsamındaki kişi ve kuruluşlar-
la ilgili dış  denetim uygulamasının çok sınırlı ve 
etkisiz bir durumda bulunduğu,  etkililik deneti-
minin üzerinde gerektiği gibi durulmadığı, bazı 
bakanlıklarda denetim birimi oluşturulmadığı, 
bazı kurumlarda sadece mali denetim yapıldığı,  
yerel yönetimler üzerinde uygulanan denetimin 
etkili ve amaca uygun bir şekilde yapılamadığı; 
Başbakanlık Teftiş Kurulunun inceleme, soruş-
turma ve denetimde bulunma gibi  çok geniş bir  
alanda görev ve yetkilerinin bulunduğu, ancak 
bu kurulun gerek yapılanması ve gerekse işleyi-
şi noktasında görevlerini yapma gücünden yok-
sun olduğu; müfettişlerin denetim, soruşturma 
ve rehberlik görevlerinin  bulunmasına karşın 
rehberlik etme görevinin denetim sistemi içeri-
sinde işlerlik kazanamadığı; idari denetim ala-
nında görev alan denetim elemanlarının göre-
ve alınmasında ortak bir standart bulunmadığı, 
bazı kurumlarda sınavla ya da sınavsız; kariye-
re dayalı ya da kariyer dışından yahut bunla-
rın bileşimi sayılabilecek yollarla denetim sis-
temi içine alındığı; mevcut denetim sisteminin 
yönetimi geliştirmeye katkı açısından yetersiz 
olduğu şeklinde belirlendiği görülmektedir (TO-
DAİE, 1991; Yürekli, 2014: 196-197). Anılan ra-
porda tespit edilen bu sorunlara çözüm yolları 
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da gösterilmiştir. Bu noktada; denetim sonuç-
larının, amaç ve politikaların, plan uygulama il-
kelerinin belirlenmesinde rehberlik edici nitelik 
taşıması; denetimlerde uygulama üzerinde et-
kili olan örgütsel ve çevresel değişkenlerin  de 
göz önünde bulundurulması; mevcut denetim 
sisteminin gelişmelere daha duyarlı hale geti-
rilmesi; denetim yaklaşımına, işgören yeterlilik-
lerinin işbaşında geliştirilmesini temel alan bir 
rehberlik anlayışının yerleştirilmesi; denetsel gö-
revlerin genel standartlar çerçevesinde yürütül-
mesini sağlamak,  örgütsel yapı ve işleyişe yö-
nelik olacak ortak kurallar saptamak,  denetim 
birimlerinin  çalışma düzenlerini tanzim etmek  
üzere  güçlü bir yasal çerçeve oluşturulması; 
denetim elemanlarının konularına göre uzman-
laşmalarının sağlanması; denetim sonucunda  
ortaya çıkan verilerin yönetimi geliştirme açısın-
dan kullanılmasının temin edilmesi; kurumlarda 
iç denetim birimlerinin etkililik denetimi yapabi-
lecek hale getirilmesi; Devlet Denetleme Kuru-
lunun bir kamu denetçisi (ombudsman) olarak 
işlev görmesini sağlayacak yasal düzenleme 
yapılması; denetim raporlarının işe uygun,  za-
manlı, kısa, açık ve anlaşılır olması, tespit edilen 
aksaklıkların giderilmesini sağlayacak çözüm-
leri içerecek şekilde düzenlenmesi; ayrıca de-
netim raporlarının sonuçlarının izlenmesini sağ-
layacak bir mekanizma oluşturulması şeklinde 
çözüm yolları gösterildiği anlaşılmaktadır  (TO-
DAİE, 1991; Yürekli, 2014: 213-214).

TODAİE tarafından iki yıl süren ve doğrudan 
doğruya konunun taraflarının katılımıyla yürü-
tülen “Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç De-
netim”  başlıklı araştırma projesi kapsamında 
elde edilen veriler ve ulaşılan sonuçlar   kitap 
olarak yayımlanmıştır (Yürekli, 2014: 199). Ça-
lışma kapsamında Türk yönetsel denetim siste-
mi ile ilgili olarak;  teftiş birimlerinde rapor çe-
şitliliği ve karmaşası olduğu, Türkiye’de teftiş 
ve denetim faaliyetinde teftişin ve  raporlama-
nın belli standartlarda yapılmadığı, Bakanlık ve 
diğer kamu kurumlarının merkez teşkilatlarının 

teftişinin büyük ölçüde yapılmadığı, kamu de-
netim sisteminde teftiş faaliyetinin sadece taşra 
odaklı olarak yürütüldüğü, teftiş çalışmalarının 
standart ölçülere göre ve periyodik olarak ya-
pılmadığı, kamu denetim sisteminde teftiş de-
netiminin soruşturma ağırlıklı olarak yapılmakta 
olduğu; görüş sunma, araştırma, danışmanlık 
ve rehberlik  faaliyetinin taşra teşkilatı merkezli 
olarak yapıldığı; mevcut idari sistem ile iç dene-
tim arasında uyuşmazlık bulunduğu, iç denetim 
faaliyetinin istenilen düzeyde yerine getirileme-
diği, iç denetçi başına düşen denetim sayısı-
nın düşük olduğu;  iç denetim faaliyetinin teftiş 
denetiminin aksine merkez teşkilatı eksenli ola-
rak yapıldığı, teftiş denetiminin sadece mevzu-
ata uygunluk bakımından yapılmasının  yetersiz-
lik olarak görüldüğü, ceza odaklı denetimlerin 
hataları önlemede yetersiz kaldığı,  gerek teftiş 
ve gerekse iç denetim sürecinde çalışanların 
görüşlerinin gerektiği kadar dikkate alınmadı-
ğı,  piyasa/sektör denetiminin etkin bir biçimde 
yapılamadığı,  rapor takibinde yetersizlik oldu-
ğu gibi problemlerin saptandığı anlaşılmakta-
dır (Akbulut, vd., 2011:695-715). Çalışma kap-
samında tespit edilen sorunlara getirilen çözüm 
önerilerini de şu şekilde özetleyebiliriz: Piyasa 
ve sektör denetiminin klasik teftiş ve iç denetim 
uygulamalarından farklı olması nedeniyle piya-
sa veya sektör denetiminin bu konuda uzman 
ayrı birimler tarafından yerine getirilmesi, teftiş 
kurullarının bu yöndeki tüm görev ve yetkileri-
nin kaldırılması; alan denetiminin  piyasa veya 
sektör denetiminde olduğu gibi uzmanlık iste-
yen ve tipik olarak, teftiş ve iç denetim faaliyet-
leri çerçevesinde düşünülemeyecek olan dene-
tim etkinlikleri kapsamında bulunması nedeniyle 
yarı-bağımsız kurullar şeklinde yapılandırılma-
sı; denetlenenler denetim sürecinin yapısal bir 
parçası olduklarından, denetim sürecinde, ça-
lışma hakkı ve barışının ihlal ve ihmal edilme-
mesi, denetim sürecine kamu çalışanlarının aktif 
katılımının sağlanması teklif edilmektedir. Çalış-
mada, teftiş ve iç denetimle ilgili olarak muhte-
mel yeniden yapılandırmanın temelinin denetim 
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zemini olması; birim veya unvanların olmama-
sı gerektiği; teftiş faaliyetinin belli standart ve 
tekniklerine göre yapılmadığı, denetime tabi bi-
rimlerin özelliklerine göre yerine getirildiği, teftiş 
denetiminde nesnel zemin olan hukukun, dene-
tim etkinliğini yerine getirmede yetersiz olduğu, 
iç denetim faaliyetinin ise, Türk kamu yönetimi 
ile yapısal uyuşmazlık içinde olduğu, bu dene-
tim etkinliğinin temelini oluşturan ölçülebilir yö-
netim zemininin oluşturulamamasından dolayı  
sistemle yapısal uyuşmazlık sorunları olduğu-
nun anlaşıldığı, dolayısıyla teftiş ve iç denetim 
birimlerinin, birlikte dönüştürülerek yeniden ya-
pılandırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ça-
lışmanın sonucuna göre; denetim sisteminin 
yeniden yapılandırılması çerçevesinde oluştu-
rulacak yeni birimler, hizmet birimi olarak  ad-
landırılmamalı; son dönemde çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde (KHK) görülen, 
“denetim hizmetleri başkanlığı” veya “rehber-
lik ve teftiş başkanlığı” şeklindeki adlandırmala-
ra son verilmelidir (Akbulut, vd., 2012: 715-720; 
Yürekli, 2015: 273-274)
 
Yukarıda zikredilen tespitlerin pek çoğunun bu-
gün de geçerli olduğunu söylemek mümkün-
dür.  Teftiş kurulları ile ilgili olarak; standardizas-
yonu sağlayan  merkezi koordinasyon biriminin 
olmaması, bakanlıkların/kurumların merkez bi-
rimlerinin denetimlerinin  yapılmaması, müfettiş-
lerin yeterliliklerini koruyup korumadıklarının  dö-
nemsel (örneğin 5 yılda bir) olarak ölçülmemesi, 
standart soruşturma ve denetim yöntemlerinin  
geliştirilmemiş olması,  farklı teftiş kurullarının 
farklı soruşturma yöntemleri kullanabilmeleri, 
müfettişlerin yazdıkları bazı önemli raporların 
işleme konulmaması, teftiş kurullarının istenilen 
ölçüde/iyi düzeyde  yönetilememeleri, teftiş ku-
rullarının yeterince bağımsız olmamaları; teftişin 
rehberlik boyutunun genelde ihmal edilmesi, so-
ruşturmaların ön plana çıkması, denetimlerin is-
tenilen düzeyde etkin olamaması vb. eleştiriler 
ilgili kamuoyu tarafından sürekli yapılabilmekte-
dir. (Yürekli, 2011: 34). 2011 yılından sonra bu 

sorunlara denetim birimlerinin isimlerinin ve de-
netim elemanlarının unvanlarının farklılaşması, 
yeni oluşturulan bazı kurumlarda denetim bi-
rimi olmaması gibi sorunların da ilave edildiği 
görülmektedir.

Burada, 1984 yılında  kurulmuş olan ve ulusal 
düzeyde denetim yapan kamu denetim ele-
manları için bir çatı dernek durumunda olan 
Devlet Denetim Elemanları Derneğinin  geliş-
tirdiği çözüm yollarından bahsetmekte fayda 
görülmektedir. 

DENETDE kurulduğu tarihten itibaren meslek 
mensuplarının  ve denetim sisteminin sorunlarını 
gündeme getirerek çözüm yolları geliştirmiştir. 
Teftiş ve denetim birimlerinin siyasetin etkisin-
den uzak kalmalarını sağlamak amacıyla   tek 
çatı altında birleştirilmesi,  denetim elemanları-
nın  özlük haklarının iyileştirilmesi için denetim 
hizmetleri sınıfı oluşturulması yönünde DENET-
DE’nin öteden beri girişimleri olduğu ilgili ka-
muoyu tarafından bilinmektedir (Yürekli, 2014: 
220).  Birçok DENETDE yöneticisi tarafından 
denetim hizmetleri sınıfı oluşturulması halinde 
Müfettişliğin meslek olması hasebiyle odalaş-
manın gündeme geleceği ve dolaysıyla  dene-
tim odası kurulacağı çeşitli vesilelerle gündeme 
getirilmiştir (DENETDE, 1988: 188) .

DENETDE tarafından  denetim sisteminin sorun-
larının çözümüne ilişkin olarak; Bakanlıkların ve 
Genel Müdürlük denetim elemanlarının mesleki 
faaliyetlerini yürütürken tarafsız ve bağımsız şe-
kilde görevlerini yerine getirmelerini sağlamak 
üzere, çağdaş dünya uygulamaları dikkate alı-
narak Anayasal ve yasal güvence sağlanma-
sı, Türk Denetim Yasasının çıkartılması; denetim 
ve ölçme değerlendirme rapor ve faaliyetlerinin, 
belli bir sistem dahilinde (kişi hakları korunarak) 
kamuoyu ile şeffaf ve açık şekilde paylaşaca-
ğı bir sistemin kurulması; Denetim Hizmetle-
ri Sınıfı oluşturularak, özlük hakları ve mesleki 
güvencelerinin yargı mensupları baz alınarak 
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düzenlenmesi; denetim birimleri arasında koor-
dinasyonu ve uyumu sağlamak ve mesleki stan-
dartları tespit etmek üzere Denetim Üst Kurulu 
oluşturulması; denetim elemanlarının en iyi şe-
kilde yetiştirilmelerini ve hizmet içi eğitimlerini en 
iyi şekilde almalarını ve ortak denetim kültürünü 
oluşturmak üzere, Denetim Üst Kuruluna bağlı 
Teftiş Akademisi oluşturulması; denetim birimi 
oluşturulmayan bakanlıklarda eksikliğin gideril-
mesi, denetim elemanlarının unvanları arasın-
daki farklılığın giderilmesi; denetim birimlerinin 
isimleri ve teşkilatlanma şekillerinin, kurul modeli 
esas alınarak, demokratik ve katılımcı anlayışla 
yeniden düzenlenmesi, mesleğin kariyer yapı-
sını bozan atamaların önüne geçilmesi öneril-
mektedir (DENETDE, 2015:82-84). DENETDE’ 
ye göre; denetim birimlerinin  kendi başarı ve 
başarısızlıklarını ölçmelerinin ve değerlendirme-
lerinin sağlanması,  bunun için gerekli düzen-
lemelerin yapılması, saydamlığı engelleyen ve 
yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldı-
rılması gerekmektedir. Kamu yönetiminde say-
damlığın hayata geçirilmesi, hesap verme so-
rumluluğunun yönetim anlayışına yerleştirilmesi, 
kamu çalışanlarının mali durumlarının iyileştiril-
mesi, yolsuzlukla mücadele için kurumsal yapı-
ların oluşturulması, adalet duygusu ve hukukun 
üstünlüğü anlayışının yerleştirilmesi, medya ve 
sivil toplum örgütlerinin sağlıklı işleyişinin sağ-
lanması, vatandaşların yolsuzluklara karşı du-
yarlılığının artırılmasının temin edilmesi derne-
ğin vurguladığı öneriler arasında yer almaktadır 
(DENETDE, 2015: 83-84). 

3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 
SİSTEMİ
Uzun yıllar Türkiye gündemini meşgul eden 
Başkanlık sistemi tartışmaları,  21/01/2017 ta-
rihli ve 6771  sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un   
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, sonrasında re-
ferandumda kabul edilmesiyle sonuçlandı. Bu 
Kanun, maddeleri değişik tarihlerde yürürlüğe 
girecek olmakla birlikte, Türkiye’nin  hükümet 

sisteminde köklü bir değişiklik yapmıştır. 
Cumhuriyet öncesinde, Osmanlı İmparatorluğu-
nun anayasal bir devlete dönüştürülmesi süre-
cinde  parlamenter sistemin hedeflendiği ileri 
sürülebilir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında 
Meclis Hükümeti sistemiyle yönetilmiştir. 1921 
Anayasasında yapılan değişiklik sonrasında 
parlamenter sisteme yönelişten bahsedilebilir. 
1961 ve 1982 anayasalarında öngörülen hükü-
met sistemi ise parlamenter sistemdir. 

Burada şu soruyu sormak gerekiyor: Parlamen-
ter sistem neden terk edilerek Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemine geçilmiştir?

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir: Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi, dünyada mevcut 
hükümet sistemleri içerisinde Başkanlık Siste-
minin özelliklerini taşımaktadır. Dünyada tek bir 
Başkanlık sistemi yoktur. Değişik ülkelerin deği-
şik uygulamaları vardır. Ülkeler kendi tarihi, kül-
türel, sosyal, coğrafi vb. yapılarına göre farklı 
Başkanlık sistemleri kabul etmişlerdir. Örneğin 
başkanlık sistemi olan Afganistan, Amerika Bir-
leşik Devletleri, Arjantin, Azerbaycan, Endonez-
ya,  Sudan,  Guatemala, Güney Kore, Kolom-
biya, Türkmenistan, Uganda vs. ülkeler kendi 
koşullarına uygun  başkanlık sistemi uygulan-
maktadırlar. Nitekim Türkiye’ de kendi  özgün 
yapısına göre bir başkanlık sistemi uyarlaması 
yapmıştır ve sistemin adını Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi olarak kabul etmiştir.

Türkiye,  parlamenter sistemle yönetildiği dönem-
ler itibariyle istenilen başarıyı gösterememiştir. 
Özellikle ekonomik alanda, bilim ve teknoloji ala-
nında bunu görmek mümkündür. Cumhuriyetin 
başında Türkiye ile aynı veya benzeri ekonomik 
seviyede olan  ülkelerle kıyasladığımızda (Porte-
kiz, İspanya, Yunanistan vs.) bunu açıkça gör-
mek mümkündür. Hükümet sistemi değişikliğinin 
gerekçelerden biri olarak bu hususu görebiliriz.

Hükümet sistemi arayışlarının gündeme 
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gelmesinin nedenlerinden bir diğeri, mevcut 
anayasal yapının sistem krizi doğurmasıdır. 
Türkiye darbe dönemlerinde hazırlanan ana-
yasalarla vesayetçi bir yönetim sistemine sahip 
olmuştur. 1961 Anayasasıyla kurumsallaşan ve-
sayetçi eğilim, 1982 Anayasası ile bürokratik oli-
garşiye dönüşmüştür. Anayasayla oluşturulan 
bürokratik vesayet  kurumları demokratik iradeyi 
demokratik olmayan yöntemlerle tahakküm altı-
na alan mekanizmalar oluşturmuştur (Karatepe, 
vd., 2017:22).

6771 sayılı Kanunun gerekçesinde;  anayasala-
rın toplum tarafından devleti hukukla sınırlamak 
için hazırlanması gerekirken,  Türkiye’ de tam 
tersine vesayetçi zihniyete sahip elitler tarafın-
dan devleti sınırlamak için değil toplumu sınır-
lamak için hazırlandığı, 1961 ve 1982 anayasa-
ları döneminde milli iradeye ortak, milli iradeyi 
kontrol eden bir vesayet sistemi oluşturulduğu, 
vesayet sitemi ile millet iradesine ve iktidara or-
tak olmak isteyen çevrelerin seçimle oluşan ik-
tidarı bölmek ve zayıflatmak düşüncesiyle hare-
ket ettikleri, vesayet odaklarının zaman zaman 
milletin seçtiği iktidara müdahalede bulunduğu, 
Türkiye’ de hükümet sistemini millete ve onun 
iradesine güveni esas alan bir şekilde düzenle-
mek gerektiği,  Cumhurbaşkanını doğrudan hal-
kın seçmesi esasının kabul edilmesinden sonra 
sembolik yetkileri olan “bürokratik” cumhurbaş-
kanından, milletin doğrudan seçtiği geniş yet-
kileri bulunan “siyasetçi” cumhurbaşkanına ge-
çiş yaşandığı, yürürlükteki anayasaların tercih 
ettiği hükümet sistemlerinin beklenen kamusal 
faydayı istenilen düzeyde sağlayamadığı, 1961 
Anayasasından itibaren oluşturulan mevcut hü-
kümet sisteminin Türkiye’ de bir türlü istikrar üre-
temediği, bu nedenlerle mevcut sistem yerine 
yasama ve yürütmenin ayrı ayrı ve doğrudan 
millet tarafından seçildiği bir sistemin benimsen-
mesinin ülkemizin şartları ve ihtiyaçlarına daha 
uygun olduğu belirtilmiştir (TBMM, 2017:10-11). 
Anılan gerekçede,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi modelinin, Türkiye’nin sistem tecrübesi 

ve dünya hükümet sistemi pratikleri gözetilerek 
geliştirilmiş rasyonel bir model olduğu da vur-
gulanmıştır ( TBMM, 2017:11).

Yapılan anayasa değişikliği ile oluşan Cumhur-
başkanlığı Hükümet sistemi, milletin sadece ya-
sama organını seçtiği, yürütmenin yasama or-
ganının içinde çıktığı bir hükmet sistemi yerine, 
yasamanın ve yürütmenin ayrı ayrı ve doğrudan 
millet tarafından seçildiği bir hükümet sistemini 
getirmektedir (TBMM, 2017: 10). 

6771 sayılı Kanun ile yapılan anayasa değişik-
liğine göre; parlamenter sisteme ilişkin unsurlar 
ortadan kaldırılmakta, yasama ve yürütmenin 
her ikisinin de halk tarafında seçilmesi,  her iki 
kuvvetin de meşruiyetini halktan alması, halka 
karşı sorumlu olması öngörülmektedir. Yasama-
nın yürütme üzerindeki  denetim görevi ortadan 
kalkmaktadır. Ancak yasamanın belli bir konuda 
meclis araştırması yapması ve genel görüşme 
açma yetkisi ile milletvekillerinin Cumhurbaşkanı 
Yardımcıları ile Bakanların cevaplaması için ya-
zılı soru sorması muhafaza edilmektedir.

Yeni hükümet sisteminde yürütme yetkisi, devle-
tin başı olan Cumhurbaşkanına aittir. Bir başka 
ifadeyle tek kişiye aittir. Cumhurbaşkanı yürüt-
me yetkisine dayanarak Cumhurbaşkanı yar-
dımcılarını, bakanları ve üst düzey kamu gö-
revlilerini atayabilmektedir. Cumhurbaşkanına 
genel siyasetin yürütülmesinde yürütme yetkisi 
ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda karar-
name çıkarma yetkisi verilmektedir. Temel hak 
ve hürriyetlerle siyasi hak ve özgürlükler karar-
namenin kapsamı dışında tutulmaktadır. Aynı 
konuda kanunlarla kararnamede farklı hüküm 
bulunması halinde kanunların uygulanacağı hü-
küm altına alınmıştır.

6771 sayılı Kanun’a göre,  Cumhurbaşkanı yar-
dımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı tarafın-
dan atanmakta ve görevden alınabilmekte-
dir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar 
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Cumhurbaşkanına karşı sorumlu bulunmakta-
dır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakan-
lıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri 
düzenlenebilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin  (TBMM) 
görevleri yeniden düzenlenmiştir.  Erkler ayrılı-
ğının gereği olarak yürütmenin yasamayı tahak-
küm altına almasına ve yasamanın yürütmeyi 
denetlemesi yetkisine son verilmektedir.  

Kabul edilen modelde yasama yürütmenin ta-
hakkümünden kurtulmakta ve sahip olduğu  
yetkileri tam olarak kullanabilmektedir. Kanun 
yapma ve bütçeyi onaylama yetkisine sahip 
olan TBMM, bu iki yetki sayesinde yürütmeyi 
kendisine muhtaç bırakmaktadır (Karatepe, vd., 
2017: 93). Bu yetkiler Cumhurbaşkanını TBMM 
ile iyi geçinmeye sevk edecektir. Cumhurbaş-
kanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ile bakanların 
TBMM çalışmalarına katılma yetkileri olmadığı 
gibi, kanun teklifi de verememektedirler.

Öte yandan yargı erkinin bağımsızlığı ilkesinin 
yanına yargının tarafsızlığı ilkesi de eklenmiştir. 
Bunun yargı erkine güveni olumlu yönde etkile-
yeceği  ifade edilebilir.

4. YÖNETSEL DENETİM ALANINDA 
ULUSLARARASI UYGULAMALAR
Tüm ülkelerde geçerli olan ortak bir denetim 
modeli bulunmamaktadır. Ülkelerin tarihlerine, 
yönetim sistemlerine, hukuk sistemlerine, kül-
türlerine  göre farklılık göstermektedir. Dolayı-
sıyla tüm ülkelerde geçerli bir denetim siste-
minden bahsetmek mümkün değildir (Yürekli, 
2014: 173). Aşağıda çeşitli dünya örnekleri ele 
alınmıştır.

Kamu yönetimini örnek aldığımız Fransa pra-
tiğinde, Bakanlıklar bünyesinde bulunan tef-
tiş kurullarından üçünün bakanlıklar arası ça-
lışma yetkisi vardır. Bunlar Maliye Müfettişliği, 

Sosyal İşler Genel Müfettişliği  ve İçişleri Ba-
kanlığı İdari Müfettişliğidir. Tüm Bakanlıklar bu 
üç kurula başvurabilirler (Maliye Müfettişler Der-
neği, 2017). Fransa uygulamasında iç denetim 
bir misyon olup bu fonksiyonu müfettiş (inspec-
teur principaux auditeur-IP ve inspecteur audi-
teur-IA) unvanlı denetçiler yerine getirmektedir. 
Her kamu kurumundaki muhasebe ve finans iş-
lemlerinin denetimi  Ekonomi, Maliye ve Endüst-
ri Bakanlığına bağlı inspecteur auditeur unvanlı 
denetim elemanları tarafından  yapılmaktadır. İç 
denetim, kamu kurum ve kuruluşlarının muhase-
be ve finans ile ilgili faaliyetleri kapsamında  ifa 
edilmektedir (Okur, 2010: 578).

Küresel bazda etkisi olan Amerika Birleşik 
Devletlerinde (ABD) iç denetim sisteminin yol-
suzlukları önlemede başarısız olması üzeri-
ne 1970’li yıllardan itibaren genel müfettişlikler 
kurulmuştur.

Bakanlıklarda Bakana bağlı olarak çalışan Ge-
nel Müfettişlik birimlerinin iç denetim, teftiş, in-
celeme ve soruşturma yetkileri bulunmaktadır. 
Denetleme yetkisi Bakanlığın merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı kuruluşları kapsamaktadır. Ge-
nel müfettişlik bünyesinde çalışan müfettiş, so-
ruşturmacı, iç denetçi gibi unvanlara sahip olan 
personel kendi alanlarında uzmanlaşmışlardır 
(Değirmencioğlu, 2011:37). ABD’ de 1978 yılın-
da 15 federal kurumda oluşturulan genel mü-
fettişlik birimleri sayısı,  2003 yılına kadar 57’ 
de kalmış, 2004 yılından sonra sürekli artmıştır. 
Genel müfettişlik birimi sayısı 2009 yılında 69’a, 
Ekim 2010 tarihi itibariyle de 73’ e yükselmiş-
tir. Bu birimlerde istihdam edilen denetçi sayı-
sı istihbarat birimleri hariç 12.600’ e yükselmiş 
bulunmaktadır (Karatepe, 2011: 21). ABD’ de 
ayrıca genel müfettişlikler arasında eşgüdümü 
sağlamak üzere bir mekanizma oluşturulmuş-
tur. Bu mekanizma  Genel Müfettişler Konseyi 
olarak adlandırılmaktadır (Yürekli, 2015: 279). 
Genel müfettişlerin üye oldukları Genel Müfet-
tişler Konseyi, 2008 tarihli Yasa değişikliği ile 
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oluşturulmuştur. Konsey denetim birimlerinin ça-
lışmalarında verimliliği sağlamakta, standartla-
rını belirlemekte ve aralarında koordinasyon 
görevini yürütmektedir. Genel müfettişliklerin 
yapacakları çalışmalarla ilgili olarak uyacakları 
standartlar Konsey tarafından tespit edilmekte-
dir (Değirmencioğlu, 2011: 37). Genel Müfettiş-
lerin Kongre ve Sayıştay ile yakın irtibatı bulun-
maktadır. Her altı ayda bir Kongreye yaptıkları 
çalışmalarla ilgili rapor sunmaktadırlar. Genel 
Müfettişlerin yaptıkları denetimler Sayıştay’ın 
oluşturduğu normlar çerçevesinde ifa edilmek-
tedir. Ayrıca Sayıştay Genel Müfettişlik birimleri-
ni denetleme yetkisine sahip bulunmaktadır (Yü-
rekli, 2014: 180). 

İngiltere Kamu Hizmetleri Reform Ofisi’nin Hü-
kümetin Kamu Hizmetleri Teftiş Politikası baş-
lıklı dokümanında; “Kamu parasının ve kamu 
hizmetleri sunumunun özel  hesap verme so-
rumluluk biçimleri ve standartları bulunmaktadır. 
Teftiş mekanizması  kamu hizmetlerinin geliştiril-
mesine önemli ölçüde katkı sağlar ve kamu kay-
naklarının  sevk ve idaresi hususunda güvence 
verir”  ifadeleri yer almaktadır.  İngiltere Hükü-
meti’nin “bu  politika belgesiyle, halka güvence 
verilmesinde ve kamu hizmetlerinin gelişimine 
destek  sağlanmasında kullanıcı odaklı ve et-
kinlik hedefli bir teftişe duyduğu güveni” açık-
ladığı  belirtilmektedir.  Anılan belgede,  teftişin 
bir dış  inceleme/gözden geçirme olduğu  tespit 
edildikten sonra, teftişin; hizmet verenlerden ba-
ğımsız olarak yapılması, hizmetlerin güvenli  ve 
gerektiği biçimde sunulduğuna dair  bakanlara 
ve kamuoyuna güvence vermesi, hizmetlerin iyi-
leştirilmesine katkı sağlaması, kamuoyuna rapor 
sunması,   harcanan paraya değmesi gereğine 
vurgu yapılmaktadır (Yörüker, 2004: 28). Kamu 
Hizmetleri Reform Ofisinin  hazırladığı doküma-
na göre  İngiltere’ de;  Yetişkin Öğrenimi Mü-
fettişliği,  Denetim Komisyonu Müfettişlik Birimi,  
Sosyal Yardımlar Yolsuzluk Müfettişliği, Sağlık 
Gelişimi Komisyonu,  Kraliyet Savcılık Hizmetleri 
Müfettişliği,  İtfaiye Hizmetleri Müfettişliği,  Polis 

Müfettişliği,  Cezaevi Müfettişliği,  Şartlı Tahliye 
Müfettişliği,  Yargı Hizmetleri Müfettişliği,  Eği-
tim Standartları Ofisi,  Yüksek Eğitim Kalite Gü-
vence Ajansı  ve  Sosyal Hizmetler Müfettişliği  
bulunmaktadır (Yörüker, 2004: 26-27). Müfet-
tişlikler dışında İngiltere’ de,  1961 yılında ku-
rulan Parlamento Komiseri adındaki Ombuds-
manlık Kurumu,  İngiltere Denetim Komisyonu 
ve Ulusal Denetim Ofisi (İngiltere Sayıştayı) de-
netim sistemi içerisinde yer almaktadır (Yürekli, 
2014:176-177).

Hollanda ve Polonya’ da hem teftiş kurulla-
rı ve hem de iç denetim birimleri bulunmak-
tadır. Her iki denetim birimi varlığını birlikte 
sürdürmektedir.

Portekiz’ de teftiş sistemi dışında ayrıca iç de-
netim sistemi bulunmamaktadır (Ergenç, vd., 
2012: 80-81).

İspanya’ da Kamu Yönetimi Bakanlığı içinde her 
bakanlığın teftiş, denetim ve inceleme program-
larını hazırlayan  “Kamu Yönetimi Genel Teftiş 
Kurumu” bulunmaktadır (Maliye Müfettişler Der-
neği, 2017). 

Güney Kore’ de anayasal bir müessese duru-
munda olan Denetim ve Teftiş Kurulu mevcuttur. 
Bu kurul dış denetim ve teftiş denetimi yapabil-
mektedir. Japonya’ da İdari Teftiş Ofisi bulun-
maktadır. Çin’ de tüm yerel yönetimler dahil tüm 
hükümet aygıtını denetleme yetkisini haiz Dene-
tim Bakanlığı bulunmaktadır (Yürekli, 2014:181, 
182, 184).

Birleşmiş Milletler bünyesinde denetim, İç Gö-
zetim Hizmetleri Ofisi (Office of Internal Oversi-
ght Services) tarafından yapılmaktadır. Ofis  üç 
ana bölümden oluşmaktadır: İç Denetim Bölü-
mü, Teftiş ve Değerlendirme Bölümü, Soruş-
turma Bölümü. İç Denetim Bölümü,  iç dene-
tim fonksiyonunun tanımına uygun şekilde BM 
teşkilatının faaliyetlerine değer katma ve bu 
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faaliyetleri geliştirmek amacıyla bağımsız ve ta-
rafsız güvence ve danışmanlık hizmeti vermek-
tedir. Teftiş ve Değerlendirme Bölümü, teftiş iş-
levi olarak bir birim, konu ya da uygulamanın 
teşkilat kapsamında kural ya da standartlara, iyi 
uygulama örneklerine ya da önceden belirlen-
miş kriterlere uygun işleyip işlemediği şeklinde 
bir gözetim faaliyeti yürütmektedir. Soruşturma 
Bölümü ise, görevi kötüye kullanma, kural ih-
lali ve yolsuzluk gibi konularda inceleme yap-
makla görevli bulunmaktadır (Değirmencioğlu, 
2011: 38).

Dünya Bankasında, Başkana bağlı İç Dene-
tim Biriminin yanı sıra İcra Direktörleri Kuruluna 
bağlı bir Teftiş Kurulu (Inspection Panel) bulun-
maktadır. Uluslararası Para Fonunun (IMF)  or-
ganizasyon yapısında İç Denetim ve Teftiş Ofisi 
yer almaktadır. 

Genel olarak değerlendirdiğimizde demokrasi-
ye sahip batı ülkelerine ve uluslararası örgütlere 
bakıldığında iki modelden bahsetmek olanaklı-
dır. Bunlardan bir tanesi teftiş kurullarının ve iç 
denetim birimlerinin ayrı olduğu model, diğeri 
ise birleşik olduğu modeldir. Küreselleşme sü-
recini  yönlendiren bir ülke olan  ABD’ de Ge-
nel Müfettişlikler bünyesinde hem teftiş denetimi 
ve hem de iç denetim yapılmaktadır. Birleşmiş 
Milletlerin yapısı içerisinde yer alan İç Gözetim 
Hizmetleri Ofisi  bünyesinde hem iç denetim ve 
hem de teftiş denetimi yapılmaktadır. Aynı şe-
kilde Fransa ve Portekiz’ de ayrıca iç denetim 
sistemi bulunmamakta, sadece teftiş birimleri 
bulunmaktadır. Dolaysıyla bu örneklerde iç de-
netim birimlerinin ve teftiş kurullarının yaptığı 
teftiş ve denetimler tek bir yapı/örgüt içerisinde 
gerçekleştirilmektedir. İngiltere, Hollanda ve Po-
lonya gibi bazı ülkelerde ise teftiş ve iç denetim 
birimleri ayrı ayrı birimler olarak kurgulanmıştır 
(Yürekli 2014:239). Ancak burada, ABD’ de ge-
nel müfettişlik modeline geçiş süreci ve gerek-
çeleri dikkate alındığında, bu modelin daha et-
kin bir model olduğu söylenebilir.

SONUÇ 
Türkiye dünya örneklerini ve kendi özgün ko-
şullarını dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemini kabul etmiştir. Böylece parla-
menter sistem terk edilerek Türkiye’nin  özgün 
koşullarına uygun bir Başkanlık modeli kabul 
edilmiştir. Anayasal düzeyde kabul edilen bu 
modelin uygulanması için önümüzdeki süreçte 
uyum yasalarının çıkartılması ve seçim yapılma-
sı söz konusudur.

Hükümet sistemi değişiklinin kamu yönetimine 
uyarlanma sürecinde, yönetimin önemli bir un-
suru olan yönetsel denetim sisteminin de de-
ğişmesi gündeme gelecektir. Bir başka ifa-
deyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
uygun bir yönetsel denetim sistemi oluşturul-
ması gerekmektedir.  Yönetsel denetim siste-
minin oluşturulmasında Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sisteminin oluşturulmasında olduğu gibi 
dünya örnekleri ve Türkiye’nin özgün koşulları 
göz önünde bulundurulmalıdır. Nasılki dünya ör-
nekleri göz önünde bulundurularak Türkiye’ ye 
özgü güçlendirilmiş bir Başkanlık modeli kabul 
edildiyse, bu yaklaşım denetim sisteminin yeni-
den yapılandırılmasında da kabul edilebilir. Bu 
yaklaşımdan hareketle, makale içerisinde zik-
rettiğimiz uygulamada ortaya çıkan sorunları da 
dikkate almak suretiyle önerilerimizi şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

1. Kamu harcamaları ve denetimi konusunda 
uzmanlığı tartışmasız nitelikte olan yönetsel 
denetim birimlerinin kılı kırk yaran, soğukkan-
lı ve tarafsız yaklaşımı, perde gerisinde bıra-
kılınca; kolluk kuvvetlerinin, sadece iletişimi 
dinleme yöntemiyle kurguladığı operasyon zih-
niyetinin, ülkemizde vahim sonuçlar doğurabi-
leceği görülebilmektedir. Bu cümleden hare-
ketle; Bakanlıkların ve Genel Müdürlük denetim 
elemanlarının mesleki faaliyetlerini yürütürken, 
tarafsız ve bağımsız şekilde görevlerini yerine 
getirmelerini sağlamak üzere, çağdaş dünya 
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uygulamaları dikkate alınarak, Anayasal ve ya-
sal güvence sağlanmalı, Türk Yönetsel Dene-
tim Kanunu acilen hayata geçirilmelidir. Dene-
tim birimlerinin ortak etik ilkelerinin, raporlama 
standartlarının, olaylara yaklaşımlarının, doğru 
ve yanlış algılamalarının, aynı düzleme oturtula-
cağı bir hukuksal zemin böylece oluşturulmalı, 
denetim elemanlarının işe alınma, atanma, gö-
rev yetki ve sorumlulukları, kariyer yapıları, tef-
tiş birimlerinin objektif çalışma usul ve esasla-
rı, inceleme, soruşturma ve teftiş faaliyetlerinde 
eşit muamelede bulunulmasını sağlayacak net 
ve açık hükümler bu yasada yer almalıdır. Ya-
sayla denetim birimlerinin isimlerindeki ve de-
netim elemanlarının unvanlarındaki karışıklığa 
son verilmeli, bu alanda standart düzenleme 
yapılmalıdır

2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi uygula-
maya geçtiğinde, mevcut halde siyasi sorumlu-
luğu bulunan Bakana bağlı teftiş ve denetim bi-
rimleri, yeni sistemde artık siyasi sorumluluğu, 
yani halka doğrudan hesap verme yükümlülü-
ğü bulunmayan, atanmış Bakanlara bağlı kalır-
sa, denetim sistemi, bürokrata bağlı bir yapıya 
dönüşecektir. Bu durumda, oligarşik bürokrasi, 
siyaseti yönetir hale gelecektir. Yani denetim sis-
temi bir anlamda, atama yoluyla görevlendirilen 
teknokratlara bağlı hale gelecektir. Oysa kamu 
denetim sisteminin, temsili demokrasi içerisin-
de millet tarafından, seçim sonrasında yetkilen-
dirilen ve siyasi hesap verme sorumluluğu taşı-
yan yürütme erkine bağlı olması demokrasinin 
gereğidir. Klasik bürokrasi, her zaman görevini 
eksiksiz ve hatta fazlasıyla başarılı şekilde yeri-
ne getirdiğini iddia eder. Bürokrasiye bağlı de-
netim, bağlı olduğu bürokrasinin uygulamaları-
nı alkışlayan ve yücelten bir mahiyette tezahür 
edecektir. Millet iradesi ile milleti yönetme yet-
kisini alan makam, gerçekleri sadece kamu de-
netim birimlerinin kendisine sunacağı, objektif 
ve tarafsız bilgilerle elde edebilir. Bürokratik üst 
yöneticiye bağlı sistemlerin mahsurları ve zafi-
yetleri açık olduğundan, denetim elemanlarının 

daha bağımsız ve tarafsız çalışabilmeleri için 
teftiş  ve denetim birimlerinin, ilk planda kabul 
ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi doğrultu-
sunda, yönetme erki içerisinde vatandaşa kar-
şı siyasi sorumluluğu bulunan tek yürütme orga-
nı olan Cumhurbaşkanına bağlanabileceği bir 
sisteme geçişi sağlanmalı, ikinci planda mes-
lek güvencesi ve fonksiyonel bağımsızlığın sağ-
lanabilmesi için denetim raporlarının, Millet ira-
desinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ 
ne (T.B.M.M.) de sunulacağı bir sistem önerisi 
tartışılmalıdır.

3. Başkanlık sisteminin uygulandığı ABD, yarı 
başkanlık sisteminin uygulandığı Fransa ör-
neği ve ülkemizdeki iç denetim sisteminin şu 
ana kadar olan uygulanmasındaki yetersizlik-
ler göz önünde bulundurularak iç denetim bi-
rimleri ile teftiş ve denetim birimleri tek çatı al-
tında birleştirilmeli;  teftiş ve denetim birimleri 
arasında koordinasyonu ve uyumu sağlamak, 
mesleki standartları tespit etmek, denetim bi-
rimlerinin gelişimlerine yönelik tedbir ve uygu-
lamaları planlamak üzere Denetim Üst Kurulu  
oluşturulmalıdır. Denetim elemanlarının en iyi 
şekilde yetiştirilmelerini ve hizmet içi eğitimle-
rini en iyi şekilde almalarını sağlamak üzere, 
Denetim Üst Kuruluna bağlı Teftiş  Akademisi 
kurulmalıdır. 

Modern ve başarılı bir kamu yönetiminin inşa-
sı için, yukarıda belirttiğimiz temel öneriler çer-
çevesinde  kamu yönetsel  denetim sistemi-
mizin, Osmanlı döneminden bu yana oluşan 
kurumsal birikimleri muhafaza edilmek sure-
tiyle,  Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 
uyarlanarak yeniden yapılanması gerekmek-
tedir. Bu önerilerimizin gerçekleşmesi halinde; 
yönetsel denetim alanındaki yapısal sorunla-
rın kahir ekseriyeti itibariyle çözülebileceği, 
daha başarılı bir kamu yönetimin oluşmasına 
katkı yapan bir denetim sisteminin kurulacağı 
değerlendirilmektedir.
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KAMU YÖNETİMİ DERS KİTAPLARI 
ÜZERİNE BİR GİRİŞ DENEMESİ

TEKİN AVANER1

Bir asırdan biraz önce Ahmet Şerif şöyle yazı-
yordu; “… okulun müdürleri ve me’mûrları uz-
man kimseler değil, ümmî, câhil esnâf idi. Hattâ, 
son zamana kadar -matbaa müdürü de olan- 
böyle bir kimseye, altı yüz kuruş veriliyordu. Bu-
nun için, kunduracının yanındaki çırak ne ise, 
bu okuldaki öğrenci de o idi. Ondan başka bir 
şey öğrenemezdi.”2 Kuşkusuz günümüzde tab-
lo bu kadar vahim değil ancak yapılacaklar da 
var. Uzmanlaşma ve yarışma kültürü günümüz 
medeniyetinin temelini oluşturduğundan ya da 
tersi o medeniyet bize uzmanlaşma ve rekabet 
dayattığından hemen her sahada duraklamak 
bile mümkün değil. Hele her şey eğitimden ne-
şet ediyorsa. Bu yazıda biz de kendi söküğü-
müzle ilgileneceğiz.

Her şey, her zaman ve hep, kötü değildi 
kuşkusuz. Bir milat gerekir mi aksaklıkların, 

1 Yrd.Doç.Dr., Van YYÜ İİBF Kamu Yönetimi 
Bölümü.

2 13 Kasım 1909 Ankara Seyahati gözlemleri için 
bkz. Ahmet Şerif, Anadolu’da Tanin, I. Cilt, haz. 
Mehmet Çetin Börekçi, AKDTYK Yayınları, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999, s.69.

bozuklukların başladığına, durmanın, geri-
lemenin, devletin çöküşüne dair? Berkes’in 
iki asırdır kalkınamıyoruz dediğine bakılırsa 
18.yüzyıl ortalarına gitmek gerekecek,3 bazı-
ları kısaca “Lale Devri” der geçer, o da aşa-
ğı yukarı aynı zamanlar. Lütfi Paşa’nın Asaf-
name’sine bakılsa epeyce önce bir şeyler ters 
gitmektedir. O halde Hicri 1000, Miladi 1592 
gibi bir tarih veren Netayüc ül-Vukuat yazarı4 
gibi kesin ve keskin olmalıyız, hiç değilse orta 
yolu bulmalıyız. Orta yol, tehlikeli laf. Ancak bu 
durumda da tarihi kadime gitmek gerekir ki bu 
da başka bir tehlikeyi getirir, bunca zamandır 
iflah olunmuyorsa, günün ademi ne yapabilir 
ki? Depresif ruh hali ihata eder her yanımızı. 
En azından kapitalist devlet ve toplum süreç-
lerini anlama, aktarma, uyarlama işinde başarı-
sızlık ortaya çıkacaktır. Kapitalizm bizim doğa-
mıza ters demek ki dersek bu da kabullenmek 

3 Niyazi Berkes, İkiyüz Yıldır Neden Bocalıyoruz, 
Cumhuriyet, Eylül 1997, s.9-27.

4 Mustafa Nuri Paşa, Netayic Ül-Vukuat (Kurum-
ları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi), cilt III-IV, 
sad.Neşet Çağatay, AKDTYK Yayınları, TTK Ba-
sımevi, Ankara, 1992,s.145.
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demek, o halde çullanma devam ettiğine göre 
pes etmemek gerek.

Keskin tarihi işaret eden Mustafa Nuri Paşa, o 
tarihten sonra olup biten şöyle özetler; “… Müs-
lüman bilginlerin bilgileri, dini bilgilerle ve ede-
bi fenlerle sınırlı, vezirlerin ve devlet ileri ge-
lenlerinin de çoğu cahil kişiler olduğundan, işi 
çok yüklü olan devlet yönetimi, gücünü yitirme-
ye başladı.” Nedeni malum, neticesi de. İlmiye 
sınıfı yozlaştı, devlet çürüdü ya da tersi. Bilim-
le yücelme amacı, William James, “Pragmatiz-
m”i yazmadan çok önce bozkırın torunlarının 
esnek, pratik, kolaycılık dürtülerine mağlup ol-
muştu bile. Anlam mı yarar mı? İyi ama başka-
larının faydacılığı neden işe yarıyor da bizimkisi 
neden olmuyor? “Yol uleması”, “resmi ulema” 
gibi icatlar olduğundan diyor Paşa, böyle olun-
ca da “… bilimler, araştırma ve inceleme yön-
temleri ile Avrupa’da geliştikçe bizde geriledi-
ğinden, bu konularda yabancı bilim adamları 
çalıştırmak zorunluluğu doğdu.” Az da olsa ye-
tişen bilim adamları var ancak onların da “yet-
kileri az, alet ve edevatları da yetersiz” kaldı-
ğından kısır döngü iştahla çalışmasını sürdürüp 
geldi bugünlere…5

Bu zeminde hiç değilse var olan hatta fena da 
hali bulunmayan alanlardan tarihe, coğrafya, 
felsefe, hukuka dahi sahip çıkılsaydı yeni ye-
tişen siyaset ve idare adamları emsallerinden 
geri kalmayacaktı diyebiliriz. Şimdi bunları ne 
kadar biliyoruz ki biz? Elimizde o zaman olma-
yan, önceleri Avrupa’dan sonraları Amerika’dan 
aktarageldiğimiz sosyoloji, psikoloji, antropolo-
ji hayır hayır siyaset ve yönetim konularına ba-
kakalmıyor muyuz? Aynen mi almalıyız yoksa 
uyarlayarak mı transfer etmeliyizi tartışmıyo-
ruz artık. Başka dert eden var mı diye bakıl-
sa önce Gazali eh son olarak Topçu’da tesadüf 
edilebilir zannımca.6 Felsefeyi bıraksa da insan, 
5 A.k., s.145-147.
6 Fatih Şeker, Türk Dikkati, Dergâh Yayınları, 

1.baskı, Kasım 2016, s.224-230.

düşünmeyi bırakamıyor. Hiç değilse kendi çöp-
lüğünde düşünmeyi bırakmamak gerek. Misal, 
kamu yönetimi nereye gidiyorsun? Bu da ora-
lardan… Zor yanıtları var, iyi ve bizim olanı nasıl 
başaracağız? Yanıt belli değil, olsa da yapacak 
olan nerede? Geçmişi tevil ettikten sonra mev-
cuda göz atmakta yarar var. Niyetimiz içtihat ka-
pısı aralamak değil, hali anlamak ve yorumla-
maktır. Kapı aralama becerisi en başta özgüven 
istiyor, kifayetsiz muhterisler göz çıkarmaktalar 
daim. Zor şeyleri bırakalım en iyisi, daha kolay-
dan başlayalım…

Evet, kamu yönetimi gibi bilginin kesin olmadığı 
ve gözlemsel gelişmelerin teorilerin önüne ge-
çebildiği bir konuda üniversite öğrencilerinin ge-
liştirebileceği kilit yetenek, eleştirel düşüncedir 
diyerek başlayalım. Bu nasıl mümkün olabilir? 
Kamucu yönetim anlayışında ders kitapları yaz-
mak gerek. Mevcut kamu yönetimi ders kitap-
ları ya da yardımcı ders kitapları vd. kaynak-
lar içerisinde çeşitli yerlerde, öğrencilerin belirli 
bir sorun hakkında mantık yürüterek kanaatle-
rini oluşturmaları için ne yapıyor? Ortada çoğu 
kez sonuç yok ya da sonuçlar çoğunlukla açık 
uçlu bırakılmış değildir. Bu yayınlara genel bir 
bakış, bölüm sonlarında eleştirel düşünce so-
rularına ek olarak kutucuk kullanarak bilgilen-
menin tercih edilmediği diğer bir deyişle daha 
derin ve odaklanmış eleştirel düşüncenin des-
teklenmediği de görülmektedir. Ne yapılabilir? 
Bu yazıda yetindiğimiz şey kısa durum sapta-
ması yapabilmek.

Sonra yayınlar, “kamu yararı” ortak paydası-
nı arayışı içinde olmadıklarından pedagojik 
anlamda vurgular eksik kalmakta ve okuyucu 
doktriner yönlendirmelere açık hale gelmek-
tedir. Kamu yararı kavramı kamu yönetiminin 
esasını oluşturan temel bir direktir ancak gü-
nün koşulları ortak yararı sağlamada hükümete 
esneklik sağlayabilir. Bazı kamu hizmetleri öne 
çıkarken diğerleri eskisi kadar karşılanmayabilir 
yine de ortak yarar nosyonu özelliğinden bir şey 
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kaybetmez. Dolayısıyla bilhassa kamu yönetimi 
ders kitapları kamu yararı sorunu ve kavramına 
odaklanmalıdır. Yayınlar içinde hiç değilse yer 
verilecek kutucuklarla kamu yönetimi konuları 
içinde karar alıcı ve/ya uygulayıcıların ortak bir 
faydayı ve fayda sağlamaya yönelik olarak işbir-
liği yapmaya çalıştıklarına dair çabaları göster-
meli ve karşılaşılan sorunları tartışmalıdır. Her 
örnekte, kamu yararının sağlanması sırasında 
bir veya daha fazla ana kamusal ilkenin (verim-
lilik, etkinlik, iktisadilik ya da hızlılık gibi bilim-
sel yönetim ekolünden beri bilinen ya da ege-
menlik, bağımsızlık hatta zararı yok iyi yönetim 
ilkelerinden de bahsedilebilir) nasıl başarıyla 
veya başarısızlıkla kullanıldığını içermesi yerin-
de olacaktır.

Yine, her bölümdeki en az bir sayfalık “politi-
ka perspektifleri” gibi bir yaklaşıma yer verme 
öğrenciyi ulusal bir liderin karar alma perspekti-
fini tanıması, anlama ve yorumlama çabası içine 
girmesine neden olacaktır. Böylece, siyasal ka-
rar alma süreçlerinde sıklıkla rastlanan pazarlık 
süreçlerini gösterip iç politikada gündemi, oluş-
ma sürecinden başlayarak karar verme anına 
nihayet alınan kararların uygulanma ve değer-
lendirmesine kadar olan zaman diliminde ilişki-
lerin düzeyi, pazarlıkların şiddeti, karar verme-
meye dahi götüren gerilimler, strateji ve taktikler 
vurgulanmış olacaktır. Bu çaba okuyucuya aynı 
zamanda kamu yönetimi/yönetim bilimi/kamu 
politikası kuramlarıyla alandaki sorunlar arasın-
da bağlantı kurmasına da yardımcı olacaktır. 
Mezunlarımız uygulama aşamasında “denizden 
çıkan balık” misali şaşkın kalmayacaktır.

Bir başka husus da, “tartışma” başlığı altında 
yer verilecek küçük kutucuklardır. Mevcut du-
rum ezber bilgi edinimine ağırlık vermektedir. 
Oysa kamu yönetimi “dikensiz gül bahçesi” 
değildir. Tartışma sosyal bilimlerin doğasında 
bulunmaktadır. Burada nirengi noktası tartış-
manın tarafı değil belki hakemi daha çok da ta-
rafsız gözlemci ya da moderatörü pozisyonları 

arasında gidip gelmek ve kimi zaman ise tar-
tışmayı başlatan ya da açan böylece açık fikirli 
dimağlar yetiştiren olabilme liyakati, becerisi ve 
dirayetine sahip olma halidir. Bunlar da ayrıntı-
lı düşünme, hazırlık yapma ve savunma ya da 
sav ileri sürme ve kanıtlama yeteneğini geliştire-
cektir. Burada önemli kavramlara dikkat çekmek 
ve belirli konular üzerinde daha da derinleşmek 
olanağı bulunması beklenmektedir.

Nihayet kamu yönetimi ders kitapları öğrenci-
lerin kariyer yapma konusunda bilgi ve bilincini 
geliştirmeye dönük hazırlıklar içermelidir. İlgili 
bölümlerde “Kamu Yönetiminde Kariyer Olanak-
ları” başlığı altında devletin kurum ve kuruluşla-
rında iş olanaklarını gösterecek bir çaba kamu 
kurum kültürünün daha lisans aşamasında ha-
zırlanması ve yerleştirilmesine katkı yapacaktır. 
Burada yasama, yürütme, yargı erkleri başlığı 
altında örneklendirme yapılırken, sivil toplum ör-
gütleri ve özel şirketler ve eğitim ve araştırma 
alanlarındaki kariyer örneklerinden de bahsedi-
lebilir. Öğrenci, “bu ders iş bulmama nasıl yar-
dımcı olacak?” sorusuna böylece bazı yanıtlar 
bulacak ve konuyu ayrıntılı merak edenler için 
kitaplar ve internet siteleri önerilebilinecektir.

Görsel zekanın hafıza üzerinde etkisi günümüz-
de tartışılmaz bir bilgi halindedir. Bu nedenle 
resimlerle desteklenen anlatımlar zihinde kalıcı 
imgeleme yol açmaktadır. Renkli ve güncel fo-
toğraflar yazıda bahsi geçen konuları sahnele-
diğinde okuyucu canlandırma yapabilmekte ve 
bilginin yerleşmesi ve zamanında geri çağrılması 
daha olanaklı ve etkili hale gelmektedir. Öğren-
cilerin farklı ders çalışma teknikleri olabilir. An-
cak farklı öğrenme teknikleri kapsamında grafik-
ler, sayısal veriler bu bağlamda yerinde olacak 
aksi takdirde öğrencinin işini bileceği ve farklı 
kopya çekme yöntemleri geliştireceği aşikardır. 
Hayat mektebi ile okul arasındaki ontolojik kalıp 
yerleştirilmek isteniyorsa, temel verilerin seçimi 
ve kavranması alelade süreçlere bırakılamaz. 
Üstelik formel eğitim yetersizliği eleştirilerinden 
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kurtulabilmek için, hedef kitlesinin verilenleri 
kavraması ve kendi yargılarını oluşturmada 
tercih edilir hale gelmesi günümüzde hayatiyet 
kesp etmektedir. Bu metni ayrıntıya boğmak an-
lamına gelmez. Bazı yuvarlamaların yapılma-
sında beis yoktur ve görsel verilerin kuşatıcı ve 
açıklayıcı örneklerden seçilmesiyle üstesinden 
gelinebilecek bir şeydir.

Kamu yönetimi, daha fazlasını keşfetmek bakı-
mından oldukça çok olanak sunan muazzam 
bir alandır. “Evrenin sınırlarına eş” saptaması 
çoğu kez zihne gelir ancak bu belirsizlik ya da 
karamsarlık da yaratabilir. Bu nedenle okuma 
önerileri, yardımcı yayınlar gösterme, klasik ve 
güncel yayın listeleri oluşturabilme de önemli-
dir. Burada entegre internet yardımı, hasılı web 
sitesi yardımıyla ilgili videolar oluşturma düşü-
nülmelidir. Böylece kişisel eğitim ve öğrenme 
ihtiyaçları çoğu kez tatmin edilirken bazen de 
daha fazlasını öğrenme isteğini kamçılayacaktır.
Öğrenmenin verimli ve daha zevkli hale 
getirilebilmesi için yeni teknoloji ve gelişmelere 
de duyarlı olmayı sürdürmek gerekir zira her 
yeni gelen nesil daha fazlasını istemekte 
ve beklemektedir. Biz eğitimciler bu talebe 
duyarsız kalamayız, kalmamalıyız.
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ATANMIŞLAR, SEÇİLMİŞLER,  İNSANLAR: 
“BİR BÜROKRATIN ANILARI”

ALİ KOPLAY1

Ziya Çöker kimdir kısaca tanıyalım: 1923 yılın-
da babasının görevli olarak bulunduğu Sivas’ta 
doğan Ziya Çoker, 1942 yılında Balıkesir Lise-
sinden mezun olmuştur. Yine parasız yatılılık sı-
navlarını kazanarak girdiği Siyasal Bilgiler Fa-
kültesinin İdari Şubesinden mezun olmuştur. 31 
Ekim 1947 yılında İstanbul’da başladığı memur-
luk hayatını, Aydın’da Nazilli Kaymakam Refikliği 
ve Vekilliğinde, Çorum’da Laçin Kaymakam Ve-
killiğinde bulunarak sürdürmüştür. Kaymakamlık 
kursunu 24 Mart 1950 yılında tamamlayan Ziya 
Çoker sırasıyla; Diyarbakır’ın Kulp, Şanlıurfa’nın 
Viranşehir, Mardin’in Derik ilçelerinde hizmette 
bulunmuştur. Maden Kaymakamı iken, üç yıl-
da dört ilçe değiştirmek zorunda kalan siyasi 
ve sosyal baskılardan bıkan Ziya Çoker, mes-
leğinden istifa ederek, Etibank Ergani Bakır İş-
letmesi Müessese Müdür Muavinliği görevinde 
bulunmuştur. 

30 Nisan 1958 tarihinde esas mesleğine Mülkiye 
Müfettişi olarak dönen Ziya Çoker, Mülkiye Mü-
fettişi olarak çalıştığı 11 yıl içerisinde  bir dönem 

1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini 
de yürütmüştür. Mülkiye Müfettişliğinden sonra 
Çorum Vali Vekilliğine gönderilmiştir.  Trabzon 
ve Bursa Valiliklerinde bulunmuş ve daha son-
ra İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. 
5 Aralık 1979 tarihinde Merkez Valiliğine alınan 
Ziya Çoker, 27 Ekim 1980 tarihinde Şanlıurfa Va-
liliğine gönderilmiş ve altı ay kadar bu görevi yü-
rüttükten sonra 16 Mayıs 1981 tarihinde kendi 
isteği ile emekli olmuştur.

Kitabın içeriği çok farklı bölümlerden oluşmak-
tadır. Fakat kitabı incelerken günümüze ışık tu-
tan ve güncelliğini koruyan bölümler ele alınarak 
özetleme yapılmıştır. 

İkinci dünya savaşı yıllarında faşizm ve komi-
nizm Türkiye’de de etkili olmaya başlıyor. 3 
mayıs günü Ankara’da Nihat Atsız’ın da katıldığı  
büyük bir toplantıyapılıyor. Fakat Siyasal Bilg-
iler Okulu’nun öğrencilerinden hiç birisinin bu 
toplantıya katılmadığı halde bazı arkadaşlarının 
gözaltına alındığı haberi kendilerine ulaşıyor. 
Doğal olarak gözaltına alınan arkadaşları için 
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Ziya ÇÖKER bir takım girişimlerde bulunmak 
istiyor.  Daha sonra arkadaşlarının haksız yere 
gözaltına alındığını anlatmak üzere Ankara Valisi 
Nevzat Tandoğan’a çıkıyor. Vali kendilerini çok 
iyi karşılıyor. Fakat daha sonra bu görüşmenin 
olumsuz etkisi olacakki Ziya Çöker ve ark-
adaşları gözaltına alınarak emiyet müdürlüğüne 
gönderiliyor. Daha sonra Ziya Çöker ve ark-
adaşları Valinin huzuruna tektar çıkarıldıkların-
da karşılarında bambaşka bir Vali buluyorlar. 
“Okul Müdürünüze dua edin, aksi taktirde sizi 
kimse elimden alamazdı” diyor, çünkü o saatte 
bu öğrencilerin sınavda olduğunu Okul Müdürü 
ısrarla Valiye söylüyor. Vali beyde bu cümlenin 
üzerine öğrencileri serbest bıraktırıyor.  Fakat   
SBO’unun Müdürü Zeki Mesut Aslan daha son-
ra okul müdürlüğünden alınıyor, yerine Burhan 
KÖNİ ’yi okul müdürü olarak atıyorlar. Fakat 
öğrencilerin serbest bırakılmaları yetmiyor, yeni 
okul müdürü herhalde üst amirlerine şirin gözük-
mek için hemen disiplin kurulunu toplayarak Ali 
Çamkaya  ve kendisine bir yıl, Osman Güm-
rükçüoğlu’na da iki yıl okuldan uzaklaştırma 
cezası veriyor. Çöker bunun yanında İstanbul ve 
İzmir’de polisinin  takibine maruz kalıyor. Hatta 
ilk asil kaymakam olarak atandığı Kulp İlçesis-
inin İlçe Jandarma Komutanlığına dahi izleme 
yazısı ardından geliyor. Daha sonra hakkında-
ki izleme kaldırılyor, fakat kendisinin türkçü ve 
ülkücü olduğu savı her nereye gitse kendisiyle 
beraber geliyor ve karşınına çıkıyor.  Çünkü adı 
bir defa Nihal ATSIZ olayına karıştırılmıştı. Ki-
tabının ilerleyen bölümlerinde anıların da da 
belirttiği gibi sağcı gruplar, çıkarları gerektird-
iği zaman kendisini CHP’li, solcu grupların ise 
çıkarlarına dokunduğu zaman türkçü ve ülkücü 
olarak kendisini tanıtıyorlardı.
         
Okuldan  bir yıl uzaklaştırılınca İstanbul’da bir 
bez fabrikasında  puantörlük  yapıyor. Burada de-
vamlı içşilerle beraber çalışıyorlar ve onların  her 
halini  devamlı olarak gözlemliyor. Burada 
çalışırken şöyle bir  anısını aktarıyor.  Fabrikan-
ın işçileri için bir sosyal donatı alanının hizmete 

açılması için tören yapılıyor. Törene Bakan  
davet ediliyor. Vakit geldiğinde  Bakan törene 
geliyor ve  konuşmasını  yaparken öğle vakti 
için yemek yemeye gelen işçilerin uğultusu  al-
anı kaplıyor  ve Bakan bey bu durumdan çok ra-
hatsız oluyor. Yani bakan işçilerin sesinden  çok 
rahatsız oluyor, derhal işletme müdürüne talimat 
vererek uğultunun kesilmesini sert bir dille istiy-
or. Fabrikanın bekçileri derhal işçileri dağıtıyor, 
sonra bakan sıkılmadan işçi haklarından bah-
seden konuşmasını sürdürüyor. İşçiler kendi 
aralarında konuşurken bu açılışın ne amaçla 
yapıldığını bir birine soruyorlar. Çöker; bu du-
rumdan çok ciddi olarak rahatsız olduğunu, 
işçi haklarının bir gösteriden ibaret   olduğunu, 
işçilerin yanında gerçek anlamda kimsenin ol-
madığını, sömürü düzeninin devam ettiğini,  
o günün şartlarında henüz yeni anlamış old-
uğunu vurguluyor. Kişilerin malesef eylemleriyle 
söylemlerinin bir birini  tutmadığını vurguluyor.
  
Ziya Çöker; 1947 yılında ilk defa bürokra-
siye İstanbul Valiliğinde maiyet memu-
ru olarak  başlıyor. Yolluklarını  almak için 
bakanlığa geldiklerinde ciddi bir  bürokrasi 
ile karşı  karşıya kalıyorlar, dört aylık bir mü-
cadele  sonucu  ancak yolluklarını alabiliy-
orlar.  Bu olayın  bürokrasi kirtasiyeciliğini ve 
uyuşuk memur  davranışını  ortaya koyduğunu 
vurguluyor. Gerçekle-düş arasında neler ola-
bileceğini, hayatın kendilerine neler getirebi-
leceğini yavaş yavaş düşünmeye  başladığını 
vurguluyor.
    
İstanbul’da maiyet memuru iken komiser  Ve-
dat Sokullu  ile  beraber Beyoğlu’nda  gece 
pavyon denetimine çıkıyor.  Bu denetim 
esnasında  bazı bayanları  karakola götürme 
kararını verdiklerinde; bu bayanlardan birisi Ziya  
Çöker’e   10 TL  rüşvet  teklif  ediyor.  Fakat  bu 
rüşveti sert  bir ses tonuyla  reddediyor. Bu du-
rum  Çöker’in  rüşvetle  ilk defa tanışması  an-
lamına geliyordu.
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Ziya ÇÖKER daha sonra Nazilli İlçes-
ine  Kaymakam  adayı  olarak  atanıyor.Bura-
da şahit olduğu bir olayı şu şekilde aktarıyor. 
Aydın  Valisi  Salim Gündoğan’ın  Aydın ilin-
den  milletvekili seçilmek için  İsmet İnönü ile 
görüştüğünü,  Sayın İnönü’nün Vali beye;   “Aydın 
il örgütünün oyunu alabilmen neticesinde,  sizi 
milletvekili  olarak görmekten  memnun ola-
cağım” diyor. Bu konuşma üzerine Vali bey, 
Aydın halkının kendisini çok sevdiğine ve 
bürokratik çalışmalarına güvenerek aday adayı 
oluyor.  Fakat  ön seçimde CHP il örgütünden 
bir-iki oy  ancak alabiliyor. Vali bey, milletveki-
li   adayı bile olamıyor.  Bu yaşanan olay üzer-
ine  Sayın Çöker; “yönetsel  görevlerdeki  başarı 
ile seçimlerde halkın oyunu almak  arasında 
hiçbir neden-sonuç ilişkisi kurulmaması gerek-
tiği” şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor.
         
Ziya Çöker; Nazilli  Kaymakam adayı  iken;  
ilçeye  Hilmi  Dağcıoğlu   kaymakam olarak 
atanıyor. Kaymakanın her davranış şeklinde 
bir CHP militanlığı koktuğunu vurguluyor. Kay-
makamın  DP’lilerin işleri  olunca işlerini  yap-
mamak için elinden geleni yaptığını söylüyor. 
Bu durum üzerine Çöker; kaymakamı bazı 
hususlarda  uyardığını söylüyor. Fakat Kay-
makam beyin kendisine “sen daha   işin başın-
dasın   önce kaymakam refikliğinden kurtul 
sonra değerlendirmeni yaparsın”  mealinde 
sözler  söylüyor. Bir zamanlar kendisini  CHP’nin 
ilçe başkanı  olarak gören  Dağcıoğlu,  daha 
sonra Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle 
DP’nin seçkin Valileri  arasında  yerini  aldığını 
da  vurguluyor.Yine aynı şekilde  Diyarbakır Va-
lisi  Kemal  Hadımlı’da  CHP’nin  en değişmez 
Valise iken, daha sonra DP’lilerin değişmez Val-
ileri  arasında  yerini  alıyordu. Çöker; “bürokra-
si herhalde böyle bir şeymi  yoksa insanların 
ilkesiz davranışları ve dürüst olmayan tavırları 
mı  bu sonuçları  doğuruyor” şeklinde  değer-
lendirme yapmakdan da kendisini alamıyor.
      
Çorum  Valisi Niyazi Mergen;  yanında 

maiyyet  memuru  olarak çalışan Ziya Çöker’e 
“seni CHP ilçe Başkanı   görmek istiyor” diy-
or.  Sayın Çöker ilçe binasına     gitmeyer-
ek ilçe başkanının eczacılık yaptığı eczaneye 
gidiyor. İlçe başkanı; Valibey seni Osmancık 
Kaymakamlığına atamak istiyor, belediye 
seçimlerini  DP  kazandı. Siz  orada gereke-
ni  yaparsınız diyor, bunu üzerine  Çöker  ilçe 
başkanına kaşlarını çatınca geri  adım atmak 
zorunda kalıyor, ama yine de Osmancık  Kay-
makamlığına gönderiliyor. Fakat ilin Valisi   
her ne  kadar  CHP yandaşlığı yapsa da bir 
kaç ay sonra merkeze  alınıyor.   Buralarda  
görev yaptığı   dönemlerde akrabaları  da-
hil ”sen istersen  yaparsın Ziya” dediklerinde 
tüylerinin ürperdiğini söylüyor. Bunun şu de-
mek olduğunu  vurguluyor. “hukuku  bir kere-
de benim için çiğnesen ne olur, benim işimi 
her halükarda yap anlamına geliyor”  şeklinde 
değerlendirmede bulunuyor.
     
Çöker; 1950 yılında Kulp Kaymakamlığı-
na  atanıyor.  Bakan kaymakam beye telgrafın-
da; “memleket sizden hizmet bekliyor, gözler-
inizden öperim” diyor. Çöker bu telgraftan çok  
mennun oluyor, adeta Kulp’a uçarak gitmek 
istiyor.  Kaymakamlığının ilk üç ayında  30-
35  yaşlarında Ankara’da tüccarlık yapan bir kişi 
kendisini kaymakamlık makamında ziyaret  edi-
yor. “Ben  beş yıldır bu ilçeye gelmedim, siz 
bu pis ilçede toztoprak içerisinde olan bu yerde 
nasıl  çalışıyor ve nasıl görev  yapıyorsunuz” di-
yor.  Bu durum üzerine Çöker sert bir şekilde ne 
demek  istiyorsun diyor, adam  sap sarı kesiliyor 
ve odayı  terk ederek kaymakamlık makamın-
dan ayrılıyor.
        
O gününün şartlarında bu adama çok kızdığını 
söylüyor.  Fakat  bu günden  bakıldığı zaman 
adama kızmasının yanlış olduğunu, aslın-
da bu kişinin  doğru söylediğini şimdil-
erde anlıyorum, diyor. Böylece görmek 
istemediği  gerçekler aslında kendisinin yüzüne 
vurulmuş oluyordu.  1950  seçimlerini ülke 
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genelinde DP  almasına rağmen Kulp beledi-
yesini  CHP  kazanıyor. Yeni  atanan DP’li yan-
daş  Vali Kemal  Sözeri ilçeye  geliyor. Kaymaka-
ma ilk sorusu “burada neden  CHP  kazandı” 
sorusu oluyor.  Kendisi de görevini   yansız 
bir şekilde  yapmaya çalıştığını  ifade ediyor. 
DP’ liler ise Vali’ ye Kaymakamın  CHP’ yi tut-
tuğunu bu nedenle seçimi  kaybettiklerini  if-
ade ediyorlardı. Kendisinin bu suçlamaları 
kabul edemeyeceğini, hakkında soruşturma 
yapılmasını   talep  ediyor. Fakat  ne yaptıy-
sa kaymakam  Valiyi ikna edemiyor. Daha 
sonra Valinin önerisi   üzerine Ziya Çöker 
Vanın  Gevaş ilçesine gönderiliyor.  Valiyi   zi-
yaretinde “benim   Gevaş  İlçesine atanmam 
kamu  hizmetinin yararına değildir” diyerek  Vali-
yi  kızdırıyıor.  Fakat burada henüz   göreve 
başlamadan Urfa’nın Viranşehir İlçesine   tay-
ini  yapılıyor. Bunun   üzerine  önceden tanıdığı 
Diyarbakır Milletvekili DP’li Fethi Çelikbaş’a  bir 
mektup yazıyor, mektubunda  özetle; “memur-
ları şu  ağanın, bu beyin, filanca ileri  gelen siya-
setçinin oyuncağı olmaktan kurtarmak  gerekir” 
şeklinde yakınmalarda bulunuyor.
  
13 Ocak 1951 tarihinde Viranşehir Kaymaka-
mlığındaki görevine başlıyor.  Burada da 
çıkar çatışmalarının derinden hissedildiğini 
ifade ediyor. Burada   yerel  eşraftan  Abdu-
rrahman Milli  ile karşılaşıyor. Bu kişinin   devle-
tin  arazilerini kendisine  geçirmek istediğini kay-
makam haber alıyor. Derhal Maliye  Bakanlığı’na 
yazı   yazarak bu  kişiye bu arazilerin  verilemey-
eceğini resmi yazıyla bildiriyor.  Fakat daha son-
ra bu kişi,  parti kanalıyla  devamlı kendi  aley-
hine yazı yazdırarak kaymakamlık makamını 
yıpratıyor ve aradan belli bir süre sonra da; 
“ DP  ilçe başkanı  kaymakamı  ilçeden attırdık” 
diye haber yayıyor.  Bu işin aslını  İl Valisine so-
runca  “evet  kaymakam bey,  bakanlıktan yeni 
bir  telgraf aldık,  senin Derik  ilçesine  atandığın 
resmi yazı olarak valiliğe bildirildi”, diyor. Çeşitli 
konularda   kaymakamı destekleyen  Vali Fe-
vzi  Ertugay ‘da bir  telgrafla merkeze  alınıyordu. 

Vali’yi  ve  kaymakamı  attırdık, cümlesi  bir  dev-
let  adamı olarak Çöker’in içini derinden 
derine  kemirmişti. “Devleti malesef eşraflar ve 
siyasetçiler yönetiyor” diye çok hayıflandığını 
vurguluyor.
  
1952  yılında  Derik  kaymakamlığındaki göre-
vine başlıyor. 15  günlük  bekleme gününün 
pazar günü  ilçeye  geldiğini bildiren yazıyı 
bakanlığa yazıyor. Bakanlıkta  kendisin-
den pazar günü ilçeye  geldiğinin belgelen-
mesi  için jardarmadan  yazı almasını  istiy-
or. Bu  Çöker’i  çok kızdırıyor. Kendisine bağlı 
olan jandarmadan   belge almasının doğru  ol-
mayacağını, olayın  soruşturulması için Müfet-
tiş görevlendirilmesini  istiyor. İlçeye  Müfettiş 
görevlendirilmesi yapılmıyor. Herhalde haklı old-
uğumu anladılar,  Müfettiş görevlendirmediler, 
diyor. Bu konu  burada  kapanıyor. İki  buçuk yıl-
da üç ilçede  kaymakamlık  yaptıktan sonra  çok 
kötü muamelerle karşılaştığı için  kendi  deyimi-
yle “ nefes almak” için 1952 yılında askerliğini 
yapmak üzere Tuzla’ya  geliyor.
     
Askerliğini   tamamladıktan sonra, Bakan-
lığa  doğu hizmetini  yaptığını ve annesinin  has-
ta olduğunu bildirmesine rağmen  Elazığ’ın 
Maden İlçesine  ataması yapılıyor. Çöker; “de-
mekki  daha cezam bitmedi” diyor. Elazığ  Va-
lise  Hıfzı  Ege,  belediye başkanının odası-
na geliyor,  belediye binasının  tam karşısında 
CHP  tabelasını  görünce başkan daha 
bu CHP  tabelasını  indirmediniz mi diyor, 
böylece Çöker bir valinin  parti yandaşlığı-
na en yakından şahit  oluyordu. 1955  yılın-
da Maden-Ergani bakır işletmesinde işçilerin 
kendi aralarındaki tartışmadan çıkan önem-
li  bir olay  oluyor,  Çöker,  polis ve jandar-
ma işe el koymadan  sorunu çözüyor. Ara-
dan bir sure geçtikten sonra müessese 
müdürü  Kaymakamlığa gelerek, Çöker’e  ku-
rumun  idari  müdür yardımcılığını  teklif edi-
yor. 3 yılda dört ilçe  değiştirmenin  etkisiyle 
ve parti  yandaşlıklarından bıkması  nedeniyle 
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ve mücadele  gücünün de  bitmesi  nedeni-
yle bu teklif kendisine can simidi  gibi  geliy-
or, hiç düşünmeyerek bu  teklifi  kabul edi-
yor.  Kaymakamlığı bırakarak  yaklaşık üç 
yıl burada idari müdür yardımcılığı  görevini 
yürütüyor.

Daha sonra Elazığ-Maden ileçesinde-
ki idari müdür yardımcılığını yaptıktan sonra 
mesleğe geri dönüyor. 1958  yılında mülkiye 
müfettişliğine  atanıyor. Yaşadığı  yer olan İs-
tanbul grubunda da görev yapabileceği kendis-
ine  söylendiğinde   çok   mutlu oluyor. Bu arada 
müfettişliğin gereği olarak  çeşitli  illere göreve 
gidiyor. Bir keresinde görev dönüşü İstabul Garı-
na  geldiğinde iskeleye bavulunu taşımak  için bir 
hamal geliyor. Bırak ben kendi bavulumu taşırım 
dediyse de ikna edemiyor, hamala kaça taşırsın 
diye sorduğunda  30  metrelik yere  10  TL is-
tiyor. Bunun  üzerine  hambala kızarak  benim 
gündelik  harcırahım 9 TL  bu ne demek oluy-
or diye  hamala çıkış ediyor. Senin gündeliğin 
gerçekten  9 TL ise  İstanbul’da  yaşama ark-
adaş aç kalırsın aç diyor, sonra hamal demedi 
deme diyor  ve hamal  Çöker’i  küçümsereyerek 
yüzüne bakıyor, bu durum elbette kendisini  çok 
düşündürüyor, bunun üzerine   İstanbul’da otur-
maktan vazgeçiyor. Ankara’da ikamet etmek 
üzere  dilekçesini  veriyor. Bir daha da Anka-
ra’dan  ayrılmıyor. Çöker  günümüzdeki dev-
let   denetim elamanlarının ve devlet memur-
larının  da   durumunun  aynı  olduğunu  
belirtmeden geçemiyor.
        
Bu arada Çöker kısa bir süre Çorum Vali Vekilliği 
de yapıyor. Azimet  Köylüoğlu YSE  Genel 
Müdürü iken Valilere bir genelge göndererek 
şöyle diyor: İllere ayrılan iş makinelerinin “ valili-
nin buyruğu da olsa programda gösterilen  işler 
dışında kullanılmaması gereği icap  eder “diy-
or.  Çorum Vali Vekili iken bu genelgeye Çöker 
şu şekilde cevap veriyor: “Valinin buyruğu altın-
da bulunan bir örgüte, valinin buyruğunun din-
lenmemesi biçiminde bir genelge gönderilmesi 

devlet sıradizinini altüst edecek, memurları 
amirine karşı koymaya itecek ve bu hal suç ni-
teliğinde bir davranış olacaktır”,  şeklinde yazı 
yazıyor. Fakat bu yazıdan sonra YSE Genel 
Müdürü daha da çok kızmış olacak ki,  yıllık pro-
gramlarda valilikler dışarıda bırakılacak şekil-
de  planlar yapılıp uygulamaya konuyor. Çöker 
bu durumu;  merkez bürokrasisinin valileri 
kendi  buyruğu  altına almalarının  somut bir 
göstergesi olarak yorumluyor.
        
Mülkiye müfettişi   olarak çalışırken TODAİ 
ile   karma müfettişler   semineri   düzenleniy-
or.   Adalet Bakanlığı Teftiş Kuruluna da yazı 
yazılıyor. Oradan gelen cevap çok ilginç oluy-
or. “Hakimlerin  bu çeşit seminerlere katıl-
masını  doğru görmüyoruz. Bu çeşit program-
lar insanları etkilemeyi amaçlar,  eğitimin amacı 
insanları şu veya bu şekilde yönlendirmektir. 
Hakimler ise nerden gelirse gelsin  etki altına 
girmemelidir. Hukuk bilgileri onların görevlerini 
yapmaya  yeterlidir”.

Oğuzhan  Asiltürk İçişleri Bakanı iken  Çöker 
Trabzon Valiliği yapıyor. Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan  Maçka ilçesine mitinge 
geliyor. Miting sırasında  yuhalamalar ve ha-
karetler oluyor. Erbakan bu duruma çok bo-
zuluyor. İlçe  başkanı  ve parti üyeleri  bunu 
ilçe kaymakamı Bekir Tunç’un örgütlediği-
ni  Erbakan’a ve Asiltürk’e inandırıyorlar. Ara-
dan kısa bir süre sonra Bakanlığın Özlük 
İşleri  Genel  Müdürü Valiyi   arıyor. Kaymakam 
hakkında Valilik  mütalası istiyor. Çöker Vali-
lik mütalasında; kaymakamın bu olayla uzak-
tan yakından bir alakasının olmadığını, enerjik 
ve geleceği olan dürüst ve çalışkan biri old-
uğunu  mütalasında vurguluyor.  
  
Aradan bellli  bir süre sonra Genel 
Müdür  yeniden  arıyor. Elçiye zeval ol-
maz ağabey; bakan bey kaymakam için  yer 
değişikliği istiyor. Mütalanızı yeniden  gözden 
geçirerek bakanlığa yollamanızı istirham 
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ediyorum diyor. Sayın Çöker de yeni  mütalasın-
da “önceki yazdıklarının tersine bir şey yazmasının 
mümkün olmadığını, gerekirse kendisini  valilik-
ten alarak buyruğunuza evet diyecek  yeni  bir 
vali  atayınız” diyor. Bu  mütaladan sonra olayı 
araştırmak  üzere  Müfettiş görevlendiriliyor. 
Müfettiş raporunda; kaymakamın  bu olayla il-
gisinin olmadığını, suçsuz olduğunu belirten 
raporu bakanlığa veriyor.  Yaklaşık  üç  ay 
sonra Diyarbakır Lice’ de  şiddetli   bir de-
prem oluyor.  Bakanlıktan   Özlük İşleri Genel 
Müdürü Vali beyi  yeniden arayarak  Sayın 
Valim;  “bildiğiniz  gibi   Lice’ de  şiddetli  bir 
deprem oldu. İlçenin de  şu an kaymakamı 
yok.  Daha önce Maçka kaymakamı hakkında 
verdiğiniz mütalada  sayın kaymakamın  çok 
dürüst ve çalışkan olduğunu  belirttiğinizden 
bu  üstün vasıfları  kendinde  taşıyan Maç-
ka  kaymakamını Lice’ye üç aylık geçici  süre 
ile görevlendirmek istiyoruz.” diyor, ne dersiniz 
dediklerinde, Çöker;  artık  bir şey diyemeden 
yutkunmak zorunda kalıyor. Maçka Kaymakamı 
Lice’de  üç aylık görevini  tamamlayarak Maçka’ 
ya geri  dönüyor.   İçişleri  Bakanı daha önce-
ki Müfettiş raporuna da inanmayarak Maçka 
kaymakamını  Abana ilçesine  kaymakam  ye-
tkilisi  (kaymakam vekili) olarak  gönderiy-
or.   5-6  ay sonra Danıştay  bu kararı  bozuy-
or.  Bu sıralarda  koalisyon zaten dağılıyor.
          
Bir gece Trabzon’da  gece sabahlara  ka-
dar  silah sesleri  ortalığı yıkıyor. Çöker;  em-
niyet müdürünü arıyor. Durumdan  bilgi  alın-
ca  emniyet müdürü sayın valim; “bu gece 
ay tutulduğu için vatandaş  ayı kurtarmak için 
gökyüzüne ateş  ediyor”, diyor, Vali  şaşırıyor, 
“nasıl olur böyle saçma bir şey şeklinde  cüm-
leler kullanıyor”. Emniyet müdürü  bunun bir ge-
lenek olduğunu,  her yıl yapıldığını, bu konu-
da vatandaşa  söz geçiremediklerini söylüyor. 
Bunun üzerine  Vali  sert  bir  genelge yayım-
latıyor. Hopörlörden  halkın duyması için de-
falarca  okutturuluyor. Genelgenin tesiri 
olmuyorki üç yıllık valilk döneminde ve daha 

sonraki  zamanlarda  bu gelenek  halkça 
sürdürülüyor. Çöker, “halkın geleneği karşısın-
da devletin buyruğunun işe yaramadığını da an-
lamış oluyorum” diyor.
  
Çöker Trabzon öğretmen okulu  müdürünü 
yaşanan sağ-sol  olayları nedeniyle açığa alıyor. 
Bunun üzerine Alparslan Türkeş’in Başbakan 
yardımcılığı yaptığı dönemde ve Ayvaz Gök-
demir’in Öğretmen Okulları Genel Müdürü iken 
Milli eğitim Bakanlığına şöyle bir yazı  yazıyor: 
“Milliyetçi  eğitim yalnızca bir partinin programı-
na ve ergenekon, bozkurt ve mehter marşına 
dayalı bir eğitim olamaz. Bu semboller elbette, 
gerektiği yerde gerektiği kadar açıklanacak ve 
kullanılacaktır. Ancak, belli amaçlara yönelen 
bir ağırlık, kesinlikle başka amaçlı bir tepkiyi 
de çağıracak, körpe yaştaki çocuklarımız 
bir yandan bu ulusal simgelerimize saygı 
duygularını yitirecek, öte yandan kamplaşmayı 
gittikçe artıracak öğrencileri  birbirine 
kırdıracaktır” şeklinde yazı yazıyor. Bu yazı üze-
rine Çöker’i solculuk yapmakla suçluyorlar.  Belli 
bir süre sonra  merkez valiliğine alınıyor. Oysa-
ki daha önceki dönemlerde kendisini ülkücükle 
suçluyorlardı. Adı bir kere Nihat Atsız  olayı-
na karıştırılmıştı. Ziya Çöker devlet idaresinde 
zaman zaman sağcılık yapmakla  zaman zaman 
da solculuk yapmakla suçlandığını, ne İsa’ya 
ne de Musa’ya yaranamadıını vurguluyor. An-
cak görevini yaparken devletin teamüllerine uy-
gun bir şekilde görev yaptığını ve hukukun dışı-
na çıkmadığını, kendisine yapılan haksızlıkları 
da kabullenemediğini  vurguluyor.  Şu an ise  
huzurlu ve mutlu bir şekilde emekliliğin tadını 
çıkardığını belirtiyor.
 
KAYNAKÇA 
Ziya ÇÖKER- E.Vali, “Atanmışlar, Seçil-
mişler,  İnsanlar- “Bİr Bürokratın Anıları”         
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TÜRKİYE’NİN TÜM MÜFETTİŞLERİ 
BİRLEŞİNİZ

SELİM GÖKÇE1

I-GİRİŞ
Devletin üstendiği kamu hizmetlerinin konu-
larına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bö-
lümlerini oluşturan Bakanlıklar kamu yönetim 
sisteminde temel örgütlenme birimini oluştur-
maktadır. Planlama, örgütleme, personel yö-
netimi,  yönlendirme, eşgüdüm, denetim ve 
bütçeleme gibi yönetim sürecinde geçerli olan 
POSDCORB ilkesi Bakanlık sistemi içinde 
geçerlidir. Bir örgütte yapılan işlerin amaçlara 
uygunluğu, yerindeliği ve etkililiği ancak 
denetim sayesinde sağlanabilir. Denetimle 
idarenin kendisine verilen görevi nasıl ve hangi 
ölçüde yerine getirdiği araştırılır ve saptanır.

Ancak Bakanlıkların klasik anlamdaki fonksiyo-
nu zaman içerisinde bir değişim ve dönüşüm 
sürecine girmiştir. Klasik anlamda denetimin ha-
kim olduğu 1980’lerin denetim sistemi 2011 yı-
lında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler-
le yeniden düzenlenmiştir.

06.04.2011 tarihinde kabul edilen 6223 sayılı 

1 D.M.O Gn. Md. Başmüfettişi

Yetki Kanunu ile çeşitli konularda düzenleme-
lerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna KHK 
çıkarma yetkisi verilmiştir. Bu yetki kapsamında 
çıkarılan otuz beş tane KHK ile hem bakanlık 
sistemini düzenleyen 3046 sayılı yasada düzen-
lemeler yapılmış ve hem de diğer kanunlarda 
yapılan düzenlemelerle bakanlık sistemi yeni-
den yapılandırılmıştır.

Bu kapsamda 2011 yılında çıkarılan KHK’le-
rin bakanlık denetim sistemine etkisi ile bakan-
lık denetim sisteminde bir değişim/dönüşüme 
yol açıp açmadığı, bunun denetim sistemine 
etkisinin ne olduğu ve yapılması gerekenleri 
irdeleyeceğiz.

II- 2011 KHK’LERİ ÖNCESİ VE SONRASI 
DENETİM SİSTEMİ
2011 yılındaki KHK’lerle Bakanlıkların teşkilatla-
rının hiyerarşik yapısı içinde doğrudan bakana 
bağlı danışma ve denetim birimleri olarak ör-
gütlenmiş teftiş kurullarının bakanlıkların hiye-
rarşik yapısı içine alınarak birer ana hizmet bi-
rimi olarak ve kurul yapısı ortadan kaldırılarak 
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yapılandırılması ile sınırlı kalmayıp görev, yetki 
ve sorumluluklarında da değişiklikler yapıldığı 
görülmektedir. Bu yeni bakanlık örgütlenmesin-
de bakanlıkların denetim birimlerine bakıldığın-
da, tek tip bir uygulama olmadığı görülmekte-
dir. Bazı bakanlıklarda mevcut denetim birimleri 
ve bunların görevlerinde herhangi bir değişikli-
ğe gidilmediği, bazı bakanlıkların Teftiş Kurul-
larının “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” ismi ile 
örgütlendiği veya Teftiş Kurulu Başkanlıkları-
nın “Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na” çevril-
diği bakanlık örgütlenmelerinin yanında bazı 
bakanlıklarda ise Teftiş Kurulu şeklinde görev 
yapan herhangi bir denetim birimine yer veril-
mediği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, her ne kadar yetki kanununda 
denetim sisteminin yeniden düzenlenmesi ile il-
gili bir hüküm yer almamasına rağmen, bu yetki 
kanununda yer alan 3E ilkesi yani ekonomiklik, 
etkinlik ve verimlilik doğrultusunda denetim sis-
teminde değişiklik yapıldığı görülmektedir.

A -2011 KHK’leri Çıkarılmadan Önceki 
Denetim Sisteminin Yapısı
• Anayasa Gereğince Faaliyet Gösteren De-

netim Organları (Devlet Denetleme Kurulu, 
Sayıştay)

• Bakanlık Denetim Organları (Başbakanlık 
Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı Denetim Birim-
leri ve Diğer Bakanlıkların Denetim Birimleri)

• Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşların 
Denetim Organları

• Diğer Kuruluşların Denetim Organları 
(Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Teftiş Kurulla-
rı, Yerel Yönetimler Denetim Birimleri)

Bakanlık Denetim Organları 
Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarının dü-
zenlendiği 3046 sayılı kanuna göre bakanlık-
larda teftiş kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar 
aracılığı ile her bakanlık kendi işlemlerini de-
netlemekte ve raporlarını siyasi anlamda ba-
kanlık işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu 

olan bakanlara sunmaktadır. Bakanlığın teftiş 
kurulu yanında, bazı bakanlıklarda kendi teşki-
lat yasaları gereğince istihdam edilen ve genel 
müdürlüklere bağlı olarak çalışan kontrolörlük-
ler bulunmaktadır. Bunun yanısıra bakanlıkların 
bağlı kuruluşlarında örneğin Orman Genel Mü-
dürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü gibi kuruluşların kendi teftiş ku-
rulları bulunmaktadır.  Bunlara ilave olarak icracı 
bakanlıklardan bazılarının bölge ve il bazında 
örgütlenmiş ve taşra düzeyinde görev yapan 
denetim elemanları vardır.

Maliye Bakanlığı Denetim Organları
Maliye Bakanlığı, bakanlığa bağlı bütün birim-
lerin hem teftişini hem de vergi incelemesini ya-
par. Maliye Teftiş Kurulu ile Gelirler İdaresi Baş-
kanlığının Gelirler Kontrolörleri, vergi incelemesi 
yapılan Hesap Uzmanları Kurulu ve Vergi De-
netmenleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Muha-
sebat Denetmenleri, Milli Emlak Kontrolörleri ve 
Milli Emlak Denetmenleri bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığında denetim organları 178 sayı-
lı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında KHK ile kurulmuştur.

Hesap Uzmanları Kurulu ise 4709 sayılı TC Ana-
yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak-
kında Kanunla kurulmuştur.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Denetim 
Organları
Bakanlıkların ilgili kuruluşları olarak kurulan 
KİT’lerde Genel Müdürün emri veya onayı ile 
kuruluşun sınırları içinde kalmak şartıyla kuru-
luşun her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak 
teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini Genel 
Müdür adına yürütmekle görevlendirilmiş teftiş 
kurulları yer almaktadır.

Yerel Yönetimler Denetim Organları
Belediyelerin teftiş kurulları olarak faaliyet göste-
ren bu denetim organları, belediye başkanlarının 
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emri veya onayı ile yerel yönetim sınırları içeri-
sinde kalmak suretiyle yerel yönetimlerin her tür-
lü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, in-
celeme ve soruşturma işlerini belediye başkanı 
adına yürütmekle görevlidir.

B- 2011 KHK’leri Çıkarıldıktan Sonraki 
Denetim Sisteminin Yapısı
06.04.2011 tarihinde kabul edilen 6223 sayı-
lı Yetki Kanunu ile kamu çalışanlarının statü ve 
mali hakları da dahil olmak üzere otuz beşin 
üzerinde KHK çıkarılmıştır.

Yetki Kanunu incelendiğinde kamu hizmetleri-
nin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere özetle;

Mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kal-
dırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına,

Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık 
ve ilgilerinin yeniden belirlenmesine veya bunla-
rın hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine,

Kamu kurumlarında istihdam edilen memur-
lar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu 
görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, 
seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve 
emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin 
konularda düzenleme yapılmasının yetki kanu-
nunun amaçları arasında yer aldığı görülmekte-
dir. Dolayısı ile bu yetki kanunu özellikle kamu 
yönetim sisteminin çekirdeği olan bakanlık sis-
temini yeniden düzenlemekte ve kamu perso-
neline ilişkin düzenleme yapılacağını ortaya 
koymaktadır. Bu ilkeler incelendiğinde, kamu 
hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının 
yeniden belirlenmesine ilişkin olarak;

Kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkili bir 
şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik ve 
sosyal durumu dikkate alınarak hizmetin önem-
liliği ve gereklerine uygun düzenlemeler ya-
pılmasını, Kamu hizmetlerinde iş bölümü ve 

koordinasyonun sağlanmasını, benzer hizmetle-
rin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülme-
sini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini,

Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynak-
lanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla 
hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu 
sağlanacak şekilde düzenlenmesini,

Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uy-
gun ve rasyonel kullanılmasını, kamu hizmetle-
rinde etkinliğin arttırılması yönünde düzenleme-
ler getirilmesini, 

Göz önünde bulundurulacak ilkeler arasında 
saymıştır.

2011 genel seçimleri sonrasında kurulan 3. Er-
doğan hükümetinin hükümet programında;” Ba-
kanlıkların yeniden düzenlenmesi başta olmak 
üzere önümüzdeki dönemde merkezi idare re-
formlarına ağırlık verilecektir. İdarenin bütünlü-
ğü ilkesinden hareketle merkezi idarenin strateji 
geliştirme, standart koyma, izleme ve denetle-
me fonksiyonlarını geliştireceğiz.” hedefinden 
de anlaşılacağı üzere, sistemi değiştirmek mak-
sadıyla önce örgütsel boyutu sonra da o boyu-
ta uygun olarak personelin yapısını ve niteliğini 
değiştirmek gerekir.

2011 yılında çıkarılan bu 35 adet KHK bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde, KHK’lerden sonra 
teftiş ve kontrol birimleri kaldırılan bakanlıklar, 
Teftiş Kurulu Başkanlıkları Rehberlik Teftiş ve 
Denetim birimine dönüştürülen bakanlıklar, tef-
tiş ve denetim birimi bulunmayan bakanlıklar ile 
teftiş kurulları KHK’lerle düzenlemeye tabi tutul-
mayan bakanlıklar olmak üzere bakanlık sistemi 
içerisinde dört tür teşkilatlanma yapısının ortaya 
çıktığı görülmektedir.

Örneğin, 2011 KHK’leri öncesinde Maliye Ba-
kanlığı bünyesinde birden fazla denetim bi-
rimi bulunuyordu. Maliye Teftiş Kurulu (MTK) 
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doğrudan bakana bağlı olarak ve onun adı-
na hizmet yürüten bir birim olarak varlığını sür-
dürürken, Hesap Uzmanları Kurulu ile Gelirler 
Kontrolörleri de kıta Avrupası teftiş sistemine uy-
gun olarak idari yöneticiye bağlı olarak faaliyet-
lerini sürdürmekteydi. Maliye Teftiş Kurulu kaldı-
rılmadan önce Kurulun oldukça geniş yetkilere 
sahip olduğu görülmektedir.

646 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığında Vergi 
Denetim Kurulu Başkanlıkları kurulurken, Tef-
tiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kuru-
lu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler 
Kontrolörleri Başkanlığı ile Vergi Denetmenleri 
birleştirilmiş, doğrudan bakana bağlı olarak Ver-
gi Denetim Kurulu Başkanlığı oluşturulmuş, Ba-
kanlık merkez kuruluşundaki danışma ve dene-
tim birimleri arasında yerini almıştır. Bu KHK’nin 
yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi, 
Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü 
kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişliği 
kadrolarına, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve 
Gelirler Kontrolörleri ile Vergi Denetmeni kad-
rolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına 
halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi 
bir işleme gerek kalmaksızın atanmışlar ve Vergi 
Denetmenlerinin ek gösterge ve diğer mali hak-
ları emsallerine göre yükseltilmiştir.

659 sayılı KHK ile Milli Emlak Kontrolörü, Muha-
sebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Kont-
rolör, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştır-
ma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet 
Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uz-
manı kadro unvanları “Maliye Uzmanı” şeklinde 
değiştirilmiş ve Maliye Uzmanlarına bağlı oldu-
ğu hizmet biriminde görev alanına giren konu-
larda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma 
yetkisi verilmiştir.

Aynı şekilde Defterdarlık Uzmanlarına (eskiden 
Milli Emlak ve Muhasebat Denetmenlerinin de 
içinde yer aldığı) diğer görevlerinin yanı sıra ba-
kanlığın hazırlayacağı yönetmelikle belirlediği 

usul ve esaslar çerçevesinde denetim ve ince-
leme yetkisi verilmiştir.

646 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı bünyesin-
de teke indirilen denetim birimi artık Maliye Ba-
kanlığının taşra teşkilatı, genel ve katma bütçeli 
idareler vb. için değil, yalnızca vergi denetimi 
yapmak için oluşturulmuş bir yapı haline getiril-
miştir. Böylece Maliye Bakanlığında Teftiş Kuru-
lu Başkanlığı tamamen ortadan kaldırılmış Vergi 
Denetim Kurulunun görev alanı vergi konuları ile 
bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, dene-
tim ve soruşturmaları yapmakla sınırlandırılmış-
tır. Maliye Teftiş Kurulunun ortadan kaldırılma-
sına “vergi denetiminde çok başlılık” gerekçe 
olarak gösterilmiş, Maliye Bakanlığı gibi Türkiye 
‘nin en güçlü bakanlıklarından birisi teftiş kurul-
suz kalmıştır.

Yine 633 sayılı KHK ile yeni bir bakanlık olan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş ve 
Denetim Hizmetleri Başkanlığı oluşturulmuştur. 
Bu KHK ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Baş-
kanlığı kaldırılarak buradaki müfettişlik unvanları 
değiştirilmiş ve Aile ve Sosyal Politikalar  Denet-
çisi unvanını almışlardır.

2006 yılında 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Kanunu ve diğer Kanunlarla Emekli Sandığı, 
Bağ-Kur ile SSK birleştirilerek Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Bu yapılanma 
ile birlikte SGK’daki tüm teftiş ve denetim birim-
leri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı altında birleş-
tirilmiştir. Birleştirilen kurumlardaki denetim ele-
manları halen Rehberlik ve  Teftiş Başkanlığında 
SGK Müfettişi unvanıyla görev yapmaktadır.

639 sayılı KHK ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ku-
rulmuş, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve kapatılan 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 
Başkanlığı kaldırılarak Rehberlik ve Teftiş Baş-
kanlığı kurulmuş ve Bakanlık Müfettişleri ve Tarım 
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Reformu Genel Müdürlük Müfettişleri Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı çatısında birleşerek Müfet-
tiş unvanıyla denetim elemanı olarak istihdam 
edilmektedir.

652 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığı kaldırılarak Milli Eğitim De-
netçisi ve Milli Eğitim Denetmeni tek çatı altın-
da Maarif Müfettişi olarak istihdam edilmekte 
iken, 08.12.2016 tarihli Yasa’da yapılan deği-
şiklik ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tekrar kurul-
muş ve Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli 
Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni unvanları 
ile Şube Müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalı-
şanlar ile milli eğitim uzmanlarından mülakatta 
başarılı olanlar Bakanlık Maarif Müfettişi olarak 
atanabilmektedir.

663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı Teftiş Ku-
rulu Başkanlığı kaldırılarak Denetim Hizmetleri 
Başkanlığı kurulmuş, Bakanlık Müfettişi unvanı 
kaldırılmış bakanlığa bağlı kuruluşlar olan Türki-
ye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağ-
lığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür-
lüğünde Denetçi, merkez teşkilatında ise Sağlık 
Denetçisi unvanıyla denetim elemanı istihdam 
edilmektedir.

6085 sayılı Sayıştay Kanununun geçici 4. Mad-
desi ile KİT’lerin denetimini gerçekleştiren 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu per-
soneli ile birlikte Sayıştay’a devredilmiş olup, 
YDK’nın KİT’lerin daire başkanı ve müessese 
müdürlerinden oluşan Denetçi unvanlı denetim 
elemanları Sayıştay Denetçisi unvanı ve özlük 
hakları ile birlikte atanmış sayılmaktadır. Anla-
şıldığı üzere KİT’lerde idari kadroda görevli bu-
lunan ünvanlı idari personel bir yasa değişikliği 
ile TBMM adına kamu idarelerini denetleyen Sa-
yıştay da mali denetimden, hesap yargılaması-
na kadar denetçi sıfatı ile denetim ve yargılama 
yapabilmektedir.

640 sayılı KHK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğı’nın sanayi ve ticaret ile ilgili hizmetleri ile 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın hizmet-
lerini birlikte sunmak üzere yeni bir bakanlık 
olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuştur. 
Bu KHK ile Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 
ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Ku-
rulu Başkanlığı kaldırılarak Bakanlık Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı kurulmuştur. Gümrük Müs-
teşarlığına bağlı Gümrük Müfettişleri ve Güm-
rük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü-
ne bağlı Kontrolörler, Gümrük Muhafaza Genel 
Müdürlüğüne bağlı Kontrolörler, Gümrük Kont-
rol Genel Müdürlüğüne bağlı Kontrolörler ile Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri ve Kontro-
lörleri birleştirilerek Gümrük ve Ticaret Müfettişi 
unvanını almışlardır.

655 sayılı KHK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve 
Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
kaldırılarak, Denetim Hizmetleri Başkanlığı ku-
rulmuş, Ulaştırma Bakanlığı Müfettişleri ile De-
nizcilik Müsteşarlığı Müfettişleri birleştirilerek 
Denetim Hizmetleri Başkanlığında Müfettiş 
unvanı ile denetim elemanı istihdam edilmeye 
devam edilmiştir.

662 sayılı KHK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılmış, Elekt-
rik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu Başkanlığı ve Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı kapatılarak Dene-
tim Hizmetleri Başkanlığı kurulmuştur. Bakanlık 
müfettişleri ile kapatılan Petrol İşleri Genel Mü-
dürlüğü ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Mü-
dürlüğü’ndeki müfettişler Bakanlık Denetim Hiz-
metleri Başkanlığında birleştirilmişlerdir.

Yine Sağlık Bakanlığından, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına kadar bazı bakanlıklarda, diğer ba-
kanlık ve KİT’lerden müfettiş ve denetçi transferi 
yapılarak kamu kurumları arasında denetim ele-
manı geçişinin sağlandığı bilinmektedir.
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Daha da önemlisi ise, 6639 sayılı Kanunun 23. 
Maddesi ile ek göstergeleri esas alınmak sure-
tiyle yapılan tasnif çerçevesinde, üç yıl ve daha 
fazla süre yönetici kadro ve pozisyonunda gö-
rev yapanların, görevden alındıklarında kurum-
larınca müfettiş veya denetçi olarak atanmala-
rının denetimin kariyer yapısı ile hakkaniyet ve 
eşitlikle bağdaştırmak mümkün değildir.

Diğer taraftan, denetim elemanları bakanlıklarda 
müfettiş, kontrolör, denetçi, denetmen, denetim 
yetkisi verilen uzman şeklinde çeşitli unvanlarda 
istihdam edilerek bir norm kadro standardı oluş-
turulamadığından, görev konusunda bakanlıklar 
hariç esaslı bir değişim olmamakla birlikte Ma-
liye Bakanlığında görev alanı sadece vergi ko-
nuları ile sınırlandırılmıştır.

Yapısal olarak bakanlık denetim sistemi değer-
lendirilerek, toplam 21 bakanlık artı başbakan-
lık birlikte ele alındığında, 2011 KHK’ları ile ba-
kanlık denetim sisteminin %73’ünün değişikliğe 
uğradığı, bakanlıkların %18’inin teftiş ve kontro-
lörlük birimlerinin kaldırıldığı, %46’sının teftiş ku-
rulu başkanlıklarının rehberlik, teftiş ve denetim 
birimine dönüştürüldüğü. Bakanlıkların yaklaşık 
%9’unda herhangi bir teftiş ve denetim biriminin 
kurulmadığı, geriye kalan %27’sinde mevcut ya-
pının sürdürüldüğü görülmektedir.

Genel görünümü tam olarak değerlendirmemizi 
sağlayacak diğer bir unsur olarak Devlet Perso-
nel Başkanlığı istatistiklerine göre 2015 yılı itiba-
riyle  kamuda istihdam edilen müfettiş, denetçi, 
kontrolör vb. denetim elemanı sayısının yaklaşık 
19.000 civarında olduğu sanılmaktadır. 

Denetim elemanlarının mali yönden durumuna 
bakıldığında ise, 666 sayılı KHK ile denetim ele-
manlarının mali hakları eşitlenmiş gibi görülmek-
tedir. Ancak 666 sayılı KHK dan önce ek ödeme 
alan denetim elemanlarının gelir vergisi matrahı 
genellikle %15’lik vergi oranını geçmezken, bu 
KHK sonrası kademeli olarak dördüncü ayda 

%20 ve dokuzuncu ayda %27’lik vergi dilimi-
ne girmişlerdir. Bu durum KHK’dan önce gö-
rev yaptıkları kurumlarda Daire Başkanları ve 
Uzmanlardan fazla ve Genel Müdür yardımcı-
ları düzeyinde mali haklara sahip olan denetim 
elemanlarının söz konusu düzenleme ve gelir 
vergisi dilimleri nedeniyle uğranılacak mali ka-
yıpları da dikkate alındığında daha önce emsal 
alındıkları kadroların mali haklar itibariyle  yakla-
şık 500-1000 TL civarında gerisinde kalmasına 
sebep olmuştur.

Denetim sisteminin yeniden yapılandırılması ile 
müfettiş iken denetçi/uzman unvanı alan dene-
tim görevlilerinin görevden uzaklaştırma yetki-
leri ortadan kalkmış dolayısı ile denetleyenle-
rin yetkisizliği sebebi ile karar sürecinde güç 
veya imkansız zararların ortaya çıkması ihtimali 
artmıştır..

AB’nin merkez ülkeleri ve hatta Anglo-Sakson 
sisteminin öncüsü konumundaki ABD’de bile 
Anglo-Sakson denetim yani yöneticiye bağlı iç 
denetim ve paraya bağlı dış denetim birimlerinin 
yerini kamusal niteliği ve bağımsızlığı nedeniyle 
ön plana çıkan Teftiş Kurulları (Genel müfettişlik) 
ve kıta Avrupa denetim sistemi ağırlık kazanma-
ya başlarken, yapılandırılan bu yeni sistem ilgili 
bakanın, bakanlık merkez ve taşra teşkilatının 
uygulamalarından, iş ve işlemlerinden objek-
tif bir şekilde haberdar olması bakımından en 
önemli ve vazgeçilmez bir araç olan Teftiş Kuru-
lu Müfettişlerinin motivasyonunun bozulmasına 
yol açtığı, diğer yandan statü ve idari bağlık-
larının değiştirilmesi ve dönüşümü hem dene-
timden beklenen etkinliği azaltma kapasitesini 
bünyesinde barındırması hem de bakanın teş-
kilatından daha az bilgilenmesine ve bunun so-
nucu olarak bakanlık ( bağlı, ilgili ve ilişkili ku-
rumlarda dahil) üzerindeki denetim yetkisinin 
zafiyete uğramasına neden olmaktadır.

Diğer taraftan, kıta Avrupası sisteminden Ang-
lo-Sakson denetim sistemine dahil edilen ABD 
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Genel Müfettişlik birimleri (teftiş kurulları) hem 
bağlı olduğu kurum adına iç denetim hem de 
Kongre adına ise dış denetim yapan kurumlar 
olarak nev’i şahsına münhasır güçlü denetim bi-
rimleri olarak ön plana çıkmaktadır. Genel Mü-
fettişlik, idare içinde yöneticilere bağlı olarak 
dağınık şekilde görev yapan denetçilerin ülke-
mizdeki genel müdürlüklere bağlı görev yapan 
denetim elemanları gibi koordinasyonsuz çalış-
maları sonucunda etkin olamamaları sebebi ile 
ortaya çıkmıştır. 

Bugün ABD’de 2009 yılı itibari ile Genel Müfet-
tişlik birim sayısı 73’e, bu kuruluşlarda çalışan 
denetçi sayısı ise 12.600’ü aşmış durumdadır. 
Yalnızca Sağlık bakanlığı Genel Müfettişlik ofi-
sinde çalışan denetçi sayısı 1.569’dur. ABD 
modelinde Genel Müfettişlik kurumları sürek-
li olarak güçlendirilmekte, bakanlık düzeyinde-
ki kurumların Genel Müfettişleri ABD başkanı 
tarafından, diğer kamu kurumlarının Genel Mü-
fettişleri ise kurumun üst yöneticisi tarafından 
atanmakta, ücret ve diğer ödemeleri ise üst 
düzey idarecilerin ücreti ile aynı seviyede veya 
üzerinde bulunmaktadır.

2008 yılında Genel Müfettişlik Kanununda bazı 
değişiklikler yapılarak denetim birimlerinin ve 
denetim elemanlarının bağımsızlığına yapılan 
vurgu güçlendirilmiştir.

Ülkelerin birbirlerinin deneyiminden, en iyi 
uygulama örneklerinden (best practices) yarar-
lanması arayışı içinde ABD kendi denetim siste-
mini kıta Avrupası denetim sistemine doğru yak-
laştırmaya çalışırken, Türkiye gibi kıta Avrupası 
denetim sistemine sahip ülkeler Anglo-Sakson 
denetim sistemine doğru evrilmektedir.

Hemen hemen benzer işe alınma, yetiştirilme, 
atanma, maaş ve özlük hakları ile özü ve niteliği 
itibari ile birbirine yakın teftiş, inceleme ve so-
ruşturma prosedürünü uygulayan aynı bakan-
lığın farklı denetim birimlerinin (KİT’ler dahil) 

Türkiye’nin beklentilerine iyi uygulamalar kap-
samında ve hayatla da yüzleşerek daha iyi ce-
vaplar bulmak yönünde yeterli olgunluğa ve ka-
pasiteye sahip olduğu şüphesizdir.

Bunu takiben, her bir bakanlıktaki teftiş ve de-
netim birimlerinin birleşip bütünleşmesini sağla-
yacak bir diğer mekanizmayı işe Teftiş Akade-
misi oluşturmaktadır.

Teftiş Akademisinin kurulması ile birlikte teftiş ve 
denetim birimlerinin kurumlaşması ve denetime 
yönelik eleştirilerin azaltılması yönünde önemli 
bir mesafe kat edilerek denetimin toplumsal ya-
şamda “zorunlu bir fena” değil, tersine idare-
lerin ideal düzeye ulaşmasını sağlayan bir araç 
olduğunun daha iyi kavranmasına imkan sağla-
yacağı, meslek bilincinin ileriye taşınarak ortak 
bir denetim dilinin ve kültürünün oluşmasına kat-
kı sağlayacağı bir gerçektir.

Ayrıca denetim sistemine ilişkin getirilen eleş-
tiriler arasında yer alan Türkiye’de yönetim ile 
denetim arasında bir ast-üst ilişkisinin kuruldu-
ğu, bu nedenle yönetimin insiyatif kullanama-
dığı, denetimin ise zaman zaman idari baskıya 
maruz kaldığı yönündeki eleştirilere ilave olarak,

Başbakanlık, bakanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili kuru-
luşlarda (KİT’ler dahil) bir denetim hiyerarşisi ve 
idari vesayet sisteminin oluştuğu, (yani Başba-
kanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile Teftiş Kurulu 
Başkanlığının bütün kamu kurum ve kuruluşları 
ile KİT’lerde, bunların iştirak ve ortaklıklarında 
vb. her türlü inceleme, araştırma, soruşturma 
ve teftiş yapmak veya yaptırmak görev ve yetki-
lerine sahip bulunduğu, 

Bakanlıkların Teftiş Kurulu veya Denetim Hiz-
metleri Başkanlığının, bakanlık teşkilatının her 
türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, in-
celeme ve soruşturma yapmakla görevli olduk-
ları yani bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili organla-
rını denetleyip soruşturabildikleri, Yine KİT’lerin 
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Teftiş Kurulu Başkanlığının ise merkez ve taşra 
teşkilatının teftiş, tetkik ve soruşturmasını yap-
makla yetkili bulundukları, 

Dolayısıyla  Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan-
lığının, bakanlık ve KİT müfettişleri dahil tüm 
kamu kurum ve çalışanlarını denetleyip, so-
ruşturabildikleri, bakanlık teftiş ve denetim bi-
rimi müfettişlerinin ise sadece kendi bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili 
(KİT’ler dahil) kurumlar ile müfettişlerini denet-
leyip, soruşturabildikleri,

KİT’lerin müfettişlerinin ise sadece ken-
di kurumlarını denetleyip soruşturabildikleri 
görülmektedir.

Bu suretle idare hukuku prensiplerine göre de-
netim yönünden aynı tüzel kişilik içindeki ast-
lık- üstlük ilişkisine hiyerarşi, ayrı tüzel kişilik 
içindeki denetim mekanizmasına idari vesayet 
denildiğinden, kamu kurumlarının denetim bi-
rimleri arasında ayrı tüzel kişilikten kaynaklanan 
idari vesayet, varsa aynı tüzel kişilik içindeki de-
netim birimleri arasında ise hiyerarşi ve bazı ku-
rumlarda ise hem idari vesayet ve hem de hiye-
rarşiden bahsetmek mümkündür.

İdarelerde idari vesayet veya hiyerarşiden bah-
setmek mümkün ve gerekli iken, denetim bi-
rimleri arasında idari vesayet veya hiyerarşi 
anlamında bir astlık- üstlük ilişkisi denklemi ya-
ratmanın kamu yararı yönünden izahını yapmak 
güçtür. Esasen denetleyenin denetlenmesinin 
veya yargılanmasının yolu idari veya cezai yar-
gıdan geçmektedir.

Zira, Anayasanın 10. Maddesindeki –kanun 
önünde eşitlik ilkesi- hakkında Anayasa Mahke-
mesi E. 2004/54, K.2005/24 sayı ve 04.05.2005 
tarihli kararında özetle;

“Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngö-
rülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı aynı durumda 

bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme 
bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını 
ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilke ile 
aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara 
ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşit-
liğin çiğnenmesi yasaklanmıştır.” görüşü ifade 
edilmiştir.

Anayasa mahkemesinin yorum ve hükümlerin-
den anlaşılacağı üzere bakanlıkların teşkilatla-
rına ait usul ve esaslar anayasa gereği olarak 
3046 sayılı temel yasa ile düzenlendiğinden, bu 
yasa esaslarına göre bütünlüğü sağlayıcı teşki-
lat ve denetim birimlerinin oluşturulması gerekir.

Ancak, daha önemlisi ülkemizde kamu deneti-
minin organizasyonu ve fonksiyonlarını düzen-
leyen genel bir kanun bulunmamaktadır. Bu an-
lamda teftiş ve denetim birimleri, her kuruluşun 
kendi teşkilat kanunlarındaki ve 3046 sayılı ka-
nundaki hükümler ile Ana Statülerindeki hüküm-
lere dayanılarak oluşturulmaktadır. Teftiş ve de-
netim birimlerinin çalışma usul ve esasları ise 
ikincil mevzuata bırakılmıştır.

Kamu Denetimi Temel Kanunu adı verilebile-
cek böyle bir kanunda temel kavramlar ile usul 
ve esasların belirlenmesi yanısıra, teftiş ve de-
netim birimleri hiyerarşik kademelenme ve dikey 
örgütlenme modeli yerine yatay örgütlenme mo-
deline göre yapılandırılmalıdır. Dolayısıyla, bu 
model içerisinde denetim birimleri fonksiyonla-
rını daha etkin ve amacına uygun olarak yerine 
getirirken ana hizmet birimi olarak değil, danış-
ma ve denetim birimi olarak örgütlenmelidir.

Sayıştay, teftiş ve denetim birimleri ve ilgili organ 
ve kurum temsilcilerinden oluşacak Kamu De-
netimi Üst Kurulu ihdas edildikten sonra, Kamu 
Denetimi Üst Kurulu ile denetim elemanları ve 
denetlenenlerin organ ve örgüt üyelerinden olu-
şan Türkiye Denetim Şurası oluşturularak or-
tak akıl çerçevesinde denetimin gelecek vizyo-
nu tartışılarak çözüm önerileri geliştirilmelidir. 
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Zira, yerli ve milli bir çözüm çerçevesinde bu 
ülkeyi denetleyecek sistemin sağlıklı olmaması 
halinde bu ülkeyi yabancı fikir ve uygulamala-
rın denetlemesi kaçınılmazdır. Zaten üzerinde 
durulması gereken önemli hususda, denetimin 
doğru yapılmasından ziyade doğru deneti-
min yapılmasıdır. 

Bu çerçevede yapılan değerlendirmede, dene-
tim organları ve denetim elemanları arasında 
sadece unvanların veya statülerin eşitlenmesi 
değil, mali, idari ve hukuki eşitliğinde sağlan-
ması suretiyle hukukilik yanısıra kaynak israfının 
önlenmesi ve denetimde etkinlik ve verimliliğin 
sağlanması reel olarak gerçekleşecektir. 

III- SONUÇ
Teftiş ve denetim birimleri daha etkili nasıl ça-
lıştırılabilir. Bunların işleyişinde ne gibi sorun-
lar vardır ve bunlar nasıl giderilir gibi soruların 
tartışılmasını ve bunların yanıtlarının aranma-
sının sadece denetimin bakış açısından veya 
bulunduğu yerden değil, Türkiye’nin bulundu-
ğu yerden yapılmasının verimli bir çaba olaca-
ğı gerçektir.

Halen kullandığımız teftiş ve müfettiş kavramla-
rı Osmanlı döneminde üretilen kavramlardır ve 
halen bürokraside kullanılan vali, müfettiş, def-
terdar gibi unvanlar en eski ve köklü unvanları 
oluşturmaktadır. Türk devlet geleneğine yerle-
şen Osmanlı mirası teftiş kurulları ve müfettiş-
lik misyonu zamanın koşullarına göre yenilenip 
geliştirildiğinde, diğer ülkelere ihraç edebilece-
ğimiz model kurumlar olabilir. 

Yeni getirilen düzenlemeler bakanlıklarda dört 
ayrı yapıya neden olurken aynı zamanda de-
netim elemanlarının unvanlarında da önem-
li değişiklikler gerçekleştirildiğinden sonuç 
olarak denetim gerçekleştiren denetim ele-
manları, müfettişler, denetçiler, murakıplar 
ve denetim yetkisine sahip uzmanlar olarak 
sınıflandırılmıştır.

2011 yılında KHK’lerle yapılan tüm değişiklikleri 
birlikte ele aldığımızda, Bakanlıklarda ki Teftiş 
Kurulu ve Müfettişliğe dayanan denetim fonk-
siyonu 5018 sayılı kanunun temel mantığı için-
de “iç denetçileştirilerek” denetimin en temel 
özelliği olan tarihsel birikime dayalı müfettişlik 
mesleğinin kimlik sorunu ile baş başa bırakıldı-
ğı, karşılaştırılmalı olarak bakıldığında ise yetki 
ve mali haklar yönünden müktesep haklarının 
gerisinde kaldığı görülmektedir.

2011 KHK’ları ile yapılan düzenlemeler ile de-
ğişim/dönüşümden en çok payını alan bakan-
lıkların denetim birimleri olmuştur. 3046 sayılı 
yasanın 12. Maddesine göre “Danışma ve De-
netim” birimi olan Teftiş Kurulları yeniden ya-
pılanma sonucunda hizmet birimleri arasın-
da sayılmış aynı hizmeti yapan kişilerden bir 
bölümü “teftiş” bir bölümü “inceleme ve so-
ruşturma” ile bir bölümü de bunlara ilaveten 
“ rehberlik” ile görevlendirilmiştir. Bu durum 
bazı bakanlıklarda denetim elemanlarının bir 
kısmının danışma ve denetim birimleri arasında 
yer almasına, bir kısmında ise hizmet birimleri 
arasında yer almasına yol açarak her bakanlıkta 
farklı şekillerde teşkilatlanan ve bir norm kadro 
standardı bulunmayan bakanlık denetim 
yapısının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bazı bakanlıklarda görev yapan kontrolör veya 
denetmen unvanlı denetim elemanları Mü-
fettiş unvanı alarak KHK’lerden olumlu olarak 
etkilenirken ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi bazı 
bakanlıklarda uzman, müdür ve üzeri kadrolar-
da bulunanlar ile denetmenler Maarif Müfettişi 
olarak kariyer yapı gözetilmeden atanırken, bazı 
bakanlıklarda ise Müfettişlerin denetmen, de-
netçi veya uzman unvanı alarak bu değişimden 
olumsuz etkilendiği görülmektedir. Yeni düzen-
lemelerden en çok etkilenen ise Maliye Bakan-
lığı olmuştur. Yukarıda da ayrıntılı olarak ince-
lediğimiz yapılanma ve unvanların değişiminin 
aslında mevcut sistemi toparlayıcı olmak yerine 
daha parçalı hale getirdiği şüphesizdir.
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Türkiye’deki denetim sistemini de içine alan re-
form çalışmaları sonrasında bakanlıkların farklı 
denetim statü ve sistemlerine kavuştuğu zaman 
zaman görev çakışmalarının yaşandığı görül-
mektedir. Bu karmaşıklığın ve etkinsizliğin gi-
derilmesine yönelik olarak her bir bakanlığın 
merkez, bağlı ve ilgili kuruluşunda ayrı ayrı 
teftiş ve denetim birimlerinin bulunması yeri-
ne her bir bakanlığın ilgili kuruluşu niteliğin-
deki KİT’lerde dahil olmak üzere tüm denetim 
birimlerinin bakanlık teftiş ve denetim birimi 
çatısı altında birleştirilmesi çözüm yolu ola-
rak önerilebilecek fikirlerden birisidir.

Bu kapsamda bu görüş paralelinde bir uygu-
lamanın bulunduğu ABD’deki Genel Müfettişlik 
sisteminin Türkiye’nin geleneksel teftiş mükte-
sebatına uygulanabilecek kısımlarından ve iyi 
uygulamalarından istifade edilmesi gerektiği 
aşikardır.

Eski deyimle “efradını cami, ağyarını mani” 
(alınmaması gerekenleri dışarıda bırakan, alın-
ması gerekli olanları ise içine alan)  düsturundan 
hareketle, bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları tef-
tiş ve denetim birimlerinin 2011 yılında çıkartı-
lan KHK’lardan sonra bakanlık teftiş ve denetim 
birimleri çatısı altında birleşmesinden hareket-
le bu sürecin devam ettirilerek denetim camia-
sında bir sinerjinin yaratılması mümkündür ve 
yararlıdır.

Birlikten kuvvet doğarak, artı faydaların ortaya 
çıkma heyecanına ve işbirliği ruhu ile bir zinci-
rin bütün olarak taşıdığı güce dayanarak haya-
tın olağan akışına uygun bir uygulama birliğinin 
gerçekleşmesi mümkündür. Şüphesiz dünyada-
ki iyi uygulamalar ışığında Türkiye’deki denetim 
sisteminde gerçekleşecek entegrasyonun bazı 
kurum ve kişilerde tereddüt yaratabileceği var-
sayımını göz ardı etmemek gerekir.

Bu tür tereddütler “ön yargıları parçala-
mak atomu parçalamaktan zordur” veya 

“herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam 
kayıp bir akşamdır” sözlerinde belirtildiği üze-
re mutlaka olacaktır. Ancak mevcut durumda 
aynı bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının 
farklı denetim birimleri vasıtası ile gerçekleştir-
diği denetimlerde birbirinden farklı denetim ilke 
ve prensiplerine sahip olmaları nedeniyle dene-
tim sonuçlarında etkinsizliğin ve denetimsizliğin 
yanında gerçekten riskli alanlara yönelinmediği, 
mükerrer denetimin söz konusu olabildiği, de-
netleyenlerin kendilerini ast-üst ilişkisi içerisinde 
konumlandırabildiği,  benzer denetim görevlileri 
arasındaki statü ve unvan farklarının suni ve et-
kinsiz bir durum yarattığı, sonuçta aynı denetim 
dili ve kültürünün oluşturulamamasının idarede 
kaynak israfına ve çok başlılığa yol açabildiği 
görülmektedir.

Değişim yaşamsal bir zorunluluk olmakla bir-
likte esas olan yapıcı bir yaklaşımla sistemin 
geliştirilebilmesidir. Buradaki en önemli husus-
ta değişim yönetiminin teori ve uygulaması ile 
dünyadaki gelişimi ve mevcut durumu kavrayan 
bütünlükçü bir vizyonla yürütülmesidir.

Bu kapsamdaki önerinin hayata geçirilmesi-
ni teminen, Yüksek Denetleme Kurulu veya 
kısmen Sayıştay’ın uygulama örneğinden 
yararlanılması, yani kısa vadede her bir Ba-
kanlıkta YDK’ da veya kısmen Sayıştay’da 
olduğu gibi Bakanlığın faaliyet alanına gi-
ren konularda gruplar oluşturularak ( ver-
gi, ihale, imar, gümrük, sanayi, sağlık vb. 
) çatı örgütü olarak Bakanlık Teftiş Kuru-
lu bünyesinde merkez, bağlı ve ilgili kurum 
ve kuruluş müfettişleri veya denetçilerinin 
istihdamı,

İstisnai olarak bazı bakanlıkların (İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörler Başkan-
lığı gibi) denetim organlarının ise bununla ilgili 
bakanlığın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi) 
denetim organı arasına dahil edilebileceği, 
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Orta ve uzun dönemde ise Teftiş Akademi-
sinin kurulması ile birlikte genel teftiş bilgi-
si üzerine inşa edilecek uzmanlık alanlarına 
göre  Müfettişlerin yetiştirilmesi ve istihda-
mının gerçekleşebileceği böylece tıp ve 
adalet alanında olduğu gibi uzmanlık birim-
lerinin oluşabileceği, 

Nihai amaç olarak bir Denetim Sınıfı ve Kamu 
Denetimi Temel Kanunu çerçevesinde oluş-
turulacak Denetim Üst Kurulu bünyesinde 
faaliyet gösterecek bir Teftiş Akademisi ile  
uzmanlık alanlarına göre teftiş, inceleme ve so-
ruşturma gerçekleştiren bir yapının Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir potansiyeli 
ve uygulanabilir olduğuna inanmak bunu ger-
çekleştirmenin yarısını oluşturacaktır. 
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YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ

ÖMER YÜREKLİ1

GİRİŞ
Her türlü yetkinin kötüye kullanılarak özel çıkar 
sağlanması olarak tanımlanabilecek olan yol-
suzluk, küresel bazda çok ciddi bir sorun olarak 
görülmektedir.  Yolsuzluk,  tamamen yok edil-
mesi pek mümkün olmayan ancak asgari dü-
zeylere indirilmesi mümkün olan bir sorun olarak 
algılanabilir.  Toplumları çürüten,  etik değerleri 
aşındıran,  temel insan haklarını olumsuz yön-
de etkileyen, diğer temel sorunları besleyen 
bir olgu olduğu ifade edilebilir. Yolsuzluk insa-
noğlunun kurduğu tüm medeniyetlerde olum-
suz karşılanmıştır. İlahi dinler  yolsuzluğu  yok 
edilmesi gereken bir musibet, bir durum olarak 
görmüşlerdir. Literatürde kahir ekseriyeti itiba-
riyle yolsuzluğun negatif etkilerinin çok geniş 
bir şekilde incelenmiş  olduğunu görmekteyiz.  
Bununla birlikte literatürde, bilhassa az gelişmiş 
ülkelerde  yolsuzluğun olumlu etkilerinin olduğu-
na ilişkin tartışmaların da olduğunu ifade etme-
miz gerekiyor.  Bu tartışmaları da dikkate alarak, 
makalemizde,  insanlığın bugün ulaştığı nokta 
itibariyle yolsuzluğun tüm toplumlar  için geçerli 
olan  etkileri ele alınarak incelenmiştir.

1 Sağlık Bakanlığı Sağlık Başdenetçisi

1. YOLSUZLUĞUN NEGATİF ETKİLERİ 
1.1. Yolsuzluğun Ekonomik Üzerindeki 
Negatif Etkileri
Yolsuzluğun ekonomi üzerindeki olumsuz etki-
leri aşağıda büyüme, gelir dağılımı, yatırımlar, 
tasarruflar, kayıt dışılık, dış ticaret ve devlet har-
camaları üzerindeki olumsuz etkileri alt başlıkları 
altında incelenmiştir.

1.1.1. Yolsuzluğun Büyüme Üzerindeki  
Negatif Etkileri
Yolsuzluk, girişimcilerin usulsüz ödemeler yapmak 
zorunda kalmaları nedeniyle  yatırımlarını azaltmak-
tadır. Belirsizlik ortamı oluşturmak suretiyle yatırı-
mın maliyetini artırmakta ve yatırımcıları demoralize 
ederek isteksizleştirmektedir. Yolsuzluk, kamu har-
camalarının rasyonel yapılmamasına yol açmakta,  
kamu kaynaklarının verimli kullanılmasından ziya-
de rant sağlama hedefinin öncellenmesine neden 
olmaktadır. Yolsuzluk nedeniyle insan kaynakları 
gerektiği gibi değerlendirilememekte, devletin dü-
zenleme ve denetleme mekanizmalarının gerekti-
ği gibi çalışamamasına yol açabilmektedir. Bütün 
bunların ulusal ekonominin büyümesini olumsuz 
yönde etkilediği söylenebilir.
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1990’lı yıllardan sonra, yolsuzluğun ekonominin 
büyümesi  üzerindeki olumsuz etkilerinin ampi-
rik olarak da tespit edildiği görülmektedir (Ba-
şar 2004: 46-51).

1.1.2. Yolsuzluğun Gelir Dağılımı Üzerindeki  
Negatif Etkileri
Yolsuzluk ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi 
araştıran Graeff ve Mehlkop (2003’ den akt. Gü-
ney: 2013: 51), yolsuzluğun gelir dağılımı üzerin-
deki etkisini ortaya koymak için Gini katsayısını 
kullanmıştır. Araştırmada gelişmiş ve gelişmekte 
olan 68 ülke verisinin ele alındığı bir ekonomet-
rik bir model oluşturularak, kullanılmıştır. Mode-
lin sonuçlarına göre, yolsuzluk düzeyinin yük-
selmesi ülkelerin gelir dağılımının  bozulmasına 
neden olmaktadır. Araştırma sonucuna göre, 
özellikle gelir dağılımının bozuk olduğu ülkeler-
de, geliri diğer bireylere göre daha düşük olan 
bireyler, gelirlerini arttırmak için yasal olmayan 
yollara, yani yolsuzluğa başvurabilmektedir. Bu 
şekilde yolsuzluk yapan  bireyler gelirlerini art-
tırırken, mevcut gelir dağılımının bozulmasına 
yol açmaktadırlar. 

1.1.3. Yolsuzluğun Yatırımlar  Üzerindeki  
Negatif Etkileri
Yolsuzluk, ulusal ekonominin bir değişkeni olan  
yatırımları etkilemektedir. Yolsuzluk düzeyi, bir 
ülkeye gelen doğrudan veya dolaylı yabancı ya-
tırımlar ile ülkenin toplam yatırımlarını belirleme-
de bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Konuyla 
ilgili olarak yapılan ampirik çalışmalara   göre,  
yolsuzluk kamu yatırımlarını,  toplam ve doğru-
dan yabancı yatırımları azaltmaktadır (Güney 
2013: 53-55).  

1.1.4. Yolsuzluğun Tasarruflar Üzerindeki  
Negatif Etkileri
Yolsuzluğun tasarruf düzeyini olumsuz yönde 
etkilediği yönünde bir çok çalışma bulunmak-
tadır. Bunlardan biri Pecorino’ nun çalışmasıdır. 
Pecorino (1992’ den  aktran Güney 2013: 60), 
rant kollamanın ekonomik etkilerini incelediği 

çalışmasında; yolsuzluğun tasarruf üzerinde 
direkt negatif yönlü etkide bulunduğunu, buna 
göre, rant kollama davranışının yaygınlaşması 
durumunda yolsuzluk düzeyinin yükselmesi 
sonucunda toplam tasarruf miktarının azaldığını 
tespit etmiştir. 

Benzer şekilde, Dietz ve Neumayer (2007’ den  
aktr. Güney 2013: 61) ve Swaleheen (2008’ den 
akt.  Güney 2013: 61) çalışmalarında, yolsuzlu-
ğun azaltılması durumunda ülkelerin gerçek ta-
sarruf düzeylerinin yükseldiği ve bu tasarrufla-
rın ekonomiye aktarılması sürecinin etkinleştiği 
ortaya konulmuştur.

1.1.5. Yolsuzluğun Kayıtdışılık  Üzerindeki  
Negatif Etkileri
Yolsuzluklar ile kayıtdışı ekonomi arasındaki iliş-
kileri inceleyen çalışmalarda, yolsuzlukların ka-
yıtdışı ekonomiyi özendirdiği, boyutlarını artırdı-
ğı yolundaki görüşler ağırlıklı olarak gündeme 
gelmiştir (Başar 2004: 58). Örnek vermek ge-
rekirse, Friedman vd. (2000’ den Aktr. Başar 
2004:59)  tarafından 69 ülkede kayıtdışı ekono-
minin belirleyicileri araştırılmıştır. Çalışmada yol-
suzluklardaki artışın ülkelerdeki  kayıtdışı eko-
nominin boyutlarını artırdığı  yönünde bulgular 
tespit edilmiştir. Yolsuzluklar ICRG endeksi ile 
tanımlanmış, yolsuzluklardaki 1 puanlık artışın 
kayıtdışı ekonomiyi %9.7 oranında arttırdığı so-
nucuna varılmıştır. 

1.1.6. Yolsuzluğun  Dış Ticaret Üzerindeki  
Negatif Etkileri
Yolsuzluklar ile dış ticaret arasındaki ilişkileri in-
celeyen çalışmalarda, dış ticarette serbestliğin 
yolsuzlukları gerilettiği belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen ilişkiyi inceleyen Treisman 
(2000’ den akt. Güney 2013: 58), yolsuzluk 
düzeyinin, göreceli olarak ülkelerde hangi se-
beple farklılık gösterdiğini araştırmıştır. 140’a 
yakın ülke verisini kullanarak oluşturduğu mo-
delde, diğer değişkenlerin yanında ithalatı da 
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GSYİH’nin oranı olarak dikkate almıştır.  Çalış-
mada elde edilen görgül (ampirik) bulgulara 
göre, bir ülkenin yolsuzluk düzeyinin azalması, 
o ülkenin uluslararası ticarete açıklık derecesini 
arttırmaktadır. 

1.1.7. Yolsuzluğun  Devlet Harcamaları  
Üzerindeki  Negatif Etkileri
Yolsuzlukların devlet hizmetlerinin kalitesini dü-
şürdüğü, kamu harcamalarını artırdığı çeşit-
li çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu çalışmalar-
dan biri olan Gupta ve arkadaşlarının (Gupta vd. 
2001’ den akr. Güney 2013: 55) yaptığı çalış-
madır. Çalışmanın bulguları, yolsuzluk düzeyinin 
yükselmesi sonucu kamu hizmet kalitesinin düş-
tüğünü ortaya koymaktadır. Arin vd. (2009’ den  
Aktr. Güney 2013: 56) tarafından yapılan çalış-
mada, toplam kamu harcamalarının artışına ba-
kıldığında, yozlaşmış ülkelerdeki kamu harca-
malarının, yolsuzluk düzeyi düşük olan ülkelere 
göre daha fazla artış gösterdiği belirlenmiştir.

1.2. Yolsuzluğun Sosyal Yapı  Üzerindeki 
Negatif Etkileri
Yolsuzluğun artması; toplumsal değerlerin or-
tadan kalkmasına, yurttaşların devlet otoritesi-
ne olan güvenlerinin kaybolmasına, haksızlığın 
yaygınlaşmasına, çalışmadan başarıya ulaşıla-
bileceği yönünde bir zihniyetin yerleşmesine; 
toplumda güven, yardımlaşma ve dayanışma 
duygularının ortadan kalkmasına, masum va-
tandaşların içine kapanmasına, sorunların çö-
zümüne yönelik inançlarını yitirmelerine neden 
olur. Formel ve informel toplumsal denetim orta-
dan kalkar. Bunun sonucunda toplumun sosyal 
ve ahlaki normlarının ortadan kalktığı, normların 
bulanıklaştığı anomi durumu ortaya çıkar (Ba-
har 2006: 250). 

Literatürde yolsuzluğun  sosyal etkilerinin ampi-
rik olarak da araştırıldığı görülmektedir. Örneğin 
yolsuzluğun toplumun refah düzeyini azalttığı, 
insani gelişim düzeyini düşürdüğü, girişimciliği 
negatif yönde etkilediği yolunda bulgular ortaya 

koyan bir çok ampirik çalışma bulunmaktadır 
(Güney 2013: 66-67).

Bu bağlamda yolsuzluğun toplumlar için kanser 
etkisi yaptığını, dolayısıyla bunun sonucunda 
toplumların varlığının tehlikeye düşebileceğini 
ifade edebiliriz.

1.3. Yolsuzluğun Siyaset  Üzerindeki 
Negatif Etkileri
Siyasette yolsuzluk toplumların demokratik ge-
lişimini engelleyen faktörlerden biridir.  Seçim-
lerde yapılan yolsuzluklar, yasama organının iyi 
çalışmaması, adaletin sağlanamaması şeffaf-
lık ve adalet anlayışının yerleşmemesine neden 
olur. Siyasetteki yolsuzluk sonucunda hüküme-
tin kurumsal kapasitesi ve  meşruiyeti ortadan 
kalkar (Bahar 2006: 252-253). 

Yolsuzluğun demokrasinin kalitesini düşürdüğü, 
siyasi yolsuzluğun rejime olan güveni zedele-
diği, siyasal partilerin parti içi demokrasilerini 
negatif yönde etkilediği, parti içi oligarşiye yol 
açtığı,  hatta basın özgürlüğünü sınırladığı am-
pirik  çalışmalar sonucunda belirlenmiştir (Gü-
ney 2013: 66-67).

Siyasetin toplumu yönlendiren bir güç, bir iş-
lev olması hususunu dikkate aldığımızda, siya-
sal yolsuzluğun toplumsal yapının tüm alanla-
rını etkileyerek yozlaştırabileceğini  rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

1.4. Yolsuzluğun Hukuk Sistemi  Üzerindeki 
Negatif Etkileri
Yolsuzluklar yasalara aykırı eylemlerdir. Dolayı-
sıyla yolsuzluk durumunda, devletin ve yöneti-
min yasallığı ortadan kalkmakta, saygınlığı za-
rar görmektedir. Yasaların hakimiyetini yitirdiği 
toplumlarda ise düzenin sağlanması mümkün 
olmayabilir (TBMM 2003: 55).

Yolsuzluğun;  hukuk sistemine ve devlete olan 
güven düzeyini azalttığı, hukuk sistemine ve 
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devlete olan güveni zayıflattığı, yurttaşların her 
alanda kuralların çiğnenmesi eğilim ve davranı-
şını  beraberinde getirebileceği, yaygınlaşması-
nın  ahlaki norm ve değerlere zarar verdiği, ah-
laki normların yıkılmasının  hem kurumsal hem 
de bireysel olarak başkalarının hakkına saygı 
göstermemeyi bir hak olarak görmeye yol aça-
bileceği ifade edilebilir (Özçentik 2014: 31). Do-
layısıyla yolsuzluk toplumlarda adaleti, hukukun 
üstünlüğünü doğrudan tehdit etmekte ve siste-
min yok oluşuna zemin hazırlamaktadır.

1.5. Yolsuzluğun Kamu Yönetimi Üzerindeki 
Negatif Etkileri
Genel olarak ifade etmek gerekirse,  yolsuzluk-
lar,  kamu politikalarının bireysel veya grupsal 
çıkarlar için uygulanmasını engellemekte veya 
çarpıtılmasına neden olmakta, bunun sonucu 
olarak kamu yönetiminin toplumsal yarar yerine 
özel çıkarlara hizmet etmesine yol açmaktadır. 
Dolayısıyla böyle bir kamu yönetimi meşruiyetini 
kaybedebilmektedir.

Yolsuzluklar ile  kamusal staratejiler, kamusal 
politikalar ve kamu hizmetleri özel amaçlar için 
saptırılmaktadır. Bu sapmalar, kamu yararı, eşit-
lik, adalet gibi kavramları zedelemekte, bunun 
sonucu olarak da yurttaşlar yönetime güvenleri-
ni kaybetmektedirler. Yolsuzluğun yaygınlaşma-
sı durumunda ise kamu yönetimi işlevlerini ve-
rimli olarak yerine getirememekte, bürokrasinin 
kalkınmanın etkili bir aracı olması gerekirken, 
kalkınmayı engelleyen bir duruma gelmektedir 
(TBMM 2003: 55). 

Dünyada, bilhassa azgelişmiş ülkelerde en 
yaygın yolsuzluk türlerinden biri kayırmacılıktır.  
Acar’ a göre (2013: 97),  kayırmacılık kültüründe 
bizim çocuklar günah işlemez, bizim çocuklar 
suç işlemez, bizim çocuklar hata yapmaz anla-
yışı var. Bir hataları varsa da kol kırılır yen için-
de kalır  anlayışı var. Bu kayırmacı kültür kamu 
yönetimini kemirmektedir.

2. YOLSUZLUĞUN POZİTİF ETKİLERİ 
OLDUĞUNA İLİŞKİN TARTIŞMALAR 
Yolsuzluğun olumlu etkileri olduğuna ilişkin tar-
tışmalar Merton’ un yolsuzluğu “gizli işlev”  kav-
ramı içerisinde incelemesinden sonra yoğunluk 
kazanmış ve azgelişmiş ülkelerde yolsuzluğun 
yararları tartışılmıştır (Berkman 2009: 124-125).

Bu tartışmalar az gelişmiş ülkelerde  yolsuzlu-
ğun ekonomik gelişme üzerinde, sosyal geliş-
me üzerinde ve siyasal gelişme üzerindeki po-
zitif etkileri olduğuna ilişkin görüşler üzerinde 
yoğunlaşmıştır.

Yolsuzluğun ekonomi üzerindeki pozitif etkile-
ri genellikle bürokrasinin çeşitli saiklerle yan-
lış ekonomi politikları uygulamaları hususu dik-
kate alınarak değerlendirilmektedir. Örneğin 
Leff’ e göre, sakat bir kamu ekonomi politika-
sının olumsuz etkileri, yolsuzluk sonucu oluşan 
daha geçerli bir çözüm ile azaltılabilir. Ekonomi 
politikasının uygun olması durumunda da bü-
rokrasinin katılığı ve biçimselliği yolsuzluk ile 
yumuşatılabilir (Leff 1964’ den  akt. Berkman 
2009: 132-133). Leff, yatırım yapılması için belli 
bir güvence gerektiğini, girişimcilerin belirsizlik 
durumunda yatırım yapmaktan sakınacakları-
nı, yolsuzluk ile bürokratik çevrenin davranışla-
rı yönlendirilebildiği ve denetlenebildiği ölçüde 
belirsizliğin azaldığını, yatırım güvencesi ve ih-
timalinin arttığını, bunun gibi ekonomik yaşam-
da yenilik ve yaratıcılığın belirsizliğin az olduğu 
güvenli bir ortamda türeyebildiği, yolsuzluk ile 
böyle bir ortamın oluşturulabilmesi durumunda 
ekonomi için azımsanamayacak yararların söz 
konusu olduğunu ileri sürmektedir (Leff 1964’ 
den   akt. Berkman 2009: 134).

Key, yolsuzluğun toplumda farklı ahlaki düstur-
lara sahip kümelerin birbirleriyle açıkça çatış-
malarını engellediğini, örneğin fuhuş ve kumarın 
farklı kümeler tarafından farklı değerlendirildiği-
ni, bunların yasaklanması ile fuhuş ve kumara 
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karşı olan sosyal grupların ve kilisenin baskı-
larının giderildiğini, diğer yandan emniyet gö-
revlilerinin bu yasakları rüşvet karşılığı uygula-
mamalarının ise fuhuş ve kumara istemi olan 
grupların baskılarını hafiflettiğini ileri sürmekte-
dir (Key 1970 ‘den  akt. Berkman 2009: 124).   
Nye’ a göre, kamu görevlilerini biçimsel süreçler 
içerisinde nasıl etkileyeceklerini bilmeyen, on-
lar karşısında edilgen kalan, toplumun özellikle 
geleneksel kesimi, yolsuzluk yoluyla yönetimle 
daha etkili bir ilişki kurmaktadır (Nye 1967’ den 
akt. Berkman 2009: 131). Mc Mullan, alt düzey-
deki ufak çaplı yolsuzlukların görevliler ile vatan-
daşlar arasındaki uzaklığı azalttığını ve ilişkileri 
yumuşattığını ileri sürmektedir (McMullan 1961 
‘den akt. Berkman 2009: 131)  Dolayısıyla zikre-
dilen görüşlere göre, yolsuzluğun sosyal gruplar 
arasındaki çatışmaları azaltarak, ilişkileri yumu-
şatarak toplumsal bütünleşmeye hizmet ettiği 
iddia edilmektedir.

Yolsuzluğun siyasal gelişme üzerindeki olumlu 
etkileri hususunda fikir beyan eden kimi düşü-
nürler, özellikle  azgelişmiş ülkelerde veri şart-
larda siyasal katılım imkanı olmayan grupların 
yolsuzluk aracını kullanarak katılımının sağlan-
dığını, bunun siyasal istikrarın sağlanmasında 
etkisinin olduğunu, şiddete başvurulmasını ön-
lediğini,   bu suretle siyasal gelişmeye katkısı-
nın olduğunu iddia etmektedirler. Örnek vermek 
gerekirse,   Bayley’ e göre; siyasal etki yollarının 
bazı çıkar gruplarına açık olmadığı sistemler-
de yolsuzluk doğal bir etki aracı durumuna gel-
mektedir. Şiddet içermeyen bir etki aracı olması 
bir manada yönetime katılımı sağlaması nede-
niyle işlevsel olabilmektedir (Bayley 1966’den 
akt. Berkman 2009:130 ). Leff, yolsuzluğun ka-
rar verme sürecine bir tür katılım olduğunu ile-
ri sürmektedir (Leff 1964’ den aktr. Berkman 
2009: 130).

 SONUÇ
 Yukarıda “Yolsuzluğun Pozitif Etkileri Olduğu-
na İlişkin Tartışmalar”  başlığı altında ayrıntılı 

olarak belirtildiği üzere kimi düşünürler yolsuz-
luğun siyasal katılımı  ve gelişimi olumlu etkile-
diğini, toplumsal bütünleşmeyi sağladığını, az-
gelişmiş ülkelerde ekonomik gelişmeyi pozitif 
yönde etkilediğini vb. olumlu etkilerinin olduğu-
nu, dolayısıyla gizli bir fonksiyonun olduğunu 
ileri sürmektedirler. Öncelikle bu savların 1990’ 
lı yılların öncesine dayandıklarını söylememiz 
gerekir. Zira  1990’ lı yıllardan itibaren 
yolsuzluğun ekonomik, sosyal, siyasal yönetsel 
açılardan olumsuz etkilerinin olduğu ampirik 
araştırmalarla tespit edilmiş bulunmaktadır. 
Öte yandan olumlu etkilerinden bahseden 
yazarların değerlendirmeleri incelendiğinde de, 
sınırlı alanlarda olumlu etkilerden bahsedildiği 
görülmektedir.

Yolsuzluğun olumlu etkilerine ilişkin iddialar ge-
çerliliği tartışmalı varsayımlara dayanmaktadır.  
Yolsuzluğun bazı koşullar  altında pozitif  etkile-
rinin olabileceği kabul edilse bile, yolsuzluğun 
kısa ve uzun dönemli maliyetleri ortaya çıkacak-
tır. Bu maliyetler ile muhtemel olumlu etkiler kı-
yaslandığında yolsuzluğun maliyeti çok daha 
fazla olacaktır (Berkman 2009: 146).
 
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Söz-
leşmesinde, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Kar-
şı Ceza Hukuku Sözleşmesinde  ve Avrupa 
Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleş-
mesinde yolsuzluğun; demokrasinin kurum ve 
değerlerini, adaleti ve etik değerleri zayıflattı-
ğı, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstün-
lüğünü riske soktuğu, toplumların istikrar ve gü-
venliğini tehdit ettiği, haksız olarak kişisel servet 
edinmenin özellikle demokratik kurumlara, ulu-
sal ekonomilere ve hukukun üstünlüğüne zarar 
verdiği ifade edilmektedir. (Tarhan 2006: 178, 
238, 248). Bu ifadeler dikkate alındığında yol-
suzluğun bir musibet olduğunun küresel anlam-
da kabul gördüğü anlaşılmaktadır.

Zamanımızda yolsuzluğun mücadele edilme-
si gereken bir musibet olduğu yolunda gün 
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geçtikçe  büyüyen bir ittifak bulunmaktadır. Ulu-
sal düzenlemelerde, uluslararası antlaşmalarda 
ve bildirgelerde, siyasal söylemlerde ve toplum-
sal gündemlerde kendisine atfedilen fenalıklar 
bağlamında yer bulan yolsuzluk, yasalara, ah-
laka, dini değerlere vb. normlara aykırıdır. Buna 
ilave olarak ekonomik ve  sosyal kimi sorunların 
tetikleyicisi ve taşıyıcısı rolleri ile gündeme gel-
mektedir (Acar vd. 2013: 605).  Ayrıca yolsuz-
lukların bütün türlerinin tüm ülkelerde yasaklan-
mış olduğunu (Emek vd. 2008: 65) burada ifade 
etmemiz gerekiyor.

Genel olarak belirtmemiz gerekirse,  yolsuzlu-
ğun ekonomik büyüme, gelir dağılımı, yatırımlar, 
tasarruflar, kayıt dışılık, dış ticaret, devlet har-
camaları, siyaset, hukuk sistemi, etik ve kültürel 
değerler,  kamu yönetimi üzerinde negatif etkile-
ri bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle  toplumların 
ekonomik, sosyal-kültürel ve siyasal sisteminin 
gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Dola-
yısıyla   insanlığın gelişmesini olumsuz yönde 
etkilemesi nedeniyle yolsuzluğun küresel bazda 
mücadele edilmesi gereken bir musibet olduğu 
ortaya çıkmaktadır.
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TÜRKİYE NASIL BAŞARILI OLUR ? 

EMİN ORHAN1

Fareler bile içinde bulunduğu geminin batma-
sını istemez. Herkes vatan duygusuna sahip-
tir. Bir gün muhakkak kaderi onu toprağın altı-
na alacaktır. Huzur ve sükun içinde makberinde 
yatmak isteyen kişi vatanına aşıktır. Bizim va-
tanımız Türkiye topraklarıdır. Geçmişi, bugünü 
ve yarını bizi ilgilendirir. Kaygımız, bugüne ve 
yarına dönüktür.Geçmiş bilinciyle, geleceğe, 
yarınlarımızın çocuklarımıza kalması arzusuy-
la bugünü, yarın için tesis etmeliyiz. Atide, hem 
Anadolu’da hem de Avrasya topraklarında yüz-
lerce devlet, onlarca imparatorluklar kuran ata-
larımız Ergenekon Destanı’nda, sembolleşen 
demiri eriterek yol bulma, geçit yapma vaka-
sıyla metale hükmettiler. Demir eşyalar, silahlar 
yaptıkları için dünya hegemonyasında hüküm-
ran oldular. Maddeye tapmadılar, maddeyi kul-
lanmasını iyi bildiler. Önderlerimiz iyi birer lider 
ve iyi birer alim, mucit oldukları için başarılı top-
lumlar olduk.

Türk kültürü, kadın, erkek ve aile, boy, soy 
sop ilişkilerinde yalın, apaçık ve özgürlüğü, 

1 Sanayici, İş Adamı, Danışman

serbestliği ilke edinmiş, yasalarını apaçık, uy-
gulanabilir ve herkes için adaletle tesis etmiştir.    
Gücünü adaletten alan yasalar ve idarecilerin, 
hukuk için hak ve adalete bağlılıkları Türkle-
ri üstün meziyetli kılmıştır.Adalet olmadan, hak 
ve hukuklar herkesçe bilinir, anlaşılır ve eşit-
likçi olmadan kurduğunuz devlet güçlü kanun 
devleti olabilir ama uzun süre yaşamasını tesis 
edemezsiniz. Tabii hukuka aykırı kanunlar  ya-
parsanız, hak ve adaletten uzak, bunların uygu-
lanmasında akılsız, çıkarcı, görevi ve makamla-
rı ehline vermeyerek, rüşvet ve nüfuz ile işlerin 
dönmesine sebep olursunuz. İdareciler kin ve 
kavgadan uzak, yumuşak huylu olmalıdır. Hakim 
ve savcılar, ilim ehli ve hukuk karinelerini adilane 
yürütecek vicdan sahibi insanlar olmalıdır. Hak 
ve adaletten ayrılan her idare eninde sonunda 
çöker. Hak ve adaletle idare edilen her ülke 
mamur ve mesut olur.

Yarınlardan, yarınlarımızdan, çocuklarımızdan, 
haleflerimizden söz ediyorsak eğitimden, talim 
ve terbiyeden söz ediyoruz demektir. Fikri hür, 
vicdanı hür bir nesil ahlak ve çalışma aşkının 
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aşılanmasıyla mümkündür. Kaliteli ve nitelikli 
bir eğitim önce vicdan terbiyesiyle mümkündür. 
Takva ehli olan ve dinini severek öğrenen bir 
çocuk, hem hiç ölmeyecek gibi bu dünyada in-
sanlığa faydalı olmaya hem de yarın ölecekmiş 
gibi Allah’ın yasakladığı fenalıklardan uzak 
durmaya ve ahirete hazır olmaya çalışır. Eği-
tim modelinde din ve ahlak eğitimi 4 yaşından 
12 yaşına kadar her vatandaşa verilmelidir Ge-
nel hukuk ve kanunlar temel olarak öğretilmeli-
dir. Güncel, gerekli bilimler öğretilmeli; hayatın 
içinde yararlı, yarayacak bilgiler temel eğitim 
olarak verilmelidir. Trafik kuralları gibi. Temiz-
lik ve genel insanlık dersleri gibi. Meslek eği-
timine ağırlık verilmeli. Mesleki teşekküle da-
yalı eğitim modeli Türkiye’de tatbik edilmelidir. 
Gençlerin okul sonrası aş ve iş arayan değil işi 
yapan, yerine getiren yeteneklerle donatılma-
sı, dünya gerçekleri ışığında güncel meslekle-
re yönlendirilmesi gerekir. Tıp, kimya, biyoloji, 
inşaat, gıda, makine, ilaç, metal ve metal üret-
me, tekstil gibi…

Türkiye’de güvenlik ve huzur içerisinde yaşama-
nın ana ilkeleri emanetin ehillerine verildiği, yu-
muşak huylu, çalışkan ve bilgili idarecilerin başa 
geçmesi ile mümkündür. Adalet sisteminin, tabii 
hukuka uyması, gücün hak ve adalet dağıtan bir 
meşru hukuka dayanması şarttır.İdare sistemi-
miz, rekabetçi ve akıllı insanların çalışmak iste-
yeceği kurumlar olabilmesi için bilim ve fenne, 
yetenek, yeterlilik gibi kavramlara inanmış se-
çicilerce şekillendirilmelidir. Halk ve idareciler 
arasındaki kopukluk giderilmelidir. Toplumun ta-
mamıyla uzlaşma yolları aranmalı. Dengeli, hak 
ve hukuka uyan, israftan, müfritlikten kaçınan ve 
çalışma becerilerini kazanmış idareciler yarın-
ların habercisidir. Denetlenmeyen ve gizlenen 
idareler gün gelir despotizme, faşizme doğru 
yol alırlar. Ülkede sükun ve huzur sağlanmalı. 
Şiddet içeren, silahlı tüm kalkışma, hak aramalar 
insanlığa aykırıdır. Devletin ve halkın güvenliğini 
tehdit etmektedir. Ülkenin kolluk  kuvvetlerince 
derhal pasifize edilmelidir.

Türkiye devlet ve halk, işveren ve işgören işbir-
liğiyle dünyaya satabileceği malları üretmeye, 
yapmaya yönlenmelidir. İhraç edeceği ve kat-
ma değerli ürünlere odaklanmalı; makine sanayi, 
kimya sanayi, gıda sanayi, ilaç ve tıbbi ürünler, 
tekstil ve giyim, konfeksiyon sanayi yeniden tesis 
edilmelidir. Devlet eliyle ve devlet destekli ana 
girdiler, ana mamuller yeniden Türkiye’de üre-
tilmelidir. Metal sanayi, demir ve demir dışı me-
taller; aluminyum, bakır, krom, altın, mangenez, 
çinko, sarı döküm ve profil, sac, boru tesisleri ku-
rulmalıdır. Tekstilde pamuk, yün ve günümüzde 
modal denen ağaçdan iplik üretme işlerine ağır-
lık verilmelidir. Kağıt üretmeyi bırakan Türkiye’nin 
yeniden kağıt üretmesi şarttır. Orman ve orman 
ürünleri, mobilya sanayi özellikle teşvik edilmeli-
dir. Kimya, toprağa dayalı seramik, vitrifiye, mer-
mer ve bor, alçı gibi ürünler değerlendirilmeli. 
Kimyevi madde üretiminde, üre, tutkal, kimya-
sal kompenetler v.s üretiminde dünyada önem-
li üretici olunmalıdır. Türkiye 4 mevsimi yaşayan 
bir ülkedir. Salça gibi başarılı olduğumuz diğer 
gıda ürünleri, dünyaya satabileceğimiz sebze, 
meyve çeşitlerimiz çoktur. Bunları hızla dünya 
pazarlarına sunmak ve gıda sanayinde marka 
oluşturmak şarttır. 

Türkiye hem halkına sağlık hizmeti vermek 
hem de çevre ülkelerin sağlık merkezi olmak 
için iyi hastaneler açmalıdır. İlaç, serum ve 
tıbbı malzeme ve makine yapımında hızla adım 
atmalıdır. 

Türk Makine Sanayi, dünyada en hızlı ilerleyen 
sanayi kolu olmalıdır.Türkiye her nevi makinenin 
üretim üssü olmalıdır. Devlet makineye ve maki-
neciye yardım ve teşvik vermelidir.

Türkiye kalkınma hamlesinde devletin öncü-
lüğünde özel sektörün çabasında hızla yol 
almalıdır. 

Güvenlik ve esenlikle, gücünü adaletten, hak ve 
hakkaniyetten alan; çalışma azim ve isteğinde 
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olan bir toplumu hiçbir düşman alt edemez. Öz-
gürlükçü, fikir, düşünce denkleminde çalışma 
ve yaşama güvenliğini tamamlamış bir ülke, 
devletiyle huzuru bulur. Devlet halk için, halk 
Hak içindir

DÜNYA TİCARETİ, ÜRETİM VE TÜRKİYE
Dünya ticaretinde petrol, kahve, doğalgaz, al-
tın, buğday, pamuk, mısır, şeker, gümüş, bakır 
gibi ana malların üretiminde ille Türkiye birin-
ci olmalı, ilk ona girmeli gibi bir akıl taşıyama-
yız.Asıl mesele ana malı üretmek değil; onu 
konfeksiyon etmek, markalaştırmak, farkında-
lılaştırmaktır. Bir petrol üreticisi olmayabilirsiniz 
ama onu rafine eder, ondan benzin üretir, pet-
rolden otomotiv ürünleri ve endüstriyel yağlar 
elde edersiniz. Kahve’nin bir tek ağacı olma-
yan İsviçre’de Nestle gibi bir dünya devi  kah-
ve satan şirket Türk şirketi olabilirdi. Starbucks’ı 
yeniden kurmanız gerekmez.Siz kendi konsep-
tinizi yaratabilirsiniz. Altını işleyen, rafine eden, 
el işçiliği ile sanata döndüren bir ülke olmanız 
çok yakınsa o yakın hedefe koşabilirsiniz. Altın 
rezervleriniz dünya yüzeyinde ikinci sırada ise 
onu çıkaracak jeoloji, jeodezi mühendisliğine 
önem verir, eğitiminizi yeniden revize edersiniz. 
Dünyadan buğday ithal etmeniz önemli değil, 
önemli olan her köyün girişine yaptığınız un fab-
rikalarınızın %35 kapasite ile yerlerde sürünme-
si ve batmasıdır. Makarnadan başlayan, yufka 
ya da kuru pasta, hatta baklava, börek yapı-
mına kadar uzanan unlu mamüller üretiminiz, 
dünya bisküvi lideri olmaya kadar gidebilirmi ?  
Nutella adındaki bir İtalyan şirketi yılda 10 mil-
yar dolarlık tek ürünü satıyorsa ve içinde İtalyan 
sütünden başka kakao ve fındığı ithal ederek 
dünya çapında üretim yapıyorsa bu bir aklın 
ve inovasyonun ürünüdür.Türk tekstilinin son 50 
yılda aldığı yol Sümerbank’la başlayan serüven 
neden durdu? Tekstil dünyanın asla eskimeye-
cek mesleğidir. Yahudiler asla bu meslekten 
vazgeçmezler, vazgeçmediler. Ham pamuk fi-
yatları ton başına 1600 USD iken işlenen, boya-
nan, iplik haline gelen, dokunan ve ürün haline 

gelen bir tekstil ürünü 10. 000 USD ton ile 1. 
000. 000 USD ton haline gelmektedir. Dünya-
nın en zengin adamı ünvanına sahip A. Ortega 
Gaona,  Zara-İnditex ‘i 1975 de İspanya’da kur-
duğunda yada Benetton, Versace, Hugo Boss, 
hiç kimsenin hayali dünyanın en zengini ünvanı-
na koşmak değildi. 72 yaşına basmış İnditex’in 
sahibi 300. 000 nüfuslu La Coruna-İspanya’da 
başlayan serüvende A. Ortega Gaona sıradan 
bir adam olarak işe başladı, ama süreklilik ve 
rekabet başarıyı getirdi. Türkiye, devamlılığa 
ve sabra dayanan, müsrif değil aklıyla, ruhuy-
la, kalbiyle ülkesine bağlı üreticilere, sanayici-
lere, işadamlarına muhtaç.

Türkiye, şeker tüketen bir ülke. Şekerini 
pancardan yapan bir ülke. Üretim maliyetleri 
her üründe olduğu gibi pahalı ve kalın duvar-
larla ayakta kalmaya çalışıyor. Oysa, şekeri pa-
ketlemekten ve onu envayi çeşit şekerlemelere 
çevirmekten, lokumun ötesine taşımaktan başka 
ne çaresi olabilir? Gümüş ve altın; Türkiye›nin 
geleneksel el sanatlarının başatları.  Öyleyse 
bunu işlemek, sanata dönüştürmek ve el be-
cerilerini bir ekol altına almak için okullaşması, 
eğitim vermesi gerekmez mi? Altın ve gümüş, 
Mardin, Van, Trabzon gibi illerimizde binlerce 
yıldır zanaat, meslek. Bakır ise bizim gibi konar 
göçer kavimlerin, kalaylayarak yenilediği, kabı-
nı kacağını yaptığı ürünler değilmi? Geleneksel 
bakır sanatımızı Doyuran Bakırcılık-Art Metal şir-
keti dışında modern manada yaşatmaya çalışan 
kaç şirketimiz var? Hiç! Bir tek şirket geleneksel 
bakır sanatımızı dünyaya ihraç etme mücadele-
sini sürdürmekte. Oysa bakır iletim tellerinden, 
bilgisayar, telefon, otomotiv sanayine kadar her 
yerde, evlerimizde bakır materyali kullanmadan 
yaşamamız mümkün bile değil.

Türkiye, kendi lojistik pozisyonu, çevresel etki, 
komşuları ve dünyadaki ticaretteki yerine göre, 
kendi karşılaştırmalı üstünlüklerine, dünyada en 
çok geçer olan bu 10 ana maddenin, emtianın 
en az yarısında dünyada üretken olmak ve 
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konfeksiyon yapan, katma değerli ürünleri üre-
ten, ihraç eden ülke olmak zorundadır.

20. asır çabuk geçti. 21. asrın ilk çeyreği bitmek 
üzere; 22. asra uzanan yolda şimdiden ne yapa-
cağını bilen makro hedeflere sahip küçük adım-
larla emekleye emekleye varacağı büyük tepe-
lere ulaşmak; bugünden yarına zafere koşmak 
kolay bir iş değil. Başarının koşulu; sabır, bilgi 
ve çalışmaktan geçer.

Türkiye hedef koymalı ve ona uygun adımları at-
masını bilmelidir. 

Önce teşhiş sonra tedavi. Önce eğitim sonra 
üretim. İdman yapmadan maça çıkan her takım 
kaybeder.

DÜNYA EMTİA TİCARETİNDE TÜRKİYE
Dünya ticaretinde başat ürünler, baş aktörler ve 
karlılık ışığında karmaşıklı modellemelerinde ba-
kış açımız ne olmalıdır ?

Dünya dış ticaretinde dolanan malları ve Türki-
ye’nin uluslararası ticaretteki payının %1.84 olan 
oranları da üst üste koyarak bugünden yarına 
geleceğimize, çocuklarımıza güzel bir ülke 
bırakmak için bilmemiz gerekenler var. Hedef 
için bilgi şart. Rekabet için algı gerek.

Dünyada uluslar arası ticarete, ithalat ve ihra-
cata konu olan mallar Ham petrol (739 milyar 
USD), Otomotiv (679 milyar USD), Rafine Pet-
rol (559 milyar USD), Entegre devreler (470 mil-
yar USD), Bilgisayarlar (361 milyar USD), İlaç-
lar (347 milyar Usd), Araç parçaları (346 milyar 
USD), Altın (307 milyar Usd), Doğalgaz, kaya 
gazı (286 milyar Usd), Yayın, baskı ekipmanları 
(264 milyar USD).

On büyük ihracatçı ülke; Çin (2. 37 trilyon dolar), 
ABD (1. 38 trilyon USD), Almanya (1. 24 milyar 
USD), Japonya (670 milyar USD), Güney Kore 
(537 milyar Dolar), Fransa (506 milyar USD), 

İtalya (446 milyar USD), Hollanda (428 milyar 
USD), İngiltere (425 milyar USD), Meksika (391 
milyar USD).

Türkiye’nin dünya ticaretindeki %1.8 olan du-
rumuna da bakalım; ekonomik karmaşıklık de-
ğeri 0. 24 ile ülkeler sıralamasında 59. sırada 
Türkiye. Vasat!. İhracatı 153 milyar dolar. İthalatı 
ise 187 milyar dolar. Türkiye 8.5 milyar dolarlık 
altın ve altın takılar ihracatı yapmış. 20 milyar 
dolardan fazla otomotiv ve yedek parça ihra-
catı yapmış. İthalatında ise otomobil (10 milyar 
dolar, ham petrol 10 milyar dolar, otomotiv ye-
dek parça 5 milyar dolar, uçak ve helikopter 4 
milyar usd, hurda demir 4 milyar usd ile ilk sıra-
larda yer alıyor.

Türkiye’nin ihracat yaptığı ticari ortakları Alman-
ya, İngiltere, Irak, ABD ve İtalya. İthalat yaptığı 
ülkeler ise; Çin, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya.

Ülkelerin başarılı üretim imkanlarını ekonomik 
karmaşıklık modellemesine de dayandırırsak, 
önce bu modellemeyi de açıklayarak başlıya-
lım; ekonomik üretim yapılarının yetkinliği, ge-
lişmişlik, rekabetçilik ve büyüklük durumu için 
gösterge olan “Ekonomik karmaşıklık” bir ülke-
nin üretim yelpazesinde ne kadar farklı, bilgi, ve 
yetkinlik kullanılarak oluşturulmuş ürünler oldu-
ğuyla ilgilenen;ülkelerin ekonomik üretim yapı-
larının bileşenleri olan bilgi ve yetkinliği ölçmeyi 
hedefleyen metodolojinin adıdır (Harvard Üni-
versitesi-R. Hausman, C. Hidalgo).

2015 yılı ekonomik karmaşıklık sıralamasın-
da Japonya birinci, İsviçre ikinci ve Alman-
ya üçüncü iken sırasıyla İsveç, ABD, Güney 
Kore, Singapur, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, 
Avusturya, İngiltere, Slovanya, İrlanda, Fransa, 
Hollanda olarak sıralanmaktadır. Türkiye 
sıralamada 59. sıradadır ve Yunanistan›dan 
önde ama Kostarika ve Kolombiya’dan bile geri 
durumdadır.
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Ürün karmaşıklık sıralamasında 2 üzerinde 
reytingi olan ürünler ise ; Emülsiyon-Fotografik 
kimyasallar-5 milyar USD-Üreticileri Japonya, 
ABD, Hollanda, Çin, Güney Kore. Fotoğraf la-
baratuar ekipmanları-Projektörler, ekranlar. 25 
milyar dolar-Üreticileri ABD, Japonya, Hollanda, 
Singapur, Güney Kore).Non mekanik kaldırma 
makinaları-Lazerler-Foton, ışın, elektro, iyonik 
ışın, plazma arkı. 10 milyar dolar. Üretici ülkeler, 
Japonya, Güney Kore, Almanya, İsviçre, ABD. 
Metal Karbürler. 10 milyar Usd-Ülkeler, Japon-
ya, Almanya, Güney Kore, ABD. Kimyasal Ana-
liz cihazları. 23 milyar dolar. ABD, Almanya, Ja-
ponya, Çin, Singapur büyük üreticiler. Silikon. 
5 milyar Usd. Almanya, ABD, Japonya, İngil-
tere, Çin.

Krom Nikel çubuklar 12 milyar dolar. Çin, Ja-
ponya, Almanya, Avusturya, İspanya. Metal 
işleme makineleri. 23 milyar dolar. Almanya, 
Japonya, Çin, İsviçre, İtalya, Güney Kore. Bas-
kı-Matbaa makineleri. 5 milyar USD. Almanya, 
Japonya, İtalya, ABD, Çin. İçten yanmalı mo-
torlar. 8 milyar dolar. Japonya, ABD, Almanya, 
Güney Kore, Çin. Ölçme kontrol, analiz aletleri. 
20 milyar dolar. ABD, Almanya, Japonya, Sin-
gapur, İngiltere. X-Ray cihazları. 15 milyar dolar. 
Almanya, ABD, Hollanda, Çin, Japonya. İhtisas 
sanayi makineleri 130 milyar dolar ve üretici ül-
keler Almanya, Japonya, ABD, Güney Kore ve 
Çin. Pompalar, 20 milyar Usd, Almanya, ABD, 
Çin, Çek ve Japonya üreten başat ülkeler. Kas-
nak sistemleri, şaft, krank, kovan 50 milyar do-
lar ve yine Almanya, ABD, Çin, Japonya, İtal-
ya üretici ülkeler liginde. Optik aletler 80 milyar 
dolar ve Çin, güney Kore, Japonya, Almanya, 
ABD her daim var olan ülkeler. Bıçaklar, kesi-
ciler 30 milyar Usd ve yine karşımızda üreti-
ci ülkeler ABD, Almanya, Japonya, Çin, Güney 
Kore tam bir rekabet içindeler. Elektirikli tıbbi 
cihaz piyasası ise 100 milyar dolara gelirken 
ABD, Almanya, Japonya, Çin ve aradan sıyrılan 
Hollanda’yı görüyoruz.Size bir akademisyen 
gibi inovasyon, değişim, dinamizm, teknoloji, 

refah, kalkınma, faaliyet gibi lafların serpişti-
rildiği bir yazı kaleme almıyorum. Gerçeğin ta 
kendisini gösteriyorum. İhracat hedefleri, revi-
ze hedefler, planlama, Ar-Ge gibi içi boş, su-
landırılmış şablon laflardan mürekkep bir ya-
zıda sunmuyorum. Dünya ticaretine konu olan 
ürün gamlarını sunuyorum. Karmaşık, gelişkin 
ve yüksek katma değer yaratan ürünlerin ülke-
lerin büyümelerinde ne derece etkin, rekabette 
ne kadar başarılı ve “yükte hafif pahada ağır “ 
ürün üretemedikçe dünya dış ticaretindeki ye-
rinizin asla ileri noktalara ulaşmayacağını ifa-
de etmek için rakamlara, gerçeğin ta kendisine 
ulaşmanızı sağlamaya çabalıyorum.

Eğitimin ivedilikli konu olduğunu anlatıyorum. 
Üretimde Türkiye’yi meşgul eden, oyalayan terör 
gibi, sanai teröründe varlığından bahsediyorum. 
Para getirecek ürünlere yönelmemize engel bir 
gizli elden bahsediyorum. G-20 ye dahil olan 
Türkiye’nin OECD ülkelerinde en kötü eğitimci 
ikinci ülke olmasının sebeplerini sorgulamadan;-
bu ülkede teknik manada bir eğitim başarılama-
dan; içi doldurulmamış her türlü gelişmeci, ay-
dınlanmacı, üretici, refaha ve kalkınmaya dönük 
her laf, fikir içi boşalmış bir kabak gibidir.

Sesi güzel, içi boş…. !

Bu ülke, yeniden tefekkür ve düşünme araçla-
rını açmak zorundadır. Yoksa kuru kuruya üret-
mek, hantal fabrikaları, eski, çağdışı üretimleri, 
köylere kadar serpiştirmek israf ve kaynakların 
kurutulmasına yarar.

Bizim önce gözlem yapmamız, incelemememiz 
ve rekabette hedef koyma becerimizin içini bil-
giyle doldurmamız gerekir.

Lafla peynir gemisi yürümez.

Bilgi her şeyin anahtarıdır…Bilgi servettir. Bilgi 
gelecektir.
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TÜRKİYE’NİN DÜNYA TİCARETİNDEKİ 
YERİ NERESİDİR?
Türkiye, genel emtia ithalatında 20. sırada, ge-
nel emtia ihracatında ise ilk 30 da bile değil.         
Türkiye, dünyanın 27. hizmet ihracatçısı. 2008 
rakamlarıyla 34 milyar dolarlık hizmet ihraca-
tı var. Genel hizmet ihracatında dünya ticare-
tinden % 0. 9 pay alıyor. 2016 YILI İHRACATI 
142.6 milyar dolar Türkiye’nin.Türkiye 200 milyar 
dolarlık ithalatla dünya ticaretinde % 1. 2 lik alıcı 
payına sahip. Satıcı payı daha az.

Türkiye ne ithal eder ?

Sanayi için işlem görmüş hammaddeler (85 mil-
yar usd), yarı dayanıklı tüketim malları (5 milyar 
usd), dayanıklı tüketim malları (4 milyar usd), da-
yanıksız tüketim malları (5 milyar usd), taşıma-
cılık araçlarının aksam ve parçaları (12 milyar 
usd). Türkiye ithalatının %73 ü hammadde, ara-
mal ithalatı, %15 i yatırım (Sermaye) malları, %12 
si ise tüketim mallarıdır. (Tuik 2012 verileri. )

Türkiye ne ihraç eder ?

Hammadde (ara mallar) %49, tüketim malları 
%40, yatırım(sermaye) malları %11. (Tuik 2013 
verileri) Türkiye’nin ihracatı artsa bile ithalatı da 
artmaya devam eder. İhracattan elde edilen kar-
lar düşük ve elde edilen gelirler ülkede kalmaz 
ve işlenmiş hammadde ithalatına gider. Türkiye, 
dışa bağımlı üreticidir.Kapsamlı yapısal dönü-
şüm geçirmedikçe dış ticaret açığı vermeye de-
vam edecektir.Türkiye’nin üretemedeği 18 ürü-
ne son 20 yılda 400 milyar usd ödediğini net 
ithalatçı olduğunu söylemek zorundayız. Petrol, 
madenler, tarım ürünleri dışında kalan ithala-
tın büyük kısmı ileri teknoloji ürünleridir.Makine, 
teçhizat, tıbbi aletler, optik, saat, bilişim maki-
neleri, cihazları, televizyon, haberleşme araçla-
rı, elektrikli makineler, diğer ulaşım araçları net 
ithalatçı olduğumuz ürünlerdir. Türkiye’nin dışa 
bağımlı olduğu sanayi ürünlerinin listesi ise şun-
lardır:Helikopter, uçak, uydular ve diğer hava 

taşıtları , cep telefonları, dijital kameralar, rad-
yo-tv cihazları, matbaa makineleri, bilgisayarlar, 
bilişim ürünleri parçaları, yazıcı, tarayıcı, foto-
kopi ve faks cihazları, atm makineleri, tansiyon, 
endoskopi, diyaliz cihazları, kalp pilleri, tomog-
rafi, röntgen cihazları, saatler, fotoğraf malze-
meleri, motorlar. 

Bu veriler ışığında ve Türkiye bankacılık sektörü-
nün evrimleştiği, yabancılaştığı, obezleştiği son 
15 yıl dikkate alınırsa; “Türkiye’nin en büyük it-
halat kalemi borçtur.” diyen A. Ağaoğlu’na ka-
tılmamak mümkün değildir.

Otomotiv, yedek parçaları, hazır giyim, demir 
çelik ve işlenmiş altın, tarım ürünleri, madenler 
ihracatıyla Türkiye karlılığı yakalayabilmiş mi? 
Kaynaklarını, insan gücünü kullanarak karın tok-
luğuna çalışan bir ülke midir Türkiye?

Tarihi seyrini ve bugünüde düşündüğümüzde 
Türkiye’nin harici ticareti hiç de iç açıcı 
görünmemekte.1932-1938 senelerinin Türk 
harici ticaretini incelediğimizde ihracatın ithalatı 
karşılamakta zorlandığını görmekteyiz. 1938 se-
nesinde ihracatı %25 artıran Türkiye, ithalatınıda 
%66 artırmak zorunda kalmış.”Türk harici tica-
retinin emtia itibariyle sanayileşme devresinde 
bulunan bir ziraat ülkesinin emtia mübadelesi 
için tipik olan vasıfları sergilemektedir. “İthalatı 
sanayi için ana mallar, ara mallar, madeni eş-
yalar, makineler ve 1938 senesi için teknolojik 
eşyalardan mürekkeb emtialar yer almaktadır. 
İhracatı ise madenler, pamuk ve pamuklu eşya-
lar ve tarım ürünleri olarak görülmektedir. 1932-
1938 arasında Türkiye’nin en büyük ticari ortağı 
bugün de olduğu gibi Almanya’dır. “Türk dış ti-
caretinin mahreç ve menşe bakımından dağılışı-
nın hemen hemen her sene daha vazıh bir şekil-
de göze çarpan tek taraflı karakteri tesadüfü ve 
muvakkat bir hâdise olmayıp bilâkis carî ticaret 
ve para siyaseti sisteminin tevlit ettiği mecburi-
yetin bir neticesidir. Para sisteminde esaslı bir 
değişiklik yapılmadan Türk ihracat ve ithalâtında 
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mahreç ve menşe bakımından daha mütevazin 
ve ahenktar bir tevezzü kabili tasavvur değildir  
(Prof. Dr. F. Neumark).

98. 840 km2 lik coğrafyada, 49 milyona dayan-
mış nüfusuyla ve tarım alanları %16 dan az bir 
Güney Kore’nin inkişafını gören ve 410 milyar 
Usd ihracatını işiten Kunuri 1950 Türk savaşçıla-
rı acaba kurtarılmaya  gelinen bahçe tarımı ülke-
sinin, Güney Kore’nin Türkiye’den fersah fersah 
önde olduğunu, günümüzde Güney Kore’nin 
çok gelişkin bir zengin ülke haline geldiğini gör-
selerdi ne derlerdi ? Çan Kay Şek önderliğinde 
bir avuç milliyetçi Çin’linin 38.182 km2 lik Forma-
za adasına kaçıp 21 milyonluk Tayvan ülkesini 
321 milyar dolarlık bir ihracat üssü haline getir-
diğini ya da Güneydoğu Asya’da bir İngiliz üssü 
olan Singapur’a getirilen işçi, esir statüsündeki 
Çin’lilerin günümüzün 622 km2 lik adacığı 4.192. 
000 kişinin yaşayabileceği bir modern ülke 
haline gelmesi 144 milyar dolar ihracat ve 128 
milyar dolar ithalat arasındaki yıllık 16 milyar do-
larlık cari fazla veren dış ticaretinin domino et-
kisinden başka ne olabilir gelişiminde ? %76 
Çinli’nin, %14 Malay’ın, %8 Hintlinin ve % 2 di-
ğer ulusların halklarının yaşadığı Singapur ada-
cığının re-eksport ticareti 64 milyar dolar iken 
(üretmediğini satma becerisi) Türkiye’nin hangi 
kısır döngülerle, rekabetçi olmayan harici dış ti-
caretini yönlendirmekte beceriksizliğini açıkla-
maya yetmeyecek anlatımları yazmış olabilirizki 
? Bin yıldır birlikte yaşayan Türkiye halklarının, 
kazanmaya dönük işlerle meşgul olmamalarını, 
kazan kaldırıp etnik dertlerine gark olmalarını ne 
sebeplerle açıklayabiliriz ki ?

Türkiye, cumhuriyetin başlangıcından beri “ az 
gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ama bir 
arpa boyu yol gidememiş. “

Artan nüfusunu kanalize edememiş. Dün-
ya aktörlüğünde iktisaden önemli bir oyuncu 
olamamıştır.

Yapısal sorunlarını çözememiş. Kazancından 
fazla harcayan müsrif bir ülkedir Türkiye.

Borçla yaşayarak ipotek altına girmiştir. Ülkenizi 
kaybedeceksiniz. “Türkiye, dış güçlerin iştahını 
kabartıyor” demek yerine Türkiye’yi iyi yönetmek 
ve yöneltmek zorundayız.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA TİCARETİNDEKİ 
YÖNÜ,  HEDEFLERİ NELERDİR?
Hükümetimizin, 2023 de cumhuriyetimizin 100. 
yılına koyduğu hedeflerin arasında yer alan ve 
dünya ticaretinde Türkiye’nin hedeflerini, yönü-
nü belirlememize yardımcı olan ana argüman-
ları şunlardır; GSYH 2 trilyon dolar. Milli gelir 
kişi başına 20. 000 dolar. 500 milyar dolar ih-
racat hedefi. İhracatta ileri ve yüksek teknoloji 
ürünlerinin payının %20 ye çıkartmak. İnşaat 
malzemeleri ihracatında 100 milyar dolar hede-
fe ulaşmak. Orta ve ileri teknoloji ürünlerde üre-
tim üssü olmak. Turizmden 50 milyar dolar gelir 
elde etmek. Sağlık ve turizm kentleri inşaa et-
mek. Hizmet ihracatında başat ülke olmak.Türki-
ye’yi havacılık üssü yapmak. Savaş ve sivil uçak 
yapmak. Savunma sanayini ihracat yapar hale 
getirmek. Otomotiv sanayini geliştirmek, ihra-
catını artırmak. Gemi sanayinde 10 milyar do-
lar ihracatı yakalamak. Fuarcılığı, olimpiyatlara 
ev sahipliğini, uluslararası turnuvalar yada kon-
feranslara ev sahipliği yapmak. Yeni liman, de-
miryolları, karayolu projeleriyle dünyaya entegre 
olmak. Uuslararası uydu projelerinde yer almak. 
Avrupanın çağrı merkezi üssü olmak. Küresel 
bilişimde söz sahibi olmak. Yaklaşık 10 milyar 
dolarlık yaş sebze ve meyve satmak. Hazır gi-
yimde 60 milyar dolarlık ihracata ulaşmak. Ener-
ji köprüsü haline gelmek. İthal ikameli üretimden 
kurtulmak, ithalata bağımlı olmaktan kurtulmak.

Bunları yapabilmek adına yada ülkeyi yaşana-
bilir bir ülke olması adına üretimden, sanayiden, 
turizimden,hukukdan, adaletten, ulaşımdan vel-
hasıl bir çok konudan derlenmiş 100 lerce hedef 
eğitim de dikkate alınarak dikte edilmiş ve 2023 
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yılına 7. 5 sene kalmış olmasına rağmen Türki-
ye’nin önüne altın bir tabak olarak sunulmuş-
tur. Tabak altın olsada bu tabağın aslında boş 
olduğu malumdur. Siyasilerin hamasetle Kay-
seri’ye deniz getirmeleri gibi yapılanların ortaya 
konulanlar gibi gerçekle alakaları olmamaların-
dan ziyade önceki makalelerimizde belirtiğimiz 
gibi iktisaden bir çok konuya odaklanmamız 
gerekir. Bunlardan ilki “Karşılaştırmalı Üstünlük 
Teoremi”nin 1817 de David Ricardo’nun geliş-
tirdiği ve Adam Smit’in “Mutlak Üstünlük Teore-
mi” yerine ikame ettiğini bilmeyen iktisatçılarca 
ya da siyasetçilerce meydanlarda halkı avut-
maca olduğunu anlamak ve anlatmak isterim. 
İkincisi ise Ekonomik Karmaşıklık Modelleme-
sinin metodolojik argümanlarını bilmekden kay-
naklanan her şeye saldıran maymun iştahlı bir 
adam gibi sağlıksız beslenip obez bir bünye ha-
line geleceğini anlatmak isterim. İktisaden bir 
modelleme ve ayağı yere basan bir kalkınma 
siyaseti ve dünya ticaretinde ihracatçı konuma 
yerleşmek için akla, mantığa, coğrafyaya ve in-
sana yatırım yapan ve teorik tabanını “Karşı-
laştırmalı Üstünlük Teoremine» ve «Ekonomik 
Karmaşıklık Metodolojisine» sadık kalmak 
gerekir kanısındayım.

Karşılaştırmalı üstünlük bir ülkenin bir mal ya da 
hizmeti öteki mal ve hizmetlere göre daha düşük 
maliyetle üretebilmesi halidir. Ricardo’ya göre 
eğer bir ülke diğer ürünlerden daha fazla verim 
aldığı bir ürünün üretiminde uzmanlaşırsa (di-
ğer ülkelerin aynı ürünü daha etkin üretip üret-
mediğine bakılmaksızın) ticaretten elde edilen 
toplam verim artacaktır. Serbest ticaret, ticarete 
katılan tüm taraflar için yarar sağlayacaktır. 1817 
de David Ricardo böyle diyor.

“Ekonomik Karmaşıklık”, bir ülkenin üretim yel-
pazesinde ne kadar farklı bilgi ve yetkinlik kulla-
nılarak oluşturulmuş ürünler olduğuyla ilgilenen, 
aslında ülkelerin ekonomik üretim yapılarının 
bileşenleri olan bilgi ve yetkinliği ölçmeyi he-
defleyen bir metodoloji. Harvard Üniversitesi 

akademisyenleri Ricardo Hausmann ve César 
Hidalgo tarafindan 2000’lerin sonlarında geliş-
tirilmiş olan bu yöntemin, bir ülkenin ihraç ürün-
leri gamının üretim yapısını yeterince yansıttığı 
varsayılmakta ve bu düzeyler birer endeks ola-
rak hesaplanmakta. Bu düzeylere ulaşmak için 
birbiriyle bağlantılı iki ölçüt üzerinden gidiliyor: 

a) Ülkelerin ‘çeşitlendirilmişliği’, yani bir ülke-
nin kaç farklı üründe asgari düzeyde ihracat 
yaptığını göstermesidir . Bu asgari düzey, bir 
ülkenin toplam ihracatı içinde belli bir ürünün 
payının, o ürünün dünyadaki toplam ihracat 
tutarının küresel toplam ihracat içindeki payına 
oranı olarak tanımlanan ‘Açıklanmış Mukayeseli 
Üstünlük’ oranı ile belirleniyor.

b) Ürünün kaç ülke tarafından – aynı asgari dü-
zeyde - ihraç edildiğini gösteren ‘yaygınlığı’ kav-
ramı. Türkiye’nin de için de olduğu Alexander 
James Gaspar Simoes, Mitchel Rescnick ve 
Cesar A. Hidalgo’nun 2012, 11 Mayısında ya-
yınladıkları Massachusetts Instute of Techno-
logy (MIT) yayını 59 sayfadan ibaret yayınları 
The Observatory: Designing Data-Driven De-
cision making tools (The Observatory of Eco-
nomic Complexity) adlı master ödevlerini de 
dikkate alarak ülkemiz ile ilgili ekonomik karma-
şıklık becerisine konu olan mal guruplarını an-
latarak işe başlayalım (Konunun MIT de Ekono-
mik Karmaşıklık Gözlemevi adı altında ülkeler 
ve ürün gurupları ayrılılarak sürekli takip edildi-
ğinide aktararak Türkiye’nin karşılaştırmalı üs-
tünlükde başarı sağlayacağı ürünleride belirle-
meye çalışalım.)
1- Örgü, t-şört ve pamuklu dokuma. Türkiye 3. 

5 milyar dolarlık ihracat yapmaktadır. Baş-
lıca alıcılar Almanya, İngiltere, Fransa, Hol-
landa, Irak, İtalya ve İspanya’dır.

2- Triko-Kazak, yünlü, akrilik kışlık giyecekler. 
Avrupa ülkeleri, Rusya büyük alıcılar. İhracat 
değeri 2 milyar dolar.

3- Çorap. Alıcı ülkeler ise İngiltere, Almanya ve 
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Fransa olarak sıralanmaktadır. Toplam ihra-
catı 1 milyar doları geçmiş ve dünyada Çin 
ve İtalya’dan sonra üçüncü sıradadır.

4- Erkek tekstili, örgü olmayan kumaş erkek 
giysiler. 2 milyar dolar ihracatı var Türki-
ye’nin . Kadın tekstili. 3 milyar dolar. Örgü 
kadınlar için. 1. 4 milyar dolar. Deri konfek-
siyon. 500 milyon dolar.

5- El dokuması, halı, kilim 1. 5 milyar dolar.
6- Ev tekstili 1. 29 milyar dolar. Örme, lateks, 

kumaş 1. 22 milyar dolar.
7- Yalıtımlı tel ihracatı 2. 2 milyar dolar.
8- Buzdolapları 1. 6 milyar dolar. Çamaşır ve 

bulaşık makineleri 1. 2 milyar dolar. Elektrikli 
ısıtıcılar 1 milyar dolar.

9- Motor parçaları 1. 88 milyar dolar.
10- Video, TV, görüntü cihazları 1. 67 milyar 

dolar.
11- Trafolar. 989 milyon dolar Vanalar 628 mil-

yon dolar.
12- Otomobil 7. 41 milyar dolar. Kamyonlar 4. 

48 milyar dolar. Araç parçaları 4. 31 milyar 
dolar. Otobüsler 1. 31 milyar dolar.

13- Demirler, demir barlar, borular, saclar, de-
mir blokları ve yapısal demirler ihracatının 
tamamı ise 7 milyar doların üzerindedir.

14- Altın ihracatımız 8.45 milyar dolardır.  
Mücevher ihracatımız 3. 5 milyar doların 
üzerindedir.

15- Plastikten mamul ürünler ihracatımız doğru-
dan veya dolaylı 15 milyar doları bulmuştur.

16- Rafine edilmiş petrol ürün ihracatımız 3 mil-
yar doları geçmektedir.

17- Mermer, traverten ve alabaster ihracatı-
mız ise 1 milyar doları aşmaktadır. Yapıtaş-
ları, çimento ihracatımızda 1 milyar doları 
aşmıştır.

18- İşlenmiş kuru yemiş, kayısı, incir, üzüm, ma-
karna, meyve suları, domates gibi tarım ih-
racatı 10 milyar doların üzerindedir.

19- Orman ürünleri, ahşap, mobilya 2. 5 milyar 
dolar.

20- Bunun gibi değeri daha düşük olan Türk 
ihraç ürünleri kalemleri ise şunlardır: Siga-
ra, filament iplik, akrilik, sentetik iplik, do-
kunmamış iplikler, pamuk, kadın, erkek ve 
çocuk iç, dış giyim eşyaları. Gaz türbinleri, 
yıkama ve şişeleme makineleri, alçak ge-
rilim, elektrik kontrol panelleri, aparatları, 
kalarorifer kazanları, taş işleme makineleri, 
sıvı pompaları, kazı makineleri, şanzıman-
lar, santrifüjler, kaldırma makineleri,tekstil iş-
leme, değirmen makinaları, metal kalıpları, 
yolcu ve yük gemileri, uçak parçaları, trak-
törler, un, işlenmemiş tütün, şekerlemeler, 
narenciye, kuru baklagiller, tropikal meyve-
ler, kurutulmuş gıdalar, maya, çikolata, pa-
ketlenmiş ilaçlar, temizlik ürünleri, sabun, 
seramik, vitrifiye, züccaciye, karbonatlar, 
yumurta, balık, tuvalet kağıdı, çocuk bezi, 
kadın bağları gibi kalemlerdeki 150 milyar 
dolarlık Türkiye ihracat kalemlerini sıralamış 
oluruz.

Türkiye’nin ayaklarının yere basacağı bir dış ti-
caret anlayışı geliştirmesi gerekir. Mevcutlarını 
koruyarak, üstün olduğu ürün gamlarını artırarak 
yoluna devam etmelidir.

Hedef belirlemede insan gücünü, eğitim yapısı-
nı, ülke koşullarını dikkate almadan yol haritası 
çıkarmak zaman kaybı ve israfçılıktır. Türkiye’nin 
ihracat potansiyellerini yeniden dizayn etmesi 
ve kendi gerçeğini ve dünya taleplerini çok iyi 
etüt etmesi şarttır.

TÜRKİYE’NİN DIŞ ALIM YAPMAK 
ZORUNDA KALACAĞI ANA/ARA   
HAMMADDE TEDARİK SÜREÇLERİNDE 
SİYASETİ NE OLMALIDIR ?
Nutella, tek bir ürünle 10 milyar dolar ciro yapı-
yor. Süt, fındık, yağ, kakao dan mürekkep Nu-
tella. Çoğu İtalya’da üretilmeyen hatta fındığın 
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%100 ünü Türkiye’den alan Nutella.Fındığı doğ-
rudan Türk Çiftçisinden almak ve aracıları, ko-
misyoncuları bertaraf için gitti Trabzon’daki Ol-
tan Gıdayı alarak fındık ihracatının 3’ te 1’ ini 
eline geçiren Ferroro Fındık ithalat, ihracat A. Ş 
adı altında şirkete dönüştü. 400 milyon dolar ve-
rerek, ömür boyu Türk fındığının üzerine çöktü. 
Sürdürülebilir üretim için, kaynağa yakın, kolay 
ulaşım için stratejik satın alma bu.Starbucks’ın 
hikayesini Howard Schultz’un (Starbucks Baş-
kanı) kendi ağzından dinlemek kulağa hoş ge-
lebilir. Kahveye verilen gönül hikayesinin aslında 
“ELE GEÇİR” kısmı atlanmış olsada, bir kahve 
toptancısının tüketimden, ürüne, üründen tar-
laya kadar her süreci tek tek ele alması Seatle’ 
(ABD) li kahve çekirdeği toptancısının sadece 
kağıt bardakta kahve satmaya başlaması başa-
rısı hikayesi değildir. Ana hammadde kahvenin 
tedariği, kontrolü ve üretilmesi süreçlerinde kay-
nağa giden yolda güçlü bir el olma, alım gücü, 
piyasada söz sahibi olma, fiyatın adını koymadır 
başarının ardındaki gerçek. Starbucks, Ameri-
kan emperyalizminin, kapitalizminin dikey ve ya-
tay ele geçirme operasyonlarından en yaygın 
örneklerinden sadece biridir. Japonların, kağıt 
üretiminde (125 milyon nüfuslu bir ülke) nakli-
ye maliyeti kontrolünü ellerinde tutmak ve üreti-
mi optimum maliyetlerle yapmak için bulk car-
rier gemi yapmaları başarılarının kilidi. Ağır ve 
ucuz bir hammaddeyi 100-130 dolara ülkene 
malet ve ondan 400-2000 dolar/ton arasında 
ofis, baskı ve hijyen için kağıt elde et. 

Dövizinizi idareli kullanma ve istihdam yarat-
ma işi, çok profesyonelce. “Üretim tesisleri ya 
hammaddeye yakın olacak, ya pazara” iktisadi 
tekerlemesi doğru olsada günümüzde eksiktir. 
Asıl stratejik hamlelerdir. Uzun soluklu planla-
malardır. İyi anlaşmalar, kaynağa ulaşmada ara-
cıları bertaraf etmektir. Fiyat belirleyici olmak, 
pazarda güvenilir alıcı olmaktır. Tipik bir satın 
almada 10 milyonluk satın alma ile 1 milyonluk 
satın alma arasında ciddi iskontolar vardır. Sa-
tın alma işlerinde 10 yıllık garantiler, periyotlar 

verirseniz hammadde, ara mamül üreticilerin-
den (Mısır, soya, pamuk, buğday, demir-çelik, 
hurda, hatta elektronik v.s) daha iyi, ucuz, iskon-
tolu mal tedariğiniz kolaylaşır.Dünyada bu işi en 
iyi Yahudiler yapar. Bu sebeple Yahudilerin bu 
ticareti iyi bildiği söylenir. Yahudilerin yaptığı iş 
basittir; tek tek alım yapmak yerine biraraya ge-
lerek, birlikte hareket ederek pazarda oyun kuru-
cu olurlar. Ucuza alır ve fiyatı alırken ve satarken 
belirlerler.Türkiye’de dışa bağımlı olduğumuz ve 
ithal ikameli işlerimiz, üretimimiz çok. Sanayici-
ler, alıcılar, ithalatyapanlar bir birlik altında, der-
nekleşerek, birleşerek bilinçli alımlar için anlaş-
malar yaparlarsa işin başında maliyet avantajları 
elde ederler. . İstikrarlı ekonomilerde, güvenli    
limanlarda      5-10-20 yıllık planlamalar, satın 
almalar gerçekleşir. Krizlerle boğuşan bir ülkeye 
ve bankaların kucağında oturan Türk şirketlerine 
kim güvenebilirki? Türkiye’nin dış temsiciliklerin-
de gidilen ülkenin dilini bilen, pazarı bilen, üre-
timden anlayan Türkiye’nin ekonomik çıkarlarına 
hizmet ehli iktisat müşavirleri, konsoloslar görev-
lendirilmeli. Dış ticaret ilişkilerinde, ikili ilişkiler-
de yardımcı, uzman, ehil bürokratik kadrolara 
ihtiyaç vardır.Dünya emtia pazarlarında, Lond-
ra, New York gibi borsalarda Türkiye hammad-
de alımlarında takip eden, araştıran, yön veren, 
temsil eden, bilgi veren teknik elemanlar bulun-
duracağı ofislere sahip olmalıdır.Dünya karabi-
ber merkezi Malezya-Borneo Kuching şehrinde 
küçük bir ofis açmak, birkaç eleman bulundur-
mak Kuala-Lumpur’da koca bir maslahatgüzar 
ekibi tutmaktan daha önemlidir. Çünkü, tuz, kır-
mızı biber ve karabibersiz yemek yiyemeyen 80 
milyon Türk insanının zevki, sağlığı birkaç salon 
konsolosundan daha önemlidir.

Türkler, kahveyi Avrupa’ya tanıtmışlar. “Kahve 
Yemen’den gelir. “ Sözü tarih oldu. Brezilya, kah-
venin merkezi artık. Robusta yada Kahve Arabi-
ca çekirdeği alacaksanız Sao Paulo kahve pa-
zarına, uğramanız zorunluluktur. New York’tan 
kahve almak ile Sao Paulo’dan kahve çekir-
deği almak arasında tabiki fiyat farkı olacaktır. 
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Cesaretiniz varsa plantasyonlara kadarda gi-
debilirsiniz. Pamuk, demir, hurda, kumaşlar, ip-
lik, aluminyum, çinko, altın, mısır, soya, buğday, 
mercimek, pirinç hatta rulmanlar, elektronik ve 
her türlü mamül yada ara mamül yada sıradan 
bir girdiyi 1 konteynerlık partiler ile 100 kontey-
nır almak arasında fark kesinlikle vardır. Siz bir-
de bu satın almalarınıza en az 5 yıllık garanti 
verip periyotlar halinde satın alma yaparsanız 
tüm üreticiler, fabrikalar, depolar yelkenleri suya 
indirir, ucuz ve devamlı tedarik temin edersiniz.

Meslek teşekkülleri, ticaret ve sanayi odala-
rı, birlikler devrede olursa;uluslararası ticarette 
devlet birlikteliğe, öncülüğe, koruyuculuğa, ka-
yırıcılığa, yardımcılığa soyunursa devlet bizati-
hi Türk tüccarının, ithalatçının yada ihracatçının 
üst çatısı olursa güven olan her yerde başarı, 
kazanç kendini gösterir. Türkiye, uluslarararası 
ticarette çok iyi döküman, arşiv, bilgi ve sakla-
ma ve onu tacirine açma hizmeti vermelidir. Tür-
kiye’de en iyi ticari dökümantasyon İstanbul Ti-
caret Odasının Dokümantasyon dairesinde var. 
İGEME’ de var. O bile Alman, Amerikan ve özel-
likle İngiliz ticari evrak, doküman tarama ofisle-
rininyanında cılız kalır. 

Bilgi servettir. Birliktelik güçtür.

Türk insanının yatkın olduğu makine sanayine 
öncelikli ehemmiyet vermemiz şarttır.

Makine üretimi kalkınmanın omurgası, 
belkemiğidir.

KALKINMA İÇİN NE YAPMALIYIZ? 
GERÇEKLER VE GEREKÇELER…
MARKALAŞMA…
Dünya ihracat kalemlerini, sıraladığımız zaman ; 
Makineler, (1. 2 trilyon dolar), Petrol (786 milyar 
dolar), Arabalar (670 milyar dolar), Petrol yağ-
ları ve petrol türevleri (605 milyar dolar), Tele-
fon cihazları ( 532 milyar dolar), elektronik dev-
reler, mikro cihaz üniteleri (516 milyar dolar), 

otomobil parçaları ve aksesuarları (350 milyar 
dolar), İlaçlar (322 milyar dolar), Bilgisayar, op-
tik okuyucular (320 milyar dolar), Altın 300 mil-
yar dolar), Gaz, Doğal gaz (250 milyar dolar), 
Serumlar, aşılar (127 milyar dolar), Uçaklar ve 
havacılık ürünleri (122 milyar dolar), Bilgisayar 
parçaları ve aksesuarları (120 milyar dolar), De-
ğerli taş, mücevher (120 milyar dolar), Tırlar, çe-
kiciler, ağır vasıta ( 113 milyar dolar), Teller, kab-
lolar ( 112 milyar dolar), Güneş enerjsi ürünleri, 
iletkenler (111 milyar dolar) Medikal aletler (107 
milyar dolar), Takım, kuyumculuk (97 milyar do-
lar), Baskı, matbaa, ambalaj makineleri (90 mil-
yar dolar) ilk 20 kalemi paylaşan ürünleri say-
mış oluyoruz.

Dünya’nın en büyük ihracatçı ülkelerini saysak 
birinci sırada Çin (2 trilyon dolar), Almanya (1. 5 
trilyon dolar), ABD (1. 49 trilyon dolar), Japonya 
(900 milyar dolar) /Japonya’nın deniz aşırı ya-
tırımları buna dahil değil. /, Fransa( 600 milyar 
dolar), Güney Kore (558 milyar dolar), Hollanda 
(550 milyar dolar), İtalya( 525 milyar dolar), Bir-
leşik Krallık (500 milyar dolar).

Türkiye 2013 rakamlarıyla 153 milyar dolar ihra-
catla dünya sıralamasında 29. ülke konumun-
da.2013 hedefi neydi? 500 milyar dolar yıllık 
ihracat.Bu hedefin tutturulması bugünkü siya-
setle, altyapıyla, eğitim modeliyle mümkün mü 
? Hayır.Eleştriyi, kızgınlığı, kavgayı, populist söy-
lemleri bir tarafa bırakırsak ülke refahı ve gele-
ceği için ne yapılması gerekeni ortaya koyma-
mız daha akılcı olmaz mı?

Ülkeler bazında baktığımızda üretici, ihracatçı 
ülkeler Çin, Almanya, ABD, Japonya, Fransa, 
Güney Kore, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık 
Dünya›da ilk 500 üniversite listesine kaçar 
üniversite ile girmişler bir de ona bakalım. Çin, 
32 üniversitesini dünyanın en iyi 500 üniversitesi 
listesine sokmuş.Almanya, sadece 39 üniversite 
ile ilk 500 sıralamasında yer alıyor. ABD ise 146 
üniveristesini top 500 e dahil etmiş. Japonya’nın 
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18 üniversitesini listeye dahil etmişler. Fransa›dan 
22 üniversite, Güney Kore›den 12 üniversite, 
12 üniversitede Hollanda›dan, İtalya›dan 20 
üniversite. Birleşik Kırallıktan 37 üniversite 
dünyanın en iyi 500 okulu sıralamasına dahil ol-
muşlar. ARWU’nun listesine İstanbul Üniversite-
si 400 lerden sonra girebilmiş.USNews’de bile 
dönem dönem 2-4 üniversitemiz Dünya’nın en 
iyi üniversiteleri sıralamasında yer alabilmektedir.

Dünya’da AR-GE’ye ayrılan oranlara da bir ba-
kalım; 1996 da 450 milyar dolar olan Ar-Ge ra-
kamları 2013 yılı itibariyle 1.5 trilyon dolara çık-
mış durumda. Dünya AR-GE oranının % 34 
ünün ABD ve Kanada harcıyor. Avrupa Birliği 
%25 AR-GE harcamasıyla, Doğu ve Güney-
doğu Asya % 29 Dünya Ar-Ge harcamalarını 
kullanmaktalar.

Ülkeler bazında ABD %31, Çin %12, Japonya 
%11, Almanya, Fransa, İngiltere ve Güney 
Kore sıralamanın ardından gelmektedirler. 
Sıralamanın en altındaki Taywan bile yılda 20 
milyar dolar AR-Ge›ye para harcamaktadır. 
Türkiye ise 9 milyar dolar Ar-Ge harcaması yap-
maktadır. GSYH içinde Ar-Ge harcamasının ora-
nı Güney Kore’de %3.5 iken Türkiye’de % 0. 08 
de kalmıştır.

Dünya’da patent alan ülkeler sıralamasına da 
bir göz atalım: Birinci Japonya 472417 patent 
başvurusu. İkinci Çin, 436680. ABD üçüncü 
432298 patent. Güney Kore, 187454, Almanya, 
172764, Fransa, 66349. İngiltere, 50.000.   Tür-
kiye ise patent alımında dünya genelinde 21. sı-
rada yer almaktadır.

Bunun gibi bir çok raporları sıraladığımız za-
man karşımıza çıkan handikapları görebilir ve 
bu doğrultuda bir yol haritası çıkarabiliriz.

Türkiye ne yapmalı ? Nasıl bir hedef koymalı ? 
Bu hedefe ulaşmak için iktisadi proğramı ne 
olmalı?

Türkiye’ de  işsizlik oranları iki haneli oranlardan 
ve genç işsiz oranı %20 lerden aşağıya bir türlü 
çekilemiyor. Yanlış yoldan gitmememiz, pansu-
man tedbirlerle, kazı kazan ekonomi dubarala-
rıyla, kalburla verip cinariyle alan ekonomik mo-
deller hiç işe yaramıyor. İç talebi patlatıp, ülkeyi 
şantiye alanına çevirmekte Türkiye’yi bir yere 
götürmedi. Eğitim sisteminde yap boz tahtası 
usulleri de çocuklarımızın geleceğini kararttı.

İktisadi kalkınmanın bir bütün olduğu bir günlük 
bir iş olmadığı, tek bir adamın akıl ve zanıyla 
yürütülebilecek iş değil…Bu bir seferberlik me-
selesi, bir ortak ülkü ve azmin zaferi olacak bir 
iştir.Türkiye, meslek eğitimini hedefleyen bir eği-
time geçmedikçe ne yukarıda saydığımız işleri 
yapabilir, ne de dünya liginde ön sıralarda olan 
ülkeleri yakalayabilir.

Peki Türkiye eğitim de hangi alanlara önem 
vermeliki ekonomik kalkınma ile atbaşı giden 
bir nesil yetiştirebilsin? Türkiye, tıp, insan sağ-
lığı, insan bilimi, ilaç ve tedavi gibi konularda 
eğitimde ilerlemeli. Özellikle tıp fakülteleri hasta 
bakım merkezlei olmaktan öte Ar-Ge ve blimsel 
çalışmaların ana üssü olmalı.Eczacılık ve kimya 
mühendisliği bölümleri bakkal dükkanı çalıştıran 
kafalara dönük eğitim yerine labaratuar destek-
li, patent, AR-GE gibi işlevleri olan ve hedefleri 
ülke kalkınmasına yönelen okullar olmalı. Maki-
ne fakülte sayıları artırılmalı ve okullarda teorik 
eğitimler yerine sanayi ile uyumlu meslek lise-
leri, uygulamalı bilimler aklına uygun mühendis 
yetiştirmeliyiz. Ziraat fakültelerinden masa başı 
eleman değil sahada yaşayan ve yaşatan üst 
akıllar yetiştirmeliyiz.İktisatta, Karşılaştırmalı üs-
tünlük teoremine uygun bir planlama yapıp artık 
ülkemizin yetenek, pazar ve satış gücüne uygun 
işlere yönelmeliyiz. Özellikle orman ürünlerin-
de, makine yapımında, otomotiv ve araçlar gu-
rubunda, takı ve mücevherat, gıda ürünlerinde 
ihracat, talep doğrultusunda gelişen ve pazarda 
aranan ürünlere yönelinmeli. Likit gıda üretimin-
de yol alabilmek için özellikle elma, vişne, kayısı 
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ağaçları artış trendine girmeli. Armut, kayısı ve 
diğer meyve guruplarını meyve suyu yapma ve 
bunu dünyaya satmada biz en uzman ülke ol-
malıyız. Makine yapmada Türk insanının özel bir 
becerisi var. Ama, profesyonel işletme mantı-
ğı ve maliyetleri kontrol etme, regüler stok üret-
me konusunda çok zayıf olan makine sektörüne 
özel bir ilgi gösterilmeli. Türkiye sağlık turizmi-
ne gereken önemi vermeli. Organik kimya etrafı 
dağlarla çevrili bir ülke olan Türkiye için biçilmiş 
kaftan bir iş. Gıda, ilaç ve organik kimya için ül-
kemizin her yeri gereken hammaddeye sahiptir. 
Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi enerji için 
gereken makine, aksam ve parçalar Türkiye’de 
üretilmeli ve rekabet edici inovasyon imkanları 
aranmalıdır. Petro-kimya ve plastik ürünler ihra-
cında 15 miyar doların üstüne çıkmış bir Türkiye 
50 milyar dolarları çok kolay yakalayabilir. Tür-
kiye, artık ağır vasıta, otobüs üretiminde bir üs 
durumundadır. Bunu artık başkalarının istediği 
kadar, iç piyasa talebi için değil dünyaya ihracat 
için yapabilmeliyiz. Bunun tek yolu markalaşma.

Türkiye kendi markalarıyla yol almalıdır. Türkiye, 
ilaç sanayisi yabancı patent tasaddukundan sıy-
rılmalı. İlaç üretim üssü olmalıdır.Serum üretme-
li. Sağlık malzemeleri, alet ve edevatları üreten 
bir ülke olmalıdır.Özel Hastanelerle sağlık turiz-
mi, termal turizm gibi çok çeşitli konseptle böl-
gesinin sağlık merkezi olmalıdır.Makine ve mü-
hendislik konusunda Türkiye kesinlikle iyi eğitim 
veren okulları kurmalı. İlköğretimden itibaren öğ-
renciler seçip bu alana yönlendirmelidir. İsviçre 
saatleri nasıl dünya markası ise takı ve mücev-
herat, el halıları, süslü cam, seramik sanayisin-
de de ilerlemeler kaydedilmelidir. Savunma sa-
nayisinin geldiği nokta, gemi inşa gibi ilerleme 
konularıda dikkate alındığında daha pahalı silah 
ve mühimmatları üretme ve ihraç etme yolları 
aranmalı. Türkiyenin niş sektörleri tekstil, gıda 
ve metal sanayileri göz ardı edilmemeli, yapılan 
yatırımlarda göz önünde bulundurularak daha 
yüksek vasıflı üretimler, markalar geliştirilmeli.

Türkiye, ham hayalleri bırakıp daha makro plan-
lar dahilinde “GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR PROJE-
LERE VE HEDEFLERE ‘’ yönelmelidir.

Sabır ve azimle alınan yol eninde sonunda ni-
hayete erer. Başarının anahtarı çok çalışmaktır.



79Ocak-Haziran 2018  /

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
(TCK m. 257)

İBRAHİM HALICI1

1. GİRİŞ
Görevi kötüye kullanma kamu idaresi aleyhine 
işlenen bir suçtur. 765 sayılı TCK’da üç madde 
halinde düzenlenmiş iken 5237 sayılı TCK ile tek 
madde ile hüküm altına alınmıştır. Yeni düzenle-
meyle görevi kötüye kullanma suçu ile korunan 
hukuki menfaat kamu idaresinin güvenilirliğidir. 
Eski düzenlemeden farklı olarak görevi kötüye 
kullanma kamu görevlisi failin görevine giren işin 
gereklerine aykırı hareket ederek ya da işi ihmal 
veya geciktirmesi halinde kanunda ifadesini bu-
lan zarar neticesinin meydana gelmesi halinde 
söz konusu olur. Bu nedenle artık bir zarar suçu 
olan görevi kötüye kullanma zararın meydana 
gelmemesi halinde söz konusu olmaz.

Görevi kötüye kullanma suçunun, daha iyi an-
laşılabilmesi için kamu idaresi ve kamu görev-
lisi kavramlarına kısaca açıklık getirme ihtiyacı 
doğmaktadır.

Kamu idaresi, genel olarak, toplumun belirli 
bir düzen içerisinde yaşaması bakımından zo-
runlu ve ihtiyari tüm faaliyetlerini ifade eden bir 

1 İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

kavramdır. Bu kavram, “Devlet’in bireysel faa-
liyetleri tamamlamak ve toplumun korunması-
nı, refahını ve gelişmesini garanti altına almak 
için zorunlu olan varlıkları ve hizmetleri vermeye, 
sosyal güvenliği ve düzeni garanti altına almaya 
yönelik somut ve pozitif bir faaliyet gerçekleş-
tirdiğinde kamu idaresi olarak ortaya çıkması2” 
şeklinde de açıklanmaktadır. Kamu idaresinin 
güvenilirliği kural olup bu faaliyetin yürütülmesi 
kamu idaresi bünyesinde çalışan kamu görevli-
leri ile sağlanmaktadır.

Kamu görevlisi, 5237 sayılı TCK’nın “Tanımlar” 
başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde 
tanımlanmıştır. Buna göre kamu görevlisi “ka-
musal faaliyetin yürütülmesine atama veya se-
çilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, 
süreli veya geçici olarak katılan kişi”dir. Burada 
belirtilmesi gereken husus kamu görevlisinden 
kamu idaresi ile sürekli, süreli veya geçici olarak, 
bir başka ifadeyle her ne surette olursa olsun, 

2 OKUYUCU-ERGÜN, Güneş; Türk Ceza Hukukun-
da Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara 2008, 
sh.3. Ayrıca bkz., TOROSLU, Nevzat; Cürümlerin 
Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Anka-
ra 1970, sh.363.



DENETİM / MAKALE

80 /  Ocak-Haziran 2018

özel olarak belirtilmediği sürece, istihdam ilişkisi 
içinde olan kişi anlaşılmaktadır3. Kamu görevlisi 
sıfatının sadece maddi ceza hukuku açısından 
değil aynı zamanda ceza muhakemesi açısın-
dan da önemlidir.  Çünkü bu tip suçlarda failin 
kamu görevlisi olması halinde soruşturma ve ko-
vuşturma usulü farklı olabilecek ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargı-
lanması Hakkındaki Kanun ve diğer bağlantı-
lı Kanunlar çerçevesinde gerçekleşebilecektir.

Bu suçun oluşması için gerekli olan ilk şart, 
kamu görevlisi olan failin yaptığı işle ilgili olarak 
kanun veya diğer idari düzenlemelerden doğan 
bir görevinin olması ve bu görevi dolayısıyla yet-
kili bulunmasıdır. Bir kimse kamu görevlisi olma-
sına karşın o işle ilgili görevi ve yetkisi yok ise, 
başka bir suçu oluşturmayan hukuka aykırı dav-
ranışı disiplin cezasını gerektirebilirse de, göre-
vi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacaktır. 
Çünkü, hukuken sahip olunmayan bir yetkinin 
kötüye kullanılmasından da söz edilemez. Diğer 
taraftan suçun oluşabilmesi için, norma aykırı 
davranış yetmemekte; bu davranış nedeniyle, 
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına 
neden olunması ya da kişilere haksız bir men-
faat sağlanması gerekmektedir.4

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca kamu-
sal faaliyetten anlaşılması gerekenin de “Hizme-
tin yerine getirilmesinde kanunlarla belirlenmiş 
usullere göre verilmiş olan siyasi bir kararın etkili 
olması, diğer bir söyleyişle hizmetin yerine geti-
rilmesinde devlet otoritesinin hissediliyor olması 
ve ayrıca hizmetin kamu adına yürütülüyor ol-
masıdır.”5 Failin kamu görevlisi olması da görevi 

3 OKUYUCU-ERGÜN, age., sh.10.
4 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 01.12.2015 tarih 

ve 2014/547 E.,  2015/426 K.
5 ZAFER Hamide, Ceza Hukuku Uygulamasında 

Kamu Görevlisi, in Yeditepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a Ar-
mağan, İstanbul 2012, sh.219.

kötüye kullanma suçunun kurucu unsurudur.6

2. DEĞERLENDİRME
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Görevi kötü-
ye kullanma” başlıklı 257 nci maddesinde “(1) 
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller 
dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket et-
mek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya ka-
munun zararına neden olan ya da kişilere haksız 
bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hal-
ler dışında, görevinin gereklerini yapmakta ih-
mal veya gecikme göstererek, kişilerin mağdu-
riyetine veya kamunun zararına neden olan ya 
da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu 
görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis ceza-
sı ile cezalandırılır.” Hükmü yer almaktadır. 
Görüldüğü gibi bu suçun oluşumu, «kişilerin 
mağduriyeti», «kamunun zararı», «kişilere haksız 
kazanç sağlanması» koşullarına bağlanmıştır.

Görüldüğü gibi 765 sayılı Yasanın 228/1. mad-
desindeki suçun oluşumu için norma aykırı dav-
ranış yeterli iken; 5237 sayılı Yasanın 257. mad-
desindeki suçun oluşabilmesi için, norma aykırı 
davranış yetmemekte; bu davranış nedeniyle, 
“kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına 
neden olunması ya da kişilere haksız bir kazanç 
sağlanması” gerekmekte, başka bir anlatım-
la 765 sayılı Yasanın 230. maddesinde tehli-
ke suçu olarak düzenlenen bu suç, 5237 sayılı 
Yasada zarar suçu haline getirilmiş bulunmak-
tadır. Nitekim bu husus madde gerekçesinde; 
“Kamu görevinin gereklerine aykırı olan her fiili 
cezai yaptırım altına almak, suç ve ceza siya-
setinin esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu ne-
denle, görevin gereklerine aykırı davranışın belli 
koşulları taşıması hâlinde, görevi kötüye kullan-
ma suçunu oluşturabileceği kabul edilmiştir. 
Buna göre, kamu görevinin gereklerine aykırı 

6 ZAFER, agm., sh.215.
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davranışın, kişilerin mağduriyetiyle sonuçlan-
mış olması veya kamunun ekonomik bakımdan 
zararına neden olması ya da kişilere haksız bir 
kazanç sağlamış olması hâlinde, görevi kötüye 
kullanma suçu oluşabilecektir.” şeklinde vurgu-
lanmış, öğretide de bu husus Artuk-Gökçen-Ye-
nidünya (Ceza Hukuku-Özel Hükümler, 6. Bası, 
sh.685 vd.) tarafından “TCY’nın 257. maddesin-
deki suçun oluşması, kamu görevlisinin görevi-
nin gereklerine aykırı hareket etmesinden, kişile-
rin mağdur olması veya kamunun zarar görmesi 
ya da kişilere haksız bir kazanç sağlanmasına 
bağlıdır. Bu sonuçları doğurmayan norma aykı-
rı davranışlar, suç kapsamında değerlendirile-
mez.” şeklinde açıklanmıştır.

Norma aykırı davranışın maddede belirtilen so-
nuçları doğurup doğurmadığının saptanabilme-
si için öncelikle anılan kavramların açıklanması 
gerekmektedir. 

Mağduriyet kavramı, sadece ekonomik bakı-
mından uğranılan zararla sınırlı olmayıp, birey-
sel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü 
davranışı ifade eder. Bu husus madde gerek-
çesinde; “Görevin gereklerine aykırı davranışın, 
kişinin mağduriyetine neden olunması gerekir. 
Bu mağduriyet, sadece ekonomik bakımdan 
uğranılan zararı ifade etmez. Mağduriyet kav-
ramı, zarar kavramından daha geniş bir anlama 
sahiptir” şeklinde açıkça vurgulanmış, öğretide 
de; mağduriyetin sadece ekonomik bakımdan 
ortaya çıkan zararı ifade etmeyeceği, mağdu-
riyet kavramının ekonomik zarar kavramından 
daha geniş bir anlama sahip olduğu, bireyin, 
sosyal, siyasi, medeni her türlü haklarının ihlali 
sonucunu doğuran hareketlerin ve herhangi bir 
çıkarının zedelenmesine neden olmanın da bu 
kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine işaret 
edilmiştir.

Kişilere haksız kazanç sağlanmasını da içi-
ne alan kişilere haksız menfaat sağlanması 
da, bir başkasına hukuka aykırı olarak maddi 

ya da manevi yarar sağlanması olarak ifade 
edilebilecektir. 

Kamunun zarara uğraması hususuna gelin-
ce; madde gerekçesinde “ekonomik bir zarar 
olduğu” vurgulanan anılan kavramla ilgili ola-
rak kanuni düzenleme içeren 5018 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. mad-
desinde; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya 
ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı ka-
rar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kay-
nağında artışa engel veya eksilmeye neden 
olunması şeklinde tanımlanan kamu zararı, her 
somut olayda hakim tarafından, iş, mal veya hiz-
metin rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyat-
la alınıp alınmadığı veya aynı şekilde yaptırılıp 
yaptırılmadığı, somut olayın kendine özgü özel-
likleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu be-
lirleme; uğranılan kamu zararının miktarının ke-
sin bir biçimde saptanması anlamında olmayıp, 
miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin ni-
teliği nazara alınarak, rayiç bedelden daha yük-
sek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleşti-
rildiğinin anlaşılması halinde de kamu zararının 
varlığı kabul edilmelidir. Ancak bu belirleme ya-
pılırken, norma aykırı her davranışın, kamuya 
duyulan güveni sarstığı, dolayısıyla, kamu za-
rarına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini 
ortaya çıkardığı şeklindeki bir düşünceyle de 
hareket edilmemelidir.

Burada genel ve tamamlayıcı nitelikte bir suç 
söz konusudur. Bu nedenle, 257. maddenin 1. 
fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için görevin 
gereklerine aykırı hareket etmek, özel bir hü-
kümle başka bir suç olarak düzenlenmemiş 
olmalıdır. Görevin gereklerine aykırı hareket 
etmek, ayrıca özel bir düzenlemenin konusu ya-
pılmışsa, orada belirlenen cezanın daha ağır ya 
da daha hafif olmasına bakılmaksızın fail, özel 
hükme göre cezalandırılacaktır. 

Görevin gereklerine aykırı hareket etme su-
çundan bahsedebilmek için öncelikle kamu 
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görevlisinin yaptığı iş veya fiil görevi ile ilgili ol-
malıdır. Gerçekten de ortada kamu görevlisinin 
görevine giren bir iş veya fiil bulunmalıdır ki gö-
revin kötüye kullanılması söz konusu olabilsin.

Söz konusu suçun varlığından söz edebilmek 
için kamu görevlisinin görevinin gereklerine ay-
kırı bir harekette bulunması yeterli değildir. Ay-
rıca, bu hareketin kişilerin mağduriyetine veya 
kamunun zararına neden olmuş ya da kişilere 
haksız bir kazanç sağlamış olması da şarttır.

Görevi kötüye kullanma suçundan söz edebil-
mek için kanunda belirtilen “kişilerin mağduri-
yetine veya kamunun zararına neden olma ya 
da kişilere haksız bir kazanç sağlama” sonuç-
larından en az birinin gerçekleşmiş olması ge-
rekmektedir. Kamu görevlisinin görevinin gerek-
lerine aykırı hareketi nedeniyle bu sonuçlardan 
birkaçının ya da tümünün gerçekleşmiş olması 
halinde de fail, tek bir görevin gereklerine aykı-
rı hareket etme suçundan sorumlu tutulacaktır.

Görevin gereklerine aykırı hareket etme suçu 
ancak kastla işlenmişse cezalandırılır. Dolay-
sıyla, taksirli şeklinin cezalandırılması mümkün 
değildir.

Genel kast kuralları uyarınca, failin suçun ku-
rucu unsurlarını bilerek ve isteyerek hareket et-
mesi gerekir. Daha açık bir ifadeyle fail, kamu 
görevlisi olduğunu, yaptığı hareketin görevinin 
gereklerine aykırılık oluşturduğunu bilmeli, ayrı-
ca kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına 
neden olmak ya da kişilere haksız kazanç sağ-
lamak bilinç ve iradesine de sahip bulunmalıdır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18.10.2005 tarih 
ve 2005/4-96 Esas, 2005/118 sayılı kararında 
özetle; “5237 sayılı Yasanın 257. maddesinde-
ki suçun oluşabilmesi için, norma aykırı dav-
ranış yetmemekte; bu davranış nedeniyle, “ki-
şilerin mağduriyetine veya kamunun zararına 
neden olunması ya da kişilere haksız bir kazanç 

sağlanması” gerekmektedir. Bu sonuçları do-
ğurmayan norma aykırı davranışlar, suç kapsa-
mında değerlendirilemez.

Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem ve ihmal so-
nucunda kamu kaynağında artışa engel veya 
eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlana-
bilecek kamu zararı, her somut olayda hakim ta-
rafından, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden 
daha yüksek bir fiyatla alınıp alınmadığı veya 
aynı şekilde yaptırılıp yaptırılmadığı, somut ola-
yın kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak 
belirlenmelidir. Bu belirlemede; uğranılan kamu 
zararının miktarının kesin bir biçimde saptanma-
sı anlamında olmayıp, miktarı saptanmasa dahi, 
işin veya hizmetin niteliği nazara alınarak, rayiç 
bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya 
yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halin-
de de kamu zararının varlığı kabul edilmelidir.” 
denilmiştir.

Görevi kötüye kullanma suçunun ikinci işleniş 
biçimi olan ve TCK’nun 257/2’de yer alan göre-
vinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme 
gösterme, tıpkı birinci fıkrada yer alan görevinin 
gereklerine aykırı hareket etme gibi tamamlayıcı 
nitelikte torba bir hükümdür. Burada kamu gö-
revlisi failin iki fiili bulunmaktadır. İlki görevinin 
gereklerini yapmakta ihmal göstermesi; ikincisi 
görevini geciktirmesidir. Burada yer alan söz ko-
nusu fiil seçimlik hareketlidir. Fail bu iki hareket-
ten birini yaptığı takdirde görevi kötüye kullanma 
suçunun hareket unsuru gerçekleşmiş olacaktır.

Failin görevinin gereklerini yapmakta ihmal 
göstermesi hali, kendisine tevdi edilmiş olan 
görevle ilgili olarak yapması gereken ve yapıl-
ması mümkün olan işi yapmamasıdır. Kendisin-
den beklenen işi yapmama, harekete geçme-
me durumunu gösteren ihmalde görevin yerine 
getirilmemesi söz konusudur.7 Görevin ihmalini 
her olayın oluş biçimi değerlendirilerek tespit 

7 TOROSLU Nevzat, Ceza Hukuku Özel, sh.307
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edilebilecektir. Faile tevdi edilen görevin ya belli 
bir sürede gerçekleştirilmemiş olması ya da artık 
o görevin yapılmasında herhangi bir menfaatin 
kalmaması halinde ihmalin gerçekleştiği ifade 
edilebilecektir. Failin bu ihmali dolayısıyla 
kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararı ya da 
kişilere haksız menfaat sağlama söz konusu olur 
ise görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir.

Failin görevinin gereklerini yapmakta gecikme 
göstermesi hali ise ihmalden farklı olarak ken-
disine tevdi edilen işi yapmaması olmayıp, za-
manında yapmamasını ifade etmektedir. Bu 
eylemde failin gecikmesi dolayısıyla kanunda 
belirtilen mağduriyetlerden birinin gerçekleşme-
si hali söz konusu olacaktır. Burada tespit edil-
mesi gereken husus failin yapması gereken işte 
ihmali mi yoksa gecikmesi mi olduğudur. Çün-
kü fail işi zamanında yapmayarak her hâlükârda 
gecikme göstermektedir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2009 tarihli ka-
rarı da; “savcı olan sanığın görevini geciktirme-
si dolayısıyla hakkında açılan görevi kötüye kul-
lanma davasında sanığın iş yükünün çokluğu, 
personel azlığı, bütün işlerin takibinin tarafından 
yapılıyor olmasında bu gecikmenin olağan oldu-
ğu ifade edilerek sanıkta görevini geciktirmeye 
yönelik kastının bulunmadığına yönelik beraat 
kararı”8 örnek teşkil edebilir.

Doktrinde de görevin geciktirilmesi halinde özel-
likle işin belli bir zamana bağlı olmadığı hallerde 
somut olay ve işin niteliğinin gözetilmesi gerek-
tiği ifade edilmekte ve bunun iş yoğunluğundan 
kaynaklandığı tespit edilebiliyor ise görevi kötüye 
kullanma olarak kabul edilmemesi gerektiği be-
lirtilmektedir. Gerçekten de görevi kötüye kullan-
ma suçunda özellikle gecikme hali dolayısıyla fi-
ilin gerçekleştiğinden bahsedebilmek için somut 
olayın doğru bir biçimde değerlendirilmesi ve 
keyfi uygulamaların önüne geçilmesi gereklidir.

8 YCGK, E. 2008/4-267, K. 2009/59, T. 17.3.2009

3. SONUÇ
5237 sayılı TCK’nun 257. maddesinde belirtilen 
görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlisinin 
görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve 
bu aykırı davranış nedeniyle, kişilerin mağduri-
yeti veya kamunun zararına neden olunması ya 
da kişilere haksız kazanç, suç tarihinden sonra 
6086 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası 
ise haksız menfaat sağlanması ile oluşur. 

Bu suçun oluşması için gerekli olan ilk şart, 
kamu görevlisi olan failin yaptığı işle ilgili olarak 
kanun veya diğer idari düzenlemelerden doğan 
bir görevinin olması ve bu görevi dolayısıyla yet-
kili bulunmasıdır. Bir kimse kamu görevlisi olma-
sına karşın o işle ilgili görevi ve yetkisi yok ise, 
başka bir suçu oluşturmayan hukuka aykırı dav-
ranışı disiplin cezasını gerektirebilirse de, göre-
vi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacaktır. 
Çünkü, hukuken sahip olunmayan bir yetkinin 
kötüye kullanılmasından da söz edilemez. Diğer 
taraftan suçun oluşabilmesi için, norma aykırı 
davranış yetmemekte; bu davranış nedeniyle, 
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına 
neden olunması ya da kişilere haksız bir men-
faat sağlanması gerekmektedir.

5237 sayılı Kanunun 257. madde gerekçesinde, 
suçun oluşmasına ilişkin genel şartlar; “Kamu 
görevinin gereklerine aykırı olan her fiili cezai 
yaptırım altına almak, suç ve ceza siyasetinin 
esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, gö-
revin gereklerine aykırı davranışın belli koşulları 
taşıması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçu-
nu oluşturabileceği kabul edilmiştir. Buna göre, 
kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın, ki-
şilerin mağduriyetiyle sonuçlanmış olması veya 
kamunun ekonomik bakımdan zararına neden 
olması ya da kişilere haksız bir kazanç sağla-
mış olması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçu 
oluşabilecektir” şeklinde vurgulanmış, öğreti-
de de bu husus “TCK’nun 257. maddesinde-
ki suçun oluşması, kamu görevlisinin görevinin 
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gereklerine aykırı hareket etmesinden, kişilerin 
mağdur olması veya kamunun zarar görmesi 
ya da kişilere haksız bir kazanç sağlanmasına 
bağlıdır. Bu sonuçları doğurmayan norma aykı-
rı davranışlar, suç kapsamında değerlendirile-
mez” şeklinde açıklanmıştır.9

Norma aykırı davranışın maddede belirtilen so-
nuçları doğurup doğurmadığının saptanabil-
mesi için öncelikle “mağduriyet, kamunun za-
rara uğraması ve haksız menfaat” kavramların 
açıklanması ve somut olayda, bunların ger-
çekleşip gerçekleşmediklerinin belirlenmesi 
gerekmektedir.

Mağduriyet kavramı, sadece ekonomik bakım-
dan uğranılan zararla sınırlı olmayıp, bireysel 
hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü dav-
ranışı ifade eder. Madde gerekçesinde bu hu-
sus; “Görevin gereklerine aykırı davranışın, ki-
şinin mağduriyetine neden olunması gerekir. Bu 
mağduriyet, sadece ekonomik bakımdan uğra-
nılan zararı ifade etmez. Mağduriyet kavramı, 
zarar kavramından daha geniş bir anlama sa-
hiptir” şeklinde açıkça vurgulanmış, mağduriyet 
kavramından ne anlaşılması gerektiği öğretide 
de; “Söz konusu mağduriyet sadece ekonomik 
bakımdan ortaya çıkan zararı ifade etmez. Mağ-
duriyet kavramı ekonomik zarar kavramından 
daha geniş bir anlama sahiptir. Bireyin, sosyal, 
siyasi, medeni her türlü haklarının ihlali sonucu-
nu doğuran hareketler bu kapsamda değerlen-
dirilmelidir.”10 şeklinde açıklanmıştır.

Kişilere haksız kazanç sağlanmasını da içine 
alan kişilere haksız menfaat sağlanması da, ki-
şilere hukuka aykırı olarak maddi ya da manevi 
yarar sağlanmasıdır. 

Kamunun zarara uğraması hususuna gelince; 

9 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Ceza Hukuku-Özel Hü-
kümler, 6.Bası, s.685 vd.

10 Artuk-Gökçen-Yenidünya, TCK Şerhi-Özel Hü-
kümler, 5. Cilt, Ankara 2009, s. 5025

madde gerekçesinde “ekonomik bir zarar oldu-
ğu” vurgulanan anılan kavramla ilgili olarak ka-
nuni düzenleme içeren, 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. maddesinde 
ise; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ih-
mal sonucunda kamu kaynağında artışa engel 
veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanım-
lanan kamu zararı, her somut olayda hakim ta-
rafından, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden 
daha yüksek bir fiyatla alınıp alınmadığı veya 
aynı şekilde yaptırılıp yaptırılmadığı, somut ola-
yın kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak 
belirlenmelidir. Bu belirleme; uğranılan kamu za-
rarının miktarının kesin bir biçimde saptanması 
anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi, 
işin veya hizmetin niteliği nazara alınarak, ra-
yiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya 
yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halin-
de de kamu zararının varlığı kabul edilmelidir. 
Ancak bu belirleme yapılırken, norma aykırı her 
davranışın, kamuya duyulan güveni sarstığı, do-
layısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara 
uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki bir 
varsayımla da hareket edilmemelidir.
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ARABULUCULUĞUN VAZGEÇİLMEZİ : 
ETİK KURALLAR

SERKAN DÖNMEZ1

İş hukukunda “Arabuluculuk” zorunlu bir çözüm 
yöntemi olarak nihayet uygulanmaya başladı. 
Adalet Bakanlığı Arabulucuk Dairesi Başkanlı-
ğı verilerine göre uygulamaya başlandığından 
bu yana başarı oranı oldukça yüksek oranda 
seyretmektedir. Burada başarıya yönlendiren en 
önemli etki; arabulucuya başvurmanın, süreci 
devam ettirmenin ve sonuçlandırmanın ve hat-
ta bu süreçten tamamen vazgeçmenin tarafların 
serbest iradelerine bırakılmış olmasıdır. Tarafla-
rın kendi çözüm yöntemlerini seçme özgürlüğü-
nün olması modern hukuk değerleriyle birebir 
örtüşmesi açısından oldukça önemlidir. 

Ancak taraflara bırakılan bu serbesti içerisinde 
“Arabulucu” nun yükümlendiği bazı etik kurallar 
da söz konusudur ve bu kurallar arabulucunun 
yöntemin uygulanmasında tamamen serbest 
hareket etmesinin olası olumsuz sonuçlarının 
önlemi niteliğindedir. Arabulucuların dikkate al-
ması gereken etik kurallar Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve gözden 
geçirilerek kabul edilmiştir. Arabuluculuğun en 

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  İş Müfettişi 
Yrd. /Hukukçu

doğru ve adil biçimde uygulanması için bu ku-
ralların arabulucu tarafından biliniyor ve süre-
cin her aşamasında gözetiliyor olması oldukça 
önemlidir.

Arabulucu, yönetimin başlamasından sonlan-
masına hatta sonuçsuz kalmasına kadar olan 
her bir aşamada taraflara aynı ve eşit mesafe-
de, tarafsız yaklaşmaya özen göstermek duru-
mundadır. Taraflardan birisinin çok güçlü diğer 
tarafın güçsüz olması arabulucunun mesele-
ye bakışında menfi bir etki yaratmamalıdır. Ni-
tekim önemli olan terazi kefelerinin ağırlıklarını 
göz önüne almak değil, kendilerine uygun bir 
dengeyi sağlama çabasını açığa çıkarmak ve 
teşvik etmektir. Bu yöntemde en temel prensibin 
her iki tarafın da kazançlı çıkacağı “kazan-ka-
zan” ilkesi olduğu unutulmamalıdır. Arabulucu 
tarafların kendi kararlarını kendileri verdiği his-
siyatını her daim sıcak tutmalıdır, aksi halde za-
yıfın kararını güçlünün verdiği düşüncesi hakim 
olduğu takdirde sürecin ilerlemesi mümkün ol-
mayacaktır. Taraflardan birinin kişiliğine, geç-
mişine, inanç ve değerlerine ve arabuluculuk 
sürecindeki tutum ve davranışlarına önyargılı 
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davranmamak tarafsız bir arabulucu olmanın 
en temel gerekliliğidir. 

Taraflardan hediye almak, borç almak gibi ta-
rafsızlığa gölge düşürecek hususlara müsaade 
edilmemelidir. Yöntemin uygulanacağı mekan 
belirlenirken bu ortamda taraflardan birisini di-
ğerine tercih edileceğini düşündüren figür, nes-
nelerden uzak durulması da önemlidir. Seçilen 
mekana bir cinsiyet dahi atfedilmemelidir. Me-
kan erkeksi ya da kadınsı bir görünüme sahip 
olmamalıdır. Ortamın düzeni bir tarafı  güçlü di-
ğerini zayıf hissettirmemelidir. 

Arabulucu, görevini şahsen, özenle, makul sü-
rede, güven içinde, tarafların etkin katılımıyla, 
hakkaniyete uygun, taraflara yeterli söz hakkı 
vererek ve katılımcılar arasında karşılıklı saygı 
gösterilmesini sağlayacak biçimde yerine getir-
melidir. Arabulucu, arabuluculuk süreci boyun-
ca taraflar arasında dürüstlüğü, saygıyı, sami-
miyeti ve nezaketi teşvik etmeli ve kendisi de 
arabuluculuk sürecinde taraflara herhangi bir 
belge, olay veya durum hakkında bilerek ve is-
teyerek yanlış bilgi vermemelidir.

Arabulucu, gizliliğe riayet etmek durumunda-
dır. Arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan 
veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belge-
ler ile kayıtları gizli tutmak zorundadır. Tarafla-
rın 3.kişilere ve hatta karşı tarafa paylaşılmasını 
istemediği şeyleri arabulucu asla paylaşmama-
lıdır. Aksi halde hukuki sonuçları ile sorumlu ol-
mak durumda kalabilecektir. 

Arabulucu, mesleki yeterliliğinden ve gelişimin-
den kendisi sorumludur. Mesleki yeterliliğinin 
artırılması için sürekli kendisini yetiştirmek ve 
yenilikleri takip etmek durumundadır. Tarafla-
rın her kesimden, dinden, dilden, kültürden ve 
ekonomik düzeyden olabileceği göz önüne alın-
dığında bu farklılıkların farkında olmayı gerek-
tirir becerilere yönelmeli, mesleki yeterliliği ile 
ilgili bilgilere rahatça erişebilmelidir. Arabulucu, 

arabuluculuk alanındaki değişik görüş ve fikirle-
re açık olmalı, bunlara saygı göstermelidir. 

Arabulucular görevini bu önemli kurallara uygun 
olarak, süreci makul sürede, gerekli dikkati, öze-
ni ve emniyeti sağlayarak karşılık saygı içerisin-
de yürütmeli, hukuk düzenine merhaba diyen 
bu modern sürecin daha ileri ve profesyonel yü-
rütülmesini sağlamaya yönelik katkılar sağlama-
lı, arabuluculuk müessesesine sahiplenmeyi bir 
görev addetmelidir. 

KAYNAKÇA
ht tp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe -
tin/1.5.6325.pdf

http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/
mevzuat/etik_kurallar.html

http://www.adb.adalet.gov.tr/arabuluculukkati-
limcielkitabi.pdf



87Ocak-Haziran 2018  /

BELEDİYELERİN DENETİMİNDE BELEDİYE 
MÜFETTİŞLERİNİN YERİ

SİNAN ÇİNAR1

Giriş  
Son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda yaşanan 
değişim ve dönüşümler belediyelerin yapısının 
da değişimini gerekli kılmıştır. Özellikle belediye-
lerin yetki ve görevinin artması şeklinde kendini 
gösteren kurumsal yapı değişimleri beraberinde 
her geçen gün daha fazla istihdam yaratan ve 
daha büyük mali kaynaklara hükmeden beledi-
yelerin varlığını zorunlu hale getirmiştir.

Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’de 30’u büyük-
şehir belediyesi, 519’u büyükşehir ilçe belediyesi, 
51’i il belediyesi, 400’ü ilçe belediyesi ve 397’si bel-
de belediyesi olmak üzere toplamda 1.397 bele-
diye bulunmaktadır. Bu belediyeler içerisinde 237 
belediyenin nüfusu 100.000’in üzerindedir.2

2015 yılı itibariyle belediyelerin konsolide bi-
lanço büyüklükleri 325.457.434.000 TL’dir3. 
1 Müfettiş, Çankaya Belediyesi
2 http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/

YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLA-
RI/2016_MAHALLI_IDARELER_GENEL_FAALI-
YET_RAPORU.pdf

3 https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yo-
netim-mali-istatistik-detayi?tabId=4&pageId=12

2017 yılı itibariyle belediyelerin gider bütçe-
leri toplamı ise 75.321.750.000 TL seviyesine 
ulaşmıştır.4

2016 yılı itibariyle belediyelerde 96.956 memur, 
11.714 sözleşmeli personel, 64.887 sürekli işçi, 
5.258 geçici işçi olmak üzere toplam 178.815 
personel istihdam edilmektedir.5

Rakamlardan da anlaşılabileceği üzere bele-
diyeler hem personel sayısı açısından hem de 
mali büyüklük açısından ülke ekonomisi içeri-
sinde önemli bir yere sahiptirler. Belediyelerin 
artan önemi ve rolüne paralel olarak bu yapıla-
rın denetimi de önem kazanmıştır. Belediyelerin 
sunmuş olduğu hizmetlerin farklılığı ve sahip ol-
dukları kaynakların büyüklüğü ve çeşitliliği dik-
kate alındığında belediyelerin denetimi son de-
rece girift bir yapı sergilemektedir.

4 https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yo-
netim-mali-istatistik-detayi?tabId=1&pageId=10

5 http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/
YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLA-
RI/2016_MAHALLI_IDARELER_GENEL_FAALI-
YET_RAPORU.pdf
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Bu girift yapı içerisinde daha sağlıklı bir dene-
tim faaliyetinin sağlanabilmesi açısından bele-
diyelerin iş ve işlemleri üzerinde uzmanlaşmış 
yapıların varlığı bir mecburiyet haline gelmiştir.

Bu mecburiyetin bir sonucu olarak Belediye ve 
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hü-
kümleri gereği büyükşehir belediyelerinin tama-
mında, 519 büyükşehir ilçe belediyesinden C-9 
grubunda ve üzerinde yer alan 215 büyükşehir 
ilçe belediyesinde, 51 il belediyesinden B-3 gru-
bunda ve üzerinde yer alan 40 il belediyesinde 
(Toplam 285 belediye) teftiş kurulu kurulması ya-
sal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu kapsamda kurulacak teftiş kurulları için norm 
kadro standartları cetveli ile toplamda 2.284 mü-
fettiş 778 müfettiş yardımcısı kadrosu verilmiştir. 

Bir yasal zorunluluk olarak belediyelerde teftiş 
kurulları kurulmakla birlikte yasal alt yapılarının 
bugüne kadar tam olarak oluşturulmadığı gö-
rülmektedir. Bu kapsamda belediye müfettişle-
rinin görev alanının sınırlarının tespit edilmesi bu 
sınırlar içerinde belediye müfettişlerinin görev, 
yetki ve sorumluluklarının tanımlanması daha 
sağlıklı bir denetim faaliyetinin sağlanabilmesi 
açısından önem arz etmektedir.

BELEDİYELERİN DENETİMİ
Genel olarak günümüzde teftiş kavramı; de-
netim (audit), soruşturma (investigation), yö-
netim (management) ve danışmanlık (counse-
ling) fonksiyonlarının tamamını kapsadığı ileri 
sürülmektedir.6 

Türk kamu yönetiminde de teftiş faaliyetinin kap-
sam olarak dört temel unsurunun bulunduğu, 
bunların; denetim, soruşturma, araştırma ve in-
celeme olduğu da belirtilmektedir.7

6 Okur, Y., (2010), Türkiye’de Teftiş ve İç Denetim: 
Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme, Ma-
liye Dergisi, Sayı 158, s. 574

7 Akbulut, Ö., Özgen, H.M., Fındık, D., Seymenoğlu, 

Bu çerçevede Belediye Teftiş Kurulları tarafın-
dan belediyelerde denetim, soruşturma, araş-
tırma ve inceleme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu noktada denetim kavramı öne çıkmakta-
dır. Denetim kavramı; iktisadi, mali, idari fa-
aliyet ve işlemlerle ilgili iddiaların önceden 
saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araş-
tırmak ve sonuçları ilgililere bildirmek amacıyla 
tarafsızca kanıt toplayan ve bunları değerlen-
direrek raporlayan sistematik bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır.8

Bu kapsamda belediyelerin denetimi kavramı, 
belediyelerin sunduğu hizmetlerin ulusal ve ye-
rel performans standartlarını ve hizmetin kulla-
nıcılarının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı-
nı, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 
esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini ölçme-
ye dönük performans denetimini, belediyelerin 
bütçe uygulamasına ilişkin olarak mali karar ve 
işlemlerinin denetimine dönük mali denetimi ve 
belediyelerin hizmet sunarken gerçekleştirdikleri 
iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlen-
diği idari denetimi kapsayan bir üst kavramdır.

Belediyelerin denetimine ilişkin temel düzen-
leme 5393 sayılı Kanun’un 54, 55, 56, 57, 58 
ve 59’uncu maddeleri ile yapılmıştır. Söz konu-
su düzenlemeler 5018 sayılı Kamu Mali Yöne-
timi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile paralellik 
göstermektedir. 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hüküm-
lerine göre, belediyelerde; “iç” ve “dış” denetim 
yapılmaktadır. Bu denetim, iş ve işlemlerin hu-
kuka uygunluğu ile malî denetim ve performans 
denetimini kapsamaktadır.

Ö., Almış, O. (2012), Türk Kamu Yönetiminde Tef-
tiş ve Denetim, Ankara, TODAİE, s. 5

8 Alıcı, O., (2008), Belediyelerin Denetlenmesi Üze-
rine Bir Değerlendirme, Akademik İncelemeler 
Dergisi, Cilt:3 Sayı:2, s. 224
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5393 sayılı Belediye Kanununa göre denetimin 
temel amacı; belediyelerin faaliyet ve işlemle-
rinde hataların önlenmesine yardımcı olunması, 
çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, 
yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güveni-
lir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik edilme-
si bağlamında hizmetlerin süreç ve sonuçlarını 
mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedef-
lere, performans ölçütlerine ve kalite standartla-
rına göre tarafsız olarak analiz edilmesi, karşı-
laştırılması ve ölçülmesi, bunların kanıtlara dayalı 
olarak değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların 
rapor haline getirilerek ilgililere duyurulmasıdır.

Belediyelerin dış denetimi, Sayıştay tarafından 
yapılmakta olup Sayıştay’ın belediyeler üze-
rinde yapmış olduğu denetim temelinde per-
formans denetimi ve mali denetimdir. Vesa-
yet denetimi kapsamında belediyelerin diğer 
iş ve işlemleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından 
denetlenmektedir.

Böyle olmakla birlikte sayılarının fazlalığı, sun-
muş oldukları hizmetlerin farklılığı ve sahip olduk-
ları kaynakların büyüklüğü ve çeşitliliği nedeni 
ile son derece büyük ve karmaşık yapılar haline 
gelen belediyelerde Sayıştay ve İçişleri Bakanlı-
ğı’nca kısıtlı sürelerde gerçekleştirilen denetim-
ler nicelik ve nitelik olarak yetersiz kalmaktadır. 

Bu noktada belediyelerin gerçekleştirdiği iş ve 
işlemlerde uzmanlaşmış iki yapı öne çıkmak-
tadır. İç Denetim Birimleri ve Belediye Teftiş 
Kurulları.

Her ne kadar 5393 sayılı Kanun’un 549 ve 

9 5393 sayılı Belediye Kanunun “Denetimin amacı” 
başlıklı 54’üncü maddesi: “Belediyelerin deneti-
mi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine 
yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkila-
tının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemleri-
nin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesi-
ne rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve 
sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç 
ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite 

55’inci10 maddesi ile 5018 sayılı Kanun’un 
63’üncü11 maddesinde kapsamında belediye-
lerdeki denetim sistemi iç denetim mekanizma-
sı kapsamında formüle edilmiş ve iç denetimin 
iç denetçiler eliyle yapılacağı belirtilmiş olsa da 
fiiliyat bunun tam tersidir. 

Nitekim sayısal verilere bakıldığında da iç de-
netçiler eliyle hayata geçirilmek istenen denetim 
sisteminin hayata geçirilemediği görülmektedir.

2016 yılı sonu itibarıyla 5018 sayılı Kanun’un iç 
denetimle ilgili hükümlerine tâbi olan 45’i genel 
bütçeli, 136’sı özel bütçeli, 2’si sosyal güvenlik 

standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, 
karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak 
değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hali-
ne getirerek ilgilileri duyurmaktır.” 

10 5393 sayılı Kanun’un “Denetimin Kapsamı ve Tür-
leri” başlıklı 55’inci maddesi: “Belediyelerde iç ve 
dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hu-
kuka uygunluk mali ve performans denetimini kap-
sar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yöne-
timi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. 
Ayrıca, belediyenin mali işlemler dışında kalan 
diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idare-
nin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve 
işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. 
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve 
meclisin bilgisine sunulur” 

11 5018 sayılı Kanun’un “İç Denetim” başlıklı 
63’üncü maddesi “İç denetim, kamu idaresinin 
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 
kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 
esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla 
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve 
danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin 
yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin 
risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin 
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde 
sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve 
genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 
gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından 
yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel 
sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim 
Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, 
doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi 
başkanlıkları kurulabilir”



DENETİM / MAKALE

90 /  Ocak-Haziran 2018

kurumu ve 200’ü mahalli idare olmak üzere top-
lam 383 kamu idaresine toplam 2075 iç denet-
çi kadrosu ihdas veya tahsis edilmiştir. 2016 yılı 
sonu itibariyle, 255 kamu idaresinde 906 iç de-
netçi fiilen görev yapmaktadır.12

İç denetçi kadrosu ihdas veya tahsis edilen 200 
mahalli idarelerden 89’u hiç iç denetçi atama-
sı yapmazken, atama yapan 111 mahalli ida-
rede ise 733 kadrodan sadece 251’ine atama 
yapılmıştır.13

2016 yılında belediyelerdeki iç denetçiler ta-
rafından yapılan “İç Denetim Faaliyetleri” ne 
bakıldığında 13 büyükşehir belediyesinde, 8 
il belediyesinde, 23 büyükşehir ilçe belediye-
sinde iç denetim faaliyetinin hayata geçirildiği 
görülmektedir.14

2016 yılında belediyelerdeki iç denetçiler tara-
fından yapılan danışmanlık ve inceleme faali-
yetlerine bakıldığında ise 7 büyükşehir beledi-
yesinde, 10 büyükşehir ilçe belediyesinde ve 3 
il belediyesinde danışmanlık ve inceleme faali-
yetlerinin hayata geçirildiği görülmektedir.15

Söz konusu veriler incelendiğinde 5018 sayılı ve 
5393 sayılı Kanun kapsamında belediyelerde 
iç denetçiler vasıtasıyla yürütülmesi gereken iç 
denetim faaliyetlerinin çok sınırlı kaldığı açıktır. 

Yukarıdaki veriler ışığında konu ele alındığın-
da Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İda-
re Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik hükümleri gereği büyükşehir 
belediyelerinin tamamında, 519 büyükşehir ilçe 
belediyesinden C-9 grubunda ve üzerinde yer 
alan 215 büyükşehir ilçe belediyesinde, 51 il 

12 2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, s. 9
13 2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, s. 29
14 2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, s. 

93-102
15 2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, s. 

125-130

belediyesinden B-3 grubunda ve üzerinde yer 
alan 40 il belediyesinde (Toplam 285 beledi-
ye) kurulan teftiş kurulları önem kazanmaktadır.

Belediyelerin Denetimi ve Belediye Müfettişleri 
Belediyelerin denetimi kavramının performans 
denetimi, mali denetim ve idari denetim husus-
larını kapsadığını daha önce belirtmiştik. Bu-
nunla birlikte mevcut yasal düzenlemeler çerçe-
vesinde performans denetimi ve mali denetimin 
iç denetim sistemi içerisinde tanımlandığını ve 
bu süreçte iç denetçilerin görevli olduğunu an-
cak hali hazırda iç denetçilerin belediyelerin de-
netimi sürecinde son derece kısıtlı rol aldıklarını 
da ifade etmiştik.

Bu noktada Belediye Teftiş Kurullarının gerçek-
leştirdiği denetimler belediyelerin denetimi sü-
recinde önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda 
Türkiye genelindeki 30 büyükşehir, 40 il ve 215 
büyükşehir ilçe belediyesince sunulan hizmet-
lerin ulusal ve yerel performans standartlarını 
ve hizmetin kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayıp 
karşılamadığını, kaynakların ekonomiklik, etkili-
lik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetil-
mediğini ölçmeye dönük performans denetimi, 
belediyelerin bütçe uygulamasına ilişkin ola-
rak mali karar ve işlemlerinin denetimine dönük 
mali denetim ve belediyelerin hizmet sunarken 
gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerin hukuka uy-
gunluğunun denetlendiği idari denetim beledi-
ye müfettişlerince yürütülmekte ve bu süreçte 
çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesi-
ne dönük rehberlik faaliyetleri de yapılmaktadır.

Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk kri-
terinin yanı sıra süreç ve etkinlik odaklı olarak 
denetlenmesi sürecinde imar mevzuatından 
ihale mevzuatına, yerel yönetimler maliyesin-
den stratejik planlamaya kadar pek çok alan ve 
dalda belediye müfettişlerince çalışmalar yapıl-
makta ve raporlar düzenlenmektedir.

Bu kapsamda belediye müfettişleri tarafından 
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gerçekleştirilen denetim faaliyetini idari dene-
tim ile sınırlamak mümkün değildir. Bugün ge-
linen noktada belediyelerin denetimi sürecinde 
belediye müfettişleri belediye teşkilatı içerisin-
de doğrudan belediye başkanına bağlı olarak, 
belediye başkanı adına mali denetim, perfor-
mans denetimi ve idari denetim faaliyetlerini ye-
rine getirmektedir. 

Bununla birlikte belediye müfettişleri 4483 sa-
yılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar-
gılanması Hakkında Kanunun hükümleri kap-
samında soruşturma izni vermeye yetkili valilik 
ve kaymakamlık makamlarınca verilen ön ince-
leme görevlerini de yerine getirmekte ve disip-
lin soruşturmaları da belediye müfettişlerince 
yapılmaktadır.

Görüldüğü üzere belediye müfettişleri beledi-
ye denetimlerinin her alanında görev almakta-
dırlar. Disiplin soruşturmasından ön inceleme-
ye, mali denetimden performans denetimine 
kadar görev alan belediye müfettişleri aynı za-
manda belediyeler tarafından yürütülen süreç-
lerin gelişmesi adına rehberlik faaliyetlerini de 
yürütmektedirler.

Yukarıda belirtilen denetim faaliyetlerinde yer 
alan belediye müfettişleri, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nun kariyer meslekleri belirleyen 
36’ncı maddesinde yer almakla birlikte Beledi-
ye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönet-
meliğin 12’nci maddesi kapsamında en az dört 
yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülte-
lerinden veya bunlara denkliği yetkili makam-
larca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğ-
retim kurumlarından mezun olanlar arasından 
yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe 
müfettiş yardımcısı olarak göreve girmekte, en 
az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıy-
la açılacak yeterlik sınavına girme hakkını elde 
etmekte ve yeterlik sınavında başarılı olanlar 

müfettiş olarak atanmaktadırlar. Danıştay ka-
rarlarında16 da belediye müfettişlerinin kariyer 
meslek mensubu olduğu belirtilmiştir.

Kariyer meslek olarak kabul edilen belediye 
müfettişliğine girişe ilişkin yasal düzenlemeler 
bulunmakla birlikte belediye müfettişleri eliyle 
yürütülen denetim faaliyetlerine yönelik olarak 
genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu du-
rum denetim boşluğu yaratma riskinin yanında 
belediye müfettişleri tarafından yürütülen dene-
tim faaliyetleri açısından farklılıklara neden olma 
ihtimalini de beraberinde getirmektedir.

SONUÇ
Günümüzde belediyelerin artan önemi ve bü-
yüklükleri bu yapıların düzenli denetimini zorun-
lu kılmaktadır. Bu zorunluluk içerisinde ve yuka-
rıda açıklanan sebeplerden ötürü belediyelerin 
gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde uzmanlaşmış 
Belediye Teftiş Kurullarının güçlendirilmesi ve 
kurumsallaştırılması belediyelerin mali, perfor-
mans ve idari açıdan düzenli olarak denetlen-
mesi açısından son derece önemlidir. 

Fiiliyatta belediye müfettişlerinin görev alanı son 
derece geniş olmakla birlikte birincil mevzuat-
ta (5018 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5393 
sayılı Kanun vd.) görev tanımları tam olarak ya-
pılmış değildir. 

Bu çerçevede belediyelerdeki iç denetim sis-
teminin işlevsiz kaldığı da göz önünde bulun-
durularak belediye müfettişlerinin görev, yetki 
ve sorumluluklarına ilişkin genel bir düzenleme 
yapılması daha sağlıklı bir denetim faaliyetinin 
sağlanabilmesi açısından önem arz ettiği gibi 
belediye müfettişlerince yürütülen denetim faa-
liyetlerine bir standart getirilmesi açısından da 
son derece önemlidir.

16 Danıştay 5. Dairesinin; 16.06.2009 tarih ve E: 
2007/1347, K: 2009/3719 sayılı kararı
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TPAO TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Ülkemizin yegâne milli petrol şirketi olan TPAO, 
1954 yılında, 6327 sayılı kanunla, kamu adına 
hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve 
pazarlama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 
kurulmuştur. TPAO, yarım asrı aşan yaşamın-
da, PETKİM, TÜPRAŞ, BOTAŞ, PETROL OFİSİ 
gibi 17 büyük kuruluşu birer ilk olarak ülkemize 
kazandırmıştır.

1983 yılına kadar entegre bir petrol şirketi olarak 
arama, üretim, rafinaj, pazarlama ve taşımacılık 
gibi petrol sektörünün pek çok alanında faaliyet-
lerde bulunan TPAO, 1983 yılında yapılan ya-
sal düzenlemeler sonucunda bugün sektöründe 
yurtiçi ve yurtdışında, sadece arama, sondaj ve 
üretim faaliyetlerini gerçekleştiren bir petrol şir-
keti haline gelmiştir. 

Türkiye Petrolleri, 3790 çalışanı ile Ankara’da 
bulunan Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra yurti-
çinde petrol ve doğal gaz arama ve üretim fa-
aliyetlerinin yoğun olduğu Batman, Trakya ve 
Adıyaman’da Bölge Müdürlükleri şeklinde teş-
kilatlanmıştır. Ülkemizin enerji arz güvenliğinin 
sağlanması adına arama ve üretim faaliyetleri-
ni yurtdışında özellikle hidrokarbon kaynakları-
nın zengin olduğu ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Azerbaycan, Irak ve Rusya Fede-
rasyonunda sürdürmektedir. 

Faaliyetlerini Türkiye merkezli sürdüren TPAO; 
Azerbaycan, Irak, Rusya’da önemli projeler yü-
rütmektedir. TPAO’nun günlük ortalama ham 
petrol üretim rakamlarına bakıldığında; 2016 
yılı yurt içi ve yurt dışı üretimi günlük ortala-
ma 104 bin varil olarak gerçekleşmiştir. Top-
lam üretimin % 65’lik kısmı yurtdışında, gün-
lük 39 bin varil bandına ulaşan yurt içi üretimi 
ise Batman, Adıyaman ve Trakya Bölgesi’nde 
gerçekleştirilmiştir. 

TPAO en büyük yurtdışı üretim faaliyetlerini 
Azerbaycan’da devam ettirmektedir. 1992 yılın-
da başlayan Şah Deniz ve 1994 yılında baş-
layan Azeri-Çıralı-Güneşli (ACG) projeleri ile 
yurtdışı üretiminin % 78’i Azerbaycan’dan kar-
şılanmaktadır. TPAO’nun Azerbaycan projelerin-
de hissedarlığı sonucu üretmiş olduğu günlük 
ham petrol miktarı; TPAO’nun Türkiye’de günlük 
ürettiği toplam ham petrol miktarından fazladır. 

TPAO Teftiş Kurulu Başkanlığı
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsa-
mında bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan TPAO 
Ana Statüsüne istinaden çıkarılan Organizas-
yon El Kitabında Teftiş Kurulu Başkanlığı, Da-
nışma ve Denetim Birimleri içinde yer almıştır. 
TPAO Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmaları, 
12.11.1993 tarih ve 21756 sayılı Resmi Gazetede 

DENETİM / TEFTİŞ KURULLARIMIZI TANIYALIM
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yayımlanarak yürürlüğe giren TPAO Teftiş Kuru-
lu Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri 
şunlardır:

a) Ortaklığın merkez ve taşra birimlerinde tef-
tişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda 
genel prensipleri tespit etmek ve personelin 
verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini 
geliştirmek,

b) Ortaklığın merkez ve taşra birimlerinde, teftiş, 
inceleme ve soruşturmaları yapmak,

c) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 40 ıncı maddesi uyarınca ilgili Ba-
kanlığın vereceği teftiş ve tahkik görevini yerine 
getirmek; 58 inci maddesi uyarınca Ortaklığın 
yurt dışında kurduğu ve hissedar olduğu şirket-
lerde anlaşmalar çerçevesinde teftiş inceleme 
ve soruşturma yapmak.

TPAO Teftiş Kurulu Başkanlığı, merkez ve taş-
ra birimlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma 

faaliyetlerinin yanı sıra; TPAO Ortak Operas-
yonlar Denetimi Usul ve Esasları hükümleri çer-
çevesinde, TPAO’nun yurtiçinde ve yurtdışında 
hissedar olduğu projelerin denetimlerini de yap-
makla görevli ve yetkilidir. TPAO’nun yurtiçi ve 
yurtdışı ortaklıklarından elde ettiği petrol üretim 
miktarının fazlalığı göz önüne alındığında; söz 
konusu projelerin operatörlüğünü yapan firmala-
rın denetlenmesi büyük önem arz etmekte olup, 
ortaklık menfaatlerinin korunması açısından bu 
denetimler büyük özenle yurtiçinde ve yurtdışın-
da operatör firma ofislerinde TPAO Müfettişle-
rince gerçekleştirilmektedir.

TPAO Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkanın yanı 
sıra 3 Başmüfettiş 6 Müfettiş ile Genel Müdür-
lüğün Mer¬kez ve Taşra Teşkilatının faaliyetlerini 
denetlemekte, bunun yanında TPAO’nun yurti-
çinde ve yurtdışında hissedarı olduğu projele-
rin denetimlerini gerçekleştirmektedir. Başkanlık 
müfettişleri çeşitli zamanlarda TPAO’nun yurti-
çinde veya yurtdışında kurduğu alt şirketlerinde 
veya hissedar olduğu projelerde; denetim ko-
mitesi üyesi, şirket denetçisi vb. pozisyonlarda 
görev almaktadır. 
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İLETİŞİMİN İKİ AYAĞI:  KONUŞMAK VE DİNLEMEK

DURDU GÜNEŞ1

KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR  
1- Eskilerin lisan-ı münasip dedikleri uygun dil 
kullanmak sağlıklı iletişimde önemlidir.

Sık verilen örnek, padişah saraya müneccim 
seçecekken kendi geleceğine baktırır. Her mü-
neccim padişaha “Siz sultan hanımın ölümünü 
göreceksiniz. Dolayısıyla onun acısını yaşaya-
caksınız.”  derler. Bu şekilde söyleyenlerin boy-
nunu vurdurur. Bir müneccim ise şöyle der. “pa-
dişahım Allah size çok uzun bir ömür vermiş. 
Hatta o kadar uzun ömür vermiş ki, siz sultan 
hanımdan daha fazla yaşayacaksınız.” Böyle di-
yen müneccimi padişah saraya başmüneccim 
yapmış.

Bir söz ölüme yol açarken bir söz ödüle yol 
açabiliyor.

2- Başkalarının özel ve öznel durumlarını dikkate 
alarak konuşmalıyız.

1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Şair, 
Yazar

Bir zamanlar Spordan Sorumlu Devlet Baka-
nı F. Ü. özel olimpiyat oyunlarında 26 madal-
ya kazanan zihinsel engelli sporcuların Sabancı 
Holding’deki ödül töreninde iki kez çam devir-
di. Zihinsel engelli sporcuların önünde, önce 
“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” dedi. 
Gafını örtmeye çalışan F.Ü , bu kez, asıl önemli 
olanın beyin gücü olduğunu belirtip beyin sahi-
bi insanların önemli olduğuna değindi. Bakan 
konuşmasını “Beyinliler kazanır” diye bitirdi. 
(Gazetelerden)

3-Konuşmayı bir kazanma kaybetme yarışı gibi 
düşünmek yanlıştır. Günlük hayatta iki insanı ta-
nıştırıyoruz. Sonra konuşmalar hemen bir tar-
tışmaya dönüşüyor. Arada tercümanlık yapmak 
zorunda kalıyoruz.

Konuşmayı illa bir karşıtlık oluştururarak yapmak 
zorunda değiliz. Empatik ve sempatik sözlerle 
birbirimizin gönlünü kazanacağımıza karşıyı ra-
kip görerek niye düşmanlığını kazanalım ki.

Normal olan farklı olmaktır. Herkesin özel ve 
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özgün bir yapısı vardır. Farklığı anlayıp ondan 
istiafade etmek yerine farklılığı karşıtlığa dönüş-
türmek ciddi bir iletişim sorunudur.

Farklılıklardan yeni sentezler oluşturmak yerine 
ayrılık gayrılıkla husumetler oluşturmak akıllı in-
sanların harcı değildir.

Karşımızdaki insan bize göre iyiyi kötüden 
ayıramayan kafası karışık biri olabilir ama 
biz akıllıysak onun o durumunu kavrayarak 
faydalı bir iletişimi sağlayabiliriz.

Voltaire, “Uzun bir tartışma her iki tarafın da hak-
sız olduğunun delilidir” der.

4-Her bildiğimiz doğruyu her yerde söylemek 
doğru değildir.

Geçmiş zamanın birinde dava görülürken şahi-
din doğru düzgün ifade vermediğini düşünen 
kadı davacıya, “Git doğru dürüst bir şahit getir” 
demiş. Davacı yeni bir şahit bulup getirmiş. Şa-
hit kadıyı görür görmez “Selamünaleyküm kör 
kadı” demiş. Kadının tek gözü körmüş. Kadı da-
vacıya kızmış, “Ben sana doğru dürüst şahit ge-
tir dedim. Düz meşe odunu gibi adam getir de-
medim” demiş.

5- Konuşmanın doğru zamanda doğru kişiye 
yöneltilmesi gerekir.

Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry 
tarafından kaleme alınan Küçük Prens isimli ma-
sal kitabında bir hikaye anlatılır. Küçük prens ilk 
uğradığı gezegende, bir kralla tanışır. Kral geze-
gende tek başına yaşadığını ve evrene her hük-
münün geçtiğini bildirir. Örneğin güneşe “doğ” 
dese güneş doğacak, “bat” dese batacak. Kü-
çük Prens merakla, “ O halde güneşe batması-
nı söyler misin?” der. Kral “Olur ama onun bir 
zamanı var o zaman söylerim.” Sonra nedenini 
açıklar; “Eğer ben birinden yapamayacağı bir 
şey istersem o da yapamasa suç kimde olur? 

Bende mi onda mı?”

6-Konuşurken sözcükleri özenle seçmek 
gerekir.

Diyelim ki konuşurken seçtiğimiz sözcük karşı 
tarafta ciddi bir yanlış anlamaya yol açtı. Çinge-
nenin de bulunduğu bir toplulukta anlaşmazlığı 
anlatmak için “bu bir Çingene kavgasıdır”diye-
rek olumsuzluğu belirtiyorsunuz. Orada bulu-
nan Çingene “Ben bir Çingeneyim bu yaptığı-
nız düpe düz ırkçılıktır” diye karşı çıkıyor. Karşı 
tarafın yanlış anladığını söyleyerek savunma-
ya geçmek yanlıştır. Özür dileyip bir daha aynı 
deyimi kullanmayacağınızı bildirmek en doğru 
davranıştır.

Konuşma konusunda daha bir çok söz söylene-
bilir. Yazı uzadıkça okunma oranı azalıyor. Fara-
bi “Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım” diyor.

Peter Drucker, “Tüm yönetim sorunlarının 
yüzde altmışı hatalı iletişimden kaynak-
lanır.” diyor. İletişim deyip geçmeyelim.

DİNLEMEDE DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR
Sokrates’ten bir öğrenci konuşma dersleri almak 
ister. Sokrates ona bir meblağ söyler. Öğrenci, 
“Bu söylediğiniz meblağ ile ben 3-4 hoca tut-
abilirim” der. Sokrates, “İyi ama evladım, ben 
sana bir konuşmasını iki dinlemesini öğrete-
ceğim” diye cevap verir.

Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir. Dinle-
mek sadece konuşan karşısında suskun kal-
mak değil, konuşmanın tamamlayıcısıdır. Din-
lemek, dikkatimizi vererek zihinsel bir çaba 
sarfetmektir.

Dinleme konusunda dikkat edilecek bir kaç 
husus:

1-İçimizi temiz tutmak gerekir. Mevlana, “Deniz 
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ne kadar büyük olursa olsun. Siz kabınız ka-
dar su alırsınız” der. Burada iki husus önemlidir. 
Birincisi kabımızı geniş tutmak, ikincisi ve daha 
önemlisi kabımızı temiz tutmaktır. Kabımız kirli 
ise dışardan aldığımız herşey kirlenir.

Delikanlı sevdiği kıza kur yapar.”Dalgalı buğ-
day başakları gibi saçlarınız var.” Kız hoşlan-
maz. “Ne yani sen saçımın buğday başakları 
gibi dağınık olduğunu mu ima ediyorsun?” der. 
Aradan zaman geçer, delikanlı tekrar, “İpek gibi 
güzel saçların var” diye iltifat eder. Kız, yine, “Ne 
yani sen saçlarımı ipek gibi cansız bir nesneye 
mi benzetiyorsun?” diye cevap verir. Delikanlı 
ne dese yaranamadığını düşünerek, kıza “Ne 
desem zülfi yare dokunuyor” diyerek kahırlanır.

2- Dinleyebilmek için susmak gerekir. Bir 
kızılderili atasözü, “Dur, dinle. Hep konuşursan 
hiçbir şey duyamazsın.”

Kişinin dinleyebilmesi için insanın tamamen 
dolu olduğunu düşünmemesi, herşeyi bildiğini 
zannetmemesi gerekir.

Bir zamanlar Japonya’da yaşayan yaşlı bir bilg-
eye bir misafir gelir.

Misafir, “Büyük ustalar ve bilginlerden ders al-
dım. Zen felsefesini tamamen öğrendim. Yine 
de bilmem gereken bir şey varsa onu bilgime 
katmak isterim.” der.

Yaşlı Bilge,“Çok güzel, gelin birlikte çay içelim 
ve öğrendiklerinizi konuşalım.” der.

İkisi karşılıklı otururlar ve yaşlı bilge misafirine 
çay ikram etmek için bardağa dikkatle çayı koy-
maya başlar. Bardak dolduktan sonra da çayı 
dökmeye devam eder Şaşıran misafir, “Ne biçim 
bilgesin sen? Neden dolan bir fincanı doldurma-
ya devam ediyorsun” der.

Yaşlı bilge sakin bir şekilde cevap verir “Aklın 

tıpkı bu fincan gibi o kadar çok fikirle dolu ki 
orada bir tek boş oda bile yok. Bana gelecek-
sen aklın boş bir bardak gibi olsun ancak o 
zaman bir şeyler öğrenebilirsin”.

Her şey bildiğini düşünen bir insan dinlemeyi 
bilemez. Sürekli konuşmak ister. Çevresindekil-
eri bıktırır. Çünkü herşeyi bildiğini düşünen in-
san cahil bir insandır.

3- Kişi yoğun duygusal bir durum üzerinde ise 
konuşulanları tam dinleyemez.

Camide vaaz veren imam, ön tarafta saf tut-
an bir köylünün iki gözü iki çeşme ağladığını 
görmüş.

Vaazının çok etkili olduğunu sanarak kendinden 
geçercesine anlatmaya devam etmiş. Vaaz bit-
tiği halde köylü ağlamaya devam ediyormuş. 
Diğerleri dağılınca hoca, öbür dünyayı an-
latırken köylünün neden ağladığını merak edip 
sormuş:

Köylü, “Hocam,benim çok sevdiğim bir keçim 
vardı O sanki benim can yoldaşımdı. Siz başınızı 
sallayarak anlattırken çenenizdeki sakal sal-
landıkça hep keçim geldi aklıma! Onun acısıyla 
ağladım” demiş.

4- Dinlemek sevmeyi gerektirir. Gary Chap-
man’ın yazdığı “Sevginin Beş Dili” isimli kitapta 
beş sevgili dilinden birinin de dinlemek olduğunu 
yazmıştır. Sevmediğiniz kişileri dinleyemezsiniz 
Tabiri caizse karşıya laf geçirmek üzere karşı 
tarafı dinlemek dinlemek değildir.

Birbirine rakip iki üst düzey yöneticinin şöyle bir 
diyalog kurduklarını varsayalım. Bu birbirlerini 
dinlediklerini gösterir mi?
-Ben müdürümü yedirmem. 
-Ben müdür değil, kemal paşa tatlısı yerim. 
-Çok yeme tansiyonun çıkar. 
-Biz çıkartırsak tansiyonumuzu çıkartırız ama 
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işin cılkını çıkartmayız. 
-Oradan bakınca öyle mi görünüyor? Bence 
sadece tansiyon değil göz sorunun da var.

Kastedilenden ziyade karşıya gol atmak üzere 
bir şeyi algılamak dinlemek değildir. Bu tür di-
yaloglardan kavga çıkar.

5- Dinlemek aynı zamanda bilgili olmayı gerek-
tirir. Bilgili insan bilginin kıymetini anlar. Konu-
şarak değil, dinleyerek daha fazla bilgisine bilgi 
katabileceğini düşünür.

Sadi Şirazi, “Dinlese bilirdi, bilse dinlerdi” di-
yerek, dinlemenin bilmeyle ilgisini ortaya 
koymuştur.

Dinlemesini bilmeyen ve sürekli konuşanlar için 
bir atasözümüz vardır: “Boş teneke çok tan-
gırdar” derler.

John Stuart Mill, “Başkalarını iyilikle, saygıyla 
dinlemek, iç zenginliğinin en güzel belirtisi ve 
daha iyi olmanın en büyük yardımcısıdır.” der. 
Dinlemesini bilmek hem meziyettir hem de bir 
bilgelik işaretidir. O halde dinleyelim beyler!
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DENETİM ANILARI

ÖMER YÜREKKİ1

O KADAR YETERLİ!  
Tekel Genel Müdürlüğünde yetkisiz  Müfettiş 
Yardımcısı olarak görev yaptığım bir dönemdi. 
Üstadın refakatinde bulunuyordum. İstanbul Ci-
bali’ de denetim çalışması yapıyorduk. Dene-
tim çalışması sırasında üstadıma ivedi kayıtlı bir 
soruşturma işi gelmişti. İş Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun2 TEKEL’ i denetlemesi so-
nucunda özel olarak incelenmesini gerekli gör-
düğü bir konu idi. Konu “Devlet Demiryollarına” 
ödenen yüklü miktarlardaki somaj ücretlerinde 
ilgili TEKEL personelinin ihmalinin olup olmadı-
ğı, rücu edilmesinin gerekip gerekmediği  ko-
nusu idi.

Konu acil olunca hemen işe başladık. İş İstanbul 
ile Orta Anadolunun bir ilindeki TEKEL Başmü-
dürlüğü ile ilgili idi. Öncelikle İstanbul ile alaka-
lı bölümünü inceledikten sonra kara kışın orta-
sında yola çıkıp iş mahalline ulaştık. Yukarıda 

1 Sağlık Bakanlığı Sağlık Başdenetçisi, TEKEL eski 
Başmüfettişi

2 O zamanlar faaliyette idi. Daha sonra SAYIŞTAY 
ile birleşti.

da belirttiğim üzere iş orta Anadolunun güzel 
bir ilini de  kapsamına alıyordu. O ilde bulunan 
Tekel Başmüdürlüğü ile ilgili çalışma yapmamız 
gerekiyordu. Hızlıca çalışmalara başladık. İn-
celememiz gereken çok evrak vardı. Yoğun bir 
çalışmanın sonrasında hafta sonu gelmişti. Haf-
ta sonu da bulunduğumuz ili gezelim dedik ve 
gezmeye başladık.

İlin en meşhur yerlerinden biri kalesi idi. Dolayı-
sıyla kaleyi görmemek olmazdı. O nedenle kale-
nin yer aldığı tepeye tırmanmaya başladık. Kale 
tepenin zirvesinde yer alıyordu. Kaleye yaklaş-
tıkça,  üstadım, biraz fazla olan kilosunun da et-
kisiyle erkenden yorulmaya başlamıştı. Ben ise 
genç ve zayıf olmam nedeniyle hiç yorulmamış-
tım. Kolaylıkla tırmanıyordum. Kaleye de epey 
yaklaşmıştım. Üstadım geride kalmıştı. Sonra 
beni yanına çağırarak bu kadar tırmanışın ye-
terli olduğunu, artık dönmemiz gerektiğini söy-
lemişti. Ben ise tek başıma da olsa kaleye gidip 
gelebilirim diye düşünmüştüm. Ancak üstadım 
izin vermemişti. Ben o zaman bu durumu yadır-
gamakla birlikte Üstadıma uymuştum.
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Aradan yaklaşık 4-5 yıl geçmişti. Bir başka ifa-
deyle yeterlik sınavını vereli birkaç sene olmuş-
tu. Benim yanıma yetiştirilmek üzere müfettiş 
yardımcısı verilmişti. Doğu Anadolumuzun güzel 
bir ilinde TEKEL Başmüdürlüğünün teftişinde 
idik. Tüm ilçeleri de olunca teftiş çalışmamız bir 
hayli uzun sürmüştü. Hafta sonlarını ildeki tari-
hi ve turistik yerleri gezerek değerlendiriyorduk.

Bir hafta sonu tarihi harabelerin olduğu alana 
gitmiştik. Harabelerin her yerini geziyorduk. 
Müfettiş yardımcısı arkadaşımız çok meraklı 
idi ve tüm yüksek ama tehlikeli yapılara çıkmak 
istiyordu. Ben ise riski görünce ne kadar az 
riske girersek o kadar iyi olur diye düşünmeye 
başlamıştım. Ama Müfettiş yardımcısı dur durak 
bilmiyordu. Tam bu noktadan yıllar önce üstadın 
bana “kaleye çıkarken” yaptığı uyarı aklıma 
gelmişti. Demek  üstatlık böyle bir şeydi. Yıllar 
sonra üstadımın hislerini anlamıştım. Yardımcı-
yı emanet olarak görüp koruyup  kollamak, ma-
kul ve nazik  bir şekilde uyarmak gerekiyordu. 
Yoksa üstatlığın hesabını nasıl verebilirdik.  Bu 
düşünceyle bu kadar tehlikenin yeterli olduğu-
nu, Allah göstermesin bir şey olursa teftiş kuru-
luna hesap veremeyeceğimi söylemek zorunda 
kalmıştım. 
 
“ÜSTAT BEN ONLARI CEBİMDEN 
ÇIKARTIRIM”
Üstatlar yanlarında çalışan müfettiş yardımcı-
larının her açıdan en iyi şekilde yetişmelerini 
sağlamak zorundadırlar. Mesleki bilgi ve uygu-
lama,   tutum ve davranış,  giyim vs. hususlar-
da yetkin olacak şekilde yetişmelerine yardımcı 
olmalıdırlar. 

Refakat çalışması için yanıma Müfettiş yardım-
cısı verilmişti.  

TEKEL’ in TEKEL olduğu zamanlarda güzel bir 
ilimizde teftiş yapıyorduk. İlin ilçeleri çoktu ve 

her ilçedeki ilçe müdürlüğü veya memurluğu-
nu3 da teftiş ediyorduk. TEKEL’ in depoları çok 
kıymetli mamulatla dolu olduğu için öncelikle 
sayım yapıyorduk. Bu sayımlar sırasında iş ba-
şında eğitim bağlamında gerekli bilgileri fırsat 
buldukça anlatıyor, fiilen sayım yapmasını sağ-
lıyordum. Bu çalışmalar sonrasında küçük bir 
mola vermiş, personelden uzakta dinleniyorduk. 
Ben de fırsatı değerlendirip konuyla ilgili bilgileri 
yardımcı arkadaşa anlatıyordum.

Müfettiş yardımcısı arkadaşın entelektüel biri-
kimi son derece iyi idi. Sürekli felsefi okumalar 
yapıyordu. Ancak mesleki bilgi birikimine çok 
önem vermiyordu. Soğuk kalıyordu. Ben de onu 
motive etmek için mesleki bilginin müfettişlik için 
temel olduğunu, otorite tesis etmede bilginin 
çok önemli olduğunu vurguluyor,  yetersiz mes-
leki bilgiyle personeli denetlemenin etkin olama-
yacağını anlatıyordum.  Ben bunları anlatırken 
bir ara bana  “Üstadım ben onları cebimden çı-
kartırım…” dedi.  Ben de tekrar bilginin önemini 
anlatarak ona “ Cebin doluysa çıkartabilirsin…” 
dedim.  Bilahare o dönemdeki Teftiş Kurulu 
Başkanımızın, denetlenenler üzerinde otoritenin 
bilgiyle kurulabileceği yönündeki  görüşlerinden 
bahsettim.

3 O tarihlerde TEKEL’ in İllerde “Tekel Başmüdürlü-
ğü”,  göreceli olarak büyük ilçelerde “Tekel Mü-
dürlüğü”, küçük ilçelerde ise “Tekel Memurluğu” 
şeklinde yönetsel  birimleri mevcuttu. 
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Dr. Recep ALBAYRAK’ın iki ciltten oluşan bu 
eseri, antik çağdan bugüne kadar olan İran me-
deniyeti ve tarihine ilişkindir. İran, kadim dille-
rin, medeniyetlerin ve halkların bir arada olduğu 
muhteşem bir coğrafyadır. 

İran, Türkiye’den sonra yaklaşık 30-31 milyon 
ile en fazla Türk nüfusunun yaşadığı ülkelerden 
biridir. 1.648.195 km2 yüz ölçümüne sahip olan 

İran, zengin kültürü ile dikkat çeken bir ülke-
dir. Bu bağlamda İran’da, Azerbaycan Türkle-
ri, Türkmenler, Halaçlar ve Kaşkaylardan mü-
teşekkil Türklerin dışında Fars, Arap, Kürt, Tat, 
Talış, Gilek, Mazenderâni, Lek, Goran, Sim-
nâni, Râci, Sengseri, Aştiyânî, Lârî Sistânî, 
Belûçî, Tacik, Peştun, Ermeni, Asurî ve Yahudi-
lerden oluşan çeşitli milletler ve etnik topluluk-
lar yaşamaktadır.

TÜRKLERİN İRANI

TANITIM: KADİR KEMALOĞLU 

DENETİM / KİTAP
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Türkiye-İran sınırını belirleyen 1639 tarihli Kasr-ı 
Şirin Antlaşmasından sonra, Türkiye-İran sınırla-
rında ciddi değişiklikler olmamıştır. Öte yandan, 
10 Şubat 1828 tarihinde imzalanan Türkmençay 
Antlaşması ile Azerbaycan ikiye bölünmüştür. 
Aras’ın kuzeyindeki Azerbaycan toprakları Rus-
ya, güneyindeki topraklar ise İran hakimiyetine 
terk edilmiştir.

İran tarihi, bir anlamda Turan tarihidir. Zira, son 
bin yılda İran’da; Selçuklular, İlhanlılar, Akko-
yunlular, Karakoyunlular, Sâfeviler ve Kaçar 
Hanedanlığı hüküm sürmüşlerdir. İran’da yaşa-
yan diğer etnik gruplardan ziyade, esas olan 
İran-Turan arasında yıkılmaz bir köprü vazifesi 
gören İran Türklerinin, bugünkü yapı ve konum-
ları önem arz etmektedir.

İran üzerine yazılanların özellikle Türkçede az 
oluşu, var olanların ise ideolojik ve duygusal ol-
ması, ilişkilerin gelişmesine engel teşkil etmek-
tedir. “Türklerin İranı”, geleneksel düşünceler-
de köklü değişime yol açacak bilimsel ve tarihi 
verilere dayanan bir İran gerçeğidir. Dahası, bir 
gezi rehberi kadar ayrıntılı, macera romanı ka-
dar sürükleyici bir özellik göstermektedir. 

Eserde, genel anlamda İran tarihi ifade edilir-
ken, Sasani döneminden 1925 yılında son bu-
lan Kaçar Hanedanlığı, 1925-1979 tarihleri ara-
sında devam eden Pehleviler Dönemi ve tabiî 
ki 1979 yılından itibaren devam eden İran İslam 
Cumhuriyetine ait temel ve tatminkâr bilgilere 
yer verilmiştir.

Son olarak, “Türklerin İranı” adlı eserde İran’ın 
yetiştirdiği değerler arasında yer alan Türk soylu 
kişilerden; Şair Hüseyin Şehriyar, Serdar-ı Millî 
Settar Han, Azerbaycan Millî Hükümetinin Baş-
veziri Mir Cafer Pişâverî, Maliye ve Dış İşleri Ba-
kanlığı ile Başbakanlık yapan Dr. Muhammed 
Musaddık, Prof. Dr. Cevat Heyet’in çalışmaları-
na yer verilmektedir.

Bu itibarla, “Türklerin İranı” adlı eseri İran ile il-
gili araştırmacılara ve gezginlere şiddetle tavsi-
ye ediyorum.

İran ve Türk Dünyasının Görkemli Şairi Hüse-
yin ŞEHRİYAR’ın (1906-Tebriz / 1988-Tahran) 
Türk’ün Dili adlı şiirini arz ediyorum. 

TÜRK’ÜN DİLİ

Türk’ün dili tek sevgili-istekli dil olmaz.
Özge dile gatsan, bu esil dil esil olmaz.

Öz şe’rini Fars’a, Ereb’e gatmasa şair,
Şe’ri eşidenler, ohuyanlar kesil olmaz.

Pişmiş kimi şe’rin de gerek dad-duzu olsun,
Kend ehli bilerler ki, doşabsız heşil olmaz.

Sözler cevahir kimidir, esli bedelden,
Teşhis veren olsa bu geder zir-zibil olmaz.

Şa’ir ola bilmezsen, anan doğmasa şa’ir, 
Missen a balam, her sarı köynek gızıl olmaz.

Ötmez, ohumaz bülbülü salsan gefes içre,
Dağ-daşda doğulmuş deli ceyran hemil olmaz.

İnsan odur, dutsun bu zelil halgın elinden,
Allah’ı seversen, bele insan zelil olmaz.

Her çend, Serab’ın südü çoh, yağ-balı öohdur,
Baş erşe de çatdırsa Serab Erdebil olmaz.

Menden de ne zalım çıhar oğlum, ne gisasçı,
Bir def’e bunu gan ki, ipekten gezil olmaz.

Düz vahtda dolar tahta-tabag edviye ile, 
Onda ki nenem sancılanar, zencefil olmaz.

Fars şa’iri çoh sözleri bizlerden aparmış,
Sabir kimi bir sürfeli şa’ir pahıl olmaz.

Türk’ün meseli, folkloru dünyada tekdir,
Han yorganı, kend içre meseldir, mitil olmaz.

Azer goşunu geyser-i Rum esir etmiş,
Kesra sözüdür, bir bele tarih nağıl olmaz.

Bu Şehriyar’ın teb’i kimi çimmeli çeşme,
Kövser ola bilse demirem, Selsebil olmaz. 

Türklerin İranı
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1.  Denetim Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan bir dergidir.

2. Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmaya-
cağına 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 pay-
laşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

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

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

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

9.  Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle 
alıntı yapılabilir.

10. Dergide yayımlanan reklamların sorumluluğu, reklam verenlere aittir.

DENETİM DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
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DEVLET DENET‹M ELEMANLARI DERNE∕‹
“DENET‹M” DERG‹S‹ ABONEL‹K FORMU

Adı Soyadı   : ……………….………………………………………………………………….……………

Görev Yeri   : ………………….....…………………………………………………………….……………

Adresi         : ………………….....…………………………………………………………….………….…

  ………………….....………………………………………………………….………………
  
  ………………….....…………………………………………………………….……………

  ………………….....………………………………………………………….………………

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

E – Mail      : ……….………………………………………………….………………………….…..........

ABONEL‹K DÖNEM‹ VE ÜCRET‹

1 Yıllık (4 Sayı) 40 TL (..........................................................................)

“DENET‹M” DERG‹S‹ ‹LET‹‹M

Adres : ‹zmir Caddesi Necipbey Apt. No:22/6 Kızılay / ANKARA
Tel  : (0312)  419 7150   Fax : (0312) 418 9739  Web : www.denetde.org.tr

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

1 - Ziraat Bankası Ankara Bulvar ubesi:
Hesap No: 34554752-5001  IBAN : TR250001001235345547525001

2 - Vakıfbank Ankara Bakent ubesi:
Hesap No: 00158007293623634 IBAN : TR710001500158007293623634

3 - Halk Bankası Ankara Demirtepe ubesi:
Hesap No: 16000076 IBAN : TR960001200938900016000076

4- Posta Çeki:
Hesap No: 206253

GÖRÜLER‹N‹Z: ………………….....…….…………………………………………………….…………

………………….....………………………………………………………….…………………….....……

…………………...…………………………………………………….……........……………….....………

………………….....………………………………………………………….…………………….....……


